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INLEIDING.
Niet ieder vereerder van Gezelle's „eeuwige" poezie
zal met de publicatie van dln. III en IV dezer uitgave
ingenomen zijn. Die delen immers zijn uitsluitend gevuld met wat zij zullen houden voor het vergankelijke en reeds vergane deel van des dichters productie.
Wij kunnen dat standpunt begrijpen en er zelfs toe
overhellen, in zover als het een blijk is van hoge
eerbied voor Gezelle's dichtersfaam en van een verheven opvatting der poezie zelf. Maar indien alle
tekenen niet bedriegen, dan is het getij van het integraal aestheticisme voorlopig alweer aan 't vervloeien.
Niet zo heel lang geleden lazen wij, van iemand die
bij de „bellettristen" meer krediet zal genieten dan een
„dorre letterphiloloog": dat ook door de modernste
dichter elke mogelijkheid moet worden aangegrepen
„om het dichterschap weer als edel handwerk te beoefenen". Voor een dergelijke functie van de literatuur, als door Bertus Aafjes hier beleden wordt, heeft
ook Gezelle zeer sterk gevoeld. De dichter, de literator
ziet hij niet als 1166g op zijn ivoren toren vereenzaamd,
maar dicht bij het hart van het yolk; naar het woord
van de Apostel „blij met de blijmoedigen en bedroefd
met hen die treuren". Er is trouwens sinds jaren vraag
naar een heruitgave van Gezelle's gelegenheidspoezie;
want velen willen de heugelijke en de grauwe momenten van hun leven, bij geboorten, jubilea, eerste
Communie of vormsel, huwelijk of sterfgeval, gedenken met een vers van de Brugse „stadsdichter".
En zelfs wie alleen de „zuivere poezie" als hun aandacht waardig wensen te erkennen zullen toch ook de
twee delen, waarmee wij de reeds zo algemeen vertrouwd geworden dundruk van Gezelle hebben aangevuld, graag aanvaarden als een onuitputtelijke bron
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van inlichtingen — en daaronder menige nauwelijks
bekend geworden! — over Gezelle's leven, denken en
innerlijk wezen.
Voor het proza zal dat zeker wddr blijken: de artikelen uit 't Jaer 3o werden, een paar uittreksels in
mijn commentaar op de prozadelen in de Jubileumuitgave niet meegerekend, vrijwel door niemand gelezen, die met Gezelle's poezie bezig was. Zij spreken
nochtans een nog altijd beluisterenswaardige taal. Veel
stelliger, dan het vroeger gepubliceerde proza uit de
Brugse tijd, zijn zij uiting van Gezelle's denken en
voelen: immers waren de verhalen uit Rond den
Heerd en de Uitstap in de Warande grotendeels vertaling. En geldt voor deze artikelen uit 't Jaer 30, evengoed als voor veel stukken uit De Ring van 't kerkelijk
jaar, dat hun voile attributie aan Gezelle niet altijd
honderd procent vaststaat, zij drukken toch zeer zeker
de persoonlijke overtuiging, om niet to zeggen, het gepassioneerd voelen van de dichter uit: op staatkundig,
ethisch en religieus gebied. Ook de bladzijden van
anderen, die hieronder mochten verzeild zijn, waren
niet veel meer dan het kleurloos stramien, dat onder
des dichters hand is gaan leven met de warme kleur
van zijn stiji en de speelse beelden uit zijn dichterlijke
phantasie. De persoonlijkheid van een stijl is, als die
van de kunstenaar zelf, een en ondeelbaar; Gezelle's
proza draagt, van zijn eerste pogingen af, evengoed
als zijn vroegste vers, de onmiskennelijke stempel van
zijn onvervangbare oorspronkelijkheid.
Het hier voor het eerst herdrukte journalistenproza
van de meestai zo elegische dichter stamt uit de Brugse
tijd. Het verscheen tussen 17 Juli 1864 en 14 December 1867 in een onaanzienlijk politiek strijdblad, —
't Jaer Dertig of politieke Wegwijzer voor treffelijke
lieden, — op aandrang van Brugse vrienden, bij de
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drukker VandenBerghe-Denaux, door Gezelle gelanceerd naar 't voorbeeld van The Universe, hem waarschijnlijk door Kardinaal Wiseman gesignaleerd als
tegengif voor de zeer laag staande staatkundige polemiek, waarmede in die jaren de betrekkingen onder de
Belgische burgers werden vergald. Jets van die weinig
geschakeerde felheid is ook nog aan dit proza te bekennen. Dat is dan alweer een tinder facet van
Gezelle's wezen: iets dat zowat kan doorgaan voor de
bron van accenten als die in 's dichters werk Al te
zelden zijn op te vangen: bvb. in Pro Christo legatione
fungimur en andere. Mogen wij Karel Deflou, Gezelle's jongere Brugse tijdgenoot, die over deze jaren
als oor- en ooggetuige heeft geschreven, op zijn woord
geloven, dan is juist de heftigheid van menig artikel
in dat strijdblaadje mede verantwoordelijk voor de
tweede grote crisis in het tragisch leven van de priesterdichter: de smartejaren 1870— 1 87 2.
Inmiddels is onze vrees wellicht niet ongegrond, dat
ook thans nog de een of andere vurige bewonderaar
van Gezelle's poezie aanstoot zou nemen aan de bijna
ruwe aanvalskracht, de hardnekkigheid, ja het fanatisme waarmee de Vlaamse Louis Veuillot — want zo
iets stak er in Gezelle rond 1865 — blijkt vast te
houden aan wat voor hun gevoel wellicht oude denkvormen, versteend conservatisme moet lijken. Gaat de
antipathie die zij, van hun levensinzicht uit, voor
veel ideeen en preferenties van de dichter in die jaren
moeten koesteren, niet ongunstig werken op hun argeloze overgave aan de Gezelliaanse versmuziek?
Toch zullen ook zij niet aan de indruk ontkomen
dat dit proza bezield is met de geest van Gezelle, met
zijn godsdienstige, ethische, ethnische, politieke en
sociale visie op het leven, zoals die tot uiting komt in
vaak en veel bewonderde gedichten: we denken hierbij
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aan Ze lagen op het Stik, 't Is al te zwaar of de reeks
der zeven hoofdzonden in Tijdkrans, aan bepaalde
stukken uit Rijmsnoer (Oudheid, Leu XXe siêcle,
Nihil e.a.).
Daarbij is 't frier 3o een op zichzelf gewichtige
schakel in de ontwikkeling van de Vlaamsche prozastij1 in de i 9e eeuw: Streuvels en Timmermans zijn
niet te verklaren, zonder de losse, vlotte zwier van
Gezelle's ongebonden stijl, midden in de „papieren"
traditie van Conscience, Sleeckx en hun nabloei. Men
herkent dat proza onder honderden ongetekende
staaltjes: met zijn bewust aansluiten bij de gesproken
volkstaal van West-Vlaanderen, een menselijke levende
stem hoorbaar achter de dode schrifttekens. Vandaar
zijn gezond stijlbeginsel om „van twee goede woorden
of spreuken altijd dat te verkiezen dat aan onze lezers
het best bekend en 't gemakkelijkst om lezen is."
(blz. 94).
Als polemisch proza zullen de kenners die bladzijden
rangschikken zowat naast het spectatorialisme van
Justus van Effen en van Broeckaert's Cijssepanne,
maar gekruid met een veel sappiger humor: de Brugse,
en vaak van een geestigheid, waar het huidig Antwerps
„Pallieterke" verschaald bier bij lijkt. Ook Gezelle
weet een volkstype raak te tekenen: ik denk aan Mietje
Meeskes (blz. 438 vlg.; blz. 500) die hij, N.B., de
galgenhumor heeft op zijn eigen geboortedag te laten
geboren worden; of aan de scherpe opmerkingsgave
waarmee hij, onderpastor op Ste. Walburga, het volkje
observeert dat er ter kerke komt (bvb. blz. 441), en
de vele reminiscenties uit de Rollewegbuurt, die hem
als vanzelf onder de pen komen (bvb. blz. 439). De
molenaar van S. Aubertusmolen hoort trouwens onder
zijn eerste abonnes. Daarom neemt hij de voorzorg zijn
eigen vader aan 't woord te laten komen (bvb.
blz. 154).
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Andere pareltjes zijn bvb. de Sint Gillisblomkes (blz.
456 vlg.), tegenhanger als beschrijvingskunst van de
kleurvolle reportage over de Bisschopswijding van
Mgr. Faict (blz. 37 vlg.) die zelf een repliek mag heten
op de keurige uitbeelding van de begrafenisliturgie
in Kerkhofblommen. Sprookjes als bvb. het heerlijke
wenssprookje van Smitje Viole (blz. 482), of dat van
Mietje Miserie (blz. 447 vlg.), kennelijk in de Leiestreek gelocaliseerd, en wellicht dus trouw opgenomen
uit de herinnering van Vader Gezelle of van Grootmoeder Meurisse, zal de folklorist met ingenomenheid
waarderen als een unicum onder de gekende sprookjesmotieven. Allerschoonste bladzijden over Allerheiligen
bvb. zal men er aantreffen, die niet in de Ring van het
Kerkelijk Jaar voorkomen.
Vindt men er al eens specimens van minderwaardige
scheldjournalistiek onder (bvb. 443 vlg., 451 vlg.),
dan moet men niet dadelijk veronderstellen dat die,
bij geen mogelijkheid, van Gezelle kunnen zijn; bewaarde jeugddocumenten bewijzen dat „de Bruggeling" te Roeselare schelden kon als een onvertogen
straatjongen. Maar men gedenke dan dat het hier
steeds polemiek geldt met de nog veel drastischer
en onbeheerster Westvlaming, het blaadje van de
tegenpartij. Op bladzijden als 451, 453 zal men kunnen
verbaasd staan over het ongehoord persoonlijk
karakter van de aanvallen : maar dat is in die jaren
van gepassioneerde politieke vijandigheid meer dan
dagelijkse munt en veel van dat alles kan men ook
thans nog voor schitterende journalistieke eendagsvlinders aanvaarden. Niet iedere allusie is er nog
duidelijk te achterhalen : neem bvb. die hele geschiedenis op blz. 438; daarvan is thans enkel zeer
algemeen te begrijpen, dat het om een zaak van „pot
de vinerie" moet te doen zijn geweest.
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De H. Franciscus van Sales, patroon Binds 1923 van
de katholieke publicisten, zou zeker heel wat van dat
polemisch proza ontaard vinden van de echt-kristelijke Caritas. Maar ook dan zou de zachtaardige man,
die zelf zoveel last had gekend in zijn lange strijd
tegen eigen cholerische aanleg, begrip hebben getoond
voor de heftigheid van menige uitval, bij voldoende
kennis van het milieu waarin, van het niveau waarop
die polemiek werd gevoerd en van het gehalte der
perspraktijken, in die jaren van onzalig en niets ontziend politiek fanatisme. Maatregelen als de secularisering van de kerkhoven en van de studiebeurzen
en andere caritatieve stichtingen wekken vooral Gezelle's wrevel (biz. 369).
Ook in zijn eigen tijd heeft het heus niet geschort
aan kritiek over dat alles, vooral bij de stuurlui aan
wal (zie biz. 58). Maar Gezelle troost zich met het
oordeel van zijn Bisschop, Mgr. Faict, die hem, zo pas
uit Rome terug van een refs ad limina, een boek zendt
en zijn portret, benevens een rijkelijke lof over 't Jaer
3o en over Rond den Heerd: „Roma redux quaecumque in utroque debitasti diario cupidus perlegi,
multumque probo." Al voegt Z. Hoogheid er dadelijk
bij : „nisi quod ilia, quae in Anno XXX continentur,
nimis directa et aperta videantur; in tantum ut difficultatibus judiciariis quod absit! ansam praeberi
possent." De brief is van 6 Febr. 1866 en doelt waarschijnlijk op uitvallen tegen Slokop III = Napoleon
III. Maar hiermee wil de Kerkvorst Gezelle's ijver niet
inbinden; eerder aanvuren: „Haec non ad tardandum,
imO potius ad acuendum zelum dicta accipias, velim;
ut eó acutius quo prudentius tela tua in hostes projicere non desinas." Jubileumuitg. di. XVIII (biz. 142).
't Is dat de zaken waarvoor Gezelle ijvert hem heilig
zijn: men moet maar de diepe ernst van zijn stemming
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aanvoelen na een verkiezings-nederlaag (bvb. blz. 467
vlg.) of de bijna ontheven jubel, na de eindelijke overwinning van 1867 (blz. 498). Niet immers tegen de
kleine contingenties van de staatkundige actualiteit
gaat 's priesters ijver vooral; doch tegen wat in zijn
ogen de grondkwaal is van de negentiende-eeuwse
politieke orientering: een gevaarlijke relativering van
de moraal in een verlaiciseerde maatschappij (blz. 38'7
vlg.). Vandaar zijn bestendig teruggrijpen op de eerbiedwaardige traditie, zijn gehechtheid aan oudbeproefde zeden en gebruiken (p. 330) ; zijn voorkeur
voor het landleven, boven de asfaltlucht in de steden
(282, 309) ; zijn ijveren voor een behoudsgezinde
agraarpolitiek (288, 309, 341 vlg.) en tegen elke
vorm van Staats-centralisatie (354 vlg.) ; zijn antimilitairisme (zie blz. 3o, 16o, 453), wegens het gevaar
van kazerneleven voor de zeden van eenvoudige
buitenjongens; zijn consequent conservatisme op velerlei gebied (bvb. 271, 298, 356). Zijn vijandschap tegen
elke vorm van Staatsvergoding is ook bier waakzaam
(342) en in zijn Brugs lokaalpatriotisme (blz. 64, 323,
vlg.), zijn doorlopende verheerlijking van Westvlaanderen (blz. 92, 145, 312, 357) kan men slechts andere
uitingen hiervan zien. Om de veldwinnende staatstyrannie to breken ijvert hij reeds voor verruiming van
het verkiezingsrecht bij een nog zó censitair-liberaal
beperkt kiesstelsel als het in Belgie was rond 1865
(blz. 195) ; zijn Westvlaamse Vlaamsgezindheid
(107, 115, 242, 277, 308, 337) is hem allereerst gezonde verdediging tegen de statolatrie, die, door steeds
driester liberale handen gebruikt, een dodelijk gevaar
wordt, in zijn ogen, voor de gaafheid van Vlaanderens
kristelijk wezen. Alle machten, hoe hoog gezeteld,
durft hij aan in de strijd: de Gouverneur Vrambout,
de Burgemeester Boyaval (bvb. blz. 432), ja de Ironing
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zelf, Leopold I, tegen wie hij de ontroerende, heilige
gedachtenis van onze eerste Koningin uitspeelt (zie
blz. 89, 120, 130, 371). Maar hoe verheven en waardig
van toon wordt dan de necrologie door Gezelle geschreven, bij de dood van de grote stichter onzer
Dynastie (blz. 420). Zijn aanvallen op Napoleon III
brengen hem en zijn blad in conflict met de franse
perscensuur (blz. Igo) .
Onverpoosd gaan ook zijn pijlen tegen het Belgisch
maconisme, zeer op anti-katholieke, franse leest geschoeid (blz. 33). Aan de onderduimse werking der geheime sekte stelt hij een nieuw Constitutionalisme
tegenover: vandaar zijn titel 't Jaer 30! Zijn ijveren
geldt een andere vorm van unionisme, nOch liberaal
nOch klerikaal gericht (32, 35), dat alle radicalisme
zou uitsluiten, alle nog kristelijk denkenden zou verbinden in een machtig politiek front (blz. 32 vlg.) en
ieder doctrinarisme, zoals ieder negativisme uit onze
politieke praktijken zou bannen (blz. 57 vlg.).
De oppervlakkige beoordelaar kan dat opgaan in
een schone traditie gemakkelijk verwarren met de
manie van onverbeterlijke laudatores temporis acti;
maar Gezelle's traditionalisme blijkt functie to zijn van
zijn priesterlijke beangstheid om wat hij misprijzend
noemt: het progres, waarmee hij een doorzichtige aanval bedoelt tegen het kultuuroptimisme van de erfgenamen van Voltaire, de opkomende progressisten in
het liberale kamp van die jaren. Met welke vertedering hoort men hem spreken (bvb. blz. 152 vlg.)
over het Altherkiimmliche, de eerbiedwaardigheid van
het oud en onverbasterd Vlaams taaleigen, de archaeologische of folkloristische bemerkenswaardigheden
van eigen land en yolk, de leerzame, zinrijke spreuken
en spreekwoorden, zelfs de pragmatische bruikbaarheid van allerlei voorstellingen uit de volksgeneesVIII

kunde en de volksreligie. Niet met het superioriteitsgevoel van de kultuurmaniak staat hij, medelijdend
glimlachend, tegenover dat alles;. maar met de bewonderende sympathie van de dichter, die er de
schoonheid, van de priester, die er de gezonde zede
in onderscheidt (zie bvb. ook blz. 128 vig.).
* 4" *
Doch, ook bij de studie van Gezelle's dichterlijke
groei zullen de prozabladzijden bruikbaar blijken. Al.
Walgrave zou, geheel overeenkomstig met zijn methode in Gedichtengroei, plezier hebben beleefd aan
het opsporen van talloze gedichtkiemen in de vergeelde bladzijden van de Brugse „politieke wegwijzer".
Een aantal ter vlucht genoteerde parallelplaatsen
moge bewijzen hoe inderdaad een dichterlijk beeld,
een lyrisch thema, het onderwerp voor een heel gedicht van later reeds herkenbaar opduiken in het vaak
zo rumoerig gebruiksproza van 1865-67. Kleengedichtjes als Een Korengraan of De zonne gaat op
of Consecratie; stukken uit Dichtoefeningen of Gedichten, Gezangen en Gebeden gaan als liefgebleven
echo's doorheen de driftige vaart van dat strijdend
proza: zo bvb. Gij lieden van to lande (cf blz. io6),
Pachthofschilderinge (cf. blz. 34) ; Jubeldicht op het
Roesselaars Seminarie uit Dichtoefeningen (zie blz.
I 13) ! Op blz. 39 leest men een hoorbare herinnering
aan Pro Christo legatione fungimur; op blz. 46 aan
Hoort, 't is de wind en op blz. 44 aan Die varende
vrouwe (uit Liederen, Eerdichten et Reliqua). Op
blz. 94 hoort men de Gheldere's Gelijk de vlugge bie
nog eens naronken.
Maar vooral zijn de plaatsen talrijk, waarin latere
gedichten worden aangekondigd. Wie ietwat in Gezelle's poezie thuis is, zal zonder moeite een aantal
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gekende stukken in de kiem terugvinden van dit proza.
Lees van dat wondere De Slekke uit Liederen, Eerdichten et Reliqua als het ware een voorschets op blz.
356 en 365 van dit deel; Taalgeleerdheid uit Gedichten, Gezangen en Gebeden staat al in nuce op
blz. 308. Oudheidkunde (blz. 331), Nihil (194), Courtrai (309, 343), Paesgedichten uit Tijdkrans en Rijmsnoer (blz. 250-254, blz. 365) en de bie-gedichtjes uit
de Aanhang van de laatste bundel (2o I) klinken reeds
door op de door ons aangetekende bladzijden van deel
IV. Boerke Naas, het veelgeliefde, staat in sappig
proza, Kardinaal Wiseman naverteld, op blz. 407-8;
de Gulden Messe uit Tijdkrans op blz. 136, het thema
van Wij waanden 't heidensch yak uit dezelfde bundel,
klinkt door op blz. 119 en 181, wel een bewijs dat
deze anti-staatse politieke overtuiging tot het kerndenken van onze dichter heeft behoord. Vrienden van
Sint Jans Put uit Tijdkrans moeten blz. 48 eens opslaan, van De Mane uit dezelfde bundel blz. 413 en.
van Gelukkig die gestorven en begraven zijn uit Kerkhofblommen blz. 57. Er liggen vaak twintig of dertig
jaar tussen de kiem en de volontplooide bloesem: in
Rijmsnoer staat Ilslandvaarders, waarvan al motieven
op blz. 19 vlg. en 147 vlg. van dit deel opklinken; Net
leven is een krijgsbanier treft men reeds als prozaaphorisme op blz. 133 aan en Amas-me? op blz. 38.
De mussen uit Tijdkrans en Rijmsnoer ziet men al op
blz. 235, Beziet die booze katte uit Laatste Verzen
vindt men als kiem op blz. 228 en het onvoltooide
Wie is er die met meerder kracht uit diezelfde
bundel op blz. 481 van dit deel. Marialiederen uit
Tijdkrans (blz. 415) en eerste communiegedichtjes uit
dezelfde bundel staan als gepraeludeerd op blz. 259.
Er is nog veel meer van dat soort to ontdekken.
Karel Deflou zei van Gezelle „dat hij geen polemist
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was". Wie zich van eigen politiek vooroordeel weet te
bevrijden, zal het tegenovergestelde bevinden op talloze bladzijden. Hoe klemmend blz. 382, het opstel
over het nog altijd actuele schoolvraagstuk: wat een
leuk en gevat dialectisch spel wordt er hier gespeeld,
als dat van de kat met de muis, rondom de voorstelling van die zogezeid neutrale Staat, met zijn zogezeid neutraal onderwijs, dat het agnosticisme, de
philosophie van de niet-religie, verspreidt met het geld
van de gelovigen! En blz. 407 vlg., wat een kanibaalse
spot rond het spook van „klerikalisme en dode hand",
dat nu opnieuw gaat opdoemen! Bemerk zijn nors
sarcasme, in heilig zelfverweer, tegen J. F. Heremans
en de Gentse liberalen op blz. 105. En smaadt men
hem, ook in eigen kring, wegens zijn onrustig draven
onder 't vele werk niet alleen, maar ook om zijn korzel
ongeduld tegenover de stagnerende aanvalswil van de
Katholieken: „Gij, zeerelooper!" hoe kaatst hij de bal
terug en speelt gevat met de eigen spotnaam (blz. 6o).
Maar erisook de vorm van dat proza: de
pit en de onnavolgbare vaart ervan, ontsproten aan de
hevige overtuiging die het ingaf. Wel wendt Gezelle
voor, dat hij zich om zijn prozastijl weinig bekommert:
„Ik lache met hetgeen de Franschen style heeten, als
er niet anders in en zit: quocumque modo rem;
woorden en zijn immers geen oorden." (Biekorf 1897,
blz. 11 o). En zó moet hij er ook al over gedacht
hebben in 1865: „Niet te fatsoeneren, Mr. — schrijft
hij aan een van zijn medewerkers ('t Jaer 30 II, I Juli
1865, no. 28 blz. 3) — 'k Ben ik styf voor die effenaen-uit-hun-hoofd-schryvers; de die alleene krabben
segenwoordig styl die geen en zoeken te hebben, en die
doen 't gene dat eigentlyk schryven is, te weten: gemakkelyk weg zetten dat men peist. Aei Heere! Verlost ons van dien gekoord-en-gebonden trant en maXI

niere van schryven van sommige." Men zal in de
onderstreepte zinsdelen de zeer moderne opvatting —
de biologische — terugvinden van wat stijl eigenlijk
is: neersiag van het zuiver gedachte en gevoeide, uitdrukking van de hele persoonlijkheid.
Hoe rijk zal men dat proza bevinden aan pittige
spreuken en plastische woordvondsten. Hoe levend,
innerlijk gehoord is de zinsbouw; hoe rustig en los
de praatgrage uitvoerigheid, waarmee de volksmens
zijn wijsheden pleegt to verkondigen; hoe kleurig het
overal gelegde contact met de wondere traditie van
de Westvlaamse folklore. De scherts waarmee die dagbladkunst gekruid wordt kan zerp lijken; ze blijft
goedmoedig: daar worden zijdelingse deuken onder
water toebedeeld, maar nergens vallen ze onder de
riem. Zelfbespottende galgenhumor brengt het bewijs
dat de Brugse spotvogel zichzelf niet overschat (bvb.
305 vig.). Zijn eigen standing van gestudeerd man,
schrijvende voor het yolk, blijft vrij van elke pedanterie; wel waagt hij zich aan een Latijns citaat, een
verre reminiscentie uit zijn leraarsjaren; maar hoe
ironiseert hij luchthartig met die geleerde relicten en
verfomfaait ze tot komische pseudo-vertalingen: salvo
meliori wordt: zalve aan mijn ooren (blz. 482);
distinctie, het universiteitswoord, wordt drastischyolks die-stink-ze (475). In overmoedig terugkaatsen
met de bal zet hij de liberale strijdkreet: Weg met de
Papen Om tot: Pap met de Weggen! (474). En hoe
bolleboos vertaalt hij Vergilius op blz. 262 en 382!
Met een soort gedetacheerde schijn-onwetendheid citeert hij uit Homeros, voorwendend (biz. 438) dat het
ook weleens een citaat uit de Renaissance-grammaticus
Verrepaeus zou kunnen zijn! Algemeen gekende
namen uit die tijd worden komisch verhaspeld: Langrand-Dumonceau, de held van een berucht politicoXII

financieel schandaal, heet: „Lammen-GrammenDuim-of-Zoo!" en Maximilaan, de keizer van Mexico,
wordt: Maxtje van Pietekoo. In het vinden van leuke,
kleurige namen voor zijn „helden" is Gezelle trouwens
onnavolgbaar: Mietje Meeskes, Trese Schuttepanne,
Siska Slibberdillens, Belletje Vierendeel, Pee Vliegers,
Seven Stapkes, Scheurpanneel, Karelke Spaarkant enz.
Geestige woordspelingen als rond het Engelse stamp
(postzegel) en het Nederlands stam pen doen het hem
ook (biz. 75). Dat alles geeft blijk van de opgewekte,
zegezekere, optimistische stemming die heel dat politiek krakeelwerk heeft ingegeven. En dat zijn politieke
geluksprofetieen nu en dan in vervulling gaan blijkt
o.m. op biz. 19o.
Hoe glorieert verder dat proza ongezocht, alleen
door de werking van het natuurlijke vormgevoel bij
een wezenlijk artiest, met al de geraffineerde en toch
zo volks-instinctieve sieraden van de gesproken taal:
de onopzettelijke en toch kunstig-evenwichtscheppende
alliteratie (tuit noch tap; bank en berd; katten en
katers; roef en roer; Teen en /etten; de eerste pligt van
elken burger, de wet van al dat beig is: ziedaar de
oogst op slechts een paar toevallig opgeslagen bladzijden! ;) — de assonerende, stafrijmende of ook eindrijmende tweelingformule (katten in zakken; nuttig en
profitig; gemalen en gemorzeld; ratelen en tatelen; de
roep en de rake) ; — de versterkende, synonieme parallellismen, die aan de gesproken rede in Vlaanderen
een zekere nadrukkelijke plechtigheid bijzetten: de
echte bronne en spuitfonteine; te samen spannen en
te hoope doen; uitgeleed en uitgelicht; in alien stand
en statie des levens; uit en gedaan; van den echten
stam en van 't rechte bedde; genoeg en zoovele dat... ;
herden en verdragen; waarom en om wat reden; doen
om of en gedaan; gepint en gepareerd.
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Hij stelt zich op, als een echt reporter, in de kerk,
bij hoge drukke plechtigheden, en bij processie en
optocht in de straten, om de heerlijke volksgezegden
op te vangen en aldus de stijl van het yolk zeif zo
dicht mogelijk nabij te komen. Vandaar die zo typischyolks herhaalde stopwoorden zeggen-ze, zei-ze (35, 48,
53, 55, 500). Hij hO6rt het yolk spreken en spreekt
het na (blz. 149). Hij speelt met allerlei plezierige
spreuken en spreekwoordenvarianten: 't regent puiden
(blz. 44) ; die zijnzelven prijst moet niet ongeprezen
naar bedde gaan; - hij geeft alleraardigste verklaringen van spreuken en volkszeg (bvb. blz. 341,
358) ; zo noteert hij ook allerlei prettige volksetymologieen (136, 138, 148, 284, 343) en naamverklaringen
(49, 76, 104, 304, 336, 35o) en volkshumor (53, 54,
68, 69-70). Aan „krachtpatsers" en „vloekjes met een
balk door hun blazoen" zou Dr. C. De Baere nog een
kleine naoogst opdoen in de hier herdrukte bladzijden.
Daarbij legt Gezelle ook in 't Jaer 30 reeds de
vestingen voor zijn latere vulgariserende kultuurwerking op kristelijke grondslag in Rond den Heerd
(1865-1872) en de Gazette van Kortrijk. Vele bladzijden handelen ook hier reeds over wat anders dan
over de kleinsteedse of de grootlandse „botermelkpolitiek": liturgie (37, 49, 28o, 282) - en kristelijke
archaeologie (bvb. blz. 64, 283), studie van bijgeloof
(304) en oudgermaanse overleveringen (r8o), missiologie (106), vlaamse strijd (107, 119, 242, 277, 308,
337), folklore ( 122, 200, 327), taal- en dialectstudie
(36 vlg., 47, 240 vlg.), godsdienstgeschiedenis (7o,
138, 146, 200), rijmtechniek in de volkskunst (125
vlg.), - al zo veel bladzijden die de intellectuele lezer
van 't Jaer 30 moesten doen hunkeren naar het „professorenblaadje", waar van 11 December 1864 of
duidelijk wordt op gezinspeeld, en dat later Rond den
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Heerd zou worden. (Zie Jubileumuitgave, dl. XIII,
blz. 91 vlg.).
Uiterst gevarieerd is ook de vorm van die katholiekspectatoriale vertogen: de verhandeling, de brief, de
dialoog (137 vlg.), de parabel op zijn Lamennais
(176), de politieke fabel (88), de vernietigende satire
(144 vlg. 318), en de meeslepende objurgatie, die als
vanzelf uitluidt in een prachtig beeldende hexameter
(134). Veel van die opstellen zijn, zoals de Uitstap in
de Warande, jaren nadien nog getuigen van de helderheid en plasticiteit van het onderricht, dat Gezelle
vroeger in Roeselare moet hebben verstrekt. Daarbij
zal, zuiver biografisch bezien, op menige plaats blijken
hoedanig, in strijd met een koppig voortwoekerende
legende, de werkelijke verhouding van Gezelle is geweest tot zijn bisschop Mgr. Faict (37 vlg., 49 vlg.,
314, 356). En moest hij in 186o uit Roeselare weg, op
blz. 533 staat te lezen hoe zelfbewust hij er zijn werk
bestendigd weet, dank zij de jongens die hij er vormde.
Zodat de herdruk van dit onbekende proza vender
voor zichzelf moge pleiten.
***

En ook de veelgesmade Gelegenheidspazie, die
eens, in 1895, haar dichter kwam te staan op ontzegging van de vijfjaarlijkse Staatsprijs voor letterkunde, kan op gelijke gronden haar recht op een
volledige herdruk vindiceren.
Is ook menig vers uit de Gelegenheidsgedichten een
ver of nabij voorspel op latere stukken uit Tijdkrans
en Rijmsnoer (vgl. bvb. III 470 met Oorloge uit de
laatste bundel), toch blijven de Gelegenheidsverzen
meestal gebruikskunst zonder meer, en gebruikskunst
in de meest verschillende toonaarden. Daar zijn er
breed van zwaai, met periodische eerder dan metrische
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zinsbouw (ik denk aan Kerkhofblommen blz. 240, 246,
267) ; oratisch meeslepend en overredend (blz. 382,
385, 393 vlg.) en andere aamborstig Catsiaans (blz.
451, 480, 512) met die gekende anaphorisch opsommende praatverzen van de Raadspensionaris. Men mope
er bij bedenken dat Goethe het niet beneden zich heeft
geacht de klappermansstijl van Hans Sachs na te
bootsen. Daar zijn er die zich verheffen tot ernstige,
diepe ideeenlyriek (Bvb. Kerkhofblommen, nr. XLI)
en zijn epithalamen of huwlijksdichten — dat oud
vertrouwd Nederlands dichtgenre — behoren vaak tot
het schoonste en werkelijk meest doorvoelde van wat
hij aan de gelegenheidsmuze heeft geofferd: ze kunnen
om beurten gemoedelijk yolks doen (441, 495), rustig
vertellend (445), bolleboos-komisch als een heroicomicon (362), humoristisch ontroerend (37! vlg.) en
soms impertinent drastisch (540) en vol guitige
galgenlof-A-rebours (542a, 544, 558) ; maar ze bereiken ook pathetische ontroering, religieuze en
ethische verhevenheid van toon (126 vlg., 423, 470).
Men bewondert, te midden van heel wat waardeloos
gerijmel, het groot gemak van afwisseling en vernieuwing, niet enkel in de vorm, maar ook in thema's en
motieven, bij iemand die zoo vaak voor gelijke omstandigheden het potlood heeft moeten scherpen: de
gedichten op de Kortrijkse Laudaten of Heilig Sakramentridders zijn hiervan treffend bewijs.
Meestal knoopt zo een gelegenheidsgedicht, althans
wanneer de grondtoon ernstig wil zijn, bewust bij een
schriftuurtekst of een kerkwoord aan (blz. 190) ; soms
zelfs parafraseert de dichter eenvoudig een psalm (blz.
385), een kerkhymne (bvb. Jesu dulcis memoria voor
een communielied), een Pinksterhymne (blz. 82) of
een liturgische tekst (bvb. blz. 77 vlg., 131, 40! ). Een
eredicht lezen als dat voor Pastor Henri Vanneste (blz.
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407), voor Pastor de Muynck (447 vlg.) of voor
Pastor Lamon (509), respectievelijk drie en twintig en
veertien zesregelige strofen lang, dat betekent het
rustig en breed verteld stichtelijk relaas horen van een
lang en vruchtbaar priesterleven niet alleen, maar
tevens de evocatie van het veelkleurig landschap van
stad en dorp waarbinnen dat leven zich ontplooide.
Bepaalde jubeldichten voor kloosterzusters — dat
voor Moeder Josephine bvb (blz. 523), voor Moeder
Dominica (blz. 513) en vooral het van blijgemutste
feestjool overvolle stuk op Zuster Cornelia Coussement (blz. 501) — zijn niet enkel een trouw overzicht
van goedbestede kloosterroepingen, maar echte
kloosterkronieken geworden, bvb. ook die voor de
Zwarte Nonnen te Meenen (575) of voor het OudeLieden-Gasthuis te Waregem (532 )
Wie aandachtig leest zal een verschil in toon waarnemen tussen gedichten, op verzoek van derden gemaakt voor mensen die Gezelle niet of nauwelijks persoonlijk kende, en dezulke waarin hij als het ware de
familiekroniek op rijm heeft geschreven, van gezinnen
waar hij te vriend werd onthaald: Adolf Verriest te
Kortrijk (333 vlg.), de pasteibakkersfamilie Goemaere,
wier dochter Henriette hem zo belangeloos behulpzaam was in de leiding van de Kathrientjes, een yolkspatronaat voor werk- en dienstmeisjes te Kortrijk of de
Brugse familie Van Damme, de goudsmid, wier
vreugde- en treurmomenten in menig gedicht werden
bezongen (blz. 107-114, 12o). Zo had men reeds
uit Kerkhofblommen het voorbeeld van de tweeluik
voor Blanche Malfait, het bevriende meisje dat op 22
Maart zijn blijde Communie deed, en op 8 Juni daaropvolgend weenden de ouders reeds over zijn lijkje.
De gedichten voor Leo van de Walle, Pastor op S.
Eloy te Kortrijk en Gezelle's particuliere intimus,
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schrijven de kroniek van een hartelijke priestervriendschap (208 vlg.).
Dat toch is de diepere zin van Gezelle's gelegenheidsverzen: het zijn daden van caritate, waarmee de
dichter uiting geeft aan zijn intens medevoelen, in
blijdschap en in smart, met al wie hem op zijn levensweg is tegemoetgekomen. Slechts bij uitzondering is
dat hOOg yolk geweest of welgestelde bourgeoisie, in
de meeste gevallen is het middenstand, geringe burgerij en zeer dikwijls zijn het handwerkgezellen, gildebroeders en kleiner yolk. Opschriften voor een Kortrijkse Fancy-fair (619) schrijft hij met evenveel lief de
als die voor het Kasteel der van Caloen's te Lophem
(627). Honderden verzen werden door hem gemaakt
op verzoek van zijn Kathryntjes of andere eenvoudige
zielen (p. 107 vlg., 469, 552, 557) en de toon, die de
dichter aanslaat, is niet enkel zoals die simpele mensen
hem zullen begrijpen, maar zoals zij hem zouden
'hebben gestemd indien zij zelf hadden geschreven.
Voor de jubilerende keukenmeid der Vercruysses te
Kortrijk, een aristocratische familie waar hij zich goed
thuis gevoelde, en op de dienstmeid van de Berte's,
schrijft hij hooggestemde feestverzen (blz. 413, 43o)
als gold het heldinnen van de arbeid.. Het gedicht op
blz. 427 geldt een eenvoudige spinster. Soms is de
dichter zelf aan het woord, soms legt hij zijn gevoelens
in de mond van wie hem om het vers verzochten (p.
101, 102) ; hij individualiseert naar zijn beste weten
en maakt ieder vers toepasselijk op beroep of toestand
van de gehuldigde (zie Kerkhofblommen, XLVIII,
LXXXIII, LXXXV, CX, CXII, CXIV, CXVI,
CLI, CLXXI; en blz. 179, 424).
Nu en dan „macaroniseert" hij, trufferende zijn
verzen met leuke franse of latijnse rijmen (404-409)
en het refrein weet hij met brio en zonder storende
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gewrongenheid, als stroomde het hem vanzelf uit de
pen, te hanteren. De vorm van het volkslied is hem
lief (275, 547) en algemeen gekende zangwijzen, tot
zelfs de Brabanconne en De Vlaamse Leeuw, dienen
hem tot metrisch stramien (103, 284). Soms grijpt hij,
voor humoristische thema's, naar de vorm van het
leugenlied (blz. 104) en ook bier weet hij de bijzondere
humor van de Bruggeling (blz. 107 vlg., 113 vlg.) zijn
recht te geven. Na Theodoor van Rijswyck heeft niemand in Vlaanderen de toon van het politieke lied
getroffen als Gezelle (blz. 318 vlg.). Soms wendt hij de
middelen van parodie en travestie aan, wanneer hij
voor helden op laag peil de heldenlier heeft gespannen
(biz. 407). Kunstige strofenvormen schrikken hem niet
of (bvb. 371) al trof ik slechts eenmaal het sonnet
onder zijn vele gedichten aan. Hij speelt met dubbelrijm (205 vlg.) en anaphora (8 1 ) en laat een lang
gedicht in sierlijk spel slechts op twee rijmklanken
lopen ( 54 vig.). Snaaks besluit hij, meer dan eens, zijn
opgewekt lied met een minnezangerse uitnodiging tot
de feestvierders hun dichter te belonen met een stevige
dronk (zie 229, 355, 394, 419) ; en vooral is daar het
ondeugende lied op Marliertje (363 vlg.) de Brugse
Begijn, om te bewijzen hoe de Brugse jaren 18651866 voor de dichter jaren zijn geweest van bovenmenselijk overwerk ja, maar ook van een triomfantelijke, overmoedige, opgewekte stemming „alsof hij in
't land van de blydschap geboren ware, waer de
kleeren met leute gevoerd zyn." Op die zijde van Gezelle's dieper wezen, de spetterende aard van de vader,
Pier-Jan, tegengif voor de diep weemoedige, donkere
aanleg die hij van moeder Monica meekreeg, gaat
menig „spokend" gedicht terug, dat in dl. IV als Aanhangsel werd opgenomen: niet enkel die tegenhanger
van Huygens' Costelik Mal op blz. 593 vlg., maar
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vooral de onbarmhartige gedichten tegen Napoleon
III en tegen Garibaldi en de Brusselse verafgoders van
de Reformatiehelden (531, 533, 542, 544, 552), met
daarbij dat echt Brugs Attisch zout in Kort maken
(526).
Er is, vertrouwen wij, niets to veel gezeid, wanneer
wij beweren dat uit die vergeten bladzijden, evengoed als uit de door Gezelle saamgestelde bundels,
trekken van het dichterwezen tot ons gaan spreken:
een andere Gezellegestalte vaak, boeiend om het heerlijke wisselspel van zon en schaduw en rijk aan de verrassende dialoog van eenvoud en verhevenheid, ontzaglijke smart en blijmoedige opgewektheid, wegsmeltende vertedering en bijna brutaal-drieste aanvalswil,
gevoelige, kinderlijke goedheid, en grootmannelijke
ernst, gotische onaardsheid en deelnemende pret in
het aardse gebeuren.
ZO menigvuldig immers was Gezelle's dieper wezen!
Gent,

II

Fr. BAUR.

Juli 195o.
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PROZA UIT „'T JAER 30"
1 7 juli 1864 — 14 Dec. 1867

AAN ONZE LEZERS.
In het Mad dat u vandage wordt aangeboden
spreken wij u toe in uwe en in onze hoedanigheid van
Christen, \naming en vrij-burger van Belgenland.
Voor het eerste hebben wij God te danken; voor het
tweede, naast God onze Ouders en ons Vaderland; het
derde, te weten, ons hedendaagsche burgerschap, zijn
wij schuldig aan 't jaar 183o.
Ondertusschen, met in 't jaar 183o politieke burgers
te worden, hebben wij geenzins ons recht en onze
plicht als christenen en vlamingen afgestaan of vergeten, integendeel, wij zijn burgers geworden van
Belgenland omdat een ander land sommige van die
rechten bedreigde, sommige van die plichten onvolbrengbaar had gemaakt; wij zijn burgers geworden en
vrije Belgen om, als burgers, alle onze rechten te
kunnen genieten, handhaven en bewaren. Daarom is
't dat wij door de bevoegdsten onder ons, te weten
de achtbare leden van 't Congres van 1831, eene overeenkomste gesloten hebben met malkaar, waarbij elk
ende een zijn recht en zijn deel verzekerd wierd en
gewaarborgd. Die overeenkomste onderhouden is de
eerste plicht van elken burger, is de wet van al dat
belg is, die overeenkomste heet men gemeenlijk de
grondwet of de constitutie.
Tot nu toe hebben wij, christene burgers van Belgenland, onze burgerplicht getrouw geweest en ons
gegeven woord niet geloochend; daar is ook alle waarschijnelijkheid, blijven wij goede christenen, dat wij
even zoo goede en getrouwe burgers zullen blijven als
te vooren: ons christenschap staat immers borge voor
onze politieke of burgerlijke getrouwigheid. Dat wij
vlaamsche burgers zijn, kan ook geen mistrouwen doen
vallen op onze standvastigheid in hetgene wij zelve
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op ons genomen hebben te onderhouden, immers, al
lange moesten de vlamingen voor eerlijke en deugdlijke burgers bekend gestaan hebben om Keizer Karel
te doen zeggen: De Vlamingen zijn getrouwe onderdanen maar ze'n verdragen geen slavernij.
Zoo is de Vlaming van kindsgebeente; rijk of arm,
't zij wie dat zij, hij verstaat zijn recht, hij wil hebben
dat hem toekomt, hij wil er vooren betalen, werken,
wachten, geduldig, getrouw en onderdanig zijn, maar
hij verdraagt geen slavernij: mengelt ze hem onder
zijn haver, 't is gelijk hoe of in welke hoeveelheid, en
gij zult ondervinden dat hij even zoo veel bekwaamheid heeft om bedekte slavernij gewaar te worden als
om ontdekte slavernij te weerstaan en zich daaruit los
te wringen. Alzoo is het gebeurd dat er, sedert eenen
tijd van jaren, een zeker slag van Burgers in Belgenland, uit inzichten die ons vreemd, maar niet onbekend
zijn, hunne eigene stoute verlangens hebben zoeken te
doen opwegen tegen 't wel bekende recht van een
ieder; zoo is 't gekomen dat die aanslagen, hoe slim
en geleerd ook aan boord geleid, beginnen aardig te
rieken hebben en eindelijk klaar voor iedereen aan
het licht gekomen zijn: 't zat look in den meersch, de
dwingelandij stak hare ooren uit, en, ziet gij hoe de
vlamingen en de rechtzinnige burgers van Belgenland
overal te samen komen? De „goedendag" is thuis
gebleven wel is waar, maar het goede recht is mee en
't goede woord zal dapper gebruikt worden. Te
Mechelen vergaderden ze eens, en welhaast eene tweede maal; te Brugge, te Kortrijk, te Meenen, te
Antwerpen, te Leuven, te Bastonje, ligt de slavernij
in stukken getrappeld; moed werkt in de herten van
een ieder, 't zijn lijk de dagen van Breydel en Deconinck zaliger, die weerom komen; men bouwt op de
vreugd en op de blijdschap van eenen gewonnen slag,
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de hope en den moed om nog andere te winnen; 't een
hert ontsteekt aan 't andere, het vuur grijpt en zet
voort, men vat met blijdschap de hand dier grijze
mannen die 183o gezien hebben, en, jongere burgers,
wij roepen met vernieuwden moed: Op wederom, en
voorwaards met 't jaar 3o!
Daar is, mijnheer en geachte medeburger, in weinige
reken, de oorsprong en de strekkinge van dit ons blad.
Wij begeeren treffelijke lieden, rechtzinnige burgers
den weg te wijzen die wij in 't jaar 3o ingeslegen zijn,
opdat wij, in 't einde, nievers elders op uit en loopen
dan op de bewarenis en de handhaving van elks recht,
uitsluitende alle, 't zij welke, onrechte verlangens of
aanmatigingen.
Vraagt er nu iemand met welke partij wij het
houden, 't staat boven op ons blad gedrukt: wij zijn
van 't jaar 3o, wij houden het met 't jaar 3o; vraagt
er iemand wat wij willen, al dat het jaar 3o wil; wat
wij verdedigen, waarop wij steunen, wederom 't jaar
3o, op het jaar 3o zuiver en onbelast. Daar waren dan
geen partijen, wij willen er ook geene; daar was dan
geen samenspannen en meesterspelen door onnuttige
middels, dat willen wij ook niet; daar was dan een
overeenkomen van alle burgers en van geheel het land
in het werken en het pogen naar een en 't zelfde doel;
daar was eendracht, daar was macht, wij willen het
een en wij willen het andere, het een door en met het
andere: eendracht maakt macht!
De middelen die wij gebruiken zullen, zijn eerst en
vooral die vaste politieke meening en overtuiging zelve,
en de wille dien wij bier openbaar voor den dag leggen
en uitspreken van in ons opzet standvastig te volherden.
Hetgene wij denken en willen, zullen wij luidop zeggen en stout weg drukken, met de ,,waaroms" daarbij,
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in dit ons blad, zoekende anderen te overhalen en bij
te werven door de ware en overtuigende reden alleen.
Al hetgene ons tegenstrijdig voorkomt, zullen wij
vrijmoedig en kloekmoedig bevechten en tegenstaan.
Den persoon onzer tegenstrevers laten wij gansch en
geheel onaangetast. Scheldwoorden en diergelijken, al
wat gelogen is of de eere krenkt, aanzien wij voor
schande ons zelven aangedaan en aan de treffelijke
lieden die ons blad in hun huis, bij hun huisgezin, toelaten.
Daarom zullen wij ons niet alleenlijk wachten van
al hetgene voor de wet strafbaar is, maar zelfs peen
enkel woord drukken, bedekt of anderzins, dat wij niet
durven op ons geweten nemen en er voor, bij God en
de menschen, verantwoorden.
Wij willen de bekende nieuwsbladen geenszins den
weg afloopen maar iets nieuws zijn dat tot nu in ons
land nog niet bestaan heeft. Wij zijn meer voor politieke geleerdheid en recht verstand dan voor politieken
klap en zigzeggerij ; meer voor een gezond gedacht
dan voor twintig klinkende woorden, meer voor christen wil en 't kwijten onzer plicht dan voor haastig
gejaagden en dikwijls blinden drift. Bij ons zal men
altemets wel de waarheid vinden in een blijgeestig
kleed, zelfs onder een spotzieke kappe monkelend,
maar nooit de valsche leugen in het deftig gewaad van
de waarheid, nooit den stekenden priem in den olijftak
van vrede en vriendschap gedoken en vermomd.
Verzettelijke lezingen, brieven uit vreemde en andere
landen, gedachten en spreuken van groote mannen,
manieren van zien en van doen in andere streken,
nuttige onderrichting voor den landsbouw, het huishouden, de gezondheid, het verzet, kennis van hetgene de Vlamingen doen of gedaan hebben op andere
tijden en plaatsen, zelfs dingen die de tale aangaan,
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de gebruiken, spreuken, religie, ware of valsche, van
ons eigen land en voorouders zullen bij ons, met tijd
en gelegenheid, plaats vinden. Hetgene geleerde lieden
weten te vinden in verschillige werken en talen, dat
zullen wij den treffelijken burger in 't korte, bij een,
en in 't vlaamsch trachten te doen verstaan.
Zoo gij ons inzicht en onze meening vat en goed
vindt, zoo gij 't gene wij beloven en doen zullen uwe
moeite en uwen geldelijken bijstand weerd acht, schrijf
in en beweeg anderen om ook in te schrijven op ons
blad; reik ons uwe hand toe ter hulpe en ter vriendelijke goedkeuring en gij zult een medewerker en steun
te meer zijn van deze die belangen stellen in 't gene
beoogd, gewenscht en gewild is.
( 1 7 Juli 186 4- )

De Opstellers en Uitgevers
van 't Naar 3o.
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LIBERALE POLITIEK.
Ware en goede politieke is deze die 's lands en.
's yolks belangen waarneemt en door eerlijke en treffelijke middelen tracht te vervoorderen. Willen 't geen
het land wil, 't geen kan voordeelig zijn aan zijne
belangen en interesten; dit willen en behertigen en
uitvoeren volgens den wil van het land, 't is te zeggen
volgens de principien van 't jaar 3o, volgens de voorschriften van de grondwet, dat heeten wij ware vaderlandsche politieke en wij en erkennen er geen andere.
Nu wel, — de liberale politieke riekt een beetje
anders. Die zoo gezegde liberalen van heden, behertigen en bewerken zij ook Belgie's voorspoed, en doen
zij dat op eene constitutioneele of grondwettige wijze?
willen zij het behoud en den vooruitgang van al het
geene wij in 't jaar 3o zoo duur gekocht hebben en zoo
hard gezworen hadden te bewaren en staande te
houden? Neen, het schilt er machtig veel van.
Wat willen en betrachten zij dan?
In Engeland zou men antwoorden: to be or not to
be, that is the question; 't is te zeggen in 't vlaamsch,
dat het voor de liberalen een speelken geworden is
van kop of of kop aan. Zij willen kost wat kost meester
zijn en meester blijven. Voor hen ligt geheel de knoop
daar en elders nievers; zij bekreunen zich weinig met
de belangen van Staat en van Kerk, met het geluk
van het yolk, met het recht van elkeen; — Gaat ge
lachen dan? zich bezig houden met zulke vodderijen:
dat was goed in 't jaar 3o, maar van dage, oh! zij zijn
wat oolijker en slimmer geworden; van dage hebben
zij begrepen dat het veel gemakkelijker en veel voordeeliger is van zijne eigene persoonlijke belangen te
bezorgen en te bewerken. — 't Is wij niet die het uit
onze duimen zuigen: geheel de wereld weet het; en ten
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anderen M. Orts heeft het gezeid voor al wie het
hooren wilde, in de laatste zitting der kamer: „De
belangen mijner liberale partij, zei die verbasterde
Vaderlander, stel ik boven hoegenaamd alle andere
belangen".
Is het dom, 't is ten minsten rechtuit.
Ja, alzoo is het, de liberalen vertegenwoordigen
Belgie niet meer, zij vertegenwoordigen den wil van.
't yolk, de principien van 't jaar 3o niet meer, zij vertegenwoordigen eene zaak alleene, te weten: hun eigen
zelven, hunne eigene interesten, de belangen hunner
partij.
En als nu de stem des yolks, 't is te zeggen de stem
en de roep en de wille van dezen die waarlijk meester
zijn in Belgie, als die stem hun een, twee, drij, viermaal achtereen klaar en duidelijk komt zeggen en
herzeggen dat zij moeten pak en zak maken, dat zij
al lang genoeg met 's lands welvaart gespeeld hebben,
lijk de kat met de muis; dat zij al lang genoeg
't jaar 3o, en de grondwet des lands onder de
voeten vertrapt hebben, dan durven zij onbeschaamd
en onbeschoft liegen en antwoorden, dat zij, en
zij alleene bekwaam zijn om aan het hoofd van
het bestier te staan, dat zij alleene verstand genoeg
hebben, en dat de katholieken, 't is te verstaan, de
ware en oude liberalen van 't jaar 3o, een hoop dutsen
zijn, en dwaashoofden die maar goed zijn om Belgie
in het verderf te helpen! — nogeens, wij zijn het niet
die het uit onze duimen zuigen; MM. Frere, Rogier
en compagnie hebben het wel 25 keeren gezeid; leest
liever de annales parlementaires van den laatsten zittijd.
To be or not to be, dat is het groot liberaal princiep
op den dag van heden; zoo wij het scheuteltje laten
schieten, dan zijn wij het kwijt voor goede rekening,
dan is onze rol voor goed uitgespeeld; alzoo peizen
2 Gezelle Proza
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de liberalen, maar zij durven het niet luidop te zeggen;
en daarom houden zij zich vastgeklampt aan 't bestier
van zaken gelijk een lamme aan zijn krukken. 't Is
waar, zeggen zij bij hun zelven (maar altijd bij hun
zelven), het land is moe van ons en van onze politiek;
't is waar dat de opinie van 't yolk ons veroordeelt;
't is waar dat de grondwet, dat de principien van
't jaar 3o, ons veroordeelen enz.. .. maar 't is algelijk,
't is al eender, wij spelen meester, en wij moeten
blijven meester spelen, kost wat kost, tegen alle recht
en reden, gelijk door welke middels. Is het noodig om
boven te kraaien en anderen te verdrukken, — hewel
— wij zullen doen de kassijen uithalen gelijk in Mei
en November al is 't dat er in de grondwet van geen
kassij-recht gesproken wordt; — is het noodig zoo
doen wij de kiezingen breken en herbreken lijk te
Brugge enz. ..; al is 't dat de grondwet het anders
verstaat; — is het noodig zoo doen wij eene bende
verslaafde ministeriele kiezers op de lijsten schrijven
lijk te Gent, al is 't dat zij den kiestol niet betalen
volgens de grondwet; — is het noodig zoo doen wij
eenige verslaafde jaknikkers te meer naar de kamers
komen, volgens de begeerte van M. Orts, al is 't dat
zij er volgens de grondwet geen het minste recht toe
hebben; — is het noodig dan zullen wij vier keeren
in zes jaar tijds de Kamers ontbinden en herontbinden,
het moge strijdig zijn of niet aan de principien van
't jaar 3o; — in een woord als het noodig is, dan zijn
alle middels goed; immers — to be or not to be — onze
belangen, boven alle andere belangen, bijgevolge ook
boven de belangen van het vaderland!
Hoelang zal die komedie nog duren! De antwoord
is gemakkelijk. Die komedie, die belachelijke en hatelijke komedie zal uit zijn, van den dag dat wij zelven
zullen Belgen geworden zijn lijk in 't jaar 3o, dat wij
I0

elkaar zullen de hand geven en ondersteunen, om
nu, gelijk toen, alles wat naar slavernij, naar dweepzucht, naar knevelarij riekt, te doen verdwijnen, om
het recht van alle man, en de gelijkheid aller Belgen,
die ons door onze constitutie gewaarborgd wordt,
hedendaags te doen eerbiedigen en handhaven.
( 3 1 Juli 1864.)
DE PLAGEN VAN EGYPTEN.
Als Pharao de dwingeland in Egypten de Joden
tergde, kreeg hij voor loon de tien plagen van Egypten.
Te Brugge en omstreken is er, sedert tien jaren, ook
een plage gekomen, uit Egypten niet, maar uit Frankrijk, en die plage is gevallen op de wateren; en de
waters hebben gestonken, en de visschen zijn gestorven
en hebben bovengezwommen en ook gestonken en de
arme menschen hebben doode visschen gevangen en
gaten en zijn er ziek van geweest, en de rijke
menschen en de arme te gelijk hebben de verpestende
lucht niet kunnen verdragen, noch de bedorvene waters
kunnen drinken en ze hebben geroepen naar de hoog
gezetene gezanten van de stad: V erlost ons van de
plage der wateren! 't is waar, de hoog gezetene gezanten van de stad hebben ook geroepen naar nog hooger
gezetene mannen; ja maar, hoe hooger en hoe vaster
men zit hoe min men peist op die omleege zitten,
langs de stinkende wateren: en de wateren hebben
gestonken en alle jare hergestonken, en hoe langer de
hooggezetenen naar malkander riepen en vriendelijk
knikkebolden, hoe langer en hoe meer de wateren
stonken; ondertusschen het yolk, dat in ons land de
macht heeft van zich zelven te helpen, op een wettige
maniere, heeft gezeid: Wacht! misschien dat die hoog-

II

gezetene en hooger gezetene al te samen zitten en
slapen en een tukske doen, misschien zitten ze over
een glazeke wijn en wij zitten hier aan dat stinkend
water: Wacht! willen wij eens aan de pekkels van
hunne stoelen wikkelen waarop zij daar zitten? En,
het yolk heeft er aan gewikkeld en hergewikkeld zoodanig dat zij er van of gevallen zijn ten gronde en
andere mannen zijn er op geklommen en ze hebben
geroepen zoo luide als zij maar kosten: Verlost ons
van de plage der wateren! En daar is er een stemme
gekomen van boven zeggende: Gij nieuwgekozen mannekes, die onverwachts daar op die stoelen geklommen
zijt, waar onze slapende vrienden op zaten, zijt gij
niet beschaamd? gij kleene dingskes, zijt gij wel
weerdig van verhoord te worden? Neen, neen, zoo
zu,,ijgt maar, wilt gij wijs zijn; de waters zijn al
gebeterd en zij zullen nog beteren, maar 't is om u
niet, 't is om het gedurig roe pen en kloppen van onze
slapende vrienden die vier, vijf jaar lang geroepen
hebben zonder gehoord te zijn, en, haddet gij nooit
op die stoelen geklommen, stouteriks, zij zouden
misschien nog roepen en nog niet verhoord zijn. Zoo
sprak de stemme van hier boven, en, aanstonds
kwamen de wateren klaarder en klaarder, en de
visschen stierven niet meer, en de plage was merkelijk
gebeterd, en, daar stond geschreven in alle gazetten
en aan al de hoeken van de straten: Dank zij de groote
mannen van hier boven, die hebben groote dingen
gedaan, in deze tijden, voor de arme menschen die
water drinken! leve de groote mannen en het yolk
antwoordde met zijne machtige stemme: God zij gedankt dat wij aan de pekkels van hunne stoelen
gewikkeld hebben. Amen.
(3 1 Juli 1864-)

I2

WEER AL EENS TE KIEZEN?...
WAT IS DAT TOCHVERDRIETIG!...
't Is waar, vriend; maar wat wilt gij doen? . .
't Is noodig.
Als de dieven aan uwe aardappels zitten,
Als de musschen op uwe tarwe aazen,
Als 't venijn uwe fruitboomen besmet,
Als 't onkruid uw land vervuilt,
en dat gij daarmee wat moeite hebt, dan mort gij
genoeg tusschen uwe tanden: nog al eens? Och wat
is dat verdrietig! die schurkige dieven, die vermaledijde
musschen, dat helsch venijn, dat duivelsch onkruid! . .
En toch laat gij het niet steken, om dat gij peist:
't Is noodig. En gij vermenigvuldigt uw werkvolk, gij
verdubbelt uwe zorg en uwe waakzaamheid, tot dat
gij 't kwaad overwint.
Zoo doet gij als goede landsman: als goede belg doet
nu ook zoo; want 't is hier net het zelfde. En peis toch
niet
Bah, 't zal wel gaan zonder mij!
Ja 't, misschien!... En waar misschien d'affairens
doet ,daar is de bankroete zeker.
Gij houdt uwe stemme bij, dat meent gij zoo; maar
gij zijt mis; gij geeft ze aan den vijand; want zijn getal
verhoogt met 't gene gij het onze onttrekt. Waren twee,
drij zulke misschiens overjaar in Juny niet 't huis
gebleven M. Visart was gekozen van den eersten keer.
Weerom overjaar, in de kiezing van Meenen, was er
zulk een misschien te wege 't huis te blijven; maar
hij werd gelukkiglyk uitgekoterd; want zonder zijne
stemme bleven de liberalen daar meester, en dat nog
voor lange. Ja, nu meer dan ooit kan Belgie's lot afhangen van eene stemme, van eenen man min of
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meer: Ware M. Cumont niet achtergebleven, wij
hadden een spel gezien.
(7 Augustus 1864).
HOORT EENS.
De tarwe oogst staat buiten bijna droog en
bekwaam; eensklaps komt er een geweldige stortvlaag
op. Rap! zegt de boer, al mijn yolk aan 't werk: die
tarwe daar moet binnen. Een man blijft achter, bezig
aan zijn eigen werk en zegt: Bah, 't zal wel gaan
zonder mij. Maar de boer wordt het gewaar en jaagt
hem weg.
Heeft hij het niet verdiend?
't Is oorlog; en onverwachts daar is de vijand!
't Appel wordt geslagen en elke man springt bij met
zijne wapens. Een laffaard verduikt zich en blijft
achter, zeggende: Bah, 't zal wel gaan zonder mij.
Maar 't wordt geweten, hij wordt gepakt en verders
weet gij wel wat men ermee doet. Ook twijfelt gij
zeker niet, of hij heeft het verdiend.
He wel, is er hier juist geen kwestie van zulk eene
straffe, er is toch kwestie van zulk een plicht en zulke
schande.
Maar Neen! als ware belg zult gij voor uwe plicht
niet wijken, maar U van de schande wachten.
(7 Augustus 1864).

Daar is geen onzer treffelijke lezers, die den uitslag
van de kiezing van den elfsten dezer zal vernomen
hebben zonder droefheid. Wij verhopen er to molten
bij zeggen dat de droefheid van alien treffelijken en
christen Belg geen verslagenheid is, geen ontmoediging,
en bijzonderlijk geen vreeze. Laat die vreezen die
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geenen God en hebben en gevolgentlijk geen hope,
tenzij op menschelijke middelen. Ons hope en onze
kracht komt van hooger, staat vaster en zal langer mee
gaan. Onze hoop en onze kracht verlaat ons niet, noch
in de winste noch in het verlies, noch in het bereiden
noch in het leveren van den slag. Wij weten dat boven
ons en boven allen Een bestaat die ons winnen en
verliezen, ons voordeel, en ons nadeel kan gebruiken
tot het uitvoeren van zijnen wil, die ons onbekend is,
maar zekerlijk en ongetwijfeld recht en goed is. In
de handen van Hem, dien wij zoo dikwijls bij de
rechtzinnige goede lieden hooren noemen, „den Dien
van hierboven", in zijn handen is het al dat roert en
waagt. Het wel of kwalijk uitvallen van menschelijke
poogingen, gebiedt hij niet en kan hij niet gebieden:
een Bingen gebiedt hij, en dat is onze plicht, zoo wel
nu als eertijds: werken voor het goed, houden dat wij
hebben, niets laten vallen, bij gebrek van christelijken
moed en standvastigheid, en, nu zoo wel als eertijds,
hopen op God en de goedheid van de zake waar God
alleen het eerste en 't laatste van is.
( 14 Augustus 1864. )
Het kan onze tegenstrevers op den oogenblik tot
vreugde dienen vendels te zien uitsteken en te hooren
triomfe roepen in de straten, maar, 's anderdags van
de triomfe, als men tijd en moete heeft om te peinzen,
als het hoofd eindelijk vrij en koel is, kan er zeker geen
treffelijk mensch, 't zij van welken kant, blij zijn van
te hebben zien vendels uitsteken uit de vensters van
huizen die geen eerlijken naam dragen, van te hooren
roepen van: koorden, om de priesters te handen; niemand zal er ooit kunnen grooten hoogmoed dragen,
dat zijn kind of zijn broeder of zijn vriend of iemand
dien hij kent, treffelijke priesters den weg afgestaan
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hebben, en, met den stok boven 't hoofd, geroepen:
weg met de papen, de bruine en de zwarte.
Wij verwijten dat onze tegenstrevers niet, maar wij
peizen dat het jammer is dat zulke dingen in onze
steden en in ons land mogelijk geworden zijn.
Zulke dingen spijten ons, 't is waar, maar niet voor
ons, noch voor onze priesters, maar, voor onze tegenkanters zelve. Het doet immers spijt te moeten peizen,
't is gelijk van wie: gij zijt geen treffelijk man. Wat de
priesters aangaat, daar is mcer troost in de genegenheid van eenen armen man, van eenen armen ongelukkigen, 't zij van welk slag, als in al de bespottingen
van de geleerde of ongeleerde goddeloosheid onzer
dagen.
( z 4 Augustus z 864. )
DAT ONZE KONINGIN NOG
LEEFDE!
Daar is een tijd geweest dat er in ons land niet
alleen een Koning maar ook eene Koninginne was.
Daar is een tijd geweest dat de kinderen des
Konings, onze toekomende bestierders, niet alleen
eenen wijzen vader, maar ook eene christelijke godvruchtige moeder hadden.
Al het goed dat eene goede Koningin kan doen in
een land lijk het Belgenland, is sedert de dood onzer
goede Koningin ongedaan gebleven.
Al het goed dat de Koning te verwachten had van
eene vrouw, en, van zulke eene vrouw als de Koninginne was, is hem ontnomen en kan hem door geene
andere weer gegeven zijn.
Al het goed dat onze prinsen, kinders van zulk eene
christelijke moeder, in het herte van die moeder zouden geput hebben, kunnen zij, door hare vroegtijdige
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dood, daar niet in putten. Ah! wie weet er iets dat
kan in de plaats komen van het hert eener moeder?
Al het goed eindelijk dat wij zouden verkrijgen,
ware 't zake dat onze Koninginne nog leefde moeten
wij derven; en, hedendaags gevoelen wij dit beter dan
ooit.
Wij zullen niet proberen om uit te steken hetgene
onze Koningin zou gedaan hebben, van deze dagen,
ware zij in 't leven geweest; een dingen is zeker: 't en
zou alzoo niet gaan als 't gaat.
Borge daarvoor staat ons ten I sten dat zij een
vrouwe was en een christelijke vrouwe, en een edel
hert van een koninginne, die wist wat het is van te
lijden en verdrukt te zijn; borge daarvoor staat
ons hare oude en heilige moeder die nog leeft, de
schoonmoeder van onze Koning, de oude Koninginne
van Frankrijk. Ah! dat onze Koninginne nog leefde,
't zou misschien die oude, verstandige, eerbiedweerdige
vrouwe zijn, die, door hare dochter, onzen Koning
raad zou geven, in de moeijelijke omstandigheden
waarin hij zich bevindt.
Zoo is het niet! en wij, christenen gelijk onze Koninginne, kunnen maar hopen op hetgene waarop zij
hoopte, te weten op God die 't al bestiert en doet of
laat gebeuren. Als wij het alzoo nemen, wij hebben
algelijk nog een Koninginne, een Koninginne die meer
macht heeft en meer wijsheid als alle Koningen en
prinsen dezer aarde: 't is de machtige Maagd, 't is de
allervoorzigtigste, 't is de wijze Maagd, 't is de Koninginne des Hemels, die ook de Koninginne van Belgenland is, verders is er geene, en hopende op haar,
kunnen wij nog troost en moed geven aan deze die
zuchten, zeggende:
Ah! dat onze Koninginne nog leefde!
( 2 1 Augustus 1864. )
I7

SOORTE ZOEKT SOORTE,
DUIVELS MET KOOLBRANDERS.
De treffelijke menschen die in ons land zouden
geren de constitutie, het recht, de religie, de tale
behouden, zoeken natuurlijk om hulpe en bijstand, en
ze vinden nergens lieden die ze beter mogen betrouwen
als die groote klasse van burgers die vele beschuldigd
en belogen zijn, maar die iedereen toch herkent als
treffelijke burgers, te weten de priesters, wiens
ambacht, plicht en dagelijksch betrachten het is te
werken voor het goed, te houden staan als alles afvalt,
te spreken luid op, als niemand spreken durft, te wijzen
naar eene hoogere macht die meer kan dan alle
ministeriele kiesmachinen; de treffelijke, goede lieden
doen met de priesters, doen met God; iedereen, zelfs
de slechtste, heeten ze den goeden kant, de goede; in
de kamers zitten onze 52 representar ten aan den
rechten kant, dat is aan den goeden kant, lijk in 't
laatste oordeel. Dat is alzoo omdat 't alzoo moet zijn.
De slechte weten 't wel: ze zien waar 't goed is en ze
zuchten altemets van spijt dat ze niet en durven goed
zijn!
Integendeel, die van de linken kant, de lieden die
zoeken te visschen in troebel water, de slechte doen
met al dat slecht is. De ketters, protestanten, joden,
solidairs, vrijdenkers, miliciens de l'avenir, gebrandmerkte, vuilpots, dronkaards, etc., etc., etc., dat doet
al mee met de slechte, dat zit al aan den linken kant,
dat spant al 't hoope tegen ons, dat wint en wint dikwijls; overwinnen! nooit! En als dat wint, dan is het
een spel! 't is drinken, zatlap- en vuilpotterijen bedrijven, het yolk ophitsen, roepen en schreeuwen, vechten,
vloeken en verwenschen; dat is al tegen ons en wij
dragen daar roem op. Laatst nog aan de Kruispoorte,
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in 't slefferbal van den burgemeester van onze tegenstrevers (wij hebben immers geenen burgemeester
langs onzen kant), laatstmaal nog aan de kruispoorte,
is er een mensch omverre gesteken van zijnen broeder,
te midden den baldadigen zondagnacht waarin men
de triomfe van den linker kant gevierd heeft; het
bloed liep ten huizen uit in de strate! en toen loopen
ze om den priester: ach, mijnheere, staat toch op?
't is daar een mensch die gaat sterven! Waarom mag
men dan niet zeggen: soorte met soorte! loopt naar
den burgemeester. Ah, de priesters doen met God en
zeggen liever tot den laatsten oogenblik: vergeef het
hun, zij weten niet wat ze doen, noch wat de slechte
hun doen doen!
(Zondag 28 Augustus 1864.)

YSLAND.
Op den 59 dezer maand Augusty, is uit Brugge vertrokken, de eerweerde beer De Kiere, geboortig van
Rousselaare, in West-Vlaanderen, apostelyke missionnaris. Hy is op weg naar Ysland, een eiland grooter
als Belgenland en hoog in 't Noorden van Europa
gelegen.
Het is een van de menigvuldige eilanden die toebehooren aan het koningryk van Denemark. Vele van
die eilanden zyn onlangs van de Pruisen gepakt; naar
Ysland zullen zy niet gaan is te peizen; maar, terwyl
andere trachten het ryk te vergrooten van den koning
van Pruisen, en terwyl alle oogen op Koopenhaven
gevestigd zyn, vaart de vlaamsche missionnaris noordwaards op, om Ysland, zonder geld of wapens, voor
Christus den Opperkoning te veroveren en wederom
te vervoegen by het ryk der heilige Kerke. Ysland is
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bekend van in 't jaar 795 na Christus, wanneer het
door Ierlandsche geestelyken bezocht wierd en met
katholyke christenen bevolkt. Als toen hiet het Thyle.
De christenen weeken daaruit voor de Noordmannen;
die heidenen veranderden zynen name en hieten het
Sneeuwland, later vluchtten oproerige vrymannen uit
Noorwegen naar dat Sneeuwland en, in 't jaar 1090,
woonden daar 4560 familien, dat ware omtrent de
22.800 persoonen, zonder daglooners, dienstboden en
slaven.
De hedendaagse 50.00o inwooners van Ysland zyn al
to maal afstammelingen van die familien.
In 't jaar 984, wierd in Ysland de eerste katholyke
kerke gebouwd, in 't jaar moo was heel Ysland
katholyk.
De Yslanders van dien tyd kenden en wisten den
weg naar Amerika; het is onlangs bewezen geworden
dat zy verkeerd hebben in het hedendaagsche Pensylvanien, waar nu de steden van Nieuw-York en Philadelphia gelegen zyn. Zy woonden daar, waren christen
katholyk en wierden daar bezocht, onder andere in
't jaar 1266, door Erich Bisschop van Groenland. In
die vroege tyden bleef dat meestal aan de reste van
Europa onbekend; zelfs de weg naar Amerika, langs
den noord-westen, is verloren gerocht, zoo danig dat
Christophel Colombus, die in February 1477 Ysland
bezocht heeft, daar van geen Amerika en heeft hooren
spreken. Hy is dan den Zuid-westen ingevaren en heeft
al dien kant het verloren Amerika in 1498 wederom
ontdekt. Nog onlangs hebben de paters missionnarissen
by de wilde Noord-Amerikanen kruissen, steenschriften, wapens, halaam, stukken van gebouwen
gevonden, al dat er overblyft van het christen katholyk
Amerika, van de jaren 1000-1266. Toen was het
Ierland, Engeland, Ysland en Groenland die overal
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het geloove voortplantten; Ierland alleen en is niet
afgevallen en doet nog altyd daarin voort, met de
andere katholyke landen van Europa.
In 1551, sloegen de Luthersen den Yslandschen
bisschop Jon Aresen, het hoofd of voor 't geloove, en,
van toen voort, verviel het yolk allengskes, tot op
heden toe, dat er geen een geboren Yslander in Ysland
catholyk is. Ze hebben nochtans catholyke gebruiken
behouden, zoo by voorbeeld : als ze in de oude ontwyde
cathedrale van Reikiavik voorby den autaar gaan, ze
knielen neder, en, als men hun vraagt waarom, ze'n
weten 't niet te zeggen. Een lesse voor catholyke Vlamingen die hunne oude eerlyke gebruiken zoo zeere
vergeten in deze onze rampzalige tyden.
Ysland is wel bekend aan de vlaamsche visschers
van Heyst, Blankenberghe, Oostduynkerke, Duynkerke,
enz., 't zal een troost zyn voor den eerw. beer De Kiere
daar ook vlaamsch te hooren spreken, en 't is een
reden te meer voor ons, Vlamingen, onzen geloofzendeling te ondersteunen.
Heel 't midden van Ysland is rotse, ysberg, vierberg,
kokende waterbronne, enz., te zeewaard alleene is 't
beweunelyk, daar groeit geen bout, daar wordt geen
land bevrucht, al 't land is bilk, en de schapen, dat is
de rykdom, met de visschery. 't Is er by heele maanden
nacht in den winter, en by heele maanden dag in den
zomer. Toen gaat de zunne nooit geheel onder. 't Is
er gevolgentlyk schrikkelyk koud of schrikkelyk beet.
't Volk weunt vele in kelders onder de rotsen ; dikwyls
weunen de schapen met de menschen by een. 't Volk
is vreedzaam en geleerd. Binst de lange wintersschen
nacht zit de familie dikwyls vergaderd ; een leest luide
in eenen boek of bybelt, zoo men zegt, en de andere
luisteren al werken. Als ze malkaar tegenkomen op
de snee, ze drinken een teug uit malkanders geniver21

flassche, omhelzen malkander en gaan voort. Vinden
ze eenen steen die tamelyk is, ze dragen hem mee tot
waar ze nog een vinden, ze leggen hem derby, 't wordt
allengskes een hoop en eindelyk een huis.
Daar staan schrikkelyke hooge bergen met sneeuw
getopt en met uitstekende sprietels ys, die glinsteren
lyk diamânt tegen de zunne. Een van die bergen,
Hekla, is een van de grootste vierbergen uit. By de
stad waar de Eerw. Heer De Kiere verblyven zal, zyn
er spruitfonteinen, Geysers genaamd, waar het water,
kokend heet, uit de rotsen berst en by plaatsen wel
20o voeten hooge in de lucht springt. Daarby komt
dat, als de wind kwalyk zit, de stad vol damp en vol
doom waait; daarom ook heet die stad Rookwyk of
in de tale van 't land Reikiavik. 't Is de hoofdstad van
geheel 't eiland. Om nog iets van de tale te zeggen,
zy is voor een vlaming gemakkelyk genoeg om leeren;
immers de grond van de woorden en de samenstel is
vlaamsch. Veel woorden zyn letterlyk dezelfde als by
ons, byvoorbeeld : bad, band, bed, draf, glans, glas,
hagel, hof , ja, krans, land, net, slag, en honderd andere
zyn yslandsch en vlaamsch te samen. Voor schimp zeggen zij skimp lyk te Kortryk, voor keern kirna, voor dag,
dagr, voor diep, diup, voor teerpenning, taripeningr,
voor rookwyk, reikjavik (de naam van de hoofdstad).
Hier is een van hunne spreuken, woord voor woord in
het vlaamsch gezet : Yslandsch. Betra er at niota litels
med ro enn mikels med ofrithi. Vlaamsch : Beter es
te genieten luttel met rust dan vele met onvrede. Verschillige goede giften zyn den Eerw. heer De Kiere
mee gegeven van wel hebbende en geern gevende persoonen; onder andere een groote mande met dertien
paar kloefen, die hem, om de wille van de koude en
van de schaarsheid van 't hout in Ysland, van grooter
weerde zullen zyn dan men wel zou denken.
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M. De Kiere's broeder en een vlaamsch student vergezellen hem, de eene om hem in tydelyke zaken in
Ysland by te staan, de andere om in Ierland tot de
Yslandsche missie bereid te worden.
M. De Kiere heeft beloofd brieven te schryven uit
Ysland, welke brieven wy aan onze lezers zullen mededeelen, verhopende van andere vlaamsche missionnarissen of van hunne kennissen in Vlaanderen altemets de zelfde gunst te mogen bekomen.
(Zondag 28 Augustus 1864.)

DE PLAGE DER WATEREN.
Wy liggen er wederom aan, aan de plage der
wateren, vele belooven en letter geven doet de
Brugsche gekken in vreugde lezen zeide men voor de
kiezingen, en 't is waar : de plage der wateren ten
minsten zou verdwijnen, het stond op de plakaten te
lezen, maar, als de bruid is in de schuit schippertje
toen is 't vleyen uit, zei pater Poirters, zaliger memorie,
nu gaat 't ook alzoo : Als de representant zit op zyn
bank, Bruggelingen, gy krygt stank voor dank; en,
inderdaad, dat is toch stinken, gelyk dat leelyk water
doet! Wy zeiden 't nog onlangs, soorte zoekt soorte,
duivels met koolbranders, de pot geeft uit dat by in
heeft; ministeriele representanten, ministeriele regencie, ergo ministeriele waters. 't Was nochtans zoo gemakkelyk voor de kiezing wel te verstaan als de kiezers
moesten zacht in slape geduffeld worden, dan hebben
ze dien meulenaar, langs wiens meulen de stinkende
waters binnen komen, zyn recht afgekocht, voor een
zeker tyd, tot dat de koeke gebakken zou zyn; nu is de
koeke gebakken : stink nu die stinken wil, 't geld is
voor dien meulenaar niet meer, 't geld is voor de yolks23

feesten: triomfe, triomfe! Is 't water slecht het bier is
goed: dansen maar jongens, zondag aanstaande op
de Vrydagmarkt! Zy zyn immers de representanten
niet van de kiezers, maar van 't volkske, 't ryfkerafke,
dat 's avonds loopt als alle katjes grauw zyn!
Als de bruid
Is in de schuit
Schippertje dan is 't vleyen uit.
Vader Poirters.
(Zondag II September 1864.)

EEN OUDE HISTORIE.
Daar is niet nieuws onder de zon, en die oude
historie van dien vent die geen religie had en geerne
een smoorryk kwezelken zyne vrouw had gemaakt en
die daarom altyd, als by 't bezocht, een endeke paternoster uit zynen zak liet hangen, die historie gebeurt
alle dagen op nieuw; by voorbeeld met ons gouvernement : Het zet met al zyne macht het werk voort dat
ze in achttien eeuwen niet hebben kunnen gedaan
krygen, to weten, de H.Kerke, het schipke van Petrus,
in den grond booren; veel menschen hebben geen den
minsten twyfel meer, ons gouvernement heeft, ten
eersten, zelf geene religie, en ten tweeden, het laat al
de religien geworden, uitgenomen eene, de onze, en
daarin komt het overeen met al de slechte sekten die
er ooit geweest zyn: ze zyn al en altyd onze religie
vyandig geweest. Ja, maar, daar zyn nog hier en daar
menschen onder ons die twyfelen aan de voorzegging
van Christus dat de wereld altyd zal tegen ons zyn.
Zy twyfelen, zy zien niet verder dan hunne arme neus,
by den welken zy geleid worden door ons doortrapt
gouvernement, dat maar een klein afdeelingske of afzettelingske is van dat machtig gouvernement der
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boozen, die geheel de wereld door, Gods Kerke tegenwerkt. Hoe worden zy by hunnen neuze geleid? 't is
heel simpel: Het gouvernement laat altyd hier of daar
een endeke paternoster uit zynen zak hangen, de gazetten roepen: kyk! wat religie! en de dutsen voegen
hunne handen te samen en zyn gerust in den Heere.
Wat! hoort men zeggen, het gouvernement wil de religie te niet doen! ziet een keer wat groote somme geld
dat ze gegeven hebben voor Sint-Pieters kerke, of
Sinte-Baafs, of Sint-Jacobs, of de Madelene, of de
pastory van hier of van daar! en de dutsen zien niet
dat dat een endeke paternoster is en dat zy de kwezelkens zyn die bedrogen worden!
Hoe meer ze tegen de religie zyn, hoe meer ze zullen
kerken bouwen! let er op!
En 't zyn wel hunne intresten ook, want:
Ten eerste, 't is met het geld van die naar de kerk
gaan dat ze de kerken bouwen.
Ten tweeden, met architekten, aannemers, toezienders, bouwmeesters en zoo veel andere lieden werk te
geven en te laten ryk worden, maken ze kiezers die
kiezen zullen naar hunnen zin.
Ten derden, ze hebben een kommissie van mannen
om naar die kerken te komen kyken, die ryk betaald
zyn voor reis en eetkosten, en die by den pastoor wel
eten en drinken, veel beloven en weinig of niet doen.
Hoe meer monumenten er te bekyken zyn, hoe liever
dat zy 't hebben, en wacht tot dat het stemming is!
die kerkbekykers zullen wel stemmen!
Ten vierden, de kerken zyn maar kerken zoo lang
als er de priester dienst in doet, en, met tyd en stond,
kunnen die kerken hooimagazynen, kazerns, theaters,
ja danszalen worden of gendarmeryen, zie maar te
Brugge, de Chartreuze kerke, de Preekheers, 't Augustyne klooster, 't Jesuiten kwartier, enz. . .
25

Ten vyf den, dat staat in de regels van de framassons
van vele en groote gebouwen op te zetten, ter eere
van den grooten bouwmeester dezer wereld, zoo zy
spottenderwyze God noemen; Salomon, den tempelbouwer vereeren zy als eenen van hunne stamvaders
en ze doen hem na; hunne religie bestaat in moortel
en steen, en daarom heeten ze ook vry-metselaars; ze
moeten hunnen naam verdienen.
Ten zesden, hoe meer zy geven in het bouwen der
kerken, hoe meer zy er willen meester van zyn, hunne
hulpsommen zyn bliekskes gesmeten om snoekskes te
vangen of een appelke voor een ei; kerken bouwen
en ons buiten steken dat willen zy, men kan geen kerke
in den zak steken en er mee deure gaan!
Ten zevensten en ten laatsten, 't en is niet dat wy
't moeten weigeren of er niet naar staan omdat er
kerken zouden gebouwd zyn, integendeel, met ons geld
bouwt men wel moordkasteelen voor 55 miljoen franks
en theaters, 't is met recht en reden dat men iets van
ons geld aan de religie besteedt die het sterkste kasteel
van 't land is, sterker als al de forteressen te samen,
maar 't is gemeenlyk slecht teeken als de Phariseeuwsche ministers beginnen aan de hoeken van de
straten te doen uitklinken en uittrommelen: Kyk! wy
geven zoo veel en zoo veel aan de kerken! 't Is kwaad
teeken zeggen wy! Als de dokteur ziet dat een zieke
zal en moet sterven, hy laat hem al hebben dat hy wil,
hy gaat toch sterven; als er een moet onthoofd worden,
hy mag, daags te vooren, al vragen dat hem lust, wyn,
chocolat, al, uitgenomen een dingen: te mogen blyven
leven! zoo gaat het ook met ons: kerken genoeg; hulpsommen, ze zouden ze achter onze hielen smyten, maar
als ze ons zoo genegen zyn en zoo groote presenten
willen doen, waarom dan geven ze ons niet wat wy
vragen en dat ons recht is? Waarom eenen hoogen
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toren toegestaan; en gesnekkerd aan vyf voet land op
het kerkhof? Waarom kerken gebouwd en studiebeurzen gesneden? Ze zyn tegen den priester niet,
maar waarom zyn ze tegen de spellewerkscholen! Ah!
al die sommekes, 't zyn kleuterspaantjes om de dutsen
bezig t' houden; 't is slaapdrank voor de operatie;
't is 't glazeke wyn met een beschuitje voor de onthoofding; 't is het endeke paternoster dat het gouvernement laat uit zynen zak hangen en wy zouden moeten
het kwezelke zyn: ze staan de religie naar het leven,
ze hebben 't gezeid: ze moet dood in het slyk; ze
hebben 't geschreven, te Gent, op de bibliotheke: al
de kerken moeten in lees- of danszalen veranderen; ze
staan de religie naar het leven, maar dat leven zullen
ze niet hebben: het hangt aan geenen draad, gelyk het
onze en het hunne, het rust op geen moortel en steen,
het is achttien eeuwen, ja, 't is 6.000 jaar dat het rust
en staande blyft op God!
( Zondag i 8 September 1864. )
HOE DAT DE LIBERATERS VAN
BRUGGE HUNNEN ZEGEPRAAL
VIEREN.
Sedert de kiezing is 't alle Zondage volksfeest voor
den luisterlyken, roemryken zegepraal der liberaters.
Den eersten Zondag was het op de groote markt, in 't
midden van de stad; de volgende zondagen was het
aan de eene of de andere poorte om dat het daar is dat
't meeste deel woont van dat arm yolk die zy geern
op zulke feesten zien? leder van die feesten bestaat
uit twee deelen, het eene heeft plaats binnen den dag
en het andere in den nacht. 's Achternoens zyn er
pryzen te winnen voor verschillige spelen, zoo als
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kuipke steken, zakke loopen, wit en zwart enz.; er zyn
spelen voor het mannevolk, spelen voor het vrouwvolk.
Is dat werken voor 't geluk en welzyn van de arme
menschen? Arme huisvaders, moeders en jonge dochters doen deel nemen in belachelyke en walgelyke
spelen; en ze uren lang doen dienen tot spot en
lacherny van duizende menschen! Is 't daar de middel
om den arme te beteren en te beschaven? 't Is waar,
die de eerste zyn in al die zottigheden krygen tot belooning het een of het ander kleedingstuk, maar de
wyze waarop zy het bekomen dient maar om ze in
hun eigene oogen, te verkleenen, te verminderen, om
hun alien eerbied voor zich zelven te doen verliezen.
Wy hebben liever de almoese die gegeven wordt door
de katholyken, 't zy priesters, 't zy wereldlyken. Zy
gaan ten huize van den arme, geven hunne aalmoesen,
en doen hem verstaan dat alhoewel hy een arm en
slecht hutteken bewoont, alhoewel arme en gescheurde
kleederen zyn lichaam bedekken, hy het voor niemand
in weerdigheid moet ondergeven, terwyl hy eene ziel
heeft zoo groot, zoo weerdig, zoo heerlyk als die van
de koningen en keizers. Wy hebben liever de almoesen
die gegeven worden tot belooning van de werkzaamheid der ouders, van hunne waakzaamheid over hunne
kinders, van hunne neerstigheid om hunne zonen en
dochters naar week- en zondagscholen te zenden waar
zy hun onderwys voortzetten en onderhouden. Men
zal zeggen dat de armen menschen zich ook wel
eens mogen verzetten en verblyden. Ja voorzeker, wy
wenschen het uit den grond van ons herte, hoe meer
hoe liever! Wy aanzien ze trouwens voor onze vrienden, voor onze broeders. Maar wy zyn van gedacht
dat het beter is, dat geluk, die vreugde te smaken in
hunne huizen, in die arme huizekens waar er 't jaar
door, zoo veel gebrek, zoo veel lyden, zoo veel getraan,
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zoo veel angst te vinden is. Liever dan ze, gelyk de
liberaters doen, op straten en publieke plaatsen byeen
te roepen en ze daar te doen loopen, springen en
dansen, schreeuwen en tieren; wy vinden beter dat
men op grote dagen hun betere kleeding, beter eten
en drinken verschaffe, en dat zy te huis, al te samen,
ouders en kinders, voor die dagen geluk en vreugde
genieten. Alzoo doen het de katholyken.
's Avonds late, ten 9 ure, begint het dansfeest, of,
gelyk men het te Brugge zoo wel genoemd heeft, de
slufferbal. Al wat treffelyk is heeft de vergaderingplaats verlaten en geheel de losbandige, zedelooze
jonkheid van gansch de stad is er naartoe gestroomd.
Misschien zyn er wel eenige buralisten of andere officiele liberaters die in zulke mesthoopen hunnen honing
weten te vinden. Het dansen begint en duurt tot ten een,
ten tween in den nacht. Wat er daar al gebeurt zullen
noch willen wy niet beschryven; maar iedereen kan
het gemakkelyk veronderstellen. Ten anderen zy weten
er wat van te zeggen die langs die kanten woonen;
hoe dat er daar geheel den nacht lang getierd, gcschreeuwd, gevloekt en gelasterd is geweest; zy weten
het die ouders, die, 's maandags 's morgens, hunne
zonen en dochters zat en dronke hebben zien te huis
komen; zy weten het de fabriek- en winkelmeesters
die hunne werklieden den Maandag niet gewaar geworden zyn en binnen eenige maanden zullen er misschien, op 't stadhuis en in de kerke op zekere registers
schriftelyke preuven bestaan, dat zulke feesten maar
bronnen zyn van wanorde, bederf en zedeloosheid. En
gy die zulke feesten oprecht, die de arme menschen
verleidt en bederft en, wetens en willens, bedriegt en
verblindt, gy zoudt u durven hunne vrienden namen!
De winter is daar, het werk zal ophouden; koude,
vorst en sneeuw zullen gebrek, armoede en ellende in
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de wooningen der armen brengen. Zult gy ze dan
troost en hulpe dragen; zult gy ze in uwe huizen ontvangen en hunne klachten aanhooren? Neen, neen,
gy zult ze toen niet kennen. En zy zullen gaan klinken
aan de deuren van die priesters en die katholyken die
zy nu, door uw opsteken, bespotten, lasteren, en vervolgen; en die verfoeilyke klerikalen, gelyk gy ze heet,
zullen vergeten wat er nu gebeurt, om dat die arme
mensen niet wisten wat zy deden; en, door christelyke
lief de gedreven, zullen zy ze troosten, bystaan en ze
trachten weerom tot het goed te brengen waar gy
liberaters, ze van afkeert.
( Zondag 18 September 1864. )
EEN' MONDSVOLLE SOLDATEN
VLAAMSCH.
Ik ben, zoo verondersteld, student en 'k voelde my
geroepen om priester te worden; 'k moet loten en 'k
valle tot over den kop erin, ik trek No. 5 byvoorbeeld
en 235 is 't eerste vry getal; wel, zal ik moeten soldaat
worden en eenen shako dragen in plaatse van eenen
drytuit? toch niet: ik ben vlaming, in Belgeland geboren, dus heb ik al de rechten die myne voorouders
in 't jaar 3o bevochten en in 't jaar 31 in de grondwet
vast gesteld hebben. Ik word priester en ben soldaat
algelyk, ik heb dienst in 't leger des vaderlands en in
't leger Christi, myn naam staat op den boek van den
bisschop en in de kaders van 't vierde of 't zesde of
't zevenste grenadiers of jagers te voet, want, ik ben
maar een klein mannetje; ik ben waarlyk soldaat en
kan myn pre trekken ook, als ik wil; moest ik ongelukkiglyk de kap over d' hage smyten, van morgen
moet ik op naar Luik of Gent of waar dat myn regi30

ment ligt; daar is niemand die in myn plaatse dient, ik
dien zelve, den degen of het kruis, 't eene is 't andere
weerd in de oogen van het vaderland. Men heeft het
dikwyls anders uitgestuikt, ten tyde dat men nog
krakeelde van liberaal en klerikaal, om de papen by
't yolk hatelyk te maken, maar nu dat ze weten dat
Dechamps geern iets gedaan had ten voordeele van de
arme lotelingen nu laten ze dat gerust. — Maar!
autre chose! zegt de franschman, ze hebben in Mexico,
op den overkant der wereld, by onze tegenvoeters, soldaten noodig om te vechten tegen 't yolk van 't land,
bygestaan door den roo-loop, de geluwe korts en de
spuig-ziekte, seffens : Belgenland is het land van de
soldaten, ze komen daar gelyk uit de aarde, in Vlaanderen bezonderlyk, zoo Louis XI zei, als by van de
vlamingen op zyn kazakke kreeg; zoo dan, naar Belgenland om soldaatjes voor Mexico! Hebt gy ze nog niet
gezien in hunne kazakskes met rebbekens op de borst,
hun policiemutse en hunne sloofkousen! ze liggen te
Audenaarde, en 't zyn er by honderden by, die ons
leger verlaten om naar Mexico te gaan! Is 't met de
die gelyk met de priesters die in 't lot vallen? Moet er
ook niemand in hunne plaatse gaan? Ge zult het
gewaar worden, vlaamsche jongens. 't Zal zyn gelyk de
douanedieven die eene tonne wyn al onder aftappen
en al boven weerom vol gieten met klaar water. Het
leger wordt afgetapt voor Mexico, en die het leger
aftapt van soldaten, tapt de boeren hofsteden of van
werkvolk ; die aan het leger tapt, tapt aan de moederlyke herten van Vlaanderen en andere provincien,
want waar is er eene moeder die geern haar kind ziet
opgaan naar het leger, die schole waar zoo vele geleerd
wordt dat in de boeken niet te lezen staat? maar zulke
scholen hebben onze bazen geern, daar maken ze missionarissen om de goddelooze doctrine of leering te
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komen spreken op het dorp van hunne geboorte; hoe
meer zulke predikanten die hun vlaamsch vergeten
hebben en kunnen sakkeren rechtsch en slinksch, hoe
beter: moet immers het land niet beschaafd worden?
( Zondag 18 September 1864. )
ONZE LEERMEESTERS,
ONZE VIJANDEN.
Wy hebben 't onlangs geschreven en wy herhalen
het nog een keer: de kinderen dezer wer gild zyn verstandiger als de kinderen Gods. Zoo verstandig zyn Ty,
om kwaad te doen, dat ze onze eigen wapens, onze
eigen sterkte uit onze handen rooven en tegen ons
keeren. Het was ons van over lang gezeid geweest van
Een die niet kan bedriegen noch kan bedrogen worden
dat: overal waar er twee of dry in Zynen naam vergaderd zyn, dat Hy daar in 't midden van hun tegenwoordig is. Zekerlyk, is Hy er tegenwoordig, 't is om
te helpen en by te staan, en men zou peizen, als dat
van God zelve de menschen beloofd is, de menschen
gaan al te samen spannen en te hoope doen, byzonderlyk in tyden gelyk de onze! Maar neen, elk steunt op
zyne eigene wysheid en op zyne eigene krachten; daar
zyn goede menschen genoeg, maar ze slachten van den
paling die in veel stukken gekapt is, 't krinkelt althier
een stuk, 't krult aldaar een ende, 't leeft altemaal,
maar 't houdt aaneen niet, 't kan niet blyven leven;
maar de anderen, dat is al een, 't is gelyk het serpent,
terdt op zynen steert, de kop zal u steken. Eenheid
en overeenkomen, samenspannen en byeen vergaderen,
dat zou onze sterkte moeten zyn, 't ligt in den aard
van kerk en christendom, 't staat in onze gebeden, wy
zeggen onze vader, niet myn vader, 't wyst al naar
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daar, en wy laten 't ons afpakken van de anderen;
de anderen doen te samen en komen overeen, wy gaan
elk op zyn eigen, gerust in malkaar en gerust in ons
eigen zelven! Wy slapen, wy slapen en de vyand zaait
het kwaad tot op den grond zelve waar op wy liggen.
Laat my den lezer van 't Jaar 3o twee reken voor
oogen stellen uit een dagblad van Sint Truijen "het
Recht" genaamd en dat hy zelf oordeele wat er
van waar is of niet van het gene ik daar kome te
schryven: „Een representant, zegt het Recht, heeft dit
„jaar, met de stukken in de hand, in de kamer ver„klaard dat er in ons land alreeds vier duizend vry„metselaarslogien bestaan. Er zyn maar 86 steden;
„rekent dat er in de steden meer dan eene logie moet
„bestaan en dat er redelyk vele gemeenten moeten zyn
„waar ook vrymetselaars (of framassons) -logien
„moeten gevonden worden ... Te Brussel alleen tellen
„ze tien duist framassons en honderd duist heel 't land
door.”
Waar zyn nu de parochien waar eene vergadering
bestaat van treffelyke lieden, om 't kwaad den ingang
en den voortgang te beletten? Waar zyn nu die vaderlanders, die ware Viamingen van eertyds, waar zyn
de goede christenen van name en daad, die 't woord
van Christus den meester betrouwen, wanneer hy
zeide : waar er twee of dry vergaderd zyn in mynen
naam, daar ben ik by en in 't midden van hun? Waar
zyn ze die 't niet al aan den priester laten, die moet
een ooge in 't zeil houden voor alles en wiens grootste
deugd tegenwoordig zyne christelyke vaderlandsliefde
moet zyn? wanneer zullen de treffelyke menschen eens,
ten langen laatsten, hunne oogen open doen, de
handen, de hoof den en de herten te samen leggen en
die groote macht van vergadering gebruiken, die
eilaas! by zoo velen ongebezigd en verwaarloosd ligt?
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't Is heel zeker, 't geen de poeet zei van over ouds :
't is een goede zake by zyne vyanden te schole te gaan
en te leeren 't gene wy wederom herhalen, zonder
vreeze van te missen : de kinderen dezer wereld zyn
wyzer in hun doen en laten, dan de kinderen Gods.
(Zondag 25 September 1864.)

NAPOLEON III.
Hebt gy, lezer van 't Jaar 30, nog 'nen bane gezien,
in de meimaand, by voorbeeld, als hy ten dulsten is,
vier uit zyn oogen kykt, en den bloedrood-bekroonden
kop stout in de hoogte houdt, zeggende: „Kok-kokkok! wie kander aan my"? Hebt gy dat nog gezien!
Schart! Schart! en by haalt zyn klauwen door de aarde,
dat ze rondom hem uiteen vliegt, en by kykt, en by
knikt, en als er iets roert of zichtbaar is dat hem aanstaat : pekke! by heeft het binnen. Toen wederom :
schart! schart! schart! elken poot overhands, en nog
een keer kyken en pekken en eten.
Alzoo staat de franschen bane met zyn twee klauwen
over Europa te scharten. De Italianen wierden ongerust, daar ging jets los komen: schart! zegt Napoleon,
en 't ligt al overhoop te Turyn, de brokken vliegen tot
Roome toe en de bloedrood-bekroonde franschen bane
staat te kyken in dien hoop, dien zyn pooten uiteen
geschart hebben, zoekende wat hy gaat verslinden.
'tMostaard zaadje daar Christus van sprak, dat krygt
hy in zynen krop niet! dat zal boom worden en de
vogels zullen nog in gerustheid in zyn schaduw zitten
schuifelen als de franschen haan en zyn haantje noch
kok! noch kokkedekok! meer zullen zeggen : let er op.
(Zondag 9 October 1864.)
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OUDE RYMRAM.
Is 't Jaar 30 liberaal of klerikaal? — De beste antwoorde daarop is: schryft in en ziet of 't u aanstaat;
ondertusschen mogen wy zeggen dat ons gazetje noch
't een noch 't ander is ; 't en is noch liberaal, noch klerikaal, noch liberator, noch klerikater: 't is 't Jaar 3o zuiver
en onbelast, zoo wy zeiden over twaalf weken. Misschien
heeft hier en daar ne vriend altemets een artikel daarin
geschreven die wat te styf eens of anders rook, waar
wat te veel groef zout in zat, het spyt ons: al doen
leert men. Wy weten dat verschillige treffelyke lieden,
die op andere gazetten kwaad zyn, ons Jaar 3o geern
lezen; 't is vlaamsch, zeggen ze, 't is verstaanbaar voor
elk ende een, zeggen ze, 't is zyns zelfs, zeggen ze, 't en
is met de knipschare niet gemaakt, zeggen ze, 't zit
religie in, zeggen ze, en zoo voorts! Dat zeggen de
menschen, wy zullen zwygen en voortdoen, indachtig
zynde dat: die zyn zelven pryst nooit ongeprezen moet
naar bedde gaan. Een dingen verhopen wy met zekerheid te mogen zeggen, al is 't van ons zelven: dat geen
een treffelyk man ons vyandig is.
(Zondag 9 October 1864.)

GAZETVUL

LING.

Wy hebben van deze weke eene vlaamsche gazette
gelezen, (hare naam blijft gezwegen), waar de diepgeleerde gazetmaker zeker toch geen tien reken zelf
van opgesteld had. 't Was al te maal, waar hier waar
daar, opgeraapt, uitgesneden, afgeknipt en overgedrukt. 't Jaar 3o zat er in voor een groot deel, (v eel
eere geschiedt er ons!) een dingen was natuurlyk
achtergelaten, 't was ons uitsteekberd: daar stond niet
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by: wy lezen in 't Jaar 30 of zoo iets, neen, men had
een van onze artikels, dien wy zelf gemaakt hebben,
den kop en den steert afgesneen, eenen nieuwen
(strooijen!) kop en steert aangezet van twee drie reken,
en: druk maar aan! als 't gazetje maar vol staat, 't is
gelyk waarmee; 't is gelyk uit wiens koker dat het
voortkomt. Hoe komt dat, dat al die geplunderde
gazetten van niets gebaren? 't is zeker om dat ze in het
zelve bedde ziek en doorlegen zyn; ten minste zy
schynen 't niet te gevoelen als men hun pluimen uittrekt. 't Is nochtans daarby dat het komt dat veel
gazetjes, en zelfs gazetten, zoo verschillig van styl en
zoo droef zyn om verstaan: ze drukken maar over, met
fouten en al. Voegt daarbij dat ongelukkig vertalen uit
het eeuwig fransch! Daar staat iets in de fransche gazette allah! seffens uitgeknipt en in den vertaalmeulen
gesteken, en dat komt daaruit, vertaald, in vlaamsche
woorden, ja, maar vlaamschen zin? niet te doen: 't Is
geheel, ja, al te dikwijls teenemaal on-ver-staan-baar!
De verleden weke heeft zeker artikel rond het land geloopen, vertaald uit de „Patrie" aangaande het penitentie-huis te Brugge; wel, wy hebben drie, vier, verstandige en geleerde lieden hooren zeggen dat zy er
noch hoof noch strooi konden van maken, en dat, met
den besten wille van de wereld! Ook de vertaalders of
vertaalmeulens, zoo wy zeiden, zyn dikwyls maar enkel
of dobbel schooljongens, voorzien van pen, int, papier,
eenen dictionnaire of woordenboek en een hoofd vol
dwaasheid. Daar is nu die affaire van dien luchtbal
die te Langhemarck gaan vallen is: overal in de
fransche bladeren leest men: Le ballon Nadar: wel en
geheel wel, in 't fransch, maar zyn ze me dat niet
gaan overzetten met: De ballon of de luchtbal Nadar!
Dat is te zeggen voor Jan en alleman die geen fransch
geleerd heeft dat Nadar een luchtbal is. Zet liever zoo
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als gy zegt: Nadar's luchtbal of de luchtbal van Mr.
Nadar of Nadar zyn luchtbal! De vlaamsche tale is
immers abondant genoeg, zoo de schoolmeester zei!
't was ook alzoo met den voorstel Orts! en de zaak
Pommerais!
(Zondag 9 October 1864.)

DE WY-MESSE
of
BISSCHOP-WYDING VAN
DYSENDAG AANSTAANDE.
Op den tweeden Kerstdag, 26 December, van 't jaar
O.H.J.C. 1562, wydde de doorluchtige en hoogweerdige heer kardinaal Granvelle te Mechelen, in SintRombouts kerk, den eersten bisschop van Brugge, te
weten den hoogweerden heer Pieter Decorte, geboortig
van Brugge, zoon van Jan Decorte en van Josina
Bultynck. Sedert dien heugelyken tyd dat Brugge verheven is tot de weerdigheid van bisschopstad, zyn er
al 19 Bisschoppen opvolgentlyk tot den stoel van
Brugge verheven. Men weet nog de namen te noemen
van verschilligen onder hun: Van Susteren, Caimo,
Brenaert, Boussen en Malou zullen te Brugge niet licht
vergeten raken! Het gaat den christelyken Bruggeling
in het hert als by by de Augustinusbrugge, onder
linden, voorbygaat, waar 't zaterdags al die wagens
staan, en dat by zegt tegen zyn zelven: bier stond eertyds een kerk, bier stierf bisschop Haudion, terwyl by
in het uitvaart was van den gouverneur, en bier wierd
by begraven; als by verder aan het handbogenhof
komt, t' enden de Carmerstraat en indachtig wordt dat
bisschop de Quinckere, in 't armste straatje van Brugge
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geboren ( 1 ), daar een klooster had, en in dat
klooster, eertyds Bethanien genaamd, nu in een
hovenierhof veranderd, begraven ligt. 't Is te hopen
dat de vryheid van 't jaar 3o langer zal mee
gaan als de vryheden die ze geschonden hebben, in
Joseph-den-tweeden zynen tyd, en in de schrikkelyke
jaren negentig, als ze onze kerken gebroken hebben en
in onze kloosters de beenderen gestoord van onze
rustende bisschoppen. God zy gedankt, de vrede en de
vryheid zyn hersteld en rusten op den goeden wille
des yolks, en de Paus kan zonder iemand te rade te
gaan dan zyn plicht, zynen pauzelyken staf tot aan
Brugge uitstrekken en zeggen gelyk Christus aan
Petrus : Petrus bemint gy my? gaat en weidt myn
schapen, wacht myne lammeren in de schoone stad en
in het godvruchtig bisdom van Brugge. Dysendag dan
is het de twintigste keer dat er een bisschop zal gewyd
worden voor onzen bisschoppelyken stoel. Dysendag
zal de H. Kerk, die, als 't al verandert, zelve altyd in
een doene blyft, hare groote ceremonien voor den dag
spreiden en laten zien wat dat zy wil zeggen als zy
spreekt door den mond van haren dienaar: Ontvangt
den heiligen Geest in de volheid van de macht des
priestersdoms.
Eerst ende voor al, al zulke ceremonial en plechtigheden geschieden binst de Messe aan den autaar, om
zoo te zeggen op den Kalvarieberg en aan den voet van
het kruis. Dat schynt Monseigneur Faict beteekend te
hebben als by een kruis en een herte in zynen wapenschild heeft laten schilderen. Immers, in onze tyden,
bisschop gewyd zyn is gelyk aan 't kruis genageld worden
in de oogen van de wereld, of beter, 't is door het kruis
die vyandelijke wereld machtig en meester worden,
1)

Het Gootje.
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niet om ze te verdelgen en te verpletteren, maar om ze
te verbeteren en ze van herten geern te zien : In fide et
charitale, met geloove en lief de, kruis en herte, zoo 't
op den bisschoppelyken schild te lezen en te zien staat.
't Is als of hy zeggen wilde : die tot my komt zal eerst
en voor al myn herte ontmoeten en daarin ontvangen
worden ; wil hy myn herte niet, of boort hy door myn
herte, hy zal dan moeten stooten op den stam van het
onbeweegbare en onverwinnelijke kruis.
De wy-messe geschiedt met drie bisschoppen, waarvan een de wy-bisschop en twee andere de bystaande
bisschoppen zyn van den priester die bisschop gewyd
wordt.
Daar staan ook twee autaren: een aan den epistelkant, met tafel en throon, voor den wy-bisschop; een
aan den evangelie-kant, minder als den eersten, met
tafel en drie zetels, voor den bisschop te wege en zyne
twee bystaande bisschoppen.
De wy-bisschop, met zyne drie kapellanen en andere
dienaars, de bystaande bisschoppen, myter-, staf- en
sleepdragers, eindelyk de nieuwverkozen bisschop
maken al te samen eenen stoet van ten minsten 16
persoonen, die, als alles bereid is, traagzaam de kerke
binnen trekken en, rondom de twee autaren, na gebeden te hebben, hunne verschillige gewaden en sierlyke kleederen aandoen.
Als de wy-bisschop op zynen throon zit, met den
autaar aan zyn rechter hand, staan de twee bystaande
bisschoppen op van hunne zetels by den anderen
autaar, en geleiden den nieuwen bisschop, nog zonder
myter of staf, naar den wy-bisschop, die hem en de
twee andere ontvangt en heet neerzitten, zoodanig dat
zy, alle viere, kruiswyze, recht over malkaar gezeten
zyn. Dan begint de ondervraging, het lezen van den
Pauselyken brief, het afleggen van den eed op het
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heilig Evangelic, dat rust op den schoot van den wybisschop, het onderzoek by vragen en antwoorden, en
als het gedaan is, de Messe aan den voet van den
eersten autaar.
Binst dat de Messe aan is en voortgaat wordt de
wydeling naar den tweeden autaar gebracht en het
bisschoppelyk gewaad aangedaan, te weten, hij wordt
gekleed als subdiaken, dan als diaken, ten derden als
priester en ten vierden als bisschop. Die vierdobbele
kleeding beteekent de volheid van de macht des
priestersdoms.
Alzoo gekleed, leest de nieuwgekozen bisschop den
dienst van de Messe op zynen kleenen autaar, tot aan
't Evangelie; toen wordt hy naar den wy-bisschop
geleed die hem, onder 't zingen van de Litanie van
alle Heiligen, tot driemaal toe zegent; dan legt hy
hem den evangelieboek op de schouders, open en met
de letters neerwaards, en de drie bisschoppen te samen
houden hunne handen op zyn hoofd en zy zeggen
eenpariglyk : ontvangt den Heiligen Geest.
Hierop volgen lange gebeden en de zang van den
„Veni Creator". De wydeling, ondertusschen, blyft
geknield en gebogen onder den boek van 't heilig
Evangelic dat op hem ligt, als of men zeide : het jok
en de last van Christus. Alzoo wordt hy zyn hoofd
gezalfd, met de Heilige Zalf-Olie of Chrisma, daarna
zyne handen, die toegebonden worden en in eenen
dock aan zynen hals gehangen; ze liggen, om zoo te
zeggen, lyk in de windels der nieuw-geboorte en zyn
tot bisschoppelyken dienst onbruikbaar, tot dat zy den
gewyden staf ontvangen hebben, den gewyden ring
en de gewyde handschoenen, 't gene korts nadien
gebeurt.
De staf, spreekt de wy-bisschop, en hy geeft hem,
beteekent de herderlyke plicht: van te straffen met
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goedheid, recht te doen met zachtmoedigheid, aan te
trekken tot de deugdzaamheid, of te keeren van het
kwaad, met onberoerde standvastigheid. De ring, zegt
hy, is de zegel van 't geloove en het teeken van onbreekbare getrouwigheid in de verbintenisse met de
bruid Christi, de H. Kerke.
Als dat al gedaan en gezeid is neemt de oude
bisschop den nieuwen den evangelie-boek van de
schouders, doet dien weerom toe en geeft hem te
genaken aan zynen wydeling zeggende : Neem, ga en
preek tot het yolk dat u toevertrouwd is: God is
immers machtig u zyne gratie te vermenigvuldigen, Hy
die leeft in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Dan
omhelst hy hem en de andere bisschoppen doen van
's gelijken, zeggende: Vrede zy met u! hy antwoordt :
En met uwen geest.
Aldus gewyd en gegroet, keert de nieuwe bisschop,
met zyne bystaanders, naar zynen autaar terug, waar
hem hoof d, hair en handen gezuiverd worden; daartoe
gebruikt men broodkruime, water, lynwaad en een
ivoiren kam, en de wy-messe wordt voort gedaan, op
de twee autaren afzonderlyk, tot aan de offerande.
't Is een oud gebruik dat de christenen plachten
alles naar de kerke mee te brengen dat er noodig was
om messe te doen; men ziet daar nog iets van in de
uitvaartmessen, waar de menschen was opdragen
en geld, ja, op sommige plaatsen, gelyk te Yper, by
voorbeeld, draagt men brood op en een zilveren kanne,
met wyn daar in, of een penning om wyn mee te
koopen. In de wy-messe, die, gelyk de uitvaartmesse,
zoo dikwyls niet gedaan wordt als de andere messen,
is dat oud gebruik in zyn geheele over gebleven. Zoo,
de gekozen bisschop, als hy aan de offrande komt, gaat
bisschop ten offeren, en hy offert hem twee brandende
van zynen autaar naar den autaar van zynen wy3 Gezelle Proza
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was .keersen, twee groote broaden en twee vatjes met
wyn, 't eene in 't zilver, 't ander in 't goud; immers van
daar voort doen de twee bisschoppen te samen de
zelfde messe, op den zelfden autaar, en daarom is er
van elks twee, 't eene kostelyker en schoonder als 't
ander.
Daar is maar een hostie nochtans en een kelk, en de
twee bisschoppen staan aan elken hoek van den autaar
en konsakreren te samen. De wy-messe verschilt nu
niet meer van de andere messen, uitgeweerd aan de
kommunie, wanneer de wy-bisschop den anderen de
H. Kommunie Beef t, onder de beide gedaanten, van
de zelfde H. Hostie en uit den zelfden kelk. Bisschoppen knielen niet als zy de H. Kommunie ontvangen maar staan gebogen ; zoo ook de Paus.
Tot bykans tenden de messe gebruikt de nieuwe
bisschop de priesterlyke doctors-muts, nu wordt zyn
hoofd gekroond met de bisschoppelyke kroone of
myter, die gewyd wordt en, van de dry bisschoppen te
samen, hem opgezet. De spreuke daar by gebruikt is
aldus : Wy stellen op het hoofd van dezen krygsman
Gods den helm van toerusting en veiligheid, zyn aanschyn weze er mee versierd en zyn hoofd verwapend
zoo dat de twee hoornen er van, dat is de twee testamenten, schrik jagen in de vyanden der waarheid en
dat hy kloekmoedig vechte, met Gods gratie. Dan
worden de handschoenen gewyd en hem aangedaan,
op dat de nieuwgeboren man, staat er in 't gebed,
zou zuiver van hand en van herte zyn; gelyk Jacob,
met bedekte handen, God aangename offerande opdragen en daarvoor ook den vaderlyken zegen deelachtig worden. Dan is de nieuwe bisschop ten geheele
en ten deele, naar alle rechten en gebruiken, bisschop
gewyd; hy wordt, by bei zyne handen, van de bystaande bisschoppen en onder medehuip van den wy42

bisschop, in zynen throon gezet, hy neemt zynen staf,
staat op en treedt voorwaards, zyne eerste benedictie
uitdeelende rondom hem, onder 't yolk ; men zingt in
vollen choor Te Deum Laudamus tot dat hy wederom
keert by den wy-bisschop, waar hy, zingende, aan
geheel de kerke zyne benedictie geeft. Daarna knielt
hy tot driemaal toe, aan den epistelkant beginnende
en naar den wy-bisschop gaande, die aan den anderen
kant staat, en hy zingt iederen keer luider op : ad multos annos! dat wil zeggen, voor lange jaren! Dan
wordt hy omhelsd van de bywezende bisschoppen en
in hun gezelschap, als een van hun eerweerdig getal,
aanveerd; hy begeert aldaar, zingt hy, ad multos
annos! dat is lange jaren te verblyven. Die drie laatste
ceremonien zyn zyne drie eerste bisschoppelyke verrichtingen ; zyn bezoek by zyn schapen, zyn benedictie
over het yolk en zyne byeenkomste by zyne medebisschoppen : 't eerste van al zoo men ziet is rond gaan,
gelyk den waren schaapherder betaamt, die eerst peist
op het welzyn van zyne schapen.
De wy-messe eindigt, gelyk alle messen, met Sintjans Evangelic, na het welk de kleederen afgedaan
worden, God en de bisschoppen bedankt, en dan, zegt
de ceremonie-boek van Roomen, „gaan zy al te maal
in vrede".
Ja wel! God geve ons al te maal vrede in onze
dagen; immers wie zou er voor ons vechten of 't en is
God zelf ! Daar weze dan vrede door de kracht Gods
en overvloed door Zyne bescherming! Hy geve ons
vrede Wiens begeerten heilig, Wiens beraad rechtschapen, Wiens werken rechtveerdig zyn, den vrede
dien de wereld belooft en gebaart te geven, maar die
de wereld niet geven kan, en niet geven wil, dien
vrede geve ons God, zoodanig dat alle herten, gesteund op de wet Gods en voor geen vyanden meer
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vreezende, mogen „ad multos annos" nog lange jaren,
stille en gelukkige tyden genieten onder Zyne Hoogweerdigheid Johannes Josephus. Amen! God zy
gedankt!
(Zondag 16 October 1864. )

DE VARENDE VROUWE
dat is de wind. 't Gebeurt al te mets, als 't water geweldig stroomt, dat er draaiputten in komen; dat gebeurt
met den wind ook : van 'tdanig geweld komen er draaiwinden in, en gelyk de draaiputten het slyk uit den
grond naar boven malen, zoo maalt de draaiwind stof,
bladeren, takkelingen, hooi, vlas, water, steenen, huizen,
beesten, menschen, meulens zelfs, opwaards en voert
ze mee met een onbeschryvelyk geweld en een vervaarlyk geruchte. Verstaat wel: als men een vyze of
schroeve in 't hout draait, de vyze trekt omleegewaard;
als de steert of de schroeve van een schroefschip in
't water draait, ze dryft dat schip voorwaard; als een
draai- of schroefwind tegen de aarde draait, hy kan
er niet in, maar hy dwingt al dat er van los kan opwaard. Alzoo gebeurt het dat er water met puidshoofden, ja, met volwassen puiden daarin, opgemalen
wordt en elders nedervalt; toen zeggen de menschen :
het regent puiden; komt de draaiwind op eenen sperrebosch die in bloei staat, het geluw stof uit de sperrebloeisels vaart mee in de lucht, valt, misschien uren
verre van daar, omleege, en de menschen roepen
toen : Kykt! het regent sulfer! aldus kan 't altemets,
zonder mirakel of toovery, alle soorten van dingen
regenen. Zoo weet men, om eenige voorbeelden by te
halen, te spreken van geheele straten boomen die afgevrongen en in de lucht gevoerd geweest zyn, dat men
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ze niet meer en zag; van stroodaken die afgerukt en
t' hoope gerold zyn, gelyk een donk werk; van honden,
schapen, kalvers die opgenomen zyn en weggevoerd:
van vlas dat gekappeld stond langs de Leye, en, een
oogenblik daarna, honderd voeten hooge in de lucht
aan 't draaeijen was; van een kanon dat te Dermonde
van de vesten opgepakt en weggedragen wierd; van
een jonkheid die, in den grooten storm te Meessen,
over eenigte jaren, subitelyk eene wandeling in de
lucht ging doen, met de varende vrouw, en, gevrongen
gelyk ne scheuteldoek, naar beneen kwam, eindelyk
van dat konvooi dat opgepakt en wederom neergezet
werd op eenen tamelyken afstand; maar dat was in
Amerika, waar alles in 't groote gaat. 't Is alshands
genoeg en zoovele dat de wervelwind een schrikkelijk
dingen is, zelfs voor geleerde christen menschen van
onzen tyd, die geheel wel weten wat dat eigenlyk is.
Maar het christendom en de geleerdheid zyn maar
late ingekomen; over 70o jaar was er hier in Vlaanderen veel min als nu; en, over wat meer als duist
jaar, was er hier hoegenaamd noch 't een noch 't ander;
al dat hier woonde was wild en heidensch; geen
boeken, geen geleerdheid, niet, ten zy het wild gedacht
en de kranke nature van ongedoopte Adamskinderen.
Wat moesten die gasten peizen van den schrikkelyken
draaiwind die toen zoo wel bestond als nu? Zy verstonden er in 't geheele niets van, en daar men niets
van weet, peist men al van dat men wil; 't eene dit, 't
ander dat. Onze voorouders, ondertusschen, kwamen
nog al overeen in hun maniere van den wervelwind
uit te leggen: Ze wisten dat er boven ons en boven
alles een God is: dat was de troost, de gerustheid en de
toevlucht van hun inwendig wezen: God! 't kwam
altyd daarop uit, en, van als zy iets hoorden of zagen
dat boven hun verstand ging: God! dat was de ant45

woorde en de uitleg van alles. Zoo moet het zyn, daar
lag hun misslag niet, maar waar christen menschen
zouden zeggen: dat komt van God, God laat dat toe,
onze heidensche voorouders zeiden: dat is God! dit
is zulk een god, en dat is zulk een.
Een van die afgoden, van hun eigen maaksel, was
„Woen", de stormwind, van waar wy nog het
heidensch woord Woens-dag en Woens-wagen of
Helle-wagen bewaard hebben. Dat was een schrikkelyke reuze, zeiden ze, die, in een twee drie, honderd
uren verre was; by was dikwyls op jacht, meest by
nachte, en, in de novembersche avonden, kon men,
hooge in de lucht, hem hooren schuifelen naar zyne
honden, enz., enz., 't ware te lang.
Men hoort hedendaags nog spreken van „den wilden
jager" of „den eeuwigen jager", zoo men zegt: die
„wilde" of „eeuwige" jager is eigentlyk niemand anders
als de afgod „Woen" van de oudvlaamsche heidenen,
en de afgod „Woen" is niet anders als een simpel
schepsel Gods, te weten: de wind. Van den voortrukkenden jagenden wind maakten zy, naar hun eigen
beeld en gelykenis, eenen mannelyken god; van den
zotten, ronddraaij end en, d ans end en wervelwind
maakten zy, natuurlyk genoeg, eene vrouwelyke godheid, met name „Woe, W ode, Holde of Helde". De
die wierd meest van de vrouwen, en bezonderlyk van
de spinsters, vereerd; ze was schrikkelyk groot van
gestalte, zeiden onze arme heidensche voorouders, ze
droeg een spinrokke, en die lange witte kobbenetdraden
die 's zomers uit de lucht vallen, dat was haar spingaren; ze nam de zielen van de kleene kinders mee
met heur en de moeders zeiden: „Vrouw Holde gaat
u pakken"! Als er levers eene spinster te lange sliep,
ze kwam en verbrodde heur garen; de neerstige bracht
zy geschenken door de kave, by nachte; als zy 't op
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iemand gezien had, ze kwam en voerde hem mee, al
draaijen in de lucht, en liet hem dan vallen, en zeiden
de menschen: nooit van zyn leven en had by geen
gezonde ure meer; wilde men ze verjagen, men lei een
mes, of een happe, ievers met de snee omhooge, daar
kwam zy nooit over, en dat doen hedendaags sommige
boomvelders nog, niet wetende dat het dwaze
heidensche superstitie is. Groote kinders waren toch
onze voorouders eer zy Christen waren! Maar zy wisten
niet beter. Den heidenschen name „Woe" of „Holde"
hebben onze eerste priesters, byvoorbeeld Sint Eloi,
Sint Trudo, en anderen, op zonde verboden uit te
spreken, en daarom is 't dat, uitgeweerd de afgodsnamen van de dagen van de weke, meest al die namen
uit de tale verdwenen zyn; maar die den waren naam
niet meer dorsten zeggen, zeiden hem gebroken en
verkeerd, gelijk dat nu nog gaat met sommige vloeken;
alzoo is 't dat men heden nog, zonder te weten en
zonder erg, van die afgodinne „Woe" of „Holde"
hoort spreken te weten als men spreekt van „de varende vrouwe".
Door toedoen van de missionnarissen in ons land is
geheel dat verdicht oud geloove van de heidensche
vlamingen allengskes ontaard in kindervertelsels en
zulkdanigen praat, die eindelyk geheel en gansch zal
uitsterven. Sommige van die duistere en oude inbeeldingen zyn met christelyke waarheden vernesteld geraakt, en hebben alzoo te langer vast gezeten in de
hoof den van ongeleerde menschen.
„De varende vrouwe", vertellen sommige, was een
vorstinne, en ze hadde een kind verkregen, op conditie
dat noch zy noch haar man, voor een zekeren tyd,
malkaar in de oogen zouden gezien hebben, anders zou
er wat gebeuren! Wat doen zy my? De man sluit zyn
vrouwe en haar kind in eenen torre, en blyft er zelf
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buiten wonen. Ja maar, hy hadde zoo geern toch een
keer zyn kind gezien, en zoo geern en zoo geern, tot dat
hy eindelyk te rade wierd en peisde: 'k zou moeten
door 't sleutergat gaan kyken! 'k Zal misschien myn
kind zien en 't zou al wel moeten passen dat ik myn
vrouwe recht in haar oogen zage? Zoo hy gaat er naar
toe; maar, na mate dat hy nader kwam klopte zyn
herte zoo danig styf dat men 't kost hooren, wel tien
stappen verre. Peist de princesse in haar eigen zelven:
wat klopt er daar alzoo? en ze kykt door 't sleutergat;
hy, van den anderen kant, kykt juist ook door 't sleutergat, ze zagen malkaar in de oogen, en de vrouwe vloog,
verwenscht en al draaijen, in de lucht, en ze vliegt nog:
dat is „de varende vrouwe" of „de vare en de vrouwe".
Neen! zeggen andere 't is „de barende vrouwe", en
dat is een vrouwe die, met doodzonde, in barensnood,
gestorven is; daarom moet ze vliegen tusschen hemel
en aarde, tot in der eeuwigheid!
Andere, en nu wordt het min of meer christelyk,
willen 't wederom beter weten; 't is die leelijke danseresse, zeggen ze, die danste voor Herodes den koning,
en hy zei tegen haar, om dat zy alzoo kost dansen:
vraagt de helft van myn koninkryk, gy zult het hebben,
daar! En, die deugeniete, neen, zei ze, maar geeft my
't hoofd van sint Jan-Baptiste in eenen schotel! ge
moet weten, sint Jan had haar eentwaar te na gesproken; en Herodes deed hem onthoofden en gaf haar
het hoofd. (Tot hier is 't goed, nu komt de heidensche
valschheid er by). En als zy dat hoofd hadde, op die
schotel, ze keek er naar en bezag het in de oogen, en
sint Jan, dat niet kunnende verdragen, al is 't dat hy
dood was, gaf eenen blaas met zynen mond, en seffens
vloog zy, al wentelen en draaijen en dansen, achterover
weg, de wyde wereld rond, en ze zal vliegen tot den
laatsten dag des oordeels : dat is nu eigentlyk „de
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varende vrouwe"! en haar name is Ver-Helde, in 't
latyn Pharaildis 1).
Die drie vertelsels zyn 't een ouder als 't ander en
alle drie even waar; 't is te zeggen, alzoo fabelden onze
oude voorouders, die weinig of niet wisten van de
nature en den oorsprong van den wervelwind en nog
veel min, eilaas! van Christus, den weg, de waarheid
en het leven. Om hier nu een einde aan te stellen
gelooven wy de belofte goed gemaakt te hebben in
onzen voorigen en in onzen eersten numero gedaan,
te weten van al te mets te spreken van de oude valsche
religie der Vlamingen en van te zeggen 't gene wy te
zeggen hadden van „de varende vrouwe".
ZYNE HOOGW.
JOANNES-JOSEPHUS FAICT,
XXste BISSCHOP VAN BRUGGE.
Dyssendag morgen zyn de plechtigheden van de
Bisschopwyding in de hoofdkerke van Brugge voltrokken.
Boven den autaar van den wy-bisschop stond geschreven in 't latyn het volgende vers : 1k heb mynen
dienaar gevonden, hem met myne heilige Olie gezalfd,
myne hand zal hem hulpveerdig zyn.
De betaalde plaatsen waren al vroeg bezet geweest
en de kerk was omhangen met die schoone tapyten die
verschillige omstandigheden verbeelden van het leven
van onzen Heer. 't Zyn als zoveel groote boeken voor
die niet lezen kunnen, en wy hebben hooren zeggen
1 ) Ver Heide is Vrouw Heide, gelyk Veranneman Vrouw
Anneman, Verachtenseune Vrouw Agata's zoon beteekent;
van Ver-Helde heeft men „Pharaildis" gemaakt.
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hoedanig sommige lieden getroffen geweest zyn door
het aanschouwen van die heerlyke verbeeldingen.
Ondertusschen waren de Hoogweerdige Heeren
Bisschoppen op weg van het paleis naar de hoofdkerke.
Het waren hunne doorluchtige Hoogweerdigheden :
Engelbertus, kardinaal Sterckx, aartsbisschop van
Mechelen, primaat van Belgenland, die verblyvend
was in het bisdom.
Nikolas, kardinaal Wiseman, aartsbisschop van
Westmunster, primaat van Engeland, verblyvende in
't Engelsch Seminarie.
Miecislas, graaf Ledochowski, aartsbisschop van
Theben, pauzelyke nuntius by 't hof van Brussel,
gehuisvest by Mevrouw de gravinne Moles Lebailly
d'Hont.
Renatus Franciscus Regnier, aartsbisschop van
Kameryk, by den baron Pecsteen de Lampreel.
Pater Augustus Van Heule, van 't Gezelschap Jesu,
gekozen aArtsbisschop van Amyda, apostelyke vikaris
van Calcutta,in Indien; dat was die jonge bisschop
met den zwarten baard; by is geboren te Yper, op den
21 november 1821 en wordt gewyd te Antwerpen, op
vrydag, Sint Simoensdag, aanstaande. Hy was te huis
by de EE. PP. Jesuiten.
Nikolas Joseph de Hesselle, bisschop van Namen,
verblyvende by M. Ryelandt.
Gaspar Joseph Labis, bisschop van Doornyk, verblyvende in 't bisdom.
Theodor Alexis Joseph de Montpellier, bisschop van
Luik, verblyvende by den baron de 't Serclaes de
Wommersom.
Thomas Grant, bisschop van Southwark, in Engeland, by M. Robinson in 't engelsch weezenhuis.
Richard Roskell, bisschop van Nottingham, in
Engeland, verblyvende in 't engelsch klooster; 't is die
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bisschops moeder die van Mgr. Faict hare laatste
gerechten ontving, hier te Brugge, eer zy stierf. Ze ligt
begraven te Sinte Kruis op het kerkhof.
William Joseph Hugo, lord Clifford, bisschop van
Clifton in Engeland, gehuisvest by kanonik Maes.
Joannes-Josephus Faict, Bisschop van Brugge.
De menschen bemerkten onder malkaar met vreugd
dat al de bisschoppen van ons land Joseph heeten;
wylend de bisschop van Gent, zaliger memorie, ook
medebegrepen : zyn naam was immers LudovicusJosephus.
Daar waren nog de volgende hoogweerdige prelaten,
protonotarissen, Monsignore :
Petrus-Franc-Xaver. De Ram, Rector van de universiteit van Leuven.
Joannes-Ignatius Scherpereel, vicaris-generaal van
't bisdom.
N ...... Gengler vikaris-generaal van Namen.
Eduard-Bruno Vanden Hecke, van Gent.
Huisprelaten van zyne heiligheid, Monsignor :
N ..... Lauwers, vikaris-generaal van Mechelen.
Livinus-Benedictus Bruneel, president van 't groot
Seminarie te Brugge.
Kamerlingen van zyne heiligheid, Monsignor:
Francis Searle, kanonik van Westmunster, Sekretaris
van kardinaal Wiseman.
Prosper-Alexander Morel, kanonik van Sint-Baafs
te Gent.
Amatus Boone, overste van het Engelsch Seminarie.
Vincent Eyre, pastor van Onze-Lieve-Vrouw kerke
te Hampstead, by Londen.
Oswald Vandenberghe, van Antwerpen.
Doctors in godsgeleerdheid of kerkrecht, doctor :
Petrus-Ludovicus Dessein, president van het Engelsch Seminarie.
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Pius Melia, van Roomen, missionaris.
Daniel Gilbert, pastor van de kathedrale van OnzeLieve-Vrouwe te Londen.
Bruno Desplentere van Oyeghem, Missionaris te
Salford in Engeland, en, benevens het kapitel van
Brugge, nog veel andere eerweerde heeren priesters,
wereldlyke en andere, van hier en elders.
De kardinaal van Mechelen was in 't rood gekleed
geheel en gansch; de kardinaal van Westmunster in
zwart zyden toge met roo boorden en singel, met daarover een allerkostelykst gestikt roket, en de hermelynen
„cappa magna" met langen rood-zyden sleep, die
gedragen werd door twee van zyne eigen seminaristen,
uit het Engelsch Seminarie; de andere bisschoppen en
prelaten waren meestal in purper laken of zyde gekleed ; dat is de dracht van 't pauzelyk hof ; de kardinalen gaan meest in 't rood en de heilige Vader in
't wit.
Als de stoet binnen de kerk was, werden de deuren
voor 't yolk open gedaan en daar was een stroom van
menschen die de kerke vervulde. De plechtigheid ving
aan zoo als wy zondag uiteen gedaan hebben.
Een goede zake, die men te Mechelen op het kongres
geleerd heeft, is het ambt van kommissaris; te weten
dat ambt is uitgeoefend geweest op de wyding door
een petal goedwillige heeren, kennelyk uit de andere by
middel van den band met strek dien zy rond den arm
droegen. Zy ontvongen en gaven kaarten, leidden de
inkomers naar hunne plaats en, best van al, die op hun
stoelen stonden deden zy er van komen. Ze zeiden voor
hun reden alzoo : Al op den stoel, of al van den stoel,
is een en 't zelfde om wel te zien. Daar waren er geheel
weinig die de beleefde vermaning dier gedienstige en
onaangenaam werk doende heeren kwalyk namen,
iedereen is hun dank schuldig, en, die dat best schenen
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to verstaan waren de heeren militairen. Het muzyk was
allerschoonst ; nochtans als al de stemmen van al die
priesters en seminaristen opgingen, dan, en dan alleen,
paste de grootheid van den klank op de grootheid van
de kerk.
De ornementen van de zeven hoogweerde heeren die
de Misse deden waren allertreffelykst om zien, bezonderlyk als, gedurende de prefatie, de zonne uitkeek en
hare luisterlyke stralen, voor eenige minuten, over geheel die menigte van schoonheden liet nedersprietelen.
Treffende om zien was 't ook dat, overal waar de
kardinaal wy-bisschop ging of stond of gezeten was,
zyn dienaar recht over hem stond, met het krucifiks
op eenen schoonen zilveren staf verheven, en met het
aanzicht van den stervenden zaligmaker naar den
aartsbisschop gekeerd. Dat is het recht van de aartsbisschoppen als zy in hunne provincie dienst doen.
Men hoorde onder 't yolk eerbiedige uitspraken van
meelydende aandoening als zy den nieuwen bisschop
zagen plat ter aarde liggen, onder de lange litanie, en
met zyn hoofd en handen omwonden, uit eerbied voor
de heilige Zalfolie, naar zynen stoel geleid worden. „De
oude fraaije tyden zullen nog weer keeren" zei er een;
„wel ons Busschoptje toch!" zei een oude moeder op
haar brugsch, en ze vaagde de tranen van haar kaken;
„kyk hoe dat ze zyn handen kussen!" zeiden nog andere;
die door die ceremonie diep getroffen waren; deze en
diergelyke woorden hebben wy gehoord. De Misse was
eindelyk uit en gedaan, en, als de bisschoppen weer in
't paleis waren was het een geloop van koetsen en
karren, mannen, vrouwen en kinderen, priesters en
wereldlyken, witte kleederen en andere, maar bezonderlyk parapluies, dat het niet zeggelyk en is, het
regende slagwater. Overal aan de hoeken zag men op
groote plakaten staan :
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Revalenta Arabica.
allerkrachtigste remedie tegen alle kwalen en ongemakken, onder andere ..... enz., enz., maar het ongemak en kwaal van spelbreker den regen stond daar
niet by. De menschen schepten patientie zooveel als zy
maar konden, bezonderlyk op het zien van de kapucyntjes die, zonder parapluie, naar hun kloosters
trokken, om tegen 's anderdags gereed te zyn voor
't schoon weder, voor de inhaling en voor de verlichting. Zoo deed iedereen; ja, iedereen, want daar was
van deze dagen niet anders te zien, te hooren of gewaar te worden in Brugge, 't en zy al dat christelyk en
broederlyk is.
Als elk wel op zyn ambacht let :
De slyper wel zyn scheren zet,
De scheerder zacht den baard afdoet,
De bakker brood bakt gave en goed,
De smid op zynen duim niet slaat,
Het Genthof wel malkaar verstaat,
En als de Paus, weerd dat by leeft,
Ons zulk een man voor Bisschop Beef t,
Wat kan er dan nog beter gaan?
Daar mogen wel wat keerskes staan!
had een treffelyk en knappe coiffeur boven zyn deure
gezet, in de Genthofstraat, en al die 't lazen zeiden dat
het waar was; maar wy mogen 't een voor 't ander niet
vertellen.
't Was allerschoonste weer als Zyne Hoogweerdigheid Joannes Josephus XXe Bisschop van Brugge,
binnentrad in zyne Bisschoppelyke stede; geen regen,
geen vreeze van regen zelfs, overvloed van zonneschyn
met kloeken verkoelenden zuiderwind. Dat zullen de
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menschen lange onthouden! „Ah! de nieuwe Bisschop!
hy is een ware zonneblomme!" hoorden wy zeggen
bachten ons, terwyl wy, onder 't yolk stonden langs
den Dyver ; 't is van 't schoonste dat wy vernomen
hebben, versch uit den mond des yolks, dat altemets
zoo welsprekende is. 't En is niet dat anderen geen
moeite gedaan hadden om nog schoonder en op rym
lets to zeggen voor den voorbygaanden man. Zoo
stond er langs de Reye, boven een kleen winkelke:
De Paus, hy haalt er eere van;
Dat God hem 't leven late;
Hy geeft ons, in dien wyzen man,
Een fyne charitate!
God Toone 't hem! en Bisschop Jan
'k Wil dat by lange zate
Voor elk end een zyn bate!
„In fide et charitate".
In de Kathelinestraat, was 't nog kluchtiger. Daar
stond :
Ik ook Devoldere
Van op myn zoldere,
Wensch uw Hoogweerdigheid
Geluk en zaligheid,
Verleen my uwen zegen
Op alle myne wegen;
'k Pareer voor u met groen
En rek'mandeer myn schoen.
In de Bogaarde school hadden ze wat dieper gepeisd
en kortbondiger gezet, als volgt:
't Geloove verlicht
De Lief de die sticht
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In de Mariastraat, dicht by onze drukkery, woont er
een goede treffelyke suikerbakker, een van de fynste
suikerbakkers uit; tot preuve van dien, had hy, ter
eere van de intrede van den nieuwen Bisschop, eenen
grooten vierkanten suikerkoeke gebakken; die suikerkoeke stond in zyn vensterraam en voor zyn vensterraam stond er een hoop jongens van alle slag, groote
ook, die de eenen spelden, de anderen lazen dat hun
het water in den mond kwam, aan de volgende welgesuikerde en van suikerdeeg gemaakte suikerverzekens die op den koeke stonden:
Geloof en lief de was
De dryfveer van zyn streven;
Daarom heeft Pius hem
Tot Prins der kerk verheven.
Dat was wel smakelyk gedicht niet waar? — ook,
ware het niet dat wy voor geen personaliteiten zyn,
zouden wy hier den naam zeggen van den suikerbakker, maar hy zou het kunnen kwalyk nemen.
Wy hebben al de verzen, jaarschriften, rymen, klinken klippeldichten opgenomen, met hulp onzer vrienden, (en de naam van de die is Legio, to weten een
geheele bende). 't Zal al vergaard blyven dat wy hebben en 't zal onder de oogen komen van wien het
behoort, als er eens een boek van gemaakt is. Voor
den naasten keer bereiden wy een uitgezochte verzameling verzen etc. voor de treffelyke lezers van
't Jaar 30, benevens een vervolg, over de verlichting,
de Concorde, de vergadering van het Vincentius
genootschap in 't groot Seminarie en de plechtigheden
in 't Engelsch Seminarie; tot Zondag dan, maar, eer
wy scheiden, nog een aardig deuntje dat ook ter eere
van den bisschop gemaakt werd :
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Ik stelle een keerske boven myn deur,
Ik plakke een verzeken aan mynen meur,
Want bisschop Jan was onze gebeur
Zoo menig lange jaren:
't Ware aardig voor gebeurs van niet gebaren.
( Zondag 23 October 1864. )

DE KRIT IKE.
Een van de grootste beweegredens van 't gene de
menschen zeggen of doen, of, om beter te spreken,
eene van de grootste belet-redens is de kritike. Dat het
niet ware van de kritike, de menschen zouden al iets
doen of iets zeggen, of iets schryven voor de goede
zake, maar „daar zou kunnen kritike op komen"! Men
zou wel vergaderen en byeen komen gelyk te Lichtervelde en te Rousselaare en te Poelcappelle en elders,
„maar" zegt er een nauwzichtig, niet voorzichtig man,
„dat er eens moest kritike op komen! Wy gaan een
gazetje stichten", zegt er iemand, „en 't zal trekken
en goed doen", dwaze klap! de kritike, of liever de
vreeze van de kritike, de kritike-koorts is daar die alles
zal beletten; de gauwst-gevonden middel om niet gebeten te zyn van de kritike is geen gazetjes maken,
geen vergaderingen houden, geen artikels zenden naar
't Jaar 3o; de beste middel is in den hoek van den
heerd zitten kyken waar de rook vaart, en, dat zelve
zal altemets nog te vele zyn; 't ware nog beter niets
doen hoegenaamd: dood zyn en den torre waken,
onder de groene sargie. Beati Mortui! gelukkig die
dood zyn, want de kritike doet hun geen zeer meer!
En wie zyn die mannen die zoo fel gewapend staan;
wat voor tanden zijn 't die zoo bytachtig zijn op al dat
durft leven en roeren en zeggen : „Hier ben ik"! 't zyn,
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van 10 keeren 9, tanden waar geen hair op staat, zoo
men zegt; lieden die altyd weten te zeggen wat dat een
zake niet mag zyn en niet zou moeten zyn, en nooit
niet helpen zorgen op dat ze zou iets zyn.
Wy willen hier niet spreken van die allerbeste en
allernatuurlykste bekwaamheid van het menschelyk
verstand en van het goed menschelyk of liever christelyk herte, waardoor de mensch uit lief de voor hetgene
goed is, de plekken en de miszittens van het goed zoekt
weg te krygen; wy verlangen wel dat men ons bezie en.
zegge : „mynheer, 't zit een oorebeeste op uwen halsdoek, slaat ze daaraf"; wy maken ons niet kwaad, zelfs
dan wanneer iemand, ziende dat wy gaan in den
gracht terdten, ons eenen stuik geeft dat wy op den
weg blyven; wy zouden zulk een bedanken voor het
zeer en den dienst die by ons doet; hoe meer zulke
kritike, hoe beter.
Maar de kritiek-ziekte van die lieden, wien alles in
den weg staat, 't zy goed, 't zy kwaad, daar lachen wy
mee en zy is ons volstrekt onverschillig; die lieden zyn
bezeten van den geest Apolyon, dat is te zeggen vernietiger. 't Is al niet dat er aan is aan dat yolk, en
soorte zoekt soorte, zoo wy eermaal zeiden, duivels met
koolbranders, nieten met nieten.
't Kan wel zyn dat er ons van hier of daar een raad
toegekomen is dien wy niet, of nog niet, gevolgd hebben, daar kunnen redens toe zyn die de raadgevende
vrienden niet weten, en, raad geven en bevel geven
zyn twee verschillende zaken.
Om een dingen te melden, daar zyn er die zeggen
dat 't Jaar 30 een allerbeste name is voor ons gazetje,
andere zeggen: 't is een allerslechtste! 't is een leugen
en een bedrog zeggen ze; tot preuve van dien: wat
betrek is er tusschen 183o en de „Varende vrouwe"?
Wilden wy nu, alle weken, antwoorden op al de kritike
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die wy hooren, wy zouden inderdaad eenen schoonen
oest opdoen van gazetvullinge, wy zouden onze treffelyke lezers alle slag van dwaasheden voor oogen
brengen en dan, een voor een, die dwaasheden beantwoorden en nog en nog beantzvoorden, tot het uit den
lezer zynen neuze komt; dat waar gemakkelyk.
Maar om iets te zeggen ter antwoorde of ter verdediging van het eerste woord maar van ons gazetje,
van het woord dat ons voor titel dient, te weten
't Jaar 3o: — omdat ons kleen dingske van een gazetje
't Jaar 3o beet, mag het daarom van niets anders meer
klappen als van dat groot jaar 1830? of wel, mag men,
onder den titel van 't Jaar 3o, en mag men in den
geest van vryheid en religie die toen zoo hooge stond,
in onze herten, of liever in de herten van die gryze
vaderen die ons allengskens verlaten voor een beter
land en een eeuwig jaar, mag men niet spreken van
al dat kan helpen om dien geest van vrijheid en religie
te bewaren en herop te wekken! verstaat gy 't nog
niet! luistert: Daar is een allerbeste gazetje te Dixmude, dat beet, geestig en gepast genoeg, het Boter
Kuipje, of het boterkuiptje, zoo men gemeenlyk zegt;
hewel moet de fraaije opsteller van dat blad, moet de
konfrater van Dixmude daarom altyd met zyne handen
in de boter zitten en van niet anders meer klappen als
van boter of van boter en kaas misschien, of room, of
keernemelk voor een veranderinge? Hy verstaat, God
zy gedankt, beter zyn zaken als dat, en daarom ook
is het niet noodig voor ons van altyd voor den dag te
komen met een oude koe uit het jaar 1830. Wy hebben
dat in de overeenkomste met onze treffelyke lezers, in
no. 1 van ons blad niet beloofd.
Zou het toegelaten zyn bier een woord te gebruiken
dat voor ons en alle treffelyke lieden van allerhoogste
ja goddelyke weerde is, wy zouden zeggen aan zeker
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slag van kritiekzuchtigen dat Hy die meest goed gedaan heeft van al, Hy die de wereld bekeerd heeft en
verlost, Hy die overal leeft en laat en doet leven, Hy
die waarlyk iets is, dat Hy begonnen heeft met te doen
en . . . dan te preken.
Ja, oude of nieuwe kritiekman, doet iets en klapt
toen; die iets doet of iets geeft mag iets zeggen: doet!
doet! doet! en wy zeggen er by om te eindigen:
Laat ons al om ter best doen
Laat ons al om ter zeerst loopen!
En dan:
Hy die best doet zal keuninck zyn
Ende hy zal drinken wyn.
Zo klinkt een oud vlaamsch en welgezindachtig rymke.
(Zondag 23 October 1864.)

K OKKEDEK OK.
Al die 't gazetje van over twee zondagen gelezen
hebben, weten van wien dat wy spreken en wy zullen
den rechten name van den franschen haan hier niet
byzetten, omdat zy ons gazetje over de grenzen zouden
laten gaan, by de vlamingen van Fransch Vlaanderen.
Wel dan is het geweten en geheel zeker dat Hy van
over lang er op uit is om den Paus zyne tydelyke macht
of te doen. Hy peist dat hy daartoe bestemd is; dat is
een van zyne diepst ingewortelde gedachten; hy heeft
er nog zulke, onder andere, ten i sten dat hy moet het
traktaat van Weenen verbreken; ten 2den dat hy moet
vrake nemen over den veldslag van Waterloo; ten
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3den dat hy moet eerherstelling doen voor zynen oom
kokkedekok den 1 ste; ten 4den dat hy de man is die,
te Londen moet de kolom en het standbeeld afbreken
van den Engelsen Admiraal Nelson, ten 5de dat hy
zal sterven in eenen oproer in de straten van Londen,
zoo verre gaat het dat hy te Londen zynde, aan die
by hem waren, de plaatse getoogd heeft waar hy zal
dood gedaan worden.
Hy geeft dat uit met zooveel vastigheid dat de
menschen gelooven dat het zal zyn en moet zyn, en ze
helpen hem, en 't gebeurt dikwyls alzoo ook. Als hy te
Ham in 't kot zat kwam de priester van Ham hem
dikwyls bezoeken; en op eenen keer dat zy aan 't klappen waren, haalde hy een papier uit zynen zak en zei:
Neemt, Mynheer, leest dat, het is de grondwet van
Frankryk volgens welke ik Frankryk zal bestieren! —
De priester zag verwonderd op, ge kunt wel peizen;
hewel, zei hy, onthoudt het, Mynheer, en als het gebeurd is dat ik zegge, zal ik u pier op deze plaats een
snuifke geven
De tyden veranderden, hy wierd president, door zyn
toedoen wierd die priester Bisschop genaamd van
Nantes, (hy leeft nog), hy wierd gewyd te Parys en
vertrok naar zyn bisdom; te zelfder tyd vertrok uit
Parys de keizerlyke koetse. Nauwelyks was de bisschop
toegekomen waar hy zyn moest of een postbode komt
aan met eenen brief, hem verzoekende te willen naar
het gevang te Ham iemand gaan bezoeken. Hy gaat en
daar zat die iemand, en als de Bisschop er by kwam,
iemand haalde zyn snuifdoze uit en gaf den Bisschop
geheel beleefdelyk een snuifke; te weten dat was
iemand III tegenwoordige Haan-van-'t kot in
Frankryk.
Dat zyn de middels die hy gebruikt; 't yolk doen
gelooven dat hy iets bovennatuurlyks is; iemand die
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doet dat hy wil, daar niemand aan kan; iemand die
God lesse geeft in plaats van van God bestierd te worden;
maar zoovelen hebben tegen den steen van Petrus een
blauwe schene geloopen dat hy wel zou kunnen hetzelfde doen en „aaije" ! roepen als 't te laat is. Ondertusschen is er vanwege den Franschen haan voor 't
mostaardzaadje niet te vreezen want
God leeft
Die 't al geeft!
(Zondag 2 3 October 1864.)

FEESTEN TER EERE VAN DEN
BISSCHOP VAN BRUGGE.
'T GROOT SEMINARIE.

Wy moeten eerst van al spreken van het bisschoppelyk noenmaal aldaar. Neffens de Aartsbisschoppen en
tusschen de Bisschoppen en de prelaten, die in onzen
nummero van zondag staan, zaten de volgende weledele en hoogachtbare overheden en andere ontboden
persoonen:
M. B. Vrambout, gouverneur van West-Vlaanderen;
Generaal Ablay, krygskommandant van West-Vlaanderen ;
M. Boyaval, burgemeester van Brugge en senateur;
Generaal Thibaux ;
M. Ryckman, procureur des Konings ;
M. Vander Hofstadt, voorzitter van het koophandels
gerechtshof ;
Die zaten aan de tafel van eere; dan volgden:
M. Boutens-Faict ;
M. Claeys, notaris ;
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Kolonel Cartiaux, van 't 3de lanciers;
Baron Bethune, senateur;
M. Defoor, vice-president van 't burgerlyk gerechtshof ;
M. Van den Bulcke, arrondissementscommissaris;
Baron T'Serclaes de Wommersom, provinciale
inspecteur van 't lager onderwys;
M. Van Dromme, bestendig provincie-raadsheer;
Baron Le Bailly de Tilleghem, representant;
M. Van Nieuwenhuyze, representant;
Kolonel Bouqelle, van 't 3de lanciers;
Kolonel Maertens, van de burgerwacht;
M. Valckenaere, representant;
Kolonel Demasiere, plaatskommandant;
M. Fl. Roels, bestendig provincie-raadsheer;
Baron Pecsteen de Lampereel;
Kapitein Ripet, kommandant van de gendarmerie;
M. Van Elslande, bestendig provincie-raadsheer;
M. De Milelenaere, representant;
M. De Cocq, bestendig provincie-raadsheer ;
M. De Ridder-Dujardin, president van 't bureel van
weldadigheid;
Baron Gilles de Pelichy, senateur;
M. Schlim, directeur van 't enregistrement;
M. Roels, schepen;
M. Boutens, avokaat;
M. Goethals, bestendig provincie-raadsheer;
Baron Van Caloen de Gourcy;
M. Boyaval, directeur van de contributien;
M. Joseph Vercruyce;
M. Jan Bethune d'Ydewalle;
M. De Busschere, schepen;
M. Thiry, directeur van de rykskas;
M. Allaert, directeur van den post;
M. Van Nieuwruyck, statiemeester, en nog een groot
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getal andere : te samen, met de geestelyken, 158 persoonen.
Het is een gebruik, aan zulke tafels, van niet alleenlyk het lichaam voedsel te geven, maar ook het herte
en de ziel. Een hoogweerdig persoon, die in alle omstandigheden van zynen tyd tegenwoordig geweest is
en wel zyne wereld kent, vroeg 's anderdags van dat
prachtig noenmaal, of al wat hy daar op tafel gezien
had, zoo als zilver, kristaal en glazenwerk, lichtdragers,
bloemvazen en zoovoorts, of het al van Brugge was en
of lieden van Brugge zulk eene tafel wisten te dekken
en gereed te doen. — Er wierd hem natuurlyk van ja
geantwoord, het gene hy grootelyks bewonderde,
„want, zeide hy, daar was niets te kort of te lang of
uit zyn plaatse". Het kon inderdaad niet overtroffen
worden, en is niet overtroffen geweest, ten zy door de
uitstekende hoogheid van 't gezelschap en de verheven
schoonheid van het gene daar, tot vreugd van de edele
herten die aan tafel zaten, gezeid is geweest. Plechtig
over tafel spreken, met glas in de hand, dat heet men
gezondheid drinken, en 't is een oud gebruik, te weten
het minne drinken uit den minnebeker, 1 ) van eertyds.
Gezondheid en drinken, is 't minste van de zake, maar
het gene daarby gezeid wordt is 't meeste en 't byzonderste.
De eerste die opstond was 't hoofd van geheel de
tafel: Zyne Hoogweerdigheid de Bisschop van Brugge.
Wat hy zei hebben wy, met drie vieren te samen doende, letterlyk kunnen opschryven, zoo traag en gestadig
klaar sprak hy:
„Doorluchtige Hoogheden, hoogweerdige Heeren,
Mynheeren, zeide hy, op my valt de uitstekende eere
1 ) Daar wordt een bewaard in Sint-Jans Hospitaal te
Brugge, wy zullen er later' van spreken.
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van Ul. de gezondheid voor te stollen van den onsterflyken Pius den negenste! Zekerlyk is het genoeg voor
ons dat hy 't opperhoofd van de kerke is, op dat wy
seffens, alien, dezen grooten en eerweerdigen Kerkvoogd zouden gehoorzamen in de diepste eerbiedigheid. Maar het gebeurt by tyden, en 't gebeurt, door
Gods wonderlyke Voorzienigheid, hedendaags dat het
eerweerdig hoofd van Gods Kerke ter zelver tyd een
van de wyste, de heiligste, de verstandigste, de groothertigste, de edelmoedigste, en, in zyn hemelsch-zoete
goedaardigheid, de beste is van deze tyden. Dan moet
elk voorhoofd nederbuigen, alle hert ontvlammen en
alle tonge ontroerd worden, om lof van hem te spreken
en zulk eenen man te gebenedyden. Gebenedyd en
geprezen, weze hy dan van ons, de naam van onzen
onsterflyken en glorieryken Paus! Laat ons op zyne
gezondheid drinken, op de gezondheid van Pius den
negenste, van den grooten, van den edelmoedigen, van
den welbeminden".
Dan was 't gelyk te Mechelen, iedereen stond rechte,
en men riep, en men klakte op de handen, tot dat alles
overrompeid wierd en tot luisteren gebracht door het
machtige gezang der seminaristen, die zongen in 't
Italiaansch, de pauzelyke moedertaal :
Su fratelli letizia si canti!
Al magnanimo cuore di Pio, enz. . .
't Gene een gezang is van Rossini, ter eere van Paus
Pius den negenste. De woorden waren lichtelyk veranderd, en op Brugge en den Bisschop mede toegepast,
door een van onze vrienden.
Dit was nauwelyks uit en begroet met handgeklak,
als de Nuntius rechte stond, — eene fransche gazette
is mis als zy zegt dat het de Bisschop van Brugge was,
65

wy waren daarby, — en onzen Bisschop bedankte in
den naam van den Paus; by zei dat by het zekerlyk
aan Zyne heiligheid zou bekend gemaakt hebben hoedanig Brugge, de stad en het bisdom, den Paus genegen
waren en hoe zy hem hunne genegentheid toogden in
deze omstandigheid; dan dronk by, als Nuntius, de
gezondheid van den Koning en Zyne Hoogedele familie. — Dat was al de Bisschop van Brugge, volgens
eene fransche gazette. —
Toen wierd er wederom „Viva"! geroepen en gezongen, en als 't uit was, stond onze Kardinaal op en
by zei:
„Ik hebbe de eer op de gezondheid te drinken van
Zyne Hoogweerdigheid den Bisschop van Brugge
(Bruggen, zei de Kardinaal als by Vlaamsch sprak),
Hy is belast met de groote zending alhier de religie te
verspreiden, zonder welke er geen geluk kan zyn in
deze provintie. Dat zal by doen in fide et charitate, in
geloove en lief de, en wy wenschen hem dat by nog
lange jaren met voorspoed in zyne zending moge volherden" !
Dan was het overhands Monsignor Scherpereel, die
op de gezondheid en den voorspoed dronk van Kardinaal Wiseman en van de engelsche Bisschoppen.
Kardinaal Wiseman, die antwoordde en ter eere
dronk van de Bisschoppen van Belgenland;
De Bisschop van Luik die den Kardinaal bedankte,
en eindelyk wederom
Zyne Hoogweerdigheid van Brugge die opstond en
sprak als volgt:
„Daar ligt in Europa, zei hy, een kleen landeke,
maar een schoon; ik zie 't zoo geern als een kind zyne
moeder: dat is Belgenland! In dat landeke ligt er een
provintie die by my allerhoogste staat, en dat is Westvlaanderen; in dat goed en katholyk Westvlaanderen,
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staat er een groote en eene edele stad die ik zoodanig
beminne dat ik er alles zou vooren laten, en dat is
Brugge"! — (Hier was er geen houden meer aan, en
het allerhevigste handgeklak brak uit). — „Westvlaanderen is hier tegenwoordig, sprak de Bisschop voort, in
de persoonen van zynen burgerlyken en van zynen
militairen Gouverneur; Brugge is hier in zynen Burgemeester ; ik ga dan op de gezondheid van Westvlaanderen drinken en van zyn twee Gouverneurs, op de
gezondheid van Brugge en van zynen Burgemeester"!
Tonnerre d'applaudissements! zeggen de fransche
gazetten, donder en weerlicht van het handeklakken,
en zoo was het inderdaad. Daar moest noodzakelyk op
geantwoord worden, en daar wierd op geantwoord op
de allertreffelykste wyze, door onzen Gouverneur den
heer Vrambout :
Met veel gemak en welsprekendheid bedankte by in
den naam van het burgerlyk en van het militair gezag;
by gaf zyne genegentheid en achting te kennen voor
den nieuwen Bisschop en voor den Aartsbisschop van
Mechelen, en verhoopte dat de wenschen van Zyne
Doorluchtige Hoogheid ten voordeele van den nieuwen
Bisschop van Brugge, zouden vervuld worden.
Iedereen scheen ten hoogsten te vreden over de welwillende woorden des gouverneurs, en 't weergalmde
wederom al dat er was, van het goedkeurend en toejuichend handgeklak.
De beloofde verzameling verzen en andere byzonderheden blyven wy den goedjonstigen lezer schuldig tot
zondag.
(Zondag 30 October 1864.)

DE KONKORDE TE BRUGGE.
Dat is 't beste dat er in geheel de stad, in geheel de
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wereld, en in nog een aantal parochien daarby, te
vinden is, De Konkorde.
Immers, „Concordia res parvoe crescunt" zei kweetniwie zaliger, die een machtig latynsche schryver was,
en dat wil zeggen: dat de kleene gazetjes allengskes
,..
groote gazetjes worden, of ten minste dat ze groeijen,
want gazette-groeite, als 't maar in 't papier of in de
letter is, 't en houdt al niet vele in; wy spreken van een
ander en beter verwas en belaaijinge te weten: in de
lezers, de schryvers en de goede hoedanigheid van het
geschrevene. Daarin, zullen wy, met tyd en overeenkomste, of konkorde, trachten te groeijen en te vermenigvuldigen.
Nu die weledele en treffelyke heeren van de Konkorde te Brugge, (altemaal lezers van 't Jaar 3o), hebben binst de onlangs verledene Brugsche feesten, getoogd dat zy de zaken verstaan.
Geheel hun prachtig hotel was in eenen jongen
jeugdigen lusthof veranderd. Planten „van allerhande
streken en landen der wereld" stonden rondom een
sierlyk en wyduitgestrekt waterbekken, waar uit fonteintjes opstraalden en nederdansten, dat het een vermaak was. De vensters waren, by dage en by avonde,
zoo leege, en de gordynen zoo hooge dat het iedereen
zien kon. Die heeren zitten immers daar niet gelyk in
een fortresse, boven de hoofden van 't yolk, gelyk
levende verrekykers, naar de menschen of naar „Le
Peu pie" te kyken, verre van daar! ze zitten gelykvloers
met Jan en alle man. Nog beter: 'k stond ik ook te
kyken, met eene eerbiedigheid naar dat wonderlyk
vertoog in de Konkorde, toen een jonkheid, dien ik
zou willen kennen, uitkwam en my binnen bracht en
rond leedde; het gene ondertusschen nog al wel met
myn begeerten konkordeerde, dank aan zyne beleefdheid.
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Dat de Konkordeheeren weten en dat iedereen het
wete : de officiers van 't leger zoo wel als andere lieden
hebben dankbaarheid en eerbied voor al dat edel en
treffelyk is; velen onder ons, die de zelfde beleefdheid
genoten hebben, zullen hier in meestemmen, dat zyn
wy zeker: tot de kapucyntjes toe.
Maar, om voort te doen : die heeren zyn ook in den
stoet geweest om den bisschop in te halen; ze waren
aan hun lokaal „present" als de Bisschop daar voorby
trok, en wy mogen zeggen dat wy nievers, noch in
Roomen noch in Frankryk, noch, (van 's zelfs) in
Engeland zulk een hertelyk „Hourah! Viva!" gehoord
hebben als daar.
Na dat die heeren hunne genegentheid getoogd
hadden aan hunnen bisschop, hebben ze, op staanden
voet, uitgeleid om een „serenade" of avonddeuntje te
doen spelen, ter eere van kardinaal Wiseman, voor de
poorten van het Engelsch Seminarie, waar zyne doorluchtige hoogheid verblyvende was. De kardinaal had
juist den nieuwen bisschop ontvangen en, ter dier gelegentheid, eene van de schoonste aanspraken gedaan
die wy ooit gehoord hebben; by zat vermoeid in zyn
salon, toen onverwachts het muzyk begon te spelen
onder zyne vensters, en hem, in aangename verwondering, dit Brugge deed herinneren dat eertyds aan 't
hoofd stond van geheel 't noorden van Europa.
Maar wy zouden wel 't bezonderste van al vergeten.
Laat ons dan terug gaan naar de Konkorde in de
steenstraat. Daar was 's avonds verlichting, buiten en
binnen. Rondom en voor het waterbekken, in het
midden van de zale, speelden water en licht (gazlicht)
om ter schoonste te samen, en de goudvischkes die in
het water lagen, zwommen al blinken en al flikkeren
over-end-weder.
Ja, daar zyn goudvischkes, in die Konkorde, en men
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zegt dat er, van deze dagen, al vele weg gezwommen
zyn, waar hier waar daar, die nu in 't drooge en geborgen zitten, — die schoone goudvischkes! — in de
zakken van timmermans en schilders, olie- en waschverkoopers, neringdoende lieden van alle slag, die 't
zoo geern hebben dat er ievers feest is en die zoo welgezind zyn als er hier of daar een goudvischke in hun
menage mag komen binnengezwommen.
(Zondag 3o October 1864.)

ALLERHEILIGEN EN
ALLERZIELENDAG.
Dysendag begint de oude heilige maand onzer afgodaanbiddende voorvaders, te weten November, de slachtmaand, de wolf smaand, de maand der heidensche
slachtoffers.
By ons, christenen, is ze heilig door het aandenken
van die ons voorafgegaan zyn naar de eeuwigheid.
Als schuren en schelven vol graan zitten, de kelders
en de gedekte putten vol aardappels en eten voor 't
vee ; als de appels liggen te bleuzen op den zolder en
de aarde wederom slapen gaat onder haren dekmantel van afgevallen bladeren, als de mensch meer
in huis zit als gewoonte, dan doet de H. Kerk de hooge
poorten des Hemels open en toogt ook welken oest van
heiligen en martelaars zy ingedaan heeft; zy opent het
ryk der dooden en verzoekt iedereen haar uitverkozen
graan te helpen zuiveren om by 't ander te doen in de
hemelsche bewaarplaatsen. 't Is nu de tyd van de lange
troostelyke gebeden, van de keerskes op de graven, van
den kruisweg voor de zieltjes, van de keersen op het
schouwboord, die men letterlyk „afleest", (of bidt tot
dat ze afgebrand zyn) en eindelyk van de zielkoekskes
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of „kadetjes" zoo men te Veurne zegt, en van zooveel
schoone oude gebruiken, die in Vlaanderen niet alleen,
maar geheel Engeland, Duitschland, Noorwegen door,
tot zelfs by de prostestanten, bekend zyn en onderhouden worden. Leve de oude gebruiken, is het dat ze
goed zyn!
(Zondag 3o October 1864.)

DE VROUWEN EN DE
VRYHEIDHATERS.
De vryheid is een schoone zake en die ze haten
weten niet hoe gedaan om ze aan den band te leggen.
De mannen gevoelen van langs om meer waar ze naar
toe willen met al die opgedwongen valsche leeringen,
nu wil men de vrouwen het vryheids-vergif doen inzwelgen, onverhoeds en onverwachts. Om dat er van
langs om meer mannen komen die weten „hoe late dat
't is", mannen gelyk de gene die te Mechelen waren,
zoude men geern by 't vrouwvolk de slechte ware
verkoopen. Ze gevoelen dat ze de treffelyke lieden nog
geen kwaad genoeg aandoen, ze zouden geern hun een
ander plage zenden, in hun eigen huis, ja, tot naast
hun eigen herte een plaag zenden, de ergste plage van
al, te weten eene vrouw met valsche geleerdheid en
zonder religie, gevolgentlyk ..... Uit eerbied voor
de vlaamsche vrouwen, de vlaamsche moeders,
de vlaamsche maagden, — 't zy met trotschheid
gesproken, — zullen wy de gevolgen daarvan niet
uit een doen, maar, dat men zoo verre te wege
is, is zeker. De sekte van Brussel en de sekte van
Gent, zyn al aan 't werk ; te Brugge heeft men ook al
een yzertje in de kolen met dat inzicht. Waarom anders
al dat leven aangaande de penitenten? maar 't zal
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tegen hun schenen gaan waaijen, wacht maar!
't ijzertje in de kolen, als 't een keer gloeit, 't zal dienen
om een brandmerk te schryven op hunnen rugge! Wat!
de moeders te wege van het vlaamsche y olk willen dat
uit hun herte halen dat hun troost en steun moet zyn
in het hard en heldhaftig moederlyk leven? Wat! het
heiligste dat een kind, met het zog, uit het herte van
zyne moeder haalt, dat willen vergiftigen. Vrouwen,
moeders en dochters van Vlaanderen, ziet rondom u!
past op u zelven, let op uwe kinderen. Als ze geboren
worden, gy kiest eene treffelyke, eerbare, voorzichtige
hand om u by te staan: als hun zieltje moet herboren
worden in de leeringe Gods en in de leeringe van de
menschen, zult gy dan zoo roekeloos zyn van uwe
vyanden, ja, ergste vyanden, met uw kinds ziele te
laten pootelen? (Vergeeft dat woord! ). Het gemeentebestier van Brussel heeft eene meiskensschool geopend
en gesteld onder het wys beleed van zekere vrouw
Gatti (men heeft allicht eenen schoonen naam met
eene i daarby te zetten; 't ziet er toen nog Italiaansch
uit toe!) zy heeft briefkes uitgezonden om te zeggen
dat zy uit hare school zal bannen al dat van verre of
van by op religie trekt, enz. In 't eerste maakten de
kinders nog een kruis, eer ze aan 't leeren gingen:
— „Neen geen kruisen te maken hoor-je 't"! — zoo
spreekt die meesteresse! Ah! wat zal er nog komen?
Wy hebben nog, eens in ons leven, een dronken vrouw
achter straten zien zwymelen, 't was walgelyk om te
aanschouwen, maar een goddeloos vrouwmensch!
waaraan mag dat gelyken? Madame Gatti zal ons dat
wys maken zeker?
(Zondag 3o October 1864.)
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DE „PENNY PRIEST".
Daar is tegenwoordig een priester tot Brugge, oud
leerling van 't Engelsch Seminarie, en men heet hem, in
Engeland, alwaar hy werkzaam is, „The Penny priest",
Dat is te zeggen: de penning priester; een penning of
penny, in Engeland, doet 1 o centimen van ons geld,
en hoe „the penny priest" aan dien naam geraakt is,
dat gaan wy u zeggen.
De mensch heeft van eersten of kunnen spreken,
maar, als hy lange jaren gesproken had peisde hy in
zyn eigen zelven: zy hooren dat niet verre genoeg! en
hy nam eenen stoel, en hy ging aan 't schryven; als hy
gedaan had, zond hy zyn geschrifte, met eenen expressen bode, naar elderwaards en elderwaards wisten ze
toen ook wat hy zeggen wilde, en jaren nadien wisten
ze 't nog, want zy hadden den brief bewaard. Ja maar,
geeft den mensch eenen duim hy pakt eene schree,
geeft hem een koe hy kykt al achter een peerd, zulk
een aardig schepsel is hy; zoo, als hy lang geschreven
had, begon hy wederom te peizen en te zeggen: maar
die brief kan maar van een 't eenegader gelezen
worden, kon ik twee brieven schryven, of drie, of vier,
al met eenen keer 't zou al beter gaan; en hy ging, en,
in de plaats van letters van inkte maakte hy letters van
metaal, en hy voegde al die metalen stafkes byeen, dat
het een reke was en hy maakte toen nog een reke en
nog eene, al even lang en even wijd van een, hy bond
dat al 't hoope en hy maakte er een metalen brief van,
die hy met zyn aanzichte omhooge lei, en waar hy
dikke zwarte inkte aan dopte en een stuk papier op
deed. Hy duwde toen of drukte op papier, en die
letters van dien metalen brief prentten daarin, en
alzoo had hy al gauw honderd, ja duizend papieren
brieven, al gelyk, met zyn gedacht erop geprent, dat
4 Gezelle Proza
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het iedereen kon lezen, Toen was hy bly en hy zei: ik
kan drukken! sedert dien tyd kan een mensch 's
morgens in zyn kamer zitten eenen brief schryven en
's avonds weten honderd duist menschen al wat er in
staat. Eertyds moest de konink eene goede kloeke stem
hebben of hy was niets weerd, heden zyn er lieden die
de wereld bewegen en zy spreken niet, zy drukken, of,
't gene nog gemakkelijker is, zy laten drukken wat zy
in de werkkamer van hun verstand gepeisd hebben.
Ja maar, op de zelfde wyze als er buitenmenschen
zyn die liever het vel van hunne vingers te slaan hebben, met in de eene hand eenen vierkei en in de andere
een vierslag, die liever hun oogen vol stof blazen op
het sperkske, en, als 't uitgaat, nog een keer slaan en
nog een keer blazen met eenen onverduldigen „sakker" ! daarby, liever als voor een kluit meer als twee
honderd sulferkes te koopen, die, zonder slaan, blazen
of sakkeren, seffens vier vatten en voortzetten, — zoo
ook zyn er menschen die meer wysheid peizen in een
ure als ik in een geheelen dag, maar die liever zeggen
en herzeggen, die liever hun schoon vlaamsch in den
wind klappen, liever als dat ze ooit iets op het papier
zouden zetten en zeggen: drukker drukt dat en laat het
duizend menschen weten. Wy zyn de gave Gods nog
niet gewend, en eer dat wy met ons oud geweer en
onze oude versletene traagheid poer in de panne gedaan hebben, zijn zij van de vijanden al tien keers
dood geschoten.
Maar waar blyft de „Penny priest"?
De „Penny Priest" heeft my verteld dat hy met in de
gazette te laten drukken, een kerke bouwt!
Hoe zoo dat?
Luister: Daar is een goed gazetje in Engeland, wat
grooter als 't onze, en 't heet: „The Universe": de
drukker van dat gazetje drukt en zendt er alle zaterdag
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avonde 10 duist bladtjes van, heel Engeland door;
rekent voor elk bladtje maar op vier lezers of hoorders,
dat maakt al 4o duist menschen die weten wat er in
staat; nu de „Penny priest" heeft al negen keers te reke
eenen brief in dat gazetje doen drukken en gezeid:
„Menschen (zegt hy), hier en daar en ginder, dat en
dat is gebeurd, 't een of 't ander is gezeid geweest,
maar, weet gy wel wat? — Zendt my ne keer eenen
penny als 't u belieft! eentje maar! voor myne kerk,
en 'k zal u zoo dankbaar zyn! myn name is: de die,
numero zoovele, enz...
Nu moet ge weten, lezer van 't Jaar 3o, dat men in
Engeland het groot geluk heeft van voor een zegel van
eenen penny eenen brief te kunnen zenden door heel
Engeland, Ierland en Schotland. — En mag men geld
in de brieven steken ook? — Ja wel, papieren geld, by
voorbeeld postzegels die men daar „stamps" noemt;
zoo, met een envelop, of papieren omslag, een „pennystamp" daarin en een „penny-stamp" daarop is de
„Penny-priest" gediend.
Hoe vele krygt hy er wel per weke van die stamps?
Eerst en vooral, laat ons een keer peizen hoevele hy
er hier zou krygen, waar zoo veel christelyke menschen
zyn.
— Waarschynelyk niet genoeg om zyn papier en
zynen inkte te betalen.
— En dat om de wille van 't geld?
— Neen!
— Om 't gebrek aan liefdadigheid?
— Ook niet.
— Om de moeite van den brief te dragen?
— Nog veel min, maar om de moeite en om den
zwaren arbeid van te peizen. Ah! daar moet zoo lange
aan gepeisd zyn eer 't effen gepeisd is; „een envelop!
goede hemel wat mag dat zyn? en dan, moeten die
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„zegels daar op gedrukt zyn of daar aan genaaid, of,
„hoe, op Gods wereld, gaat dat? en waar maken ze
„die zegels? en hoevele kost een zegel van 10 centimen?” al vragen waar menig man zou moeite mee
hebben om op de rechte antwoorde te komen.
Te Londen, een arm werkman, in plaatse van twee
stuivers schoenen, en zes stuivers tyd te verslyten, doet
zich voor een stuiver naar zyn werk voeren; eer hy
voort rydt, koopt hy, voor een stuiver, een gazette en
leest geheel den weg, gaan en keeren, en met het gene
hy dus, door zyn verstand van zaken, gespaard heeft,
kan hy nog een goe pinte bier koopen en een
antwoorde zenden naar den „Penny priest". Zoo heeft
hy, de „Penny priest", die hier weinig of niet zou
krygen, op negen weken tyds, 12 duizend stuivers
ontvangen per brieve; zegge 12 duist! dat is 12 honderd
frank nochtans! en dat in Engeland, waar 't meest al
protestanten zyn! Hy krygt somtyds 70 brieven, met
zegels daarin, van den maandag tot den donderdag,
en somtyds met meer als eenen zegel of stamp ook.
'k Wilde dat de lezers van 't Jaar 3o dat ook een keer
probeerden!
Indien wy alzoo iets ontvangen, zullen wy 't in
't Jaar 3o zetten, tot voorbeeld van anderen, zonder of
met name, zoo als 't de zenders belieft; wy beloven dat
er geen centime zal van verloren gaan, maar zal
getrouwig behandigd worden aan den „Penny priest".
Zyn adres is :
Brugge,
Gruuthuysstraat, 62, voor den
(Zondag 3o October 1864.)
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P.P.

OP D' HAGE SLAAN.
'T en zyn bykans maar de oude menschen meer, en
die absoluut geen fransch kunnen, die dat zeggen, op
d' hage slaan; rond den pot draaijen, zeggen er vele,
achter jets talen, zeggen andere, tasten hoort men ook,
en gister zei er een tdtonneren! Al die spreuken
beteekenen een en 't zelfde gedacht, te weten: bedektelyk naar iets vragen, iets zoeken te weten, zonder te
gebaren dat men het geerne weten zou: dat beet in
Vlaanderen van over ouds — op d' hage slaan.
— En waarom?
— Dat peizen wy u, lezer of lezeresse, gemakkelyk
te kunnen uit een doen.
Immers al dat mensch is, begeert te weten hetgene
hem te gebeuren staat: 't heeft altyd alzoo geweest en
't zal waarschynlyk altyd alzoo blyven; alle menschen
zyn ook overtuigd dat hetgene dat zal gebeuren alree
geweten is, van iemand die meer weet als wy; dat is
van God zelve; wil ik iets weten van de toekomende
dingen die my staan te gebeuren, ik kan het Hem
vragen en Hy kan het my bekend maken of niet, naar
Zyn eigen goeddunken; gedrage ik my daaraan 't is
wel, zoo niet, 't is kwalyk. Onze heidensche voorouders
gedroegen zich daar niet aan, ze peisden dat ze God
konden de wet stellen in het vragen naar de toekomst,
en, over oude tyden, zou men al dikwyls eenen
heidenschen vlaming, duitscher of sakser, die nieuwsgierig was te weten hoe lang by ging leven, in 't voorjaar aan den kant van den bosch zien zitten hebben,
luisterende naar 't eerste geroep van den koekoek, en
het volgende akkoord gemaakt hebbende met zyne ingebeelde godheden: „Zoo menig maal gy den koekoek
laat roepen, zoo veel jaren zal ik leven"! Alzoo was
hun dwaas geloove, en de koekoek was de heilige vogel
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des levens by hun. Ik wilde wel dat een van de lezers
van 't Jaar 30 ons kon zeggen of daar nog iets van
bestaat. Maar nu, op d' hage slaan en den koekoek
hooren roepen, hoe hangt dat aaneen?
— Aldus :
— Dat waren twee verschillige manieren van onwettelyk en onbetamelyk den Dien die alles weet te ondervragen en bedriegelyke antwoorden te zoeken aangaande het toekomende. Wilde een vrouw, by de oude
Vlamingen, weten wie Naar echtgenoot ging worden,
ze ging, meest op zekere tyden van 't jaar, die voor
heilig aanzien waren, by voorbeeld te mid-winter of
te mid-zomer, ten twaalven van den nacht, stille
zwygende by de hage staan, en, als alles rondom stille
was, ze sloeg daarop, en ze luisterde . . . . vloog er een
vogel uit, verkroop een hagedisse of een muize, kwam
er een geruchte hoegenaamd na den slag, ze paste wel
op om te weten al welke kant het kwam, of liep, of
vloog, en ze geloofde toen : — aldaar woont hy, van
dien kant zal hy komen, die myn man zal zyn. Dat is
eene superstitie waar de duitsche pastors, in veel
streken van Duitschland, hedendaags nog moeite mee
hebben; die die superstitie niet kent verstaat niet waarom men zegt : „Hy slaat op d' hage" van een die,
benitteld om iets te weten, van den werke weg klapt
en vraagt en taalt tot dat hy eindelyk uitgevischt heeft
wat hy hebben moet. Dat die manier van zeggen
bestaat is zeker wel een goed bewys dat men hier te
lande ook nog op de hagen geslegen heeft om zekere
zaken te weten; kwestie doen ze 't nog niet, hier of
daar?
't Is al gelyk aardig, om verder nog iets te zeggen, hoe
onze dolende voorouders eertyds overtuigd waren dat
de stilzwygendheid goed en deugdzaam is, en betamelyk in zaken van hooger bedied. Zwygen was plicht by
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hun en regel als ze hunne afgoden te rade gingen; ook
als ze zaaiden: wilt gy een sterken oest hebben, zeiden
ze, wacht u van een woord te spreken, als gy hem zaait;
die zaait spreekt geen enkel woord: daarin geloofden
ze, en, de stilzwygendheid, die by ons een ware Godaangename en zielbereidende versterving is, was by
hun een superstitie geworden. Is 't u nog gebeurd, in
een gezelschap en onder 't klappen dat, al met een
keer, gedurende een minute of zoo, geen een meer
sprak en dat er toen iemand zei: „Hier ware 't goed
haver zaaijen?" He wel, dat is nog een oud overblyfsel,
in de tale, van het bygeloovig zwygen onzer heidensche
voorouders.
(Zondag 3o October 1864.)

DE VERGADERING VAN
S. VINCENT-DE-PAULE
IN 'T GROOT SEMINARIE.
Het spyt ons, maar wy zyn grootelyks verstrooid
geweest gedurende die merkweerdige vergadering; niet
tegenstaande de aanwezigheid van den kardinaal en
van onzen bisschop, van de bisschoppen van Namen,
van Doornyk, van Luik, van Clifton, van Amyda, van
Southwark en van zoo veel andere hoogweerde en
treffelyke persoonen, niet tegenstaande het schoon en
treffend verslag van M. Malingie en de krachtige aanspraak van M. Verspeyen, van Gent, ja zelfs „mea
culpa", 't is myn schuld, gedurende de woorden van
den aartsbisschop, en, „mea maxima culpa!" van onzen
nieuwen bisschop, als hy sprak van „verbroederen" en
dat hy waarlyk, als broeder, met ons alien neer knielde,
om den zegen van den kardinaal te ontvangen; dan, ja
dan, zyn wy verstrooid geweest.
79

Wy waren met onzen geest op den groening kauter,
by Kortryk en op het Beverhouts-veld, by Brugge.
Op den groening-kauter, by Kortryk, zagen wy
franschen en vlamingen, met eene schrikkelyke woede,
alles, alles aan boord leggen om malkaar aan den hals
te brengen, „wat walsch is valsch is"! hoorden wy
roepen, „slaat al dood"! en ze sloegen 't al dood ook!
Op het Beverhouts-veld, by Brugge, zagen wy 't gene
daar over oude tyden gebeurd is, te weten de Bruggelingen en de Gentenaars, met pyken en zweerden en
ander moordgetuig, aan 't kappen en 't kerven onder
malkaar, als of ze geen christene menschen geweest
waren.
'T was gelyk een droom en het woord „verbroederen" was 't dat ons, om zoo te zeggen, uit dien droom
ontwekte! Ja, daar stonden wy nu, Gentnaars en Bruggelingen, oost- en westvlamingen, de jongste-deschoonste, en de oudste-de-beste zuster-provintien, te
samen, zonder ander wapen dan de lief de in 't hert
en de kloekmoedigheid in de handgrypende vuist; daar
stonden wy, te samen vereenigd, als vrienden, de zonen
van deze, die op het Beverhouts-veld, eertyds, te
kruipen en te krimpen lagen in malkanders bloed, —
't eene was in de middeleeuwen 't ander was in de
eeuwe van Pius den negenste.
Maar waarom stonden wy daar?
Wy zyn het eigentlyk maar gewaar geworden aan
de poorte van de vergaderzaal, waar twee jonkheden
stonden, mannen van opvoeding, en, in der daad, het
schooijen niet gewend, twee mannen van sint Vincentius, die ons, in 't uitgaan, om eene aalmoes vroegen.
— Waarom die aalmoes?
— Om te Parys een kerke te bouwen!
Vlamingen te Parys een kerke bouwen! Te Parys,
waar die schrikkelyke vyanden van daar kwamen, die
8o

Breydel en Deconinck te Kortrijk enz. enz. enz! in

1302.
Zoo was het in der daad; in 1864, te Brugge, op
den igsten October, in den grooten ref ter van 't groot
Seminarie, waar meer als duist menschen, Oost- en
West-vlamingen tegenwoordig waren, is er eene som
van duist en acht-en-vyftig franks opgehaald, om te
Parys, voor de Vlamingen een kerk te bouwen, waar,
de politike vyand niet, maar de vyand van ons en alle
christenen, hopen wy, triomfantelyk zal bevochten
worden, in fide et charitate!
Eene onzer beste vrienden, die min verstrooid geweest is als wy, heeft de vaderlyke vlaamsche woorden
opgeteekend van den aartsbisschop; ze zyn de laatste
geweest van de vergadering en hier zyn ze :
Mijne heeren,
„Na al wat ik gehoord en gezien heb, zeide zyne
hoogheid, kan ik niet nalaten van u alien te bedanken
over de groote stichting, die gy my hebt gegeven. De
zoo talryke vergadering van de leden van 't genootschap van den H. Vincentius-a-Paulo, toont ons den
geest met welken zy bezield zyn. Het verslag, het welk
mynheer Malingie heeft voorgelezen, de redevoering
van Mr. Verspeyen en van Mgr. Faict, hebben onze
herten met veel troost en voldoening vervold. Ik
bedank byzonderlyk Mgr. den bisschop van Brugge,
van ons deze aangename uur verleend te hebben. Ik zal
niet nalaten in myn aartsbisdom en overal, waar het
my mogelyk zal zyn, de conferentie van den H. Vincentius-a-Paulo te bevorderen. Om te beantwoorden aan
het verzoek van Mynheer Malingie, om tot Parys eene
kapel te bouwen voor de Vlamingen, verplicht ik my
geerne eene kleine som by te brengen. Gaat dus voort,
myne heeren, in uwe goede ondernemingen en de
zegen des Heeren zal altyd met u zyn!
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„Myne heeren, voegde hy naderhand daar by, ik
denk dat velen onder u in 't zelfde geval zyn als ik en
dat zy niet genoegzaam voorzien zyn om te geven
volgens hunne begeerte, voor de kapel der vlamingen
te Parys. Ik zal nu het weinig geven dat ik heb, of beter
dat ik aan mynen secretaris gevraagd heb, en later, als
die heeren naar 't bisdom zullen komen, zal ik er nog
eene kleine som byvoegen.”
(Zondag 6 November 1864.)

EEN MANDEKE BLOMMEN.
Vergaderd op den dag der blyde inkomste van
den nieuwen Bisschop van Brugge.
Gelukkiglyk voor ons dat wy niet beloofd hebben
van geheel onze verzameling verzen, enz., in 't Jaar 30
te zetten! 't ware, zonder liegen, wel drie gazetten vol,
en, hadden wy 't beloofd, wy hadden 't gedaan, want,
om met een vers te beginnen dat iedereen weet, maar
dat iedereen niet altyd in 't werk en legt:
Belofte is schuld,

en die 't niet en doet . . . de reste weet elk, op zyn eigen
maniere in te vullen.
Zoo, wy zullen maar de beste en de aardigste uit
verlezen en ze den lezer present doen onder den titel
van „een mandeke blommen" of bloemen, zoo hy dat
liever hoort; — 't is alle twee goed; Bilderdyk, de
groote dichter, zet dikwyls blommen, zelfs daar waar
't voor 't rym niet noodig is.
In de Steenstrate, by eenen meester kleermaker,
M. Maes-Cocquelaare, stond er:
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JOANNI MALOU
SUCCEDIT FAICT.
SAL US JOANNI JOSEPHO FAICT
HODIE NOBIS IN ANT/ST/TEM CONSECRATO.
Als gy nu van die twee spreuken al de telletters byeen voegt: to weten d voor 50o telt, i of j voor 1, 1 voor
5o, m voor duist, u of v voor 5, dan vindt gy, in de
eene en in de andere, het jaartal 1864, en daarom
heeten die spreuken jaarspreuken of jaarschriften, in.
't grieksch, chronogrammen, nare familie van kilogrammen, telegrammen, enz. . .
Dat moist die geleerde brugsche kleermaker, en by
had er by gezet, voor min geleerde kleermakers en
andere christen menschen, 't gene volgt :
Hier pronkt myn jaarschrift in 't latyn,
Maar velen kunnen dit niet lezen,
't Wil zeggen, in ons tale fyn:
Gegroet, o Bisschop, hooggeprezen!
Dat zetten wy 't eerste van al en met recht.
Daar stond nog eene allerschoonste jaarspreuke, by
de Broerkes-van-Liefde:
ACCEDANT CAR/SS/M/ PARVULI
Dat wil zeggen: Laat de allerliefste kleentjes by
komen en dat is een spreuke die van het „Woord"
zelve, Christus den Zaligmaker, eerst van al gemaakt
is. Bravo! Broerkes van Brugge! Accedant vobis carissimi Brugensium parvuli!
By de arme Klaren, aan de kathelinepoorte, die
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fraaije nonnekes, die Maria van Bourgonjen zaliger
eerst in stad bracht, stond er:
Hy zal zyn kudde met 't Geloof
En Liefde, in Jesus weiden;
Haar hoeden tegen wolvenroof,
En tot den schaapstal leiden.
Daar was iets aan verdiend voorwaar en de zusterkes
weten wel hoe lieftallig en hoe smakelyk Zyne Hoogweerdigheid, op zyn manier, aan hunne verzekes en
aan hunne petitie geantwoord heeft!
Hier is een ander dat wy niet weten waar 't huis
wyzen:
Wat is er hier op handen
Dat al die lichtjes branden?
't Is een representant
Van hooger hand
Die komt in 't Noordsch Venetien aan to landen
Hy klom van uit het yolk tot hooger standen,
Het een vergat by niet noch 't ander zal hem
[schanden
Onbreekbaar zyn daarom, van onz' en zynen kant
De liefdebanden!
Het Noordsch Venetien dat moet Brugge zyn, waar
eertyds zooveel koopvaardyschepen toe kwamen „uit
alle landen en natièn der wereld"; dan was het alle
dagen venetiaansche feeste, met ware galeijen vol goud
en kostelykheid.
Het volgende is zoo hoogdragende niet, het spreekt
van de verlichting:
Keerskers kort en keerskes lang,
Al dat leeft is aan den gang,
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Elk wil zien en elk wil doen,
Iedereen verslyt zyn schoen,
Oliewinkels, vlaggemans,
Elk roept uit: 't is nu de kans!
Viva! Viva! Bisschop Jan!
Dat is een! och zwygt er van!
— 't Is al dat ik kan. —
Het spyt ons het voorgaande en de twee volgende
niet to kunnen toeschryven aan die ze gemaakt of uitgehangen hebben:
Laat ons vaan en wimpel hangen,
Immers 't is nu vreugdetyd?
Als naar lang en veel verlangen
Onze Bisschop is gewyd!
Te Brugge is 't feeste, waarom niet?
Als men toch zulk een bisschop ziet?
Want, zegt het eens, wie is de man
Die eenen bet'ren vinden kan?
Hier is nu de weergade van schoenmaker De
Volder's verzen, met dat verschil dat zy van den zolder
niet en komen:
Volgens my, Schuerman,
Zyt gy de ware man! ! !
In de kerk van 0. L. Vrouw,
In dit schoon en ruim gebouw,
Schier 3o jaar ben ik bailiu;
Ik buig den knie voor U
En God alleen, en wensche zegen,
Op uwe wegen,
Hoogweerdigheid! myn laatsten herteklop
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Zal ik geven
En dat zonder beven,
Voor Vaderland, God, Kerke en Bissch . . . op!
Van achter Sint-Jacobs, komt ons de volgende brief
toe, juist in tyden om hier by te staan :
Mynheer van 't Jaar 3o
Ik ben spytig geweest dat myn „Dicht" van boven
myn deure in uw blad niet gestaan heeft. Immers
's avonds waaiden al de keerskes uit van geheel de strate
— het is trouwens een schrikkelyk gat om te waaijen
achter S. Jacobs — zoo dat myn transparant niets
beteekende, en by dage waren er geen kykers. Was het
nog niet te laat om de overgeschoten of vergetene
koorenaren te rapen op den akker van Brugge die, op
den 19 dezer, zoo vruchtbaar stond aan dicht en rym,
ik zou u zeggen dat het myne alzoo was :
Eerst het wapen van den bisschop, dan : In fide et
charitate, en dan:
Een Hert en een Kruis
Heb ik ook in myn huis :
Een Hert, om myn God in myn Bisschop te minnen,
Een Kruis, om er mede den Hemel te winnen.
Nog twee en daar mee zal 't mandeke toppende vol
zyn, zoo nochtans dat de twee schoonste en kostelykste
blomkes boven liggen. 't Een is een jaarschrift, het
schoonste van al die er gemaakt geweest zyn; het stond
in het ref ter van het groot Seminarie, binst de maaltyd, onder den voet van het Lieve Vrouw beeld, en
't is gemaakt, indien wy 't zeggen mogen, van den
hoogweerden heer monsignor L. B. Bruneel, D. D.
president van 't groot seminarie :
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DILECTO JOANNI SUCCURRE MARIA.
Maria, help den beminden Joannes.
't Ander, een grooter blomme, is van de meesterlyke
hand van Nikolas kardinaal Wiseman. Niemand in
Europa is zoo bedreven als hy in het maken van 't gene
men heet „Roomsche steenschriften" of schriften zoo
als er de Romeinen in marbel kapten; hier is een dat
hy zelf in 't Engelsch seminarie te Brugge verblyvende,
ter eere van onzen nieuwen bisschop, gemaakt heeft;
het is alree door geheel de Engelsche wereld, en te
Roomen zelf, bekend, zoo moge 't ook wel eere doen
aan ons eenvoudig gazetje ; hier is 't, met de laatste
verbetering die er de kardinaal zelf aan toegebracht
heeft :
illmo . et . rmo . viro
ioanni . Josepho . Faict
episcopo . Brvgensi
XIV . kal . Nov . MDCCCLXIV
ad . sedem . svam . solemniter . accedenti
cardinalis . archiepiscopvs
et . episcopi . Angliae . heic . advnati
cvm . doctoribvs . et . alvmnis . collegii . svi
dvm . omnia . faysta . a . Deo . opt . max . illi . adpre[cantvr
gratvlantes . adclamant
have . praesvl . optvme
frater . et . pater . carissime
Dat is in 't vlaamsch:
Aan den doorluchtigsten en zeer Eerweerden man,
Joannes-Josephus Faict,
Bisschop van Brugge
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Den XIV dag voor i Nov. MDCCCLXIV,
Plechtiglyk tot zynen stoel tredende
De kardinaal aartsbisschop
En de bisschoppen van Engeland hier vereenigd
Met de leeraars en leerlingen van hun kollegie
terwyl zy alle geluk van den besten grootsten God hem
[toewenschen,
verwelkomende roepen:
Heil beste Bisschop
Broeder en vader allerliefste.
(Zondag 6 November 1864.)

DE PUYT EN DE CRAEYE.
(Een oude fabel uit Fransch-Vlaanderen, met
politiken uitleg).
Daar zat een craeye op den boord van den put;
En ze zey: Puyt cruypt uyt!
Ge zoud my pecken, zey den puyt.
'K en doe, zey de craeye.
En den puyt croop uyt.
Pecke! zey de craeye
'K hen 't epeysd, zey den puyt.
Ge moet waarachtig puit zyn om zoo dom te zyn.
En nochtans daar zyn tegenwoordig veel zulke puiten
in de wereld, en dat nog puiten die, gelyk ten tyde
van Homerus, eene kroone op het hoofd en eenen
scepter in de hand dragen, 't is te zeggen, keizers en
koningen. Versta wel: De revolutie of de francmagonnery — want dat is nu een en het zelfde — werkt met
handen en voeten om al wat goed en waar is te ver88

nielen. Zy verklaart opentlyk den oorlog tegen God;
zy schreeuwt en zy ki,vekt gelyk eene kraaye, tegen de
kerk en hare dienaren. „Kwek! kwek! De vrede des
herten ligt in de verloochening van God. Kwek! kwek!
Er is geen Christus: er moet dan geen kerke van
Christus zyn. Kwek! kwek! By gevolg de kerke van
Christus of de katholike godsdienst moet versmacht
worden in het slyk". Alzoo kwekken de francmacons,
of beter, alzoo droomen zy van den duivel; want het
zyn maar lieden, by wie de duivel t' huis ligt, die zulke
gedachten kunnen hebben. Het is te hopen dat zy er
nog eens zullen op peizen, eer zy de groote reize beginnen ,en eene schoone akte van geloove zullen verwekken met een goed berouw daarby: zulk een pasport
miskomt niet. Maar intusschentyd droomen zy toch
van den duivel en zy willen de kerke van Christus weg
hebben. Zie hier hoe zy het aan boord leggen: van
den eenen kant, trachten zy den Paus te berooven van
zyn tydelyk gezag; en van den anderen kant, zoeken
zy in al de linden der wereld de katholiken te verdrukken. Daartoe hebben zy de medewerking noodig
van keizers en koningen. Zy zyn dan gegaan, en zy
gaan nog, by keizers en koningen, en zy zeggen hun
gelyk de kraaye zeide op den boord van de put:
Puit, kruipt uit!
of, om klaarder te spreken, zy zyn gegaan by den
koning van Piemont, anders gezeid, Emmanuel van
Turyn, en wetende dat deze sire meer eerzucht heeft
dan verstand, hebben zy hem alzoo gezeid: „Koning,
wy hebben een wonderschoon gedacht gekregen, en dat
wonderschoon gedacht is van een groot koninkryk te
maken van geheel Italie, en van den Paus uit Roomen
te verdryven; maar wy kunnen het alleene niet doen:
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gy moet ons helpen; kom dan en stel u aan ons hoofd!"
Emmanuel van Turyn had daar eerst niet veel trouw
in, en hy zeide gelyk de puit: Gy zoudt my pekken!
En de kwekkers antwoordden hem gelyk de kraaije :
Wy zullen u niet pekken! integendeel wy zullen u
koning maken van dat groot ryk van Italiè! — En
Emmanuel heeft dat geloofd, en hy is uitgekropen.
En de puit kroop uit.
Dan zyn de kwekkers gegaan by den keizer van
Frankryk, en zy hebben daar ook hunne zaak gepleit.
Napoleon, die schalker is als Emmanuel, heeft wat
langer geaarzeld; doch op het einde is hy ook uitgekropen en hy heeft Emmanuel geholpen om de
prinsen van Italiè weg te jagen, en om den Paus een
deel van zyne staten te ontrooven: de leelykaard dat hy
is; maar 't zal hem gedenken, wacht een beetje.
Terwyl de revolutie aldus het Pausdom tracht te
vernielen, werkt zy om, in de andere landen, de
koningen naar haren kant te trekken tegen al wat
katholyk is. Ik moest hier spreken van een land en van
eenen koning in 't bezonder; maar schendt gy uwen
neuze, ge schendt uw aanzichte, zegt het spreekwoord.
Wy laten dan de eigene namen weg, en zeggen enkel
dat er byvoorbeeld een land is met eene grondwet die
de volle vryheid waarborgt voor den godsdienst, en
dat de koning van het land gezworen heeft van die
Grondwet gaaf en ongeschonden te bewaren. Maar de
ministers, die ook kwekkers zyn, vinden dat het beter
ware van wetten te maken tegen de vryheid van de
liefdadigheid, tegen de vryheid van den predikstoel,
tegen de vryheid van 't onderwys, tegen de kerkfabriken, tegen de katholike kerkhoven, enz.; en zy
spreken daarvan aan den koning. De koning die den
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naam heeft van wys te zyn, begint met te zeggen dat
hy niet genegen is om de katholiken te helpen verdrukken, dat hy het meesterschap van de eene party
op de andere niet mag gedoogen, dat . . . , dat . . . , enz.
Maar de ministers kwekken voort: Puit, kruipt uit;
puit, kruipt uit! En eindelyk
De koning kruipt uit
Gelyk den puit.
En de vryheidsmoordende wetten worden gemaakt
en gestemd, en de koning zet er zynen zegel op:
A tous presents et a venir, SALUT!
En de katholiken hebben er het dragen van!
En eventwel zyn het de katholiken niet die wy
beklagen, neen; maar het zyn die arme monarken die
zoo puitedwaas zyn van te luisteren naar die kwekkers,
en van zich in te beelden dat zy den godsdienst kunnen
bevechten zonder hunnen eigen troon te ondermynen!
Zy spelen tot nu toe de rolle van den puit, maar, onthoudt het, gelyk de puit voer, zoo zullen zy ook varen.
Zy zullen van de kraaije gepekt, en van de revolutie
verraden worden. Meer dan een zal zynen troon verliezen, en gelyk den puit, er zyne krage by laten. En
lange zal het niet meer duren : gy zult het zien.
(Zondag 6 November 1864.)

HOOFDARTIKEL.
Waarom men daartegen article de fond zegt of
grondartikel is ons tot nu toe onbekend gebleven, 't is
zeker om dat het, in 't fransch, wel te verstaan, alzoo
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de mode is; die fransch schryft moet, natuurlyk, de
fransche mode volgen, wy schryven vlaamsch, of ten
minsten wy doen ons beste om vlaamsch te schryven;
dus zeggen wy liever hoofdartikel tegen den artikel die
aan 't hoofd van de andere staat, en grondartikel, of
article de fond laten wy varen.
Om te beginnen dan met onzen hoofdartikel, moeten
wy met spyt bekennen dat onze schoone dagen uit zyn,
te weten, de dagen dat, op de eenvoudige zyden van
ons bladje, de woorden plaats namen van bisschoppen
en prinsen van de kerke; de dagen dat wy zeggen
mochten 't gene wy gezien hadden in Brugge; de dagen
dat De Voldere, met zyn koddige verzen, en de Konkorde, met hare schoone verlichting meer onze gazette
maakten als wy zelve; nu zullen wy moeten uit onzen
eigen koker halen hetgene wy onze goedjonstige en
treffelyke lezers schuldig zyn en beloofd hebben. Zoo
is 't en zoo moet het zyn, 't en ware wy gelukt hadden
in het gene wy, van den eersten numero of van ons
gazetje, hebben trachten te bewerken en te verkrygen.
— Wat mag dat zyn!
't Is 't gene volgt: Wy trachten, ware 't mogelyk!
van zoodanig gemakkelyk vlaamsch te schryven dat de
treffelykste lezers beginnen te peizen dat vlaamsch
schryven toch zulk Beene kunst is. Konden wy sommige
onzer medevlamingen doen verstaan dat men geen
hooge woorden moet gebruiken, dat men niet onverstaanbaar moet zyn om met verstand in een gazette te
schryven; wisten sommige verstandige lieden dat het
vlaamsch dat ze dagelyks spreken, wel gespeld, en een
weinig opgepoetst, het schoonste en het beste vlaamsch
van de wereld is, misschien dat ze 't wel zouden durven
aangaan om ook eens zwart op wit te stellen! zoo
zouden de lezers van 't Jaar 3o elken zondag in aangename samensprake kunnen komen met malkander;
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ze zouden, by middel van het bladje, malkanderen
kunnen onderrichten, hun verstand byeen leggen en
malkanderen deugd doen.
Peist toch, lezer lief, hoe dikwyls gebeurt het niet,
als gy jets gepeisd, en al peizen jets gevonden hebt, hoe
haastig gy zyt om de sprake te gebruiken die God u
gegeven beef t, en het voort te zeggen aan den
eenen of den anderen die het wederom elders zegt;
moest gy al met eenen keer de sprake verliezen, wat
een torment en ware 't niet? 't ware om er van te
sterven!
Hewel, bier in 't Jaar 3o staat u de middel by de
hand, om uwe nuttige gedachten, uwe wete, de gevoelens uws herten ten opzichte van het vaderland niet
aan een, maar aan 2.300 menschen bekend te maken,
overal het zelfste, onveranderd, gedrukt en leesbaar
ten alien stonde; verstaan ze het den eersten keer niet,
ze hervragen 't aan 't Jaar 3o en 't Jaar 3o zegt het
nog een keer, en twee keeren, en zoo veel keeren als
ze 't noodig hebben, van woorde te woorden, zonder
de minste moeite van uwen kant; j a, terwyl gy in uw
bedde ligt en slaapt, kan een ander misschien niet
siapen, 't is gelyk waarvan, en als 't al geen kanten
gaat om eene ooge te luiken, noch slinks noch rechts,
ontsteekt by — wie weet zyn lampe en hy vraagt, gelyk
Assuerus : Waar is 't Jaar 3o?
Ziet gy wel? 't is misschien uw artikelke dat hem
eerst in de oog valt en by leest het, en by peist, en by
vergeet zyn eigen zelven en zyn pyn of zyn verdriet, en
by komt tot op het raadselke dat aan het einde staat,
en by geraadt er naar, en by raadt en by raadt, en
al raden valt hy gelukkiglyk in slape!
Indien ik wist dat zulks ooit door my gebeurd is,
met het eene of ander dat ik heb molten 't geluk
hebben van te schryven in 't Jaar 3o, ik zou er wel
93

eenen geheelen dag bly om zyn en my zelven in veel
miserien getroosten.
Indien de menschen dat wilden verstaan en ons byspringen, wy zouden alle weken nog werk genoeg
hebben om alles te schikken en na te zien, om al die
metalen letterkes te doen fiks, elk op zyn postje, staan,
en zorgvuldiglyk zwart maken, op dat ze leesbaar
zouden drukken, — dat ware niet te dier betaald met
fr. 3.50. Dan zouden wy ook meer tyd hebben om zelve
op den zoek te gaan, om schoone en nuttige dingen
by te halen gelyk de honingbie, en 't gene wy vinden
aan de liefhebbers te vertellen.
Dat was ons inzicht als wy, van eersten af, begonnen
met, zooveel mogelyk, in onze eigene taal te schryven,
en, van twee goede woorden of spreuken, altyd dat te
verkiezen dat aan onze lezers het best bekend en 't
gemakkelykste om lezen is.
't Is wel waar, iemand die fransch geleerd heeft en
die gestudeerd is, zoo men zegt, verstaat het vlaamsch
van zekere hoogvarende gazetten wel, maar waarom?
Juist om dat hy fransch kan. In tusschentyd ongeleerde
menschen hebben daar mee de meeste moeite van de
wereld. Ze lezen de gazetten en om dat al de andere
kyken als of ze 't verstonden, ze gebaren ook dat ze
't verstaan: velen zelve die peizen dat onverstaanbaarheid hooge geleerdheid is.
Om niet te lang te worden, met onzen hoofdartikel,
die fraaije treffelyke en verstandige lieden, die van
hunne tale houden en smaak vinden in die gedachten
die wy hier uit een gedaan hebben, die goede en ware
vlamingen verzoeken wy, hoe simpel zy zyn mogen, van
eenen keer te proberen of 't niet gaat een reke of twee
te schryven in 't Jaar 30.
Wy sluiten met een vertelselke :
Daar was, op eenen zekeren keer ,een koning en hy
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deed al de wysgeleerden van zyn koninkryk by een
komen, en als zy al vergaderd waren : wie kan er my
uit een doen, zoo sprak de koning, waarom en om wat
reden, als men in eenen kom, die toppende vol water
is, eenen levenden visch doet, waarom die kom toen
niet over en loopt? . . .
En 't was gelyk ten tyde van Joseph in Egypten, of
van Daniel to Babylonien; die wysgeleerde mannen
peisden en herpeisden, maar daar was geen een, de
koning zelf ook mede begrepen, die kon uitpeizen
waarom het water, in zulk geval, niet overloopen zou.
Eindelyk kwam er een manneke en het zei : koning,
zei het, of sire, mag ik dat eens proberen?
— Ja toch, zei de koning.
En 't manneke haalde eenen kom vol water en 't
pakte eenen visch en 't stak den visch voorzichtjes,
voorzichtjes daarin, en . . . .
— Liep het water niet over?
— Bah jae't, 't liep zeker over, en hadden ze van
eersten of geprobeerd, zy, met al hun verstand, zy
hadden al dien verloren arbeid niet gedaan : want
peizen is arbeid, zyt er zeker van!
Zoo, waarby komt het dat er zooveel treffelyke
lieden in 't vast geloof verkeeren dat zy niet kunnen
schryven en dat zy het nooit zullen kunnen?
— Alleenelyk hier by, dat ze nog nooit eens van hun
leven geprobeerd hebben.
— Dus steekt den visch in 't water, jongens, en
gy zult het zien stroomen van verstandige brieven,
artikels, bemerkingen, nieuwsberichten, raadgevingen,
tot kluchten, raadsels en vertellingen toe, die altemaal
zullen wel gekomen zyn by den uitgever van 't Jaar 3o,
byzonderlyk nu, dat, zoo wy hooger zeiden, onze
schoone dagen uit zyn.
(Zondag 13 November 1864.)
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JAAR 3o?
WAAR BLYFT DE POLITIKE DAN?
Dat wierd ons over tyd gevraagd als wy tot over de
ooren in de Bisschopwyding zaten. Nu is 't tyd van
daar op te antwoorden. Eerst en vooral dan, de
antwoorde van eenen vriend, die by ons was, dien
avond dat wy gevraagd wierden:
— Politike! zeide by met verwondering, weet gy wel
dat de politike al lange dood en begraven is, zy slacht
van Jan Credit, zaliger memorie?
— Hoe zoo dat?
— Daar is geen politike meer, daar zyn geen politike
kwestien meer, gelyk eertyds, 't is nu overal en altyd:
religie of geen religie! 't goed tegen 't kwaad, lyf om
leven, slag om slinger.
— Maar de kwestie van de kerkhoven? ik zeg daar
wel politike tegen!
— Ik niet! politike op een kerkhof is gelyk misse in
eenen bierwinkel; zou dat religie zyn?
— Ha! dat ware de religie onteeren, inderdaad,
't ware heiligschendery.
— Newel, de kerkhof kwestie is — politikschendery,
't is onteerde politike, in de plaatse van 't goed en 't
welzyn van iedereen voor te staan, 't is de menschen
plagen, vervolgen tot op en tot in het kerkhof toe, 't is
de menschen den d . . . . aan doen, met de wet in hun
eigen hand, die 't verbiedt, en tegen hen spreekt, en
ten onzen voordeele! Als dat politike is, ik kenne er
niets van.
— En de studiebeurzen, is dat ook geen politike
kwestie?
— Verre van daar! dat is immers geen kwestie van
land of grondgebied, van nyverheid of kunst, van
handel of zeevaart, dat is eene kwestie van: Weg met
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Christus! en om dat het te Leuven christelyke leermeesters zyn, weg met Leuven! en om dat Leuven
ondersteund is door de welverzekerde en wettelyk gedane giften van onze christelyke voorouders: Weg met
die gif ten! aan ons die beurzen: 't is eene beurzesnyders
kwestie en daarmee uit! Waar blyft nu de politike?
— De kwestie van Dechamps, wat is dat! Was dat
geen politike?
— Weet gy waarom Dechamps geen minister is?
is 't om politike redens? In al dat politike is staat hy
verre vooren en verre boven de andere die hem den
steen werpen; daar is maar een reden tegen hem,
niets dat hy gedaan of gezeid beef t, neen, verre van
daar; maar Dechamps is een treffelyk en christelyk
man; en, een christelyke minister, hoofdminister zelfs,
een christelyk man, die 't land bestiert, wat gevaarlyke
dingen ware dat! — weg met Dechamps! 't is de
vijand van den koning; tien, twintig duist frank! vangt
maar, pakt, en vecht er om; dertig duist, en meer, als
't noodig is, maar: weg met Dechamps!
— En de politike? is er nu nievers geene meer?
— Ja wel, zoo sprak onze vriend, voor de Antwerpenaars is er eene groote stadkwestie, zoo gy wilt, te
weten: of hun stad moet eene koopstad zyn of eene
oorlogstad; dat is eigentlyk politike, al de reste is altyd
maar op den nekke ryden van die menschen die willen
vry en vrank, zoo de vlamingen altyd waren, die Religie oefenen waartoe wy ons, vry en frank, bekeerd hebben, ten tyde dat wy nog heidensch waren.
En ziet eens hoe wel, of liever hoe duivelsch boos,
dat alles aan boord geleid is: De „kerk" en de „staat",
dat zyn twee verschillige zaken, zeggen ze;
Kerklieden hebben zich met geene Staatszaken, of
politike zaken, te bemoeijen, zeggen ze;
Al de deurkes waar boven geschreven staat politike,
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al die deurkes moeten toeblyven voor de kerklieden,
zoo heeten zy de menschen die nog kerkelyk of christelyk zyn:
Ja maar! . . . ze gaan en ze schryven politike, politike in groote letters boven de kerkhofdeur, boven de
deur van de katholike universiteit, boven de deur van
de sakristie, boven den predikstoel, boven de schooldeur, die altemaal deuren zyn waar wy dagelyks in
en door moeten konnen, en toen — steekt er een van
ons daar zynen neuze binnen, zy slaan er op, en zy
zeggen: „moeit u met de politike niet! dat is altemaal
politike verklaard, hoor-je 't" en, als 't alzoo voort
gaat, en dat wy dat blyven herden en verdragen, en
dat gelooven, om dat het geschreven staat, wy zullen
alhaast mogen verhuizen uit ons eigen land en erve,
waarin wy, — God betere 't! — gewonnen en geboren
zyn, uit eerlyke en treffelyke ouders van vader te kinde,
van over duist jaar! is dat verdragelyk?
Ah! de politike! 't is tegenwoordig „pro aris et
focis" voor onze autaars en onzen heerd dat wy te
vechten hebben of ze gaan 't ons altemaal afhandig
maken dat er is, en nog met ons lachen toe!
Wisten de lezers van 't Jaar 30 wat er in sommige
fransche — en vlaamsche ook — gazetten staat over
de „domme" vlamingen, zoo ze die heeten, over die
„kalvers" van die vlamingen (wy hebben 't gelezen)
die nog naar de misse gaan! 't zyn wilden, zeggen ze,
wy moeten ze behandelen gelyk de wilden in Amerika :
wat franschen klinkklank, in vlaamsche woorden misschien, en wat blaai toogen, en, in tusschentyd, altyd
maar werken om weg en uit en dood, met hun zelven
niet, maar wel met hunne vryheid, hunne rondborstigheid, hun bot vlaamsch, hunne spreuken, hunne overleveringen, hunne oudheid, hunne domme superstitie,
dat zeggen ze tegen de Religie. Uit! weg! en dood!
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met de kloekmoedigheid van de mans en met de zeegbaarheid van de vrouwen! — God betere 't! — nog
een keer, en, in den naam van God! sta op! en sta by!
al dat nog een vlaamsch herte draagt, 't zy dat het
achter een leeren schootvel kloppe, 't zy dat het onder
een zyden ondervest zitte; 't zy dat het onder de
katoenen jakke zuchte, 't zy dat het kloppe achter het
diamanten kruis van de vlaamsche vrouwen, de
moeders en de maagden!
( Zondag 13 November 1864. )
VERANDERING VAN BEDRYF.
Minister Vanden Peereboom is een wonder gedacht
van een mensch. Eerst wilde by pompier zyn, en overal
waar by sprak, was hy pompier! ! En nu is 't al verloren gezeid en gedaan, hy wil putmaker, ja putmakersbaas zyn, en overal waar hy een burgemeester stelt, wil
hy dat by ook putmaker zy!! En inderdaad dat schiet
in 't hoofd van sommige burgmeesters en ze spelen
putmakerke mee. Wy hebben er nu al verscheidene
zulken gezien twee jaren, en 't speelke gaat voort.
Bertje Dolez, burgemeester-putmaker van Uccle, is
gestorven, en meester De Fre, daar nu burgmeester
genaamd, speelt mee in zyne plaats. Dolez speelde goed
en 't was jammer van hem to verliezen; ook heeft De
Fre nog al zyn beste moeten doen, maar by is er toch
gekomen en M. Vanden Peereboom is er van kontent.
't Is wel maar een nieuw geboren kindje, zonder doopsel gestorven, dat by van den vader heeft afgekocht,
en spyts den grafmaker, de parochianen, den pastor en
de wetten der H. Kerk heeft doen delven in den gewyden grond van het kerkhof ; maar voor den moment
kon by onmogelyk niet anders vinden, en 't kerkhof
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is toch geschonden, dat is 't byzonderste, en de pastordeken van Uccle heeft er voor de tweede keer gestaan
met zyne protestatie. Bravo, en leve onze godsdienstvryheid!
Om nog wat meer vier in 't spel te brengen, raad ik
aan den putmakersbaas te Brussel, van ievers eene
gouvernementeele putmakersschool in te richten voor
ministerieele burgmeesters en schepenen; de boeren
hebben nog wel een beetje geld over daarvoor. En alsdan zou het eens leutig zyn!!
Vraag: Wat wordt er thans in Belgenland door
't ministerie gedaan?
Antw.: De levenden worden hun geld afgedaan,
De dooden, die worden met smaad overlaan.
(Zondag 13 November 1864.)

"MY DUNKT DAT 'T VLAMINGEN
REINT".
Dat staat gedrukt, in groote Sinte Pieters letters,
gelyk aan de letters uit den „Dobbelen Cabinet" in
eenen ouden boek geheeten: Die excellente cronike
van Vlaanderen, Anno 1531. Daar heb ik het gelezen,
met nog veel meer daarby, waarvan ik bier, in 't korte,
zal gewag maken; het is als volgt:
„Des konings tenten geslegen zynde, 's daags daarnaar, zoo kwam Jan van Namen, met grooter menigte
van volke, wel gewapend, voor Ryssele. Ende de
Vlamingen sloegen hunne tenten in contrarie des
konings tenten, en zy waren al gedekt met rood scharlaken Ende de koning, ziende den grooten hoop van
Vlamingen, by wierd al te zeer verwonderd, en zeide:
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my dunkt dat' vlamingen reint! Ik wil weg ende vertrekken van hier! Doen zeiden die heeren die van den
rade des konings waren, dat het goed ware dat men
sprake van paeis ofte vrede, en dat men die Vlamingen
zoude laten gebruiken hunlieder (hulder) privilegien
ende laten staan op hunlieder vrye voeten, (Bravo! )
want die Vlamingen zyn moedig en machtig ( ja wel! ),
zy vechten om hunne rechten ende hun goed te bescermene en hun land jegen dat groot geweld dat hun
gedaan is. — Het Belief de den konink, hy ontbood de
drie steden van Vlaanderen of zy paeis ofte vrede
begeerden met den konink. Zy zeiden: zy en hadden
nooit anders begeerd ende: wat wy gedaan hebben
(te Kortryk op de groeningkauter) dat hebben wy
gedaan op ons verweer, om het groot ongelyk dat ons
in Vlaanderen gedaan is . . . Och! wat blydschap was
in Vlaanderen, als de grave wederkwam met zyne
kinderen, hy was ontvangen ende getrakteerd als of
God van den hemele nedergekomen hadde".
Aldus staat er in oude Sinte Pieters letters, die de
oude vlamingen en de oude vlaamsche vrouwen alleen
nog kunnen lezen; aldus staat er in, in ouderwetsche
spellinge, in dien ouden dikken foliant die men heet
„die excellente cronike".

Eene excellente chronike is 't, in der daad, en, dat
de vlamingen van onze dag wat meer wisten van die
excellente chronike en van al 't gene de vlamingen,
hunne voorzaten, eertyds gedaan hebben, 't zou anders
gaan als nu.
Ze spreken altyd dat ze die „domme" vlamingen, die
„kalvers" van die vlamingen zouden willen verlichten;
waarom hun verlichterskeerskes daar niet ontsteken,
als ze ons verlichten willen? Ze spreken altyd, in betaald fransch of geldwinnend vlaamsch, van vooruitgang en van hetgene wy nog niet en zyn; waarom niet
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een keer gekeken naar hetgene dat wy waren en vergeleken by 't gene dat wy nu zyn?
Ah! Koning van Frankeryk, gy hadt nog maar een
voet op ons land gezet, gy waart nog maar te Ryssel,
dat toen nog vlaamsch was, en gy begost al te roepen
van benauwdheid : „My dunkt dat 't vlamingen reint"!
Nu staat men, met de twee voeten te gelyk te wege,
op ons hert en op onze kele, dat is op onze religie en
op onze tale, op onze gebruiken en onze zeden, op alles
dat den vlaming verschillig maakt van alle andere
volkeren, en, regent het vlamingen?
Regent het vlamingen als er te kiezen valt voor God
en ons geboorteland?
Ha! kiest tusschen slave leven of vry sterven!" riep
ons eertyds de fransche koning, vyand van ons bloed
en vyand van onze hoirie; en ze liepen gaan kiezen,
met den savel in de hand, lieten vrouw en kinderen
staan weenen, of liever zitten bidden, en beevaard
gaan, en: 't regende vlamingen!
Ja, 't regende vlamingen; ze vielen altemets, by honderden, gelyk de schooven onder den pikhaak, als de
pikkers om ter zeerst doen om of en gedaan te hebben;
ja, ze vielen, maar ze vielen vry en ze'n stierven geen
slaven.
Neen, 't en is nu, God zy gedankt! de tyd niet meer
van stalen wapens en scherp verweer; van oorlog en
vechten hebben wy eenen afschuw, 't is eene barbaarsche vreedheid, te meer om dat wy van God
andere en betere wapens ontvangen hebben, te weten:
den stalen standvastigen wil en de fyne scherpte van
't verstand, met het stoffelyk vermogen, dat door beide
eerlyk kan gewonnen zyn : maar zou dat vlaamsch
bloed van eertyds nu al zoodanig uitgestorven, vermengeld of verbasterd zyn, dat de zonen van deze die
liever stierven als hunne rechten te verkoopen, dat
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hunne over-kinds-kinderen zouden „dank-u" doen om
de vergulde slavenketens te mogen kussen, aandoen en
dragen?
Spreekt eens aan Keizer Karel daarvan en hy zal
't u antwoorden: „De Vlamingen zyn getrouwe
dienaren — maar — zy verdragen geen slaverny!"
Dat woord van Keizer Karel, zyt gy er beschaamd
over? zult gy zeggen dat „Karel" gelogen heeft, of dat
hy de vlamingen niet en kende, of dat gy geen vlaming
zyt? of, wat zult gy zeggen?
Zyt gy van dat woord beschaamd, zet dan maar
kloek „refuse" op onze naaste gazette en zend ze terug
naar Brugge, waar Breydel en Deconinck woonden en
nog wonen in hunne afstammelingen!
Zyt gy van dat woord beschaamd, en wilt gy slave
zyn van Gods, des lands en uwe eigene vyanden, leest
dan, in Vryheids naam! 't Jaar 3o niet meer, dat al
18 duizend keeren, in groote letters die woorden, gedrukt heeft en geheel Vlaanderen door verspreid en
toegezonden!
Maar genoeg! my dunkt dat het Vlamingen reint,
naar mate 't Jaar 3o binnen geraakt tot in de diepst
verscholen heiligdommen van Vlaanderen, die familien
te weten, van den echten stam en van 't rechte bedde,
dat oud vlaamsch yolk, met vlaamsche namen, die
iedereen verstaat en kan verkennen dat het vlamingen
zyn.
"Laat het regenen"!
„God zal 't zegenen",
„'t heeft het nog gedaan" te weten, in die oude tyden
waarvan wy hooger spraken; maar, eilaas! sedert dien
tyd, heeft het in ons land al veel meer fransche ratten
en fransche kwakpuiten geregend, met verbastardeerde
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„kokuits” en vleermuizen, die geen kant en houden,
daarby, dan ware en echte vlamingen; — God betere 't!
(Zondag 2 o November 1864.)
ONDER DE SCHOUWE.
Als ons Heer nog op de wereld was, sprak by altyd
in parabels, en zonder parabels en sprak by aan de
menschen niet; de ware Vlamingen, die nog vlaamsch
spreken, gelyken daarin aan Onzen Lieven Heere. —
Gebenedyd moet hy wezen! — Ze weten duizende en
duizende parabels en spreuken en gelykenissen by te
brengen, die de Vlamingen zoo wel verstaan en die 't
vermaak en de geestigheid zyn van onze „koutenansie".
Voor een waren Vlaming is dat gemakkelyk, by doet
dat van 's zelfs, dat is moeders tale, hy heeft dat achter
vader en moeder geleerd en die daar van jongs of niet
in gevoorkapt en geleerd en is, en zal daar nooit fiks
in zyn.
Ja maar! de Hollandsche zendelingen van 't oud
hollands gouvernement, die niet anders wisten als
„ghollandsch te praten", ondervonden allichte, te
weten in 't jaar 3o, dat het verloren gepraat was, by
de Vlamingen, en 't duurde niet lange of Jantje Kaas
zat in den zak.
Nu zyn 't wederom andere mannen die op Vlaanderen los komen, om nog veel slechtere leeringen te
verspreiden, onder 't yolk, als die kettersche leeringen
van Jantje Kaas. Nu willen zy ons geen vrede meer
laten eer wy onzen God verloochend hebben, met al
dat wel en goed is!
Hoe gedaan? 't zyn franschmans, of ten minstens
van al 't zuiden overgewaaide kale mynheers; gaan de
„botte" Vlamingen liever franschen parle hooren als
hollandschen praat? Verre zy van daar!
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Spreekt vlaamsch, jongens!
En ze zyn, in der daad, beginnen Vlaamsch spreken
. . . . met hair op!
„Wat zegt hy?" zeggen de Vlamingen, „wat nieuwe
tale is dat? Van 't Hollandsch verstonden wy nog iets,
maar dat! ik geve ne pauw aan den armen of ik wete
waar hy naar toe wil"! — Dwaze Vlaming! Die
heeren spreken 't schoonste vlaamsch van de wereld!
van kinds been af, hebben ze in de schole gestudeerd
en in de boeken gezeten. De meesters hebben hun, in
't fransch, leeren vlaamsch lezen en schryven; ze hebben hun op straffe verboden ooit een woord vlaamsch
to spreken; ze hebben honderd en nog fransche prulboeken gelezen en nooit van hun leven een vlaamsch
gazetjen in hun hand gehad, nog min eenen
vlaamschen kerkeboek; onder hun klappen zy van
dingen die natuurlyk maar in 't fransch en kunnen
gezeid zyn; op de Universiteit hebben ze in 't fransch
geleerd en gelezen, in 't fransch geeten en gedronken,
in 't fransch gesmoord en de reste gedaan.
En gy! botte vlaming, die dat geluk niet genoten
hebt, gy zoudt durven peizen dat gy die heeren niet
en verstaat! gy verstaat ze zeker; ge moet ze verstaan,
't is gy die geen vlaamsch en kunt! botterik! weet gy
wat dat gy kunt?
— „Wat? menheere, als 't u belieft"?
— Gewestelykheid, plaatselykheid, dat kunt gy,
maar, die heeren daar, die spreken zuiver vlaamsch!
he' je 't gehoord?
„Gewestelykheid! plaatselijkheid! 'k Wil gehangen
zyn, is 't dat ik wete wat dat dat is: ne mensche wordt
oud en me' vergeet vele; wat is dat, als 't u belieft
menheere"?
— Wel, provincialisme! localisme! Sac . . . ! hier en
Binder! verstaat gy 't nog niet? — Waarschynlyk neen,
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niet waar, treffelyke lezer van 't Jaar 30; zoo, ge moet
u troosten en u daaraan gedragen dat gy, van nu voortaan, geen tale meer en kunt; over duist jaar spraken
ze hier, in uw land, net gelyk gy van dage spreekt,
maar 't is gelyk! ge zyt nen botterik! Zwygt en laat
groote menschen spreken, mannen die naar de misse
niet meer en gaan en zulke lieden al!
Ondertusschen 't Jaar 3o zal u, alle zondage, voor
de hoogmisse of achter de vespers, een bezoek afleggen,
en wy zullen te gaar ontsteken, onder den mantel van
de schouwe; en, op den kop van den brandele, ons
„puupke" den asschen uitkloppen en dan zullen wy
nog ne keer „stoppen" tot dat het avond is; en, wil
vrouwe toen een liedje zingen, in die oude tale, die
eertyds vlaamsch was en die ze nu zeggen dat ze wat
anders geworden is — hoe heet het daar weeral? —
wy zullen 't geern hooren en wy zullen misschien, al
luisteren, vergeten dat wy, Pier, Jan en Klaai, die noch
fransch noch vlaamsch en kunnen, zulke botteriks zyn!
(Zondag

20

November 1864.)

EMILIUS MARIA DEKIERE.
Dat is de naam van dien moedigen jongen priester,
geboortig van Rousselaare, die, op den achternoen van
den i osten september 1.1. (laatstleden), wezende
Sinte Niklaais-dag van Tolentyn, wel gekend te Rousselaare, eerst onder de West-Vlamingen, den voet gezet
heeft op het kettersche eiland van Ysland, Binder diepe
diepe in de noordsche zee. Is de wereld waarlyk, op de
voorste hoeken daarvan, met berdels beslegen, zoo
als de menschen vertellen, M. De Kiere moet het weten
en alree ondervonden hebben; in zynen brief nochtans
en zegt by daar niets van, zoo dat men wel zou mogen
peizen dat het geen waar en is.
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„'t Is nu al zeven weken, schryft by naar Mgr. den
President van 't groot seminarie, 't is nu al zeven
weken dat ik hier in 't voorste hoekske van de wereld
zitte, en ik en wete nog niet vele dat de moeite weerd
is om te vertellen”!
Ge moet weten, den dag zelve dat het hier bisschopwyding was, schreef M. De Kiere, uit Reykjavik, de
hoofdstee van Ysland, en acht dagen nadien, kwam
de brief gelukkig aan, te Brugge, al is 't dat er een
vlaamsch adres op stond. Hoe komt dat Coen dat sommige treffelyke lieden, die ons vlaamsche brieven
schryven, op het adres zetten:
Monsieur V. D. B. editeur du Jaar 30,
rue Gruuthuys-straat, a Bruges?
Zouden ze verdolen, peis-je, dat die brieven een reke
vlaamsch op hunnen voorgevel droegen?
Alzoo gaat het: te Roubaix (Robaeys), in Frankryk,
zyn de winkeliers preusch over een vlaamsch uitsteekberd, en, in Vlaanderen schryft er nauwelyks een
school-bank-ryder naar zyn moeders, of 't moet zyn,
in 't fransch:
Madame Van den etc., cultivatrice,
a Cachtebeke!
Maar, laat ons daar een spelle by steken.
„De Yslanders zyn groote snuivers, 't snuift hier al
dat een neuze heeft — 't is M. De Kiere die alzoo
schryft — doch, niemand maakt veel neusdoeken vuil:
vyf vingers doen al het werk 1 ). Als het waait, gelyk
als het hier kan waaijen, dan ware het redelyk moeije1)

Met den handwerpsen neusdoek! Nota van 't Jaar 3o.
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lyk to snuiven uit een doze gelyk de onze; de Yslanders
hebben in dit ongemak voorzien: hunne snuifdozen zyn
juist lyk poerhoorns; willen zy een snuifke paken, ze
trekken het tapken uit en steken het buizeke van
hunnen hoorn in overander neuzegat, keeren de doze
omhooge en trekken ne groote snuif op!
Wat zegt gy daarvan! zyn de menschen hier niet
oolyk?
Daar zyn ook snuifdozen van twee diensten, to
weten, voor buiten en binnen. Deze laatste zyn gemaakt
gelyk de andere, maar hebben eene hulle in den bol.
Als zy binnen zyn, of buiten, in schoon weder, dan
snuiven zy al de hulle.
De katholike priesters 2 ) zyn hier veel liever gezien
van 't yolk als de luthersche papen! 't is gemakkelyk
om verstaan : iemand die zyn eigen zelven niet en eert
en kan van andere niet veel eere verwachten; wel nu,
de luthersche ministers zyn, in 't algemeen, de meeste
dronkaards van 't eiland. Ze gaan dikwyls stom en
lam dronke op hunnen preekstoel, en 't gebeurde ne
keer dat er een in den put viel, terwyl dat by eenen
dooden aan 't begraven was! 't Is droevig als men peist
dat het yolk moet van zulke kerels geleerd en onderwezen zyn. Daar *zyn van die gasten die zoodanig
drinken dat, voor hun, nuchter zyn eene uitneming is.
Weinig zyn er, zeer weinig, die, zoo wel onder dit
betrek als ook onder veel andere betrekken, eenen
goeden name hebben. Zulke menschen kunnen niet
geeerbiedigd zyn. 't En is dan Been wonder dat de
Yslanders veel liever met ons klappen als met hunne
ministers.
Geheel den zomer was ons kapelleke stroppende vol
geweest, terwyl er byna niemand meer naar den
2)

M.De Kiere en zyn maat.
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Lutherschen tempel ging; het yolk hoort wonder geern
den katholyken missionaris preken, om dat hy hun
waarheden zegt en hen tot het goed opwekt, terwyl zy,
in hunne tempels, den helft van den tyd, niet anders
en hooren als een hoop arme redens op zoo eenen
verdrietigen toon afgelezen, dat het meeste deel van
de toehoorders in slape valt.
Niets is geestiger om zien als het vrouwvolk in den
tempel: met dat de minister op den preekstoel gaat,
al dat vrouwmensch is trekt eenen neusdoek uit den
zak en duikt er zyn aanzichte in, tot dat de minister,
of Luthersche pape, gedaan heeft met preken. 't En
is niet dat zy zoo weemoedig zyn, of dat er zulke
droevige dingen gezeid worden, want de minister leest
zynen doekenpraat af, en 't vrouwvolk zit te ronken
onder hunne neusdoeken. Arme dutsen!
. . . . Vergeet ons niet in uwe gebeden 1 ), bidt dat de
zaken hier mogen in 't beste keeren, dat ons de vrijheid
geschonken worde, want, kunnen wy wat vryheid
bekomen,'t zal beginnen anders gaan! Nu zynder vele
van goeden wille, zelfs geheele huisgezinnen zyn al wel
onderwezen, maar de vreeze houdt ze nog tegen.
Daar is een, 't is een jonkheid van rond de 26 jaren,
die, te naaste Meye, kost wat kost, wil katliolyk
worden; hy vreest niets, zegt hy, hy en heeft niets, zy
en kunnen hem niets ontnemen; pakken zy hem, zy
moeten hem den kost geven, en hy zal toch eentwaar
of eenthoe leven; hy is onze eersteling, en die met hem
van Religie spreken, wie het zyn moge, worden al
hunnen mond gestopt, want hy is geleerd, klapt wel
en disputeert geern tegen de luthersche predikanten:
1 ) Zooveel onzer lezers en lezeressen bidden altyd maar
waar dat 't vliegen wil: bidt ne keer voor Ysland! Nota van
't Jaar 3o.
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Ik zal „peetje" zyn als by gedoopt wordt".
Ziet gy, lezers en lezeressen, hoe M. De Kiere verlangt achter een beetje van de vryheid die wy gewonnen hebben in 't jaar 3o, maar die wy zoo gemakkelyk
laten wegrooven en vol onkruid en looze haver zaaijen
van den „vyandelyken mensch" terwyl wy slapen met
het deksel tot over onze neuze en liggen met de slaapmutse tot over onze ooren en tot over onze oogen!
Douf! douf! douf! — Staat op! Vlamingen, 't is
geen tyd van slapen, staat op en staat by! al die een
herte draagt dat Vlaamsch is, vrouwen en mans,
heeren en damen, staat op en kykt naar den wyzer.
Sedert 't jaar 3o, is 't bykans „wyzerke rond" met
de kostbare vryheid! Staat op en ondervraagt den
wegwyzer, den politiken wegwyzer voor treffelyke
lieden, zoo gy al zyt; staat op en schaart u te samen
onder de oude vrye vlagge van 't jaar 30!
(Zondag

20

November 1864.)

KOPPIG JANTJE.
Ze zaten in een huffs aan tafel, vader en moeder en
al de jongens, waar onder een zeker Jantje was: het
was een „kruideken raakt my niet" en daarby koppig
dat het te vele schilde. Aan tafel zittende, ging er
Jantje iets tegen en, al met eenen keer, smyt het zyn
fourchette daar, 't en wil niet meer eten en 't gaat
langs den muur gaan staan om te pronken. 't En was
nog maar met ruze van tafel gegaan, of het was hem
al leed dat het zyne vette brokskens verlaten hadde.
Jantje, myn manneken, kom eet, zei de moeder.
„'K en doe" zei Jantje, en 't draaide zynen kop naar
den muur, en in zyn herte zei het: „Dat ik maar van
tafel nie gegaan en ware" maar 't was te koppig en te
eergierig om weder te keeren.
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Jantje, 't is zoo goed, zeiden zyne broerkes en zyne
zusterkes, een voor een; kom maar weder; het eene zei
het uit meeninge en 't ander om Jantje te plagen.
'k En doe, zei Jantjen iederen keer: maar zyn herte
sprak anders. Eindelyk sprak de vader.
Jantje, zei hy, ik geve u nog twee minuten tyd, zoo
gy aan tafel niet en komt, gy zult niet meer meugen.
'k En doe, zei Jantje nog ne keer en 't keek zoo
bitterlyk naar de tafel: iedereen zag dat het hem leed
was: maar 't en wilde al gelyk niet komen. Men at nu
maar altyd voort en daar en was niemand meer die
tegen Jantje sprak, en Jantje wierd van langs om
dulder, om dat het zag dat het al gelyk ging, zonder
hem.
Hewel! 't was ook alzoo over tyd tot Kortryk ; daar
zaten, in de zale van het stadhuis, rond de raadstafel,
om de zaken van stad te bestieren, een averechtsche
burgemeester, met vier averechtsche schepens en nog
een zeker getal averechtschgezinde raadsheeren: maar
daar heeft eene kiezinge plaats en de burgers van
Kortryk, die al lange dat averechtsch spel moede waren,
kiezen ne keer, om te probeeren, acht rechtschgezinde
raadsheeren, in de plaatse van acht averechtsche
waar onder nog een schepen was: De burgemeester met
zyn schepens die aangebleven waren, namen dat
kwalyk en zy gingen ook van tafel: 't is te zeggen zy
gaven hun ontslag of demissie, burgemeester en
schepens. Hunne weerdigheid trouwens (zy hebben het
zelf gezeid) en liet hun niet meer toe van met dat
nieuw yolk, burgemeester en schepenen te blyven: en
dat nieuw yolk waren nochtans acht van de treffelykste
menschen van Kortryk die men gekozen had: 't is dat
die gastjes zindelyk zyn!
Ja maar! zy hadden met ruze dat woordeken uitgesproken — dat zy hunne demissie gaven — of zy
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slachtten van Jantje: het was hun leed : en dat is nogal
gemakkelyk om verstaan: zy hadden tot nu toe, meester
gespeeld en, daarby nog, een zeker sommeken getrokken; hoe kleene dat het is, het komt toch altyd in: en
nu, met een woord te spreken, waren zy 't al kwyt, en
hun frak, met gouden geborduurde krage, moeste in de
kleerkasse blyven hangen.
Dat wy maar ons woordeken weder hadden, zeiden
ze, in hun eigen, wy zouden er wel twee keeren op
peizen eer dat wy het nog zouden uitspreken; maar het
is nu te late! Ze zouden hebbelyk met ons lachen
moesten wy het intrekken. De politike vrienden en kennissen zeiden hun, van alle kanten, gelyk Jantjes
moeder: keer maar weder en zend uw ontslag niet in.
„'k En doe" zei elk van de viere, 'k en doe: en in
hun herte zeiden ze: wat hebben wy gedaan! Het ontslag of de demissie wierd toen ingediend, en men hoorde nooit van niet meer, 't en zy ondertusschen dat de
eene zei: Keer maar weder aan tafel, en de andere zei:
Zy zullen niet durven, gelyk de broerkens en de
zusterkes van Jantje zeiden, om hem te plagen. Eindelyk sprak het ministerie, het was niet luide, want iedereen had het geweten; maar door zyn lang verzetten,
zag men toch wel wat het begeerde: daar wierd aan de
demissionnarissen wat tyd gelaten, om nog weder te
keeren, zoo zy niet te beschaamd en waren: maar 't was
nog altyd van : 'k En doe : gelyk koppig Jantje. Natuurlyk, Kortryk en koste zonder burgemeester en schepens
niet blyven, en het hadde eene schande geweest
averechtsche te benoemen, men moest dan rechtsche
nemen. Vier „treffelyke lieden", uit den Raad van
Kortryk, wierden benoemd, een voor burgemeester en
drie voor schepenen en later kwam er nog een: en
men ziet nu in stad het gene men in lange niet gezien
en hadde: eenen burgemeester die naar de hoogemisse
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gaat en die, zonder menschelyk opzicht, zyne christelyke plichten kwyt.
De averechtsche hebben ne keer hunnen zin gedaan :
het ministerie heeft ook zynen zin gedaan : maar meent
gy dat ze nu tevreden zyn? Wel neen, verre zy van
daar, zy slachten van de droeve jongens, als zy al
hebben wat zy vragen, het is nog niet wel.
Zy hebben nu hunne demissie, die zy gevraagd
hebben, en zy maken hun eigen nu nog spytig toe, op
deze die hunne plaatse gewild hebben, het is snakken
en byten alhier en een snak en eene bete aldaar, en dat
is al om dat zy die willen dat elk end een vry zy van
te doen wat by wil, vry en vrank hunnen zin gedaan
hebben : zyn dat nu ..... ?
Neen, 't zyn droeve jongens: koppige Jantjes!
(Zondag 27 November 1864.)

REIS NAAR ROUSSELARE.
Niet verre van Londen ligt Oxford, de zetel der
engelsche geleerdheid; niet verre van Brugge ligt
Rousselaare; daar hebben de discipelen van Sint Ignatius en van Sint Augustinus eerst, daar hebben, sedert
lange jaren, de wereldlyke priesters van Vlaanderen op
den leerstoel gezeten en jonge vlamingen leeren mannen worden en mannen zyn, ja meer als mannen,
Bisschoppen van de H. Kerke, steunpilaren van den
Staat. Geen wonder dan dat onze Bisschop, oud leerling en oud superior van 't Rousselaarsch Seminarie,
na Brugge, eerst op den vruchtbaren grond van Rousselare zyne bisschoppelyke stappen en zynen herderlyken staf gesteld heeft.
Nog veel minder wonder is het dat wy daar met
veel dag- en weekbladschryvers te samen waren, en
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dat het jonge „Jaar 30" daar ook vertegenwoordigd
was, in Rousselaere te weten, waar 't oude 183o zulk
een groot en merkweerdig jaar geweest is.
Het stalen peerd onzer nieuwere tyden had nauwelyks eene ure of zoo geloopen, of Brugge lag verre van
ons; Thorhout, eertyds Thor's heiligdom, nu Sint
Pieters, was voorby, Lichtervelde, waar zoo veel kloeke
en goede vrienden wonen, met Gits en Beveren mede,
zagen wy niet meer, en — boem! daar waren wy te
Rousselare.
Wonderlyk voordeel van den yzerweg dat de peerden
niet en verschieten van 't gebulder des kanons, noch
van het daverend geroep van honderd mannenstemmen, anders had het peerd wel degelyk verschoten als
het, te Rousselare, met den bisschop, binnen reed.
Wat een verschil by Brugge!
Verschil tusschen de statie-wacht-zaal, waar de
bisschop ontvangen wierd en zyn gewaad aan deed en
onze groote brugsche kathedrale; verschil tusschen de
huizen van Brugge, rustende in hunnen ouderdom, en
die van het nieuwe Rousselare, vierig in hunne jonkheid; verschil tusschen de edele straten van Vlaanderens hoofdstad, de sparren, betaald met uitleg van elk
een, de groote schoone vlaggen van onze vrouwengenootschappen, en Rousselare, waar elk huis, elke
gevel, elk persoon byna, zyne byzondere versiering had
en elk voor zyn eigen zelven deed.
Wat een verschil! wat honderden van verschilligheden tusschen de eene stad en de andere!
Een dingen was niet verschillig, noch te Brugge noch
te Rousselare, 't waren de schitterende zonnestralen
en de wederzydsche lief de van Bisschop en yolk.
't Was vuil onder den voet, 't hadde immers daags te
vooren geregend en dysendag geweest, het gene wel iets
te zeggen is te Rousselare; maar boven, boven was
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alles helder en klaar, en de zegeningen des nieuwen bisschops vielen overal op blymoedige aanzichten en
christelyk neergebogen hoof den ; ontelbaar weinig
andere hebben wy gezien, ze waren niet zichtbaar, en,
zoo gezeid is, 't was alleenelyk vuil onder den voet.
't Is onmogelyk alles te zeggen, en 't zal niemand
wonder schynen dat wy vele overschrikkelen om te
eerder aan 't kleen Seminarie te zyn; kleen! hoe zegt
men dat toch zoo geerne tegen al dat men lief heeft!
Daar hebben wy grieksch gehoord en latyn uit
monden die wy kenden; daar hebben wy engelsch
hooren spreken met amerikaansche krachtdadigheid
daarin; daar hebben wy vlaamsche rechtzinnigheid
verstaan onder fransche woorden, en eindelyk ook
vlaamsch genoten uit den blydzamen mond van een
kind; all tale was 't, al te samen, de tale die christelyke en leerzame jonkheden betaamt, de tale van lief de
en toegenegene driftigheid.
Die tale verstaat de Bisschop, by vele andere, en
weet ze ook vaderlyk te spreken.
„Kinderen, zei by tegen al die daar waren, op deze
„plaatse staande, ben ik nooit maar eens verlegen
„geweest om te spreken, en 't is nu, nu dat ik u ga
„bedanken over al 't gene gy gedaan en over al 't gene
„gy, zoo verschillige talen sprekende, gezeid hebt. 'k Ga
„ik fransch spreken, schoon dat het onze tale niet en
„zy, om van alien verstaan te zyn. Men moet hier
„student en overste geweest hebben, den weg weten
„rond het huis zoo als ik, hier gespeeld, daar geleerd,
„ginder met eenen leermeester en boezemvriend, ver„der met God zelve gesproken hebben, om te kunnen
„gevoelen hoedanig ik dit huis, hoedanig ik u beminne.
„Vader ben ik, ja, en bisschop van u allen; vriend ook,
„maar toch nog iets anders dat ik u ga zeggen : ik ben
„hier karnaraad (gy kunt peizen hoe ze klakten!). Gy
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„hebt my van mynen voorzaat zaliger gesproken en
„'k bedank u daarvoor, gy zult my helpen, met uwe
„gebeden, op zyne groote stappen gaan en by zal ons
„zegenen uit den hemel: bidt gy daar voor, ik zal u
„beminnen, daar toe ken ik my mans genoeg! (weder„om handgeklak!)”
„Om van woorden niet alleen maar ook van werken
„te spreken (handgeklak en — st! st!) gy verwacht
„zeker wel iets van uwen bisschoppelyken kameraad!
('t breekt wederom al los dat er is!) Wel, daar moet,
„eerst van al, een voorspel zyn, 't is te zeggen, speeldag
„zonder weergade; en, na dat voorspel, staat er nog
„te verwachten iets dat ik u, als goede kameraad, van
„dezen keer . . . . niet zeggen zal; een dingen moogt
„ge weten, 't is dat gy van uwen school-kameraad zult
„te vreden zyn: immers, dat er tusschen den grooten
„speeldag en het gene daarop nog volgen moet, — 't
„was gisteren slecht weder niet waar en van dage
„allerschoonst? — Hewel, dat er tusschen die twee
„beloofde dingen het zelfste verschil zal zyn als
tusschen gisteren en van dage”!
Die nooit in een kollegie gewoond en beef t, kan
nauwelyks een gedacht hebben van de vreugde die toen
uitborst en moeyelyk onder den vaderlyken zegen des
bisschops te dempen was; wederom en wederom kwam
zy boven, bezonderlyk, als men aan tafel de gezondheid
dronk en de namen vereenigde van Joannes-Josephus
Faict en zyne heiligheid Pius den IX.
Wy hebben eenen geheelen korf blommen vergaard
die wy, tegen zondag, aan 't verlezen zyn; dit is een
fascicule of handsvolle.
( Zondag 27 November 1864. )
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SINTE PIETERS LETTERS.
Aldus staat er in den boek der koningen: „Op dien
tyd hadde Naboth eenen wyngaard die to Jezrahel lag,
by Achab des konings van Samarien paleis ; hierom
heeft Achab tot Naboth gesproken, zeggende : geeft my
uwen wyngaard, dat ik daaraf eenen warmoeshof
maken mag, want hy is my na gelegen ende by myn
huis, ende ik zal u daar eenen beteren wyngaard
vooren geven, oft, dunkt u dat profytelyker, eenen prys
van zelver, zoo groot als hy weerd is. Naboth heeft
geantwoord: de Heere zy my genadig, dat ik myner
vaderen erfdom u niet en geve! Hierom is Achab in
zyn huis komen, verontweerdigd ende op zyn tanden
bytende. Ende hy heeft hem zelven op zyn bedde geworpen ende zyn aanzicht omgekeerd tegen den weeg,
ende hy en heeft geen brood willen eten. Maar
Jezabel 1 ) is by hem komen en zy heeft gezeid : Gy
zyt van grooter heerlykheid ende macht ende gy regeert
het ryk wel, staat op en eet brood en weest goeds
moeds, ik zal u Naboths wyngaard geven. Aldus heeft
zy brieven geschreven uit Achabs naam ende die
geteekend met zynen ring ende gezonden zeggende :
maakt toe, al heemelyk, twee mannen des duivels tegen
Naboth en steent hem, en laat hem alzoo sterven.
Ende zy hebben gedaan alzoo Jezabel bevolen hadde,
ende zy hebben tot Jezabel gezonden zeggende : Naboth
is gesteend ende gestorven".
Lezer van 't Jaar 3o, de wet van recht en reden die
den erfdom onzer voorvaderen heilig bewaarde, die
wet is ook gesteend ende gestorven, onder den steenworp van den meerderen helft van het senaat, by1 ) In 't Vlaamsch Isabella of Eerbare ; in 't plat Brusselsch
zegt men „la pourvoyeuse" Nota van 't Jaar 3o..
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gestaan, met raad en daad, van . . . . Maar, liever, zeg
nu ne keer, wat zegt gy, van die daad van Achab en
van zyne vrouw? hebben zy wel gedaan? hadden zy
recht van dat land te pakken dat Naboth van zyne
voorvaders in erfdeel verkregen had? is stelen geen
stelen als 't gedaan is van eenen koning of van
menschen die zitten en wetten maken? Had er toen
in Israel geen koning geweest, maar eene wetgevende
kamer, en hadde die kamer moeten handelen gelyk
Achab, had die kamer wel gedaan?
Nu eene andere historie, die zoo oud niet en is. Voor
de fransche revolutie van 't jaar 92 — 't jaar dat de
vryheidhaters koning Louis den zestiensten vermoord
hebben — voor dien tyd waren er in Frankryk en in
Vlaanderen brave menschen die wat goed bezaten,
maar die niet mede 'n wilden doen met de revolutie,
er waren ook kerken, kloosters en andere gestichten die
ook al iets hadden.
In dien tyd was er te Parys ook eene wetgevende
kamer; de wetgevers van die kamer, die noch van God
noch van zyn gebod en wilden hooren, zeiden alzoo:
Wy zyn moe van al dat goed te zien in de handen van
dat gespuis, — 't is alzoo dat de treffelyke lieden toen
geheeten wierden — toe! laat ons decreteren dat al
dat goed aan den staat behoort.
En zy decreteerden dat alzoo.
En al de brave menschen, en al de priesters, en al
de kloosterlingen wierden hun goed afgepakt, uit
hunne huizen gejaagd, op strate of in 't kot gesmeten,
en vele zyn dood gedaan geweest, het gene eilaas! nog
veel erger was.
Lezer van 't Jaar 30, wat dunkt u! hadden die wetgevers recht om dat goed te pakken?
Was dat diefte of was dat geen diefte?
Nu! nog een ander historie!
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De Universiteit van Leuven, en vele andere gestichten, alsook vele katholike familien, waren in bezit van
studiebeurzen; die studiebeurzen waren 't erfdom van
de voorvaderen; niemand en had 't recht van hun dit
vaderlyk erfdom of te nemen. Immers, hunne vaders
hadden dit geld nagelaten met eene zekere overeenkomste, te weten om de katholike leering, in de katholike scholen te helpen betalen.
Hewel! de wetgevende kamers die Vlaanderen
bestieren, zoo wel als de andere deelen van ons land,
zyn byeen gekomen en zy hebben gedecreteerd dat die
goederen — het vaderlyk erfdeel der katholike familien
— van nu voortaan zullen toebehoren aan den of god
„Staat".
Is dat Achab niet die den wyngaard gepakt heeft
om hem by zyn groenselhof te leggen?
't Is waar, Naboth heeft zyn eigen zelven liever laten
steenigen als te zeggen, tegen de wet Gods en tegen
de wet 's lands van Israel: Neem! daar is 't! Daar zyn
ook van onze oude brave senateurs die liever den steen
gesmeten zyn van een hoop hutsepotten en slechte
gazetschryvers, liever als hunne plicht te kort te doen
en te zeggen: „Neemt, daar zyn ze, die lang beloerde
geldbeurzen"!
Die weerdige heeren zyn, voor ons Vlaanderen,
Baron Bethune,
M. Vergauwen,
Graaf de Robiano,
Baron d'Anethan.
Dat is waar en bovendien 't is schoone en treffelyk
en, dat het Jaar 3o een groote gazette ware, het zou
rond die treffelyke namen eenen krans doen drukken en
roepen, dat heel Vlaanderen het hoort : Kyk, dat zyn
die mannen die ons liever zien als hun eigen gemak,
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de die zouden nog eentwat doen voor ons en voor God
als 't er op aankomt!
Maar wat help 'et al?
Het was al lange dat de kamer der volksvertegenwoordigers die wet gestemd had; het senaat, dat twee
maal gestemd heeft, heeft eerst de wet verworpen,
maar 's anderdags, te weten vrydag geleen acht dagen,
zyn er twee senateurs die, uit vreeze van 't ministerie,
hun woord geeten hebben, — 't geen een schande is
voor treffelyke lieden die maar een woord en mogen
hebben! — en zy hebben het wetsontwerp door hunne
onthouding laten stemmen.
Zoo dat de onrechtveerdigheid nu voltrokken is. Wel
is waar, de koning moet nog zyn handteeken zetten
om dat dat waarlyk wet zou zyn; maar de koning! ei!
de koning! hy zal hy doen gelyk al de andere. Hy heeft
nochtans de macht om zyn handteeken te weigeren,
en hy zou het moeten weigeren, niet alleen volgens het
7ste gebod van God, dat verbiedt van te stelen of tot
stelen te helpen, maar ook krachtens de grondwet van
't jaar 1831, dewelke als verworpen eene wet aanziet
of artikel van de wet die met gelyke stemmen gestemd
en verworpen is, en 't was alzoo met den 49sten artikel
van de wet op de beurzen.
Hoor! daar schiet my eentwat te binnen. Kent gy
d'historie van Pilatus? Die man erkende de onrechtveerdigheid van de handelwyze van de Joden wegens
Onzen Heere en hy liet ze nochtans geworden, niet
waar? en om onplichtig te schynen, deed hy water
halen en hy wiesch er zyne handen in.
Het afnemen der studiebeurzen is eene onrechtveerdige daad, die de wet gestemd hebben, gaan zy
er nu ook hunne handen uit wasschen?
Dat is een aardig dingen! Byna al die mannen die
te Brussel in de kamers zitten zyn ryke heeren die geld,
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hofsteden, meerschen en busschen bezitten. Hewel! dat
er een arme d . . . . wat droop hout gaat rapen in hunne
uitgestrekte busschen, dat er een bezemmaker wat snyhout afkappe, zeere, zeere, men pakt dien onnoozelaar
en men steekt hem in 't kot voor wat maanden. En zy,
zy, die ryke heeren, nemen zooveel beurzen met ne
keer, en dat ten onrechte, af, en dat en is niet strafbaar! Neen, het kot is voor kleene dieven, voor onnoozele dieven, die hun zelven laten pakken, maar
voor geen heeren, ten minsten voor zulke heeren niet
gelyk er te Brussel zitten.
'k En wil voor al 't goed van de wereld in die heeren
hun schoen niet staan : zy zyn in konscientie verplicht
restitutie te doen, en doen zy het niet, geen pardon
by God.
En zy en konnen niet bybrengen dat zy die diefte ter
goeder trouwe gedaan hebben, meenende dit met recht
te mogen doen; neen, zy en hebben die verschooninge
niet, want zy zyn van te vooren genoeg onderricht
geweest, op alle manieren.
Daarby zyn zy verantwoordelyk voor al de andere
gevolgen van de wet en die gevolgen zyn verschrikkelyk. Hoevele brave kinders en zyn er niet die nu, om
beurzen te krygen, naar slechte scholen zullen gaan,
waar ze hunne religie en hunne zeden zullen verliezen,
en die anders naar goede katholike scholen zouden
gedaan hebben?
Wat eene droefheid voor de H. Kerke, die het bederf
van vele van hare kinderen zal moeten beweenen, door
de schuld van die wetgevers! Wat eene rampe voor 't
land van zoovele ongeregelde en goddelooze studenten
in zynen schoot te kweeken! Wat een ongeluk voor zoovele brave, maar onbemiddelde familien die voortaan
hunne kinders niet meer gaan mogen laten studeren,
uit vreeze van ze te moeten zenden naar staatsbederfscholen.
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't Is beweenelyk genoeg, maar 't en is niet om den
moed te verliezen, in tegendeel! Vlamingen! gy zit lyk
het arm hondeken, in eenen noordschen bilk, te midden eenen trop ossen; my hebben omringd veel kalveren: vette stieren hebben my omleid, zei David eertijds ;
al de hoorens staan omleegewaard en wyzen op u.
Ze zyn verwonderd dat gy u niet verloren en Beef t,
dat gy nog niet dweers deure gesausd en zyt in franschgezinde voetlekkery?
Vlamingen! ze zyn bedrogen dat gy nog Vlamingen
zyt en christene menschen. Op! staat rechte en staat
by! — voor God en 't heilig geboorteland!
(Zondag 4 December 1864.)

D' HISTORIE VAN
PIER SLIMBROUCK.
Op eene prochie naby Yper, en op drie kwartiers,
zuid het dorp, afstand van de prochiekerke, woonde
er zekere Koba Craeynest, wet van Cis Slimbrouck.
Koba, weduwe geworden, met haren Cis te verliezen,
en had geen anderen troost meer 't en zy in Pier, haar
eenig kind, die 12 jaar oud was. — Jongen, zei zy, op
zekeren dag, uw vader is nu dood, 't is gy die de bakte
zult moeten halen, zie, wy hebben maar twee broOn
meer; gaa naar Karel Sprinksteen, onzen molenaar, die
over de kerke woont, hier is de zak, en vraagt hem
een achtendeel meet. Wel moeder, zei Pier; maar hoe
ga ik dat vinden, en hoe ga ik dat kunnen onthouden?
Hoor, jongen, zei Koba, om niet te vergeten, vraagt
den weg aan al wie gy tegen komt, en zegt altyd, by
u zelven: een achtendeel.
Pier vertrekt dan al zeggen by ze zelven: een achtendeel, een achtendeel. Hy ziet, op eenen afstand van
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vyf minuten, eenen boer die bezig is met zaaijen. Pier
gaat er by om den weg te vragen naar molenaar
Sprinksteens; maar de boer hoort hem zeggen: een
achtendeel, een achtendeel! Wat wenscht gy my? zegt
de boer, een achtendeel? 'k Zou er wel mee zyn, dat ik
maar zooveel op en deed! zeg liever: God verleene er
by duizende!
Pier gaat voort, hy vergeet zyn achtendeel, en hy
zegt gedurig: God verleene er by duizende! Hy komt
by eenen schaper, in wiens trop schapen een wolf
geslopen was. De schaper vloog rond om er dien wolf
uit te krygen: God verleene er by duizende! zei Pier.
Wat! zegt de schaper in gramschap, gy schurk! zeg
liever: den duivel draagt 'en weg!
Pier gaat wederom voort al zeggen: den duivel
draagt 'en weg! Hy komt op het kerkhof van het dorp,
en hy ziet daar een dooden begraven; Pier gaat er by
en hy zegt: den duivel draagt 'en weg! Wat zeg je,
zegt de putmaker, zyt gy ook van dat Brusselsch solidaire yolk; spreekt lyk nen christen mensch, en zegt:
God gedinke de ziele!
God gedinke de ziele, zei Pier, God gedinke de ziele.
Pier moet door een veld waar men bezig was met een
gekreveerd peerd te delven, hy gaat er by en hy zegt:
God gedinke de ziele. Wat is dat, zegt de peerdevlader:
dwazerik, ziet gy niet dat het een peerd is, gy zoudt
beter zeggen: vuile karonje, ge stinkt.
Vuile karonje, ge stinkt, zei Pier, vuile karonje ge
stinkt. Hy komt by eene herberge waar men vrooyelyk
bruiloft houdt, en, hy gaat by de bruid al zeggen:
vuile karonje, ge stinkt. Gaat! gaat van hier, zegt het
vrouwmensch, mag men dan niet geestig zyn? Zeg
liever: 't is plaisir om zien.
't Is plaisir om zien, zei Pier, en hy ging voort, 't is
plaisir om zien. Hy komt by een huis dat in brande
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staat, en waar men bezig is, alle man aan 't werk, om
het huis te blusschen. Hy gaat er by en hy zegt: 't is
plaisir om zien! 't is plaisir om zien! Neemt dien schurk
vast, roept men, dat hy nog zeije : 'k wenschte dat 't
uitginge.
Pier gaat wederom voort en hy zegt : 'k wenschte
dat 't uitginge! 'k wenschte dat 't uitginge! Hy komt
by eene smesse waar de smed aan zynen blaasbalg trekt
dat hy zweet om zyn vier te doen branden: Pier legt
hem over d' halve deure en hy zegt: 'k wenschte dat
't uitginge, 'k wenschte dat 't uitginge! Maar hier vindt
Pier zynen man; de smed schiet in gramschap en hy
pakt Pier by de kraag, en slaat hem de kop in met
zynen voorhamer.
Hier is 't ende van Pieters historie. Moeder Koba
stond er, met haren dwazen Pier gezonden te hebben
om een achtendeel meel.
„ ... Een Veurne Ambachter van de vetste prochie."
(Zondag 4 December 1864.)

SINTE NIKLAAI.
De Veurne ambachter van de vetste prochie die ons
die historie van Jan Slimbrouck zoo vriendelyk mededeelt, is van gedacht dat Been een jaardertiger ze ooit
gehoord heeft. Wel, voor de jaardertigers, al is 't dat
er misschien ja ook zyn die ze gehoord hebben, maar
't Jaar 3o, zelve weet er toch iets van en inzonderheid
het volgende :
Immers het is eene van de oudste historien van
Vlaanderen, want eerst, moet ze gemaakt zyn als
't gevaar van wulven nog algemeene was, en God weet
hoe lange dat dit geleen is. Ten tweeden, zy is gemaakt
ten tyde dat 't yolk dat nu in Vlaanderen woont een en
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't zelve yolk was met de voorouders van de Wesphaelsche duitschers, want, te laude rondom Munster
en Paderborn, in Duitschland, wordt ze verteld juist
gelyk in Veurne-Ambacht. Dat men twee steenbrokken
vonde die recht op malkaar passen en de weersplete
zyn de eene van de andere men zou zeggen: dat was
eertyds een steen, al lagen de brokken op 200 uren
afstand; hier is 't ook alzoo. Duitschers en Vlamingen
zyn van eenen stam en uit den Oost afkomstig; van
daar hebben zy een tale, eene oude afgoderie, eenen
schat van vertellingen, raadsels, oude historian mee
gebracht, en ik zou u verschillige vlaamsche vertelderkes kunnen vertellen die, in Persien of in Indien, byvoorbeeld in 't bisdom van den hoogw. pater Van
Heule, van Yper, hedendaags nog verteld worden,
net gelyk te Veurne of rondom Iper.
Peist toch wel dat onze oude grootheers al de wys
heid en de geleerdheid die ze hadden niet anders en
wisten voort te zetten als alzoo. Ze maakten er vertellingen van, raadsels, rymspreuken, verdichtsels en zoo
voorts en 't is nog zoo lange niet dat wy, hier in Vlaanderen, dat ontwend zyn, door het menigvuldig gebruik
van schryven en drukken.
Zegt een keer uw tien geboden :
Boven al bemint eenen God,
Ydelyk en zweert noch en spot;
't Is tot 't enden uit, op rym en op de oude oude
maniere: zoo verdichtte men eertyds de wetten en de
ondervindings regels van hof- en landsbouw etc.
Plant me da 'k zie
'k Zal dragen lyk drie,
zegt de boone, in een allerschoonste en allerwaar1 25

achtigste vers, dat twee keers rymt, met stafrym: dra
en dry, en met slagrym: zie en drie.
Genoeg!
— Maar wat leeringe of wat nut zit er toch in
„Jan Slimbrouck" alev (entw) el.
„Jan Slimbrouck" is, in den ongedrukten en ongeschreven wysheidboedel van de oude Vlamingen, de
lesse van de — Bedachtzaamheid.
Geeft aan een kind de diepgrondigste leeringen in
stelregels, voorschrif ten en vermaningen, verre van ze
te onthouden, 't en hoort ze niet.
Vertelt „Jan Slimbrouck" met dien schrikkelyken
hamerslag aan 't ende en een bakte meel in 't begin,
en toen die lange keten van onbedachtzaamheden, om
zoo te zeggen, met vleesch en beenen, 't heeft het vast
voor altyd.
Zegt dan later: „Past op van te doen lyk Jan Slimbrouck" of „gy zult nog varen lyk Jan Slimbrouck"!
't is genoeg voor een kind, en onze voorouders waren
groote, machtige, maar toch, eenvoudige kinders.
Waarom, onze schoone mannen die willen weerom
heidenen worden, waarom en worden ze zulk Beene
heidenen?
Alzoo onthielden onze voorouders hunne afgoderie
en de geloofzendelingen, St-Eloi, byvoorbeeld, op wiens
avond ik dit schryve, hebben de meeste moeite van de
wereld gehad om ze dat te doen vergeten.
Hebt gy nog hooren vertellen van Sinte Pieter en
Ons Heere die achter 't land gingen, van Sinte Pieter
die 't verstand uitdeelde, van Ons Heerens peerdeke
dat de Leije maakte?
Hewel! doet Sinte Pieter en Ons Heere daaruit en
zet Thor en Woen in hun plaatse, en gy hebt, zuiver uit,
onze oude heidensche religie-vertellingen van eertyds.
Dat rondwandelen van de goden, dat was meest in
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de donkere wintermaanden; toen kwamen de goden
onder de menschen als loonders van 't goed en straffers
van 't kwaad, ze wisten immers niet dat het Woord
inderdaad alreeds vlees geworden was, en zy wachtten
hier nog achter den beloofden Zaligmaker, als hy, in
andere streken, alree gekomen en gekend was; ze
hielden vast aan 't gene dat zy hadden, zoodanig vast,
dat er hedendaags nog vele van overblyft.
Sinte Niklaai, byvoorbeeld, wiens feestdag op 6
december valt, de Vlamingen hebben grootendeels
Sinte Niklaai doen doen 't gene zy eertyds aan hunne
goden toeschreven.
Sinte Niklaai, op zyn wit peerd, met zyn twee
panders vol al dat goed is, met zynen zwarten knecht
met de roe, was eertyds de goe en de kwade afgod die
rond gingen; al het gene men hem toeschryft zyn
meestendeels omstandigheden die op het leven van
Sinte Niklaai geenszins en passen, die teenemaal
vlaamsch en heidensch zyn.
't Heidendom komt nog klaarder uit als men overweegt dat dat by nachte gebeurt, dat Sinte Niklaai
schrik verwekt, straft; dat hy van de een schouwe op
de andere rydt, dat hy, door de schouwe, in den heerd
van 't huis komt, en dat er daar hoof en strooi en iets
van al dat er in den hof groeit, gereed moet liggen :
daar is de heidensche offerande, zoo klaar als den dag:
immers de heidensche autaren stonden aan den heerd
van 't huis en onder de schouwe, waardoor men in den
hemel schouwde en die, in de voorvaderlyke woonsten, nu nog somtyds, ter zelver tyde venster en
schouwe was.
De missionarissen zullen nog to gemakkelyker die
erglooze inbeeldingen op sinte Niklaais mouwe laten
vesten hebben, daar hy, in der daad, voor studentenen kinderpatroon, van over ouds, in Zuid Europa en
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in Engeland, bekend stond. Sinte Niklaaisdag is in
sommige plaatsen, nu nog, gelyk allerkinderen dag; in
verschillige kloosters, in Engeland, is de jongste
novicie, op sinte Niklaaisdag, abdesse en de eerweerde
moeder dient de tafel.
Den schoe zetten is ook zoo heidensch als de reste.
Die trouwden, by de heidenen, tordten in malkanders
scho8n of kloefen, als of ze wilden zeggen: 't myne is
't uwe en 't uwe is 't myne, ik en gy zyn een.
Daar zyn hedendaags te Brussel heidenen die dat
alzoo niet en verstaan.
Nu, de schoe was teeken en beeld van eigendom.
'k Zal mynen schoe op Edom zetten, zegt David, 't is
te zeggen in Edom meester zyn. Zoo zal, lezer of
lezeresse, al dat Sinte Niklaai in uwen schoe legt, van
deze weke, het uwe zyn, mochte hy u veel schoone en
goede zaken brengen, onder ander eenen grooten eerbied voor al dat vlaamsch is! Wat moet het christendom geweest hebben en wat zal het nog zyn, het zaligmakend christendom, gegreffied in het herte van een
yolk met zulk een tale, met zulk een eerbaar, zedelyk
oud en eenvoudig, doch heidensch geloove, met zulk
een schat van overleveringen, volksverlangens en verzuchtigingen naar Hem die de Weg, de Waarheid is
en het Leven! Waarlyk ik geloove het gene my een
geleerd en wel bereisd man zei, te weten dat, indien
hy geheel de wereld door moest gaan zoeken naar het
vierkantte stuk wereld, van een ure breed en een ure
lang, van waar jaarlyks meest zielen naar den hemel
gaan, dat hy, ongetwyfeld, zou naar Vlaanderen
komen; en hy zou gelyk hebben ook!
Lezer of lezeresse, zeg! als 't u belief t, mag het jong
jaar 3o by u lieden zynen schoe zetten, om wat inschryvers, tegen sinte Niklaaisdag?
(Zondag 4 December 1864.)
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DE STAATSHORLOGE.
De Staat is eene horloge, een staande horloge.
Van binnen zit zy vol wielkes en wervelingskes die,
in malkaar vervangen, 't eene 't ander doen roeren,
't eene traag gaan, 't ander zeere : dat is de administratie; boven de administratie zit er een wekkerspel,
dat zyn de kamers, die op gestelde tyden wekkeren,
en, als ze een tydeke lang gewekkerd hebben, 't een
vooizeke of 't andere, de ministers wyzen hoe late dat
't is, en de koning, die boven zit, slaat!
Daar zynder die zeggen dat onze Staatshorloge
„koekoek" roept, maar 't komt overeen uit.
Al te mets valt geheel de wekker in duigen of hy en
wekkert niet meer 't akkoord en dan moet hy vermaakt
of vernieuwd worden; van de wyzers, of ministers, die
ook verslyten van 't danig wyzen, is er een die kasteelen
in den grond wyst en een kasteelen in de lucht; een
andere wyst gendarms, duim-yzers en studiebeurzen;
nog een ander wyst altyd maar geld; een is de lange
wyzer die naar buiten wyst, en een is de korte wyzer
die wyst naar binnen. Maar heel 't kraam
En zou noch wyzen, noch slaan,
Noch wekkeren, noch gaan,
't en ware van eenen grooten zwaren klomp die, omleege gedoken, in de hor . . ./oge-kasse hangt en die,
met sterke ketens, al die wielkes, wervelingskes, wekkers, wyzers en 't slag zelve vast houdt en onweerstaanbaar doet bewegen.
Als ge onze Staats horloge van verre beziet, gy zoudt
zeggen dat ze nog al tamelyk gaat, maar als ge ze van
by bekykt, ge ziet algauw dat er ten minsten de helft
wielkes te vele aan zyn, en dat er menigvuldige zyn
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die slibberen of tanden te kort hebben: immers onze
staats horloge en gaat maar om alzoo te laten.
Nu tot daar.
Onze mannen die in 's lands bestier deel nemen,
ontvangen van elders hunne gedachten, hunnen wille.
Zy en peizen van 't zelfs niet, neen; zy peizen en zy
willen lyk als zy moeten; zy moeten werken, schryven,
spreken en uitvoeren volgens de beweging die zy ontvangen, en die beweging komt van den zwaren gedoken
klomp; versta-je my?
— Hoor ne keer, 'k zal u dat nog nader uiteen doen.
De koning is een brave man, en, om de spreuke
te gebruiken van eene dame wiens echtgenoot onlangs
een kruiske ontvangen hadde, de koning is „ne charmanten heere". De koning heeft verstand en hy ziet
by wel dat zyn ryk niet en kan bloeyen ten zy door de
vryheid en by gevolg dat de vryheidhaters de vyanden
zyn van 's lands voorspoed. De koning bekent geheel
geerne dat wylieden de goe grond van 't yolk zyn en
de eenige steun van zynen troon. Ja, — ik zeg het nog,
— de koning ziet ons geerne en hy zou ons goed doen
ook, maar ..... !
— Hoe maar? Is de koning nu geen meester meer
van te doen wat hy wil?
'k Ga daarop antwoorden: ja, volgens de letter van
de Grondwet, kan de koning nog al iets. Met zyn handteeken te weigeren, kan by maken dat de slechte wetten
krachteloos blyven. Maar, als ik het al wel en van by
bezie, ik moet zeggen dat de koning weinig of niets en
kan. Is 't niet durven, of is 't iets anders, daar en komt
't Jaar 30 niet in, 'k zegge alleenlyk dat de koning
geen meester en is.
Gy hebt moeite om zulks te verstaan, geloove ik? Ik
ben ik ook alzoo, 'k en versta dat niet wel, maar het is
alzoo, en, wilt gy het goed gemaakt hebben en zeker
weten, hoort:
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Niemand en weet er beter wat dat de koning kan
als de koning zelve, en als de koning iets zegt, wy
mogen het wel gelooven, peis ik. Nu, wat zegt de
koning van zyn eigen macht?
Onlangs was er een bisschop by den koning:
„Hoogweerdigheid, zei de koning, ik wete dat de
„katholiken klagen van myn gouvernement; ik en
„zegge niet dat ze ongelyk hebben, maar zy en moeten
„het aan my niet wyten. Men gelooft dat ik vele dingen
„kan bemiddelen, dit beletten, dat verleenen, de eene
„matigen, de andere tegenhouden: 't is eene groote
„misse. Wat het Staatsbestier aangaat, de laatste
„burger is waarachtig vryer als ik, in zyn doen en
„denken".
Zoo sprak de koning tegen dien bisschop, die verbaasd stond van to hooren dat er in den Staat een wille
machtiger was als 's konings wille, en hy liet Zyne
Majesteit verstaan dat zyne macht, al kleene genoeg
volgens de grondwet, byna vernietigd was door het
geweldig praten van de ministers 1).
Wy weten nu al een dingen : dat de koning geen
meester en is, maar wy weten nu nog niet wie dat er
meester is? peist op de horloge en gy zult het verstaan:
't slag en is zyns zelfs beweger niet, noch de wyzers ook
niet : 't komt al van omleegewaard op, uit de duistere
hor . . . loge-kasse.
Maar, daar gelaten van die wyzers en van dat
slag, 't dunkt my dat de ministers nog al tamelyk wel
meesters zyn; Frere, by voorbeeld. Urbanissimus, zoo
hy gelapnaamd is, is hy geen vry en vranke dwinger
genoeg? peist hy zelf niet? is hy geen meester? ontvangt hy bevelen? slacht hy ook van den koning en
is hy uitvoerder van een anders wille?
1)

Dit staat in den Union de l'Ouest. Nota van 't Jaar 3o.
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Jai — Die ministers die in de kamers zoo van
hunnen man maken, die, zoo trotsch, zelfs den koning
overmeesteren, die ministers zyn de gewillige handlangers van mannen die gezworen hebben altaar en
troon omverre te werpen; ze zyn bewogen door den
zwaren duisteren klomp die gedoken hangt in de
hor . . . loge-kasse; ze zyn geketend en gekoord aan de
framasonnerie die ze onweerstaanbaar beweegt.
Hoe dat ik dat wete?
Aldus :
Iedereen weet dat de framasons daarop uit zyn om
de christelyke religie van kante te helpen; ze'n steken
dat niet weg; ze beramen daar middels toe en ze leggen
die middels in 't werk, geheel de wereld door.
Ons bestier, let er op, gebruikt letterlyk en al die
zelfste en eigenste middels.
Zoo : 't ministerie gebiedt de framasons,
Of de framasons gebieden 't ministerie.
Of, ministerie en framasons, 't trekt al aan den
zelven string; of beter: ze worden getrokken door dat
zwaar duister gewichte dat altyd naar omleege wil, in
't donker hangt, en hellewaard weegt, waar geen order
maar de eeuwige gruwel gehuisvest zit!
Daar is nog niets dat iedereen weet.
De framasons en ontvangen geen wet 't en zy de
gene die zy zelve willen; gevolgentlyk zyn het wel de
ministers die, bier zoo wel als in Frankryk en in Italien,
„uwen dienaar" doen en getrokken worden tot het
bederven, afknagen, onmogelyk maken, verkeeren,
kwalyk uitleggen, bespotten en begekken van al 't goed
dat de H. Geest te wege brengt door de goede
menschen, geheel de wereld door.
„En daar was een groote stryd : Michael streed tegen
Satan en Michael won den stryd", maar 't was door
zyn eigen krachten niet, 't was door de kracht van God.
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Zoo ook is ons leven een krygsdienst: 't is gelyk in
welk land, onder welk bestier, of in welk vak; in de
politike zoo wel als in 't geestelyk leven: 't is vechten
dat wy moeten: afgekapt, ontworteld en vertrapt
worden, maar altyd weer uit schieten en naar boven
komen, groender als ooit.
De Staat is een groote staande horloge!
(Zondag ix December 1864.)

VAN DEN

PEERDSTEERT.

Alzoo staat er in eenen ouden boek: door eendracht
worden kleene dingen groot: maar door tweedracht
worden groote dingen kleen.
Quintius Sertorius, als hy door de partyschap uit
Roomen verdreven en, van de spanjaarden en de
portugisen, tot hun kapitein en veldoversten verkozen
was, de welke gewoon waren zonder eenige ordre in
de batalje te stryden, daar door zy dikmaals van de
romeinen overwonnen wierden, zoo stelde Sertorius,
in het midden der legioenen, een zwak peerd: ende
beval een van de aldersterkste soldaten: dat hy dat
peerd den geheelen steert uittrekken zoude. Deze
soldaat heeft met al zyn kracht zulks ondernomen,
doch te vergeefs; toen gebood hy: Dat men daar een
jong ende sterk peerd brengen zoude; ende beval een
van de zwakste jongens: dat hy 't eene hair voor, ende
't ander na uittrekken zoude 't welk hy lichtelyk alzoo
dede. Ende daar door heeft ze Sertorius onderwezen:
dat eendracht en goed beleed meer vermogen als
kracht ende geweld. Want, van dien tyde af, onderhielden zy altoos om hunne vyanden met een wel
geordineerde batalje aan te vallen; waar door dat zy
ook dikmaals de romeinen overwonnen hebben".
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Treffelyke lezers van 't Jaar 3o, moet gy ook
misschien niet, al dikwyls, gelyk deze span jaarden ende
portugisen, uwe onderlaag toeschryven aan 't gebrek
van eendrachtigheid ..... ! Vereenigdet gy ook altyd
uwe krachten, gy zoudt misschien ook welhaast uwe
vyanden meester zyn!
Ja! dat zy alien, die nog de ware vryheid lief hebben,
die nog onze taal beminnen, dat alle treffelyke lieden,
hunne belangen verstonden en ter herten namen, de
tyden zouden welhaast veranderen!
Hewel Vlamingen! men wil uwen godsdienst in het
slyk; men zoekt uwe tale te vernietigen; men neemt u,
een voor een, die kostelyke vryheden af, die uwe waders
met hun bloed betaalden en u als erfdeel achterlieten
— en dit alles zoudt gy gevoelloos zien, daar gy nochtans zoo sterk in getal, ja de sterkste zyt?
— Wat dan gedaan?
Komt vooruit, echte Vlamingen! Vreest niet! Komt
by een, spreekt elkander, onderzoekt, overweegt, stelt
overal katholike vergaderingen in, ondersteunt, verspreidt de goede dagbladeren die Vaderland en Godsdienst voorenstaan! Spreekt, werkt elk by zyne vrienden en kennissen — in een woord — zyt een. En dan
geen staal of priem meer, maar pen en tong: en welhaast in plaats van het fatsoen uwer schoonheid, uwen
steert, hairke by hairke, uitgetrokken te worden van
die nachtelyke hairdieven, zult ge zelf voorttrekken en
Draven dat 't davert in 't veld
En hun 't stof, met de hoef, in 't gezicht slaan!
(Zondag II December 1864.)

ZIELVERMANINGE.
In het jaar 1845, percies 't zelve jaar dat de plage
aan de aardappels kwam (geheel de wereld weet er
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nog van te spreken) op zielkes-zondag, 's avonds rond
de 7 uren, zaten wy met drien, ik, myne zuster en eene
goe vriend, rond de stove bezig met klappen, 'k en
weet ik zelve niet meer waar van.
Tot daar.
Juist te zevenen begint het te luyen, volgens gewoonte, voor de zielkes in 't vagevier. Wy knielen en
bidden wat te samen voor onze afgestorvene voorouders, kennissen, en tot lavenis van alle geloovige
zielkes. Binst dat wy bezig zyn met lezen, al met ne
keer, hooren wy bitterlyk klagen en stenen en 't geruchte scheen van uit den kelder te komen. Myne zuster
springt op en zegt: wat is dat? Hebt gy dat gehoord?
Zoo deerlyk klagen en stenen! Wel? Wel! Wel! 't Zal
zeker iemand van onze naaste familie overleden zyn.
En zy stond te beven gelyk een riet. Wat ons betreft
wy konden ons niet inhouden van lachen en zeiden:
met al uw prullen, scheedt daar van uit, zwygt, zwygt,
het zal zeker Karel de timmerman zyn, onze gebuur.
Algelyk, uit voldoeninge voor myne zuster, gaan wy op
den zolder, in den kelder, in de kamer en zoeken
geheel 't huis deure, maar en worden nievers niets
geware. Het was al wel tot daar, maar gy zult gaan
hooren.
's Anderendags, 's nuchtens rond ten 1 o uren, komt
er een peerd te vier klauwe de strate op geloopen, en,
als het voor ons huis is, het staat! De deure ging al
licht open en 't was Jan de knape van de hofstee van
ooms te S. . . Als wy hem zien vragen wy zeere, te meer
om dat by geheel verbauwereerd was : Jan, wat is 't,
wat is er voorengevallen, is moeike misschien niet wel
geworden! — Ge moogt niet verschieten, zei Jan! God
geve hare ziele de eeuwige ruste! Gisteren viel zy
kwalyk, alzoo rond den zevenen van den avond, en
zy is er in gebleven, in een twee drie, zy was dood.
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Lieve lezer of lezeresse, wie gy zyt, geleerd of ongeleerd, is dat niet wonderlyk dat onze moeye juist op
dien oogenblik overleden is dat wy dat gekerm hoorden
in ons huis? Ik en zegge niet 't is hier of 't is daar 1),
maar ik vrage 't u, wie kan dat uitleggen en wie en
staat hier over niet versteld? Kunt gy al de krachten
van de ziele kennen, kunt gy weten of byvoorbeeld de
een ziele met de andere die zy tear bemint, in het overlyden niet en kan in gemeenschap komen? Geheel
Gods nature is vol wonderheden!
(Zondag II December 1864.)

'T NIEUWS VAN DE WEKE.
't Is van de weke gulden „hoensdag" zoo de
Vlamingen hier gewend zyn to zeggen.
Even alzoo zeggen ze hoelen voor woelen, verhorgen
voor verworgen, hoorme voor worme, hoekeren voor
woekeren, hondegervel voor wondegervel ...
Als er eertyds 3 pastors waren op sint Salvators, de
een hiet pastor van de looden portie, de andere van de
zilveren, en eindelyk was er ook een van de „gouden"
of de beste portie; daarom zegt men ook gulden of
gouden Woensdag tegen dien Woensdag die eertyds,
en nog, aanzien was als de beste Woensdag van 't jaar:
't goud is immers 't edelste en 't beste van de metalen.
— Maar zyn alle woensdagen niet gelyk?
— Ja wel, voor de nieuwe religielooze heidenen
1 ) 't Jaar 30 heeft een boekske dat gemaakt is van eenen
hooggeleerden docteur, eenen bekeerden protestant zelve,
waarder wel honderd zulke gevallen in staan; dat gebeurt in
alle streken; die dat schryft heeft het ook ondervonden, en,
op raad van eenen priester, heeft by vele gebeden en doen
bidden voor den persoon die hem aldus vermaande. Nota

v. 't Jaar 30.
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van Brussel, maar voor de Vlamingen, eertyds af-godsdienstige heidenen, nu fraaye christene Vlamingen,
neen z', ze 'n zyn niet al gelyk : daar is woensdag,
aschen-woensdag en gulden woensdag; en op gulden
woensdag gaan de Vlamingen,
Zusterkes en broeders,
Mannen en moeders,
al naar de „gulden messe" en verre van daar dat ze
dat zouden achterlaten!
Sommige zeggen daar tegen naar de „MessiasMesse" gaan of naar de „Herderkes-Messe of naar de
„Zenderkes-Messe" of naar de „Duiveke-Daals-messe"
of naar „Misserkes-Messe" of naar „Onze Lieve
Vrouwe Mis:" men hoort ook, op sommige streken
„vergulden" woensdag of ook „Missus dag" en dat is
al gekomen van een dingen.
Te weten, om dat, op dien dag, quatertemper woensdag van de derde weke in den advent, de H. Kerke
dat schoon evangelie zingt van de Menschwordinge
Christi, dat begint met de woorden: Missus est angelus
Gabriel: Engel Gabriel wierd gezonden.
Ook in de oude missaals of messeboeken staat dat
evangelie geheel en gansch in gouden letters.
Zulken eerbied hadden, evil ik zeggen hebben, de
Vlamingen voor de menschwordinge Christi, en, wy
moeten van de jare ne keer met honderden en duizenden naar de gulden messe gaan, espres om te toogen
dat wy nog Vlamingen zyn van 't rechte bedde, en
dat ze niet en moeten komen om ons te verlichten :
wy zullen immers wel den weg vinden zoo lange als
Christus vooren gaat!
— Welken weg?
— Ja, den weg naar de kerke!
— Ha! 'k verstond ik naar den Hemel....
6 Gezelle Proza
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— Ook al, 't eene help 'et ander, maar 't en was
maar om to zeggen dat eertyds de menschen een
keerse mee brochten naar die messe en op hunnen
stoel zetteden al branden, en dat dat zoo schoone was,
al die keersen, gelyk sterren, van verre zien aankomen,
en dat die keerse toen aanzien wierd en bewaard als
gewyd, en, was er iemand in doodsnood, ze wierd
ontsteken; kwestie, gy die dit nu leest, heeft die keerse
niet gebrand als gy op de wereld gekomen zyt, en . . .
moeder is nu al lange dood misschien?
— Eilaas! God gelieve haar ziele. Maar die messe
zelve, was er daar iets bezonders aan?
— Ja, dat moet gy zelf speuren, woensdag aanstaande, en al dat gy weet of hoort zeggen moet gy
aanteekenen en my zenden, en, tegen zondag, make
ik u dan nen langen brief, met al dat ik zelf nog wete
of achterhalen kan daar by. Zoo tot zondag, en goe
devotie!
Daar stond in onzen numero van Zondag dat
wy ons verloren gaven onder de menigvuldige welgekomen „zonden" van onze vrienden; dat moeste
„zenden" zyn, want tusschen een „zende" en een
„zonde", ofschoon het alle twee van „ik zende" voorts
komt, ligt er een groot verschil.
Wat een „zonde" is zullen wy daarlaten, het was
daar alshands een drukfaute.
Maar wat is een „zende"?
Hewel hoort! ge weet dat de wintermaanden eertyds
ook slachtmaanden hieten en toen offerde men de
afgoden slachtoffers. Nu, de menschen aten het
kloekste deel van die slachtoffers op, en ze lieten de
slachtofferaars geworden met sommige van de bezonderste en edelste deelen van 't ingewand; die deelen
hiet men de „zende", elders het „gebied".
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Men zond ook „zenden" naar de gebuurs die deel
namen in de slachtofferande.
C. Kiliaen van Duffel zegt, in zynen woordenboek,
dat het woord „zende" in 1599, al een oud vlaamsch
woord was; zoo, ziet een keer, Vlamingen, als gy den
pastor of eenen vriend een „zende" zendt van 't zwyn,
rond den Kerstdag, wat een oud gebruik dat dat is!
Op! met de oude gebruiken, is 't zake dat ze goed
zyn, en, hoe meer „zenden" gy lieden goede lezers en
lezeressen, naar 't Jaar 30 zendt voor M. Coenens
kerke van Rousselare. — M. de Penny Priest, is nu
vertrokken! — hoe beter gy zult gekomen zyn, al ware
't ook met een zende van 't zwyntje.
„Zonden" ondertusschen zult gy beter elders trachten kwyt te geraken, als 't is dat gy van dien lastigen
artikel voorzien zyt, — waarvan God ons en alle
menschen beware!
(Zondag i8 December 1864.)

NOG VAN DE HOR...LOGE KASSE.
Men leest nu in veel gazetten van de vryheidhaters,
maar hoe kander toch iemand zyn die vryheid haat,
de vryheid die ons van eersten of zoo wel aanstaat,
menschen en dieren en alles?
Ha! zy en haten de vryheid niet om de vryheid, noch
zy en haten hunne vryheid niet, maar de onze, om dat
wy die jaardertigsche vryheid gebruiken om, vry en
ongekwollen, ons eigen geloove in vlaamsche godvruchtigheid te belyden en vooren te staan: daarom
steekt hun jaar 3o, vryheid, grondwet en alles tegen,
omdat dat altemaal nog veel te gebruikbaar is, naar
hunnen zin, om God te dienen en Gods dienst voort
te planten. Daarom branden zy nu 't gene zy aanbeden
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hebben en aanbidden en verlangen zy naar nieuwe wetten en vryheidketens van waaronder, voor het arm
mostaardzaadje van Gods kerke, noch uitkruipen, noch
deure groeijen, meer en zou zyn.
Waar toch woorden gevonden om dat te doen verstaan ?
Daar zyn eilaas nog zoo vele al te eenvoudige
christenen, die meenen dat de vryheidhaters zoo boos
niet en zyn gelyk men wel zegt. Als er hun gezeid wordt
dat het gouvernement bewogen wordt door het framasons gespuis, die goede christene zielen dat ze zyn,
ze zyn, och Hemel, „verergerd", zy peizen dat men
kwaad spreekt. Welhoe, zeggen zy, hoe kan dit zyn?
onze notaris doet mee met hun en nochtans hy en zou
hy zynen pastor niet willen den steen smyten; onze
vrederechter is ministrieel en hy houdt zynen paaschen;
onze burgmeester stemt voor Van den Peereboom en
hy heeft gister nog eenen splenter nieuwen paternoster
gekocht dien 'k heb zien uit zynen zak hangen".
Alzoo spreken die dutsen, die compassie weerd zyn
voor hunne „onnoozelheid", en om dat ze hun eigen
laten by 't vier zetten door eenen hoop goddeloozen.
Immers de wendinge der vryheidhaterie is zoo klaar,
't is zoo gemakkelyk om weten waar het gouvernement
naar toe wil, zyn haat tegen de kerke en tegen al dat
christelykheid aangaat, steekt eilaas zoodanig in de
oogen, de vervolging tegen Onzen Heer is zoo opentlyk,
de maatregelen door het gouvernement genomen om
den zaligen invloed der priesters te vernietigen zyn zoo
wel gekend dat men moet dommer als dom zyn, of
geen christen mensch meer, om te peizen dat met den
anderen kant blyven meedoen geen kwaad en is.
Al die dwaze walendienaars die te samen willen
Onzen Heere voldoen en wel staan met het antichristelyk gouvernement eindigen al, eerst of lest, met
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hun geloove te verliezen; immers als er omstandigheden komen in welke men die twee meesters te samen
niet en kan voldoen en dat ze noodzakelyk moeten
't een of 't ander kiezen, zy kiezen altyd Barrabas en
roepen: Weg met Christus! De eerste stap kost nog
al wat, maar als zy ne keer een stap of twee verre zyn,
de ziele is verkocht en geleverd, en dat zonder groote
knaginge.
Ha! indien alle peizende menschen en ware
christenen wel den staat van zaken kenden, 't en zou
niet gaan in Vlaanderen lyk als het nu gaat. Immers
wy zyn verre het meeste petal, en, hadden wy onze
zaken opgepast, nooit en zou zulk een anti-christelyk
gouvernement aan 't hoofd gekomen zyn.
„Ha! peizen de goede maar onstrydbare christenen
altyd, men moet met niet velen zyn om naar den
Hemel te gaan", en ze slapen op hun twee ooren in
eene schynzalige tevredenheid; ze nypen hunne oogen
toe en zy zeggen: 1k en zie Been vyanden! en het zaad
regent rondom hun, uit de hand des duivels, en ja,
hunne eigen kinders, knechten en dochters, zullen, eer
't lange duurt, die fraaye goede ouders vyanden leeren
zien in hun eigen bloed en in de vruchten die zy, eilaas,
gedregen en ter wereld gebracht hebben. Ja, zy zullen
't, lyk Sint Thomas, maar gelooven als zy 't zullen zien
en hunne handen kunnen leggen in de wonden van
de H. Kerke, in het bloed der priesters en in hunne
eigen gekwetste zielen!
Gy moet niet denken, dat wy iets vergrooten; wy
zeggen 't lyk als wy 't peizen, zynde overtuigd dat er
ellendige dagen aanstaande zyn, en groote beproevingen te verwachten.
't Gene ik kome te zeggen ware misschien ongeloofbaar indien wy 't dagelyks niet en zaken.
Wit gy een preuve, eene maar? — Hoort:
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Het is bekend, en met onze gelykenissse van de
duister hor ... logekasse gemakkelyk om onthouden,
dat het ministerie onder 't gebied staat der framasons;
de ministers en zyn maar werktuigen van ongenaamde,
maar zwaarwegende lieden, wiens bevelen zy genoodzaakt zyn uittevoeren; zoo dat wy weten welke wetten
de ministers zullen maken, van als wy weten welke
de begeerten zyn van de framasons.
Welnu, door een byzonder geval is ons een boek op
het onderwys ter kennis gekomen, in welken boek te
lezen staat, zoo klaar als klaar water, wat de begeerte
en de wille is van de framasons aangaande artikel 17
van onze jaardertigschte vryheid of to grondwet.
Ha! dat is om te lachen; onze vyanden smyten 't,
gedrukt, in onze handen wat zy gaan doen als ze geheel
boven geraken, en wy, wy en gelooven 't nog niet!
't Is verre gekomen, in der daad. Nu: in dien boek
staat er een wet te wege op het onderwys, bevattende
23 artikels en verveerdigd door den „grooten oosten"
alzoo heet de moer framasons loge, van Brussel.
Men mag met reden zeggen dat die 23 artikels de
wet zyn van de framasons op het leeger onderwys, en
by gevolg ook de wet zullen worden van het ministerie.
Luister naar artikel 1.
Artikel 1. „De vaders, of de moeders die weduwe
„zyn, zullen verplicht zyn hunne kinders met geweld
„naar schole te doen gaan".
„Artikel 2. „De namen der ouders die aan die zoo„gezeide plicht niet en voldoen, zullen in de plak-kasse
„van 't gemeentehuis te toogen hangen”.
„Artikel 3. „In geval dat in de kasse hangen niet
„genoeg en is om de ouders te dwingen, zoo zullen ze
„veroordeeld zyn tot eene boete van i oo frank, en,
„konnen zy niet betalen, in plaats van aangeslegen te
„zyn, zoo zullen zy veroordeeld worden tot van een tot
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„dertig dagen dwankarbeid, ten voordeele van 't ge„meente, of wel tot een a vyf dagen vangnisse”.
„Artikel 4. „Als al die middels niet en helpen, zoo
„zal men het kind met geweld van zyne ouders afhalen
„en in de staatsschole steken”.
„Artikel 5. „In die scholen zal men voortaan geen
„katechismus of christelyke leering hoegenaamd meer
„toelaten te leeren".
Wy en willen voor den oogenblik die artikels niet
dieper onderzoeken; wy willen alleenelyk aan onze
treffelyke lezers doen bemerken dat zy de Grondwet
van 't jaar 3o 't onderste boven smyten. Immers
volgens artikel 17 is het onderwys vry; maar, zoo 'k
gezeid hebbe wat hooger, dat is eene vryheid die zy
haten en daarom is 't waar dat zy vryheidhaters zyn,
net gelyk Pharao, Nero, Robespiere, enz. . . .
Luistert nu nog: De scholen waar de kinders met
geweld naartoe zullen gedaan zyn, zullen bederfscholen
zyn. Immers in die scholen en zal geen priester den
voet mogen zetten, en de meester zal noch kruis noch
munte mogen maken, ('t doet! munte wel maar kruis
niet; ) geen gebed mogen lezen, geen godsdienstige
boeken mogen gebruiken, den name van God niet uitspreken 't en zy gelyk de framasons, te weten: al
blasphemeren!
„Het onderwys in den katechismus is, volgens de
„hor . . . loge, van Antwerpen het grootste beletsel om
„de kinders verstand te leeren".
De loge van Namen gaat nog verder; zy wil van
goed noch kwaad meer gesproken hebben; noch van
recht noch onrecht, noch van deugd noch ondeugd,
noch van zuiverheid noch beestelykheid, neen, dat zyn
prullen; de kinders moeten doen lyk als zy willen, de
beesten doen 't wel alzoo, en de mensch en is maar de
fatsoenlykste van al de beesten.
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Naar daar weegt de klomp van de hor . . . logekasse,
het helsch gespuis van onze overal-rond krielende
framasons, en 't gene de framasons begeeren, zal doo'
het ministerie uitgevoerd worden; waar wanneer en
op welke wyze en weten wy niet, en zullen zy wel onder
een deel schoone beloften gedoken houden; wy weten
een dingen, 't is dat die 23 artikels zullen wet worden,
is 't by aldien dat het ministerie aan het hoofd blyft:
— God betere 't!
( Zondag 18 December 1864. )
DE DERTIEN ADVOKATEN
In 't land van de vryheid en de roo broeken is het
verboden boven de twintig man te gare te komen om
over de politike te handelen. Kokkedekok en wil dat
niet hebben; hy is immers benauwd dat ze van hem
zouden spreken: zyn slinker oore ruischt dan altyd, en
hy en kan daar niet wel meer tegen.
Nu, van den jare, binst de zomer, was 't kiezing te
Parys, lyk bykan overal elders, en gy weet wat dat
advokaten zyn, zy spreken fameus geerne en als ze er
aan zyn, krygt ze er af!
Zoo, daar waren te Parys 13 advokaten, of gasten
ten minsten die nog al wel van den bind- of spanaare
gesneen waren.
En die gasten, „de dertien" zoo men zegt in Parys,
zyn in een huffs te gare gekomen en ze hebben daar,
stout weg, beginnen tegenkokkedekokken.
En ze kokkedekokten zoodanig luide tegen, dat Kokkedekoks slinker oore ruischte!
Seffens! op 't tribunal! voor aanslag tegen de vryheid.
En zylieden hadden schoon zeggen: „Wy waren daar
maar met dertienen"!
144

Alzoo zegt Kokkedékok, door den mond van zynen
procureur :
— Gy waart daar met 13, eh?
— Ja w'.
— Is 7 te kort om 20, eh?
— Ja het.
— En 't warender 8 t' huis gebleven?
— 't Is juiste.
— Ergo 13 en 8 is 2 I?
— Ja het.
— Gevolgentlyk, om dat 13 en 8 = 21 is, zyt gy
strafbaar voor de wet; is 't niet zoo, tribunal?
En heel dat fransch tribunal, al met hun handen op
hunne respective conscientien, 't is te zeggen de een
op zynen Porte-monnaie, de ander aan het knopgat
van zynen frak, heel 't tribunal ze hebben al gezeid
dat 't zoo was.
Et continuo gallus cantavit1).
(Zondag 25 December 1864.)

VAN „'T GODSDEEL."
Dat is nog een van die kostelyke vlaamsche woorden
die 't yolk te lande bewaard heeft, tot nu, dat eindelyk
de tyd gekomen is om ze, uit den mond des yolks, over
te nemen en, by middel van die wonderbare kunste
van drukken, onvergankelyk en wederom mondsgemeen te maken.
Menig oud vlaamsch herte zal ontlaten op het
hooren spreken van Godsdeel; en, ware 't ons mogelyk
aan elk ende een van onze eerbiedweerdige gryzaards
1 ) Ende korts daarop kroei de hane. Math. XXVI. 74.
Nota van 't Jaar 30.
145

te komen vragen wat zy al van het Godsdeel weten,
wy zouden het geern doen.
Wy hebben twee Brie maal alre onze lezers beroepen
om de kostelyke overblyfselen van eertyds te willen
verzamelen en mededeelen, maar daar is weinig gehoor
in Israel langs dien kant. Gy nochtans die, alle dage
te midden in 't yolk, by de echte bronne en spruitfonteine zit van al dat nog vlaamsch en christelyk is, gy
diendet wel medelyden te hebben met den armen
stedeling die byna niets meer en hoort noch en ziet
van onze oude tale en van onze voorvaderlyke gebruiken.
Hoe dan geantwoord op eene vrage die ons over tyd
is toegekomen om te weten wat er van is van het Godsdeel?
Taai is het onthouden van de menschen: Daar en
was geen yolk of ze wisten eertyds, zonder medehulp
van 't heilig Schrift, van eenen staat van onnoozelheid
en geluk te spreken die bestond en die verloren ging;
geen yolk of ze verwachtten en verlangden al achter
iemand die dien gelukkigen staat zou herstellen; dat
was overal en dat was ook in Vlaanderen.
Het verlangen naar den onbekenden God 'n liet
onze voorouders geen ruste; het opstaan van de zonne
bracht het hun te binnen, donder en weerlicht en
spraken van niet anders, de wind en de zee ze zagen
en ze hoorden er Gods stemme en Gods werk in, ja,
meer als nu onze beschaafde en geleerde heidenen,
meer als sommige halfbakken christenen van dezen
dag.
Alle jaren nochtans was er een tyd van schrik en
pynelijke benauwdheid, wanneer die arme heidenen,
die noch almanak, noch kennissen en hadden van
zonne, mane of sterren, Beware wierden dat de dagen
van langs om korter, de nachten van langs om langer
vielen.
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Ging het firmament voor eeuwig in eenen duisteren
oven veranderen? Ging de aarde in eenen gesloten
ysklomp vergaan? Gingen de menschen in hunnen niet
krempen van schrik? Waar bleef de zonne? Wat ging
er van alles geworden?
Ah! gelukkige christenen! de religie heeft u kunst
en wetenschap geleerd; gy zit nu by de kachel, en by
de schitterende lampe leest gy op uw gemak 't Jaar 3o,
weinig bekommerd over 't gene daarbuiten en daarboven omme gaat. By uwe voorouders ondertusschen
en was 't alzoo niet: zy hadden te rekenen met zonne
en mane, met wind en weder, en, ge kunt peizen wat
blydschap dat het was, alle jare, als ze toch nog nen
keer gewaar wierden dat de zonne ophield van dalen
en dat, na een oogenblik stille staan, de dagen wederom en allengskens wat langer wierden.
Als 't lange kwaad weer geweest heeft op zee en dat
een jonge vrouwe, van op den duin, heur oogen bykans uitgekeken en uitgekreeschen, eindelyk van verre
den top van den mast ontdekt en peist: „'t is hy! by
een ure en ben ik geen weduwe, myn kinderkes geen
weezen meer! dat is blydschap en kan u een gedacht
geven van de blydschap van die arme hulplooze
menschen van eertyds, als ze de zonne zagen wenden
en weder komen, 1 ) en, met de zonne, het schoon jaargetyd, de blommen, den oest, den nooddruft en het
leven.
Dan was 't dat hun die diepgewortelde overleveringen weer te binnen schooten van 't verloren paradys
en 't beloofde bezoek van God by de menschen; en, by
het herdenken alleen van die verholen mysterien
gingen hunne herten en hunne handen open: 't was
1 ) „Zonnewende" heet me' dien tyd, solstice in 't latynsch
fransch.
147

feeste twaalf dagen lang, een voor elk van de twaalf
wederom komende maanden, en, den dertiensten dag
vierde men nog daarby op den hoop: 't was de nakermesse, 't was Dertiendag.
Gy zoudt moeten lezen, in hooggeleerde boeken, wat
dat ze al zeggen ter eere van ons, Vlamingen, die nog
dat stokoud woordeke dertiendag, uit den heidentyd,
bewaard hebben!
Zoo, van joeldag tot dertiendag was 't de heidensche
Messias-feeste by de toenmalige Vlamingen, 't was de
morgenstond van 't jaar, 't verjaren van 't gevallene
menschdom en van het verbeurde paradys.
— Joeldag zegt gy, wat is dat to zeggen?
— Een joel, zeiden eertyds de vaderen tegen een
wiel, en een wiel, zeiden ze tegen de zonne, om dat ze
meenden dat het de wagen was van Vroo, den zonnenafgod, met brandende wielen daaraan, en tegen de
twaalf dagen van de zonnefeeste, zeiden ze de joeldagen of joeltyd en joelen dat was vieren en Kermesse
houden.
He! Vroo, is 't van daar dat het woord vroolyk
komt, lyk de vroolykheid en 't schoon weder van de
zonne?
— Ja het.
— En joelen wil dat, nu nog, niet zeggen tieren,
leven houden en leute maken?
— Ja wel, maar 't en was daarmee niet al, met
tieren, leven en leute maken.
De goden, zoo geloofden de heidensche Vlamingen,
wandelden verkleed en onkenbaar rondom Vlaanderland, en gelukkig het huis waar een van hun, onder de
gedaante van een armen vreemdeling of anderszins,
vernachtte of aan tafel zat! twaalf dagen lang, daarom
was 't open hof overal, de tafel stond vol spyzen, dag
en nacht, en wonderlyke vertellingen liepen in 't
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woord, van zulk een die een hemelschen bezoeker
ontvangen had, en die drie wenschen had mogen doen;
van dat en dat huis waar een vreemde „slaper" den
deurstyl in goud veranderd had eer by vertrokken was,
en zoo voorts; niemand en wierd er ontzeid of de deure
gewezen : kwamen de goden by de menschen, de arme
mochten ook by de ryke komen en nemen dat zy
wilden, ja, de dieren des velds en de vogels des hemels
en wierden niet vergeten, en, nu nog, in sommige
streken, steekt men, op joeldag eenen ongedorschen
schoof haver op de schure, in Gods name, en uit medelyden voor het hongerlydend luchtgedierte.
Wy en zyn nog eigentlyk aan 't Godsdeel niet, maar
wy en zynder niet verre van.
Gy zoudt, zoo genomen, missionnaris zyn, en gy
komt in een vreemd land, waar gy zulke schoone gebruiken tegenkomt, zou-je gy seffens slinks en rechts
beginnen of te breken en te destrueren?
— Neen ik toch, op verre na niet!
— Newel, die ons en onze stamgenooten bekeerd
hebben waren ook van uw gedacht en beraan lyk gy :
ze schreeven naar den Paus van Roomen en . . . wilt gy
weten wat dat de Paus van Roomen antwoordde?
luistert! 't was latyn, maar 'k zal 't u in 't vlaamsch
zeggen:
„Gregorius, dienaar der dienaren Gods, aan onzen
beminden zoon Mellitus 1).
„Nu dat gy vertrekt naar Engeland, gaat zegt aan
Bisschop Augustinus aldaar, hetgene ik al lange by my
zelven overleid hebbe, aangaande zake van de
Engelschen. Te weten dat de heidensche tempels, by
dat yolk, in 't geheele niet en moeten afgebroken
1 ) Venerab. Beda Histor. eccles. Gentis Anglor. L. I. c. 3o.
Nota van 't Jaar 30.
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worden. Breekt en verdestrueert de afgodsbeelden,
maakt wywater, besproeit er de tempels mee, bouwt de
autaren en doet er relikwien in . . . en, om dat ze daar
veel ossen plegen te slachtofferen ter eere van de duivelen, in die zake zullen ze moeten hunne jaarlykse
feeste wat veranderen. Laat ze dan op de feestdagen
van de martelaars, wier beenderen gy in die autaren
zult geleid hebben, laat ze tenten bouwen rond die
tempels, van meitakken, en in christelyke kermessen
hunne jaarlyksche blydschap vieren, zoo dat ze, met
het uitwendig verzet niet ontzeid te zyn, beter smake
mogen vinden in de inwendige vroolykheid des herten.
Dat moet uwe genegentheid onzen gezeiden broeder
vooren houden, opdat hy, nu daar (by de engelsche
heidenen) woonachtig zynde, herdenken kunne hoe
hy alles ten besten zal te schikken hebben. God beware
u, allerliefste zoon! ".
De schryver van dien brief, Paus Gregorius I, de
drager, St. Mellitus, en de ontvanger en uitvoerder
daarvan, St. Augustyn, apostel van Engeland, waren
alle drie groote heiligen, en, om van Roomen naar
Engeland te gaan, moesten ze, gelyk hedendaags nog,
alhier voorby ; zelfs later zonden ze ons engelsche
priesters, die zeker met ons te werke gingen lyk als de
roomsche priesters met hun eigen ouders gedaan
hadden.
Genoeg is 't en zoovele dat het Godsdeel nu nog
bestaat in Vlaanderen met menig ander gebruik dat
de geloofspredikers niet en hebben kunnen noch willen
afbreken.
Ook het godsdeel en is maar waarlyk Gods deel
geworden als 't onze bekeerde ouders niet meer aan
ingebeelde afgoden, maar, in den naam van den waren
God, aan de kinderen Gods en de lidmaten Christi
gegeven hebben, te weten aan Hem die zegt : „het gene
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gy aan de zulken zult gedaan hebben dat hebt gy aan
My gedaan".
Die nu verwonderd is waarom 't Jaar 3o zoo dikwyls
't oud vlaamsch heidendom te passe brengt zal nog al
meer verwonderd staan zeker van eenen brief te lezen
van Gregorius den grooten Paus, waarin de oude
heidensche gebruiken van onze saksensche broeders in
Engeland, ja de tempels zelve hunner of goden, verschoond worden en niet veroordeeld maar verchristelykt.
Is 't dan ook te verwonderen dat onze voorouders
zoo geern het „goed nieuws" ontvangen hebben van
de geboorte Christi uit den mond van de herders, of
priesters, die van Engeland naar hier kwamen overgesteken, als er in hun eigen eenvoudig dwaalgeloove,
en dat om den 25 December, een feeste bestond waarby
't heilig Jesukindeken alleen te kort was om van Joeldag of Zonnefeeste, Kerstdag of Christusdag te maken?
Joeldag was immers de zonnefeeste en Christus is de
zonne en 't licht uit den oosten.
Joeldag was de verjaardag van Adams droeven val
waar Christus, tweede Adam, de weeroprechter van is.
Joeldag was de herinnering van 's menschen eerste
onnoozelheid : Christus is de hersteller daarvan en de
onnoozelheid zelve.
Op Joeldag wandelden de goden onder de menschen;
neen, Christus Jesus, God en mensch, is onder de
menschen komen wonen en wandelen.
Op Joeldag waren armen en ryken gelyk, de eene
gaven, de anderen kreegen het godsdeel, op Kerstdag
worden wy allen gelyk de gebroeders in Christus, die
zyn eigen deel aan ons geeft en ons deel op hem neemt.
Op Joeldag wierden de beesten zelve met medelyden
aanzien en bezorgd, en op kerstdag en versmaadde
Christus niet in den asem van twee beesten, os en ezel,
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het werk- en het lastdier, zyn lidmaten te verwarmen.
Ah! heilige Sint-Franciscus, gy wist in uw herte wat
dat Kerstdag wil zeggen als gy zeidt tegen uwe
broeders : „wil ik naar den keizer gaan en schoone
spreken dat by een wet maakt dat de menschen moeten
koorn en ander zaad smyten, achter wegen en strate,
buiten steden en kasteelen, voor de vogelkes des hemels,
en bezonderlyk voor de leeuwerken, op dat ze zouden
te eten hebben, en dat uit eerbied voor zulk eenen
grooten feestdag!".
Was dat daarom te slechter gepeisd van hem om dat
het onze vlaamsche voorouders gedaan hadden van als
ze nog heidenen waren?
Ah! als 't veugelke Gods zyn neste bouwt en hairke
voor hairke by een raapt, en maakt en fatsoeneert naar
zyn eigen lyf en gemakkelykheid, 't en weet het toch
niet voor wien dat het zulk een schoon wiegske bereidt
en welkdanige lieve jongskes, als 't een keer zomer en
schoon weer wordt, daar in zullen te piepen liggen.
Zoo ook onze heidensche voorouders en wisten zy
niet, als zy, een voor een, die wonderschoone gebruiken
van hunnen Joeldag by een brachten en voortbewaarden, ze'n wisten niet dat ze, onder Gods alvoorzienigheid, den weg, de wiege bereidden waar de missionarissen Christus zouden in leggen, op Zynen heiligen
Kerstdag; ze 'n wisten zy niet dat hun heidendom
zelve, hoe valsch dat 't was, een raadsel was en een
slot, en dat de sleuter daarvan en het woord JesusChristus ging zyn; gebenedyd moet Hy wezen!
0 vrouwen en kinderen van Vlaanderen die, op
Kerstnacht aanstaande, water zult buiten zetten ende
brood, 'k en heb niet anders als eerbiedigheid voor uwe
vrome daad, want in het water en in dat brood, dat ge
naderhand bewaren en eerbiedigen zult, eerbiedigt gy
den heiligen Kerstnacht, en in den Kerstnacht eer152

biedigt gy Jesum Christum, of, is het alzoo niet, by
gebrek van onderwyzinge, het kan en het moet en —
mag ik het hopen? — het zal alzoo zyn.
Ah! daar zynder, fransche en vlaamsche! die daarop
uit zyn om het christen geloove stillekes stillekes 1 ) uitgeleed en uitgelicht to doen hier in Vlaanderen: kinderen van myn eigen land en geboortegrond, erger
vyanden en hebt gy niet, want in uw christendom zit
uw vlamingschap, met tale en al, doorkneed en doorworteld ; Christus heeft u heidensche menschen aanveerd en ontvangen, hy heeft afgesnoeid en weggeworpen al dat aan u misgroeid en ontkeerd was : al
't ander, uw vlaming zyn, uw tale, uwe rechtveerdigheid, uwe afkeer van slavenband en voetlekkery, uwe
rondborstige vrygezindheid, in een woord, alles dat van
Hem kwam, tot uwe goede oudvlaamsche gebruiken
toe, dat heeft hy u gelaten, ja gezegend. Hy heeft het
onder de hand zyner priesters doen vermenigvuldigen
gelyk in de allereerste dagen van de scheppinge, en
dat werk van zooveel jaren Goddelyken arbeid aan u,
vlaming, dat zoudt gy moeten of doen, gelyk een kleed
nu en bloot staan in de oogen Gods?
En wat offert men u in vermangelinge? Niets! ze
hebben de kroone des christendoms van hunne hoof den
laten vallen en ze benyden, 6 christene vlaming, o
vlaamsche christen, dat gy ze nog aan hebt, die guldene
kroone; ze roepen op u, koninklyk, heilig yolk, van
uit het slyk waarin ze wentelen : „Komt en ligt by ons!"
Maar
Vooruit! o edel vlaamsche kind,
Vooruit, met snelle schreden,
En laat ze wentlen, welgezind
1)

„Ducite caute" zei Judas Iscariotes, by St. Math.

CXXXVII, 44.
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In hun uitzinnigheden :
Zy weten niet hoe groot gy waart,
Hoe groot gy nog zyt, heden;
Vooruit! O vlaming, onvervaard,
Wat God bewaard is wel bewaard :
Geloofd! bemind! gebeden!
(Zondag 25 December 1864.)

„WEG! WEG! JAKEBYNS!"
Ik heb met voldoeninge de horloge van 't Jaar 30
nagezien, maar geen een wyzerken bemerkt dat wees
naar mynen jongen tyd, waarin er al diergelyke aardigheden voorenvielen.
Over 5o jaar was er ook partygeest opgestookt, met
hulpe van den gedoken klomp, en verspreid door
schryvers en liedjeszangers, om geld te winnen, om de
eerbiedigheid voor geestelyke en wereldlyke overheid
te vernietigen en te leeren leven zonder wet of zeden
of iets.
Maar 't en gong toen zoo gemakkelyk niet, de
kinders waren opgebracht onder de oogen van hunne
ouders en geleerd de geestelyke en wereldlyke overheid
eerbiedigen.
Nochtans, door omstandigheden en het gedurig opstoken, kwamen de partyen meer en meer in 't vier,
bezonderlyk den naam van „fyge" 1 ) en „patriot".
De laatsten wonnen en het scheen dat alles gong
wel gaan, maar zy hadden gerekend zonder die donkere
massa van die leelyke framasons die bezig waren met
iets te bereiden dat nog veel slechter was, maar dat
onder den veel schoonderen naam schuilde van vryheid, gelykheid en broederlykheid.
1)

Oostenryker. Nota van 't Jaar 30.
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Zy plantten den boom van vryheid op myn dorp,
maar welhaast stierf hy en wierd toen de „vrystake"
geheeten of „vryf stake", 'k wilder of zyn!
De liedjeszangers, want toen en warender geen of
maar weinig gazetten, de liedjeszangers stonden er
rond, en zongen dat het klonk, en alles was in vreugd,
tot dat het gedoken monster gekend wierd; immers
van de opstokers was alles bereid om al te vermoorden
dat goed was.
Onze priesters vluchtten weg, 'k he 't nog wel onthouden dat ik onzen pastor voorby my zag slepen, op
een slee, in een vrouwmensch gekleed. Ons wereldlyk
bestier werd veranderd, het nieuw bestier deed de
klokken van den torre halen om „natie stuvers" te
gieten en zy stelden eenen nieuwen priester in de kerke
om dienst te doen naar hunnen zin.
Maar ik en ander jongens van myn soorte hadden
aan onze ouders gevraagd of dat onze geestelyke overheid was, en zy zeiden dat 't een was dien de Jakebyns
gezonden hadden.
't Was genoeg.
Van den eersten keer dat hy, met geheel zynen aanhang, naar de kerke gong, om dienst te doen, ik en
myn soorte, wy stonden gereed tegen dat 't gedaan
was, met alle soorten van dingen, onder ander gersfakken, om te smyten. Wy bleeven stille tot dat hy,
met zynen koster, ne zekeren Waan S..... van L .....
den maire en den „andjo en" 1 ) zoo wy toen zeiden, uit
de kerke waren, maar toen begosten wy zoodanig te
smyten dat zy niet en wisten waar vluchten of waar
keeren, want ze kreegen 't zoowel al vooren als al
achter; 'k weet wel dat ik de gersfakken zag uit zyn
hoedjen hangen. Zy en vonden eindelyk geen ander
1)

Adjoint zeker. Nota van 't Jaar 3o.
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middel als, met veel haaste, deur de jongens te springen, die daar by honderden waren, som met een
roksken aan, som met een broek, en zeere weg te
loopen om niet meer weer te komen om zulk een lesse.
Onze goe priesters deden dienst by nachte, ievers op
een vaute of in een schure, en 'n hadden op ons dorp
niet te vreezen; al de menschen dean samen om ze te
beschermen, maar elders gong het slechter.
Het opgestookt monster was als een roe om de goe
te slaan, maar als de opstokers meenden dat zy geheel
meester waren en niets meer te vreezen en hadden,
God toogde dat Hy meester alleene was. Hy brak de
roe aan stukken en Hy smeet ze in 't vier, en daar
kwam een ander, de held van Marengo, met zyn grenadiers, en „schipte" geheel hun wekkerspel buiten.
Toen zongen de liedjeszangers overal van
't Moeten aan d' hel nieuwe grendels zyn!
Weg, weg, Jakebyn. Jakebyn, Jakebyn,
't Dunk my da 'k het nog hoore, en 'k peisde dat er
nooit geen Jakebyns meer en zouden uitgekomen hebben, maar 't en duurde niet lange.
Als de groote man vele volkeren overwonnen had
stookten de Jakebyns hem op tegen de kerke Gods en
by viel gelyk al die hem daarin hebben voorgegaan,
en al die hem op dien weg volgen en zullen niet beter
varen, gelyk het tot nu toe gebleken heeft.
Maar de Jakebyns van vandage en houden daarom
niet op van brouwen en stoken in alle landen en by
alle menschen waar zy eenigen toegang krygen.
Gelyk ik van myn jonge jaren ondervonden hebbe
vinde ik ongelukkiglyk nog, in mynen ouden dag.
Wat en hebben zy niet al gedaan om die groote
onverschilligheid in de menschen te krygen en alien
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eerbied weg te nemen. 't En zyn nu, gelyk voor dezen,
geen liedjeszangers meer, hier in Vlaanderen, die hen
helpen, maar schryvers uit intrest en om geld te winnen, iedereen kan nu fransch en leest al dat by krygt
zonder te rade gaan van ouders, geestelyke of wereldlyke, elk wordt alzoo in beweginge gebracht door dien
zwaren klomp en zwerm van framasons die ons aan
lyf en ziele hangen.
De eene partye schryft van een geestelyken staat als
of het al Judassen waren: men moet maar geestelyk
zyn of ouder van geestelyken, men moet maar zyn
christelyke plichten kwyten, om in den ban te vallen
van al de Jakebyns. Ah! erg gevolg van opstokery en
van 't gedoken gewichte dat alles doet scheef gaan: de
andere, 't zy verdediging, 't zy vrake, laten ook los op
den vyand, en, in den hoop, kwetsen zy misschien wel
onverweets sommigen die, blind of ter goeder trouw,
niet en weten waar zy staan of wat zy doen; zoo scheurt
het al van een en al die nog conscientie en eere hebben,
onder onze gelukkige tegenwerkers, al die op het punt
stonden om de hand te geven en vriend te zyn vinden,
maar al te dikwyls, in eenen dwazen trek, of in een
onvoorzichtig woord, of in een andersgemeend bybrengen, redens tot afbraak voor altyd en om niet
meer te weerstaan aan de geweldige trekkingen van
dat donkere framasonsgewichte. Alzoo is 't „ketje mi
ketje were" ten koste van kerke en staat.
Ah! 't is van herten gezeid : God betere 't! en weze
ons doze eene zalige Kerstdag!
(Zondag 25 December 1864.)

KEMELZWELGERS.
Daar waren veel muggen in 't land van Gallileyen
en die muggen zoopen geern wyn, en alzoo gebeurde
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't dat de wyn moest wel toegestopt of toegedekt zyn,
of, in weinig tyds, lag hy vol verdronken muggen; nu
de religiebedervers, vryheidhaters, keeraafsche of
averechtsche wetgevers of uitleggers van dien tyd, uit
valschen eerbied voor de goddelyke constitutie die 't
yolk van Israel verbood eenige karonje of doodaas te
genaken, die gasten, Phariseeuwen hieten ze toen, ze
'n dronken nooit geen wyn, of hy moest „deurgesteken"
zyn, by middel van een zye of zeefde; — ne „filtre"
zouden ze nu zeggen, maar een zye is eigentlyk het
woord.
En dat was uit vreeze dat er in dien wyn — misschien! — een muggebeentje of een vlerkevliesken, of
wel een geheele doode mugge mocht verzonken liggen,
en, hadden ze dat eendelyk stuk doodaas moeten genaken, ze waren bereeuwd, ontreinigd, onteerd, en de
wet, aai! de wet, die was geschonden!
„Wee u blinde leidslieden! riep hun Christus toe,
die eene mugge uitzygt en eenen geheelen kernel kunt
doorzwelgen! Wee u, schynheilige pennelieden en
Phariseeuwen gy eet de weduwen en weezen op, met
huis en al, gy en doet noch recht noch redelykheid;
gy loopt het land of om een te maken zoo als gy zyt,
en als gy hem in 't net krygt, gy maakt er een hellekind
van en dobbel zoo slecht als gy zelve; wit gemaakte
grafsteden dat gy zyt, van buiten ziet gy er wit uit en
van binnen zit-je vol boosheid, onrechtveerdigheid en
doodsbeenderen".
Zoo zeggen wy ook : Beurzesnyders en grafschenders,
wat komt gy voor den dag met uwen eerbied voor de
wet! Gods wet en eerbiedigt gy niet, noch uwe eigene
wetten, als 't is dat wy, christene menschen, er voordeel
in vinden. Met honderden en duizenden hebben wy
onlangs geteekend om in de gewyde aarde, by vader
en moeder, zoo 't de wet is, begraven te zyn, en by
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geen ongeloovigen; die wet, 8 kemelinzwelgers, hebt
gy tienmaal, honderdmaal, met opzet, gebroken, spyts
al dat er was, en nu komt gy, nog met de knipschare
in de hand, waarmee gy weduwen en weezenkinders
hun recht en hun deel afgeknipt hebt, nu komt gy den
eerbied prediken voor de wet op de kerkhoven!
Hebt gy Peerebooms „circulaire" niet gelezen?
Daar is ievers een blinde kerkhofmol of twee die hem
gaan overdragen zyn, dat hier een lyk te diepe, daar
een te ondiepe, daar eene moeder met heur kindje in
een graf begraven zyn geworden, en zeere! zeere!
gedonderd en gebliksemd tegen die schrikkelyke overtredinge van de wet op de kerkhoven.
Waren 't nog maar de zielen van de menschen die
gevaar liepen, of de eere van 't land, of de weerdigheid
van 't senaat, of iets zulks, maar lyken die twee duim
te diepe gegraven worden, 't is om er zyn dood te
halen?
— Maar de gezondheid!
Jongens als 't alzoo voortgaat, met die katholike putmakers die niet meer en vreezen een dagelyksch zondeken te begaan, sedert dat de hoogputmaker van
Brussel zonden bedryft zoo hooge als pereboomen, al
waar by kan, ah! geheel 't land gaat de peste krygen!
Aei Heere, ik beginne toch geern't evangelie te
lezen? 't staat er al te male in, muggezichters en kemelzwelgers, gasten die met een balke in hun ooge zitten
en gedurig liggen roepen . „staat! ei, Pier, wacht, dommerik, staat, zeg ik u, 't zit e stoiken in uwe ooge, late
't my uittrekken".
Trekt uw tonge uit en geeft ze aan den hond:
ze is valsch, want ze'n kent noch recht noch vryheid
toe, 't en zy aan uws gelyken; ze is boos en 'n kent
geen kwaad, 't en zy dat op onze mauwe gevest wordt,
en, by donkeren, voor onze deure geleid!
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De gezondheid, — laat wet zyn dat wet is, 't zy voor
ons 't zy voor u, — maar als gy, vryheidhaters van
heel Europa, onze christelyke jongens, 't zy vlaamsche
of andere, by geheele bataillons omverre gemaaid hebt,
met uwe progressive kanonballen en geperfectionneerde karabynkogels, ligt gy dan ook te razen over de
gezondheid en de groote kwalen die voortkomen van te
diepe of te ondiepe, van twee by een begraven te zyn?
ge smyt ze maar al in eenen put, met wat aarde op,
en, terwyl gy triomphantelyk paradeert en dat het
blommen regent, uit vrouwen handen, op uw hoofd
dat met „gloire" bekroond is, hoore ik de roofvogels
roepen : vrake! vrake! terwyl ze springen van 't gedoode peerd op het lyk van den jongen christene, die
uwe gloire met zyn bloed betaald heeft!
Ondertusschen, vlamingen, houdt u „couche",
begraaft de gelukkige dooden diepe genoeg, niet te
diepe, schryft dobbel a, en 't vaderland zal gered zyn!
(Zondag 25 December 1864.)

LAUS DEO.
Lof zy den Heere! Alzoo begosten onze christene en
christelyke voorouders hunnen nieuwen handboek ten
tyde dat zy nog rekenden en 't jaar begosten met onze
moeder de H. Kerke : 't zy te Kerstdage, met de
geboorte, 't zy te Paasschen met de wedergeboorte
Christi.
Waren wy te Roomen, waar Zyne H. de Paus
Koning is, wy zouden al 1865 schryven sedert Kerstnacht laatstleden, ten 12 uren van den nacht; by
immers begint nog altyd het jaar met de onveranderlyke zonne, die alsdan haren loop begint, en, lyk met
reuzenschreden, aan 't klimmen gaat langs heure
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glorieryke hemelbane: de Paus begint met Christus, de
ware zonne onzes levens.
Ondertusschen, wy wonen in Vlaanderen, dat allengskes, en wel bezonderlyk sedert de jaren go, zyne
oude gebruiken vermangelt tegen nieuwe en dikwyls
averechtsche geplogentheden.
Die de wankelbare mane volgden, in hunne tydrekeninge, begosten eertyds het jaar met de eerste
mane achter Joeldag. Zoo Nieuwdag versprong, met
de mane, tot dat de Paus van Roomen de zake geregeld
heeft — de wereld wyt er hem weinig dank voor —
en de dagen zoo verdeeld in maanden, dat ze alle jare
effen uit komen en 't jaar vervullen.
Zoo heeft de Paus de wereldlyke overheid uit de
nesten geholpen en leeren klaar komen met de wankelbare mane en maanden, zelf altyd houdende nochtans
aan de zonne, die Christum verbeeldt, den oorsprong
van alle licht en leven.
Zoo 't jaar van de scheppinge, 't natuurlyk en 't
kerkelyk jaar begint met Kerstdag; en 't wereldlyk
jaar begint met den oudroomschen feestdag van den
afgod Janus die, zoo als men zegt, twee aanzichten
had. Of die twee aanzichten iets te doen hebben met
den nieuwdag van de wereld laten wy in 't midden:
't is alshands zeker dat men in Engeland, by de protestanten, nog altyd, katholiker wyze, het Nieuwjaar te
Kerstdag wenscht en zegt:
A merry Christmass
And a happy new year!
Een blyde Kerstmesse en een gelukzalig nieuwjaar.
Laus Deo! zeggen wy algelyk, God zy gedankt voor

't jaar dat uit is en Hy verleene ons een ander en een
beter jaar aanstaande.
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Ondertusschen valt ons Heeren besnydenisse, of
nieuwdag, binnen die dertien kerstdagen, die onze
voorvaders eertyds vierden in de blyde verwachtinge
van Christus, den Messias, en, naderhand 't is nu al
I000 jaar sedert dat wy bekeerd zyn, ter eere van Zyne
geboorte in den stal van Bethlehem. Daarbinnen valt
ook de feestdag van sinte Steven, den eersten martelaar, sint Jan, den welbeminden discipel, aller kinderen, en eindelyk, om te sluiten, op dertiendag zelve
valt de driedobbele feeste van de drievoudige openbaringe of „epiphaneia" Christi, te weten: te Bethlehem, aan de H. Drie Koningen; te Bethanien, by de
Jordane, in Zyn H. Doopsel; en te Cana, in Gallileyen,
op de bruiloft, waar Hy Zyn eerste wonder deed en
water in allerbesten wyn veranderde.
't Is weerd dat men toen ook feeste houdt en aan
tafel zit, met vrienden en kennissen, als Christus, Zyne
heilige moeder en Zyne discipelen den armen bruidegom en zyne bruid te Cana, de ried-prochie, die eere
niet ontzeid en heeft of to geweigerd.
Kerstdag hiet joeldag by de heidensche Vlamingen,
maar Kerstnacht hieten ze moedernacht en de twaalf
volgende dagen waren de moederdagen van de twaalf
maanden; dertiendag, die op den hoop kwam, was dan
eigentlyk 't begin van 't jaar; en gelyk de menschen
nu nog veel houden van wel te beginnen, ja nog veel
te veel prys hechten aan handgiften en aan 't eerste
gemoet, zoo men zegt, zoo ging het eertyds ook, en
men handgiftte 't jaar zoo treffelyk als dat men koste.
Hadden dus de heidenen redens, de christengeworden vlamingen hadden nog meer en nog beter
redens om dertiendag wel te vieren.
En ziet hoe alles, door Gods wonderbare voorzienigheid, 't een op 't ander paste.
Gelyk onze heidense voorouders geern rond eenen
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koning geschaard stonden als er te vechten viel, zoo
zaten ze geern rond eenen koning, als ze slag leverden . . . aan tafel; en gelyk er te Cana, op de bruiloft,
een architriclinus was of tafelpresident, zoo wierd er
ook, in onze oude feestmalen een rex convivii of tafelkoning gekozen; en dit hun oud oud gebruik onderhouden hedendaagsch nog de christene Vlamingen,
ter eere van de H. Drie Koningen en ter eere van den
opperkoning Christus, die Zyn eigen goddelykheid, op
dien dag, onder het kortstondig gebied van eenen
tafelkoning, te Cana in Gallileyen, geweerdigd heeft te
vernederen.
Een onzer goede meeschryvers heeft, op eene andere
plaatse, gezeid wat by wist over de vermakelykheden
van dertienavond; daar is nog zoo vele by te voegen,
dat wy niet voorder en kunnen of 't en is wat geven
en wat belooven, tegen den naasten dertiendag.
Immers, hebben te Kerstdag de kleene kinders, van
in hun bedde, waar ze met die „zestien Engelkes"
naartoe gegaan waren, den Engel Gabriel aanroepen
en gezeid:
Ingeltjen Ingeltje Gabrieel
Bring me e koekske van Wynkasteel,
Wynkasteel in Spanjen,
Appeltjes van oranjen,
Wynkasteel alleene,
Bring me e koekske kleene,
Bring me e koekske groot,
Leg het in Maria's schoot;
Jeeseke zal 't wel beuteren
En Jantje zal 't wel sneukelen,
Nu zyn 't grooter lieden, arme menschen, of wel in
schooyers verkleede treffelyke jongens, die de prochie
rond gaan om 't Godsdeel, voor den armen; nu is er
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kwestie van „goebe" en „rommelpot", van sterre en
gezang, van wafels en koeken, eerdappels, brood en
terwekoorn die men verzoekt al zingen:
Wy komen dertien-avond bezoeken,
He-je geen wafels of pannekoeken,
Een twee drie, in 't beuterpateel:
Menschen geeft ons het Godsdeel!
Twaalf vieren worden, by plekken, ontsteken, in
eenen ring, met een groot vier in 't midden, ter eere
van Christus en zyne 12 apostelen; men schiet dat de
eerde beeft, van als de eerste wafel uit het yzer komt;
men verbrandt de oude „tooverhekse" om te beteekenen dat het oud jaar en al 't oud verdriet uit is, in
laayenden geniver; men geeft noten te kraken en
raadsel te raan, zoo't de Joden, op hunne trouwfeesten,
en misschien wel te Cana, in de tegenwoordigheid
Christi, ook deden.
Maar 't geestigste van al is „koning trekken" of den
koeke snyen, met de boone daarin, om te weten wie
er zal koning zyn. Waar mag de boone zitten, de witte
boone en de zwarte boone, of de boone en de erwete,
voor den koning en voor de koninginne?
't Is een kind dat snydt en deelt, zoo gezeid om 't
bedrog daar uit te houden dat er algelyk in kruipt,
eens- of anderszins„ bezonderlyk, als men gedrukte of
geschreven briefkes trekt; want de liberaalste van 't
gezelschap, 't is te zeggen die van wien men meest te
verwachten heeft, is bykans zeker van gekozen te
worden en „keizer" te zyn!
Is de pastor of een geestelyk persoon aanwezig, by
krygt drie stukken van den koeke, vooren of : een voor
Ons Heere, een voor Onze Lieve Vrouwe, en een voor
de H. Drie Koningen, de welke stukken hem worden
afgekocht en 't geld daarvan is voor den armen!
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Dan kiest de koning zyn komnglyk hof en zyn huishouden : eenen raadsman, sekretaris, biechtvader, docteur, schenker, snyder, kamerheer, dienstknecht, suisse,
portier, brievendrager, zanger, muzikant, kok, hofnar
of to zot, en nog andere bedienden, volgens 't getal,
waaronder de laatste altyd op zyn briefke vindt staan :
Aschevyster, keukenmol,
Zit by 't vier en klap'et „ol."
Dit woord aschevyster, dat wat aardig klinkt als men
het noemt, is nochtans de oude eigen vlaamsche name
van dat meisen, of dien knecht die, eertyds in de
vlaamsche hoven, „al 't vuile van den reep deed", zoo
men zegt; by voorbeeld: 't vier blazen en den aschen
rekenen.
Daarom heet men zulk een nederig schepsel: slaafke,
vuilschortje, aschenpoetserke, schoepoetserke etc.; in
't duitsch aschenbroel, in 't deensch en in 't zweedsch
askefis, byna gelyk in 't vlaamsch.
Elk moet zyn ambt doen tot den middernacht, en
op sommige plaatsen moet, elken keer dat de koning
zynen dorst laaft, iedereen roepen: „de koning drinkt"!
op straffe van gebrandmerkt te worden van den zot,
met een kole, in 't open aanzichte.
't nieuwe en 't oude:
Een paar handschoen voor de koude,
En een paruke met hair
Voor een zalig nieuwejaar.
Voor nog wetensweerdig aanzien wy dat men, op
i oo uren van hier, diepe in Duitschland, het zelve
wenscht, en in de zelve omstandigheid, te weten:
„E barick von gashohr"
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„een paruke van geethair”; en dat in Engeland het
gewoonlykste nieuwjaar-geschenk, van over ouds, nog
altyd een paar handschoen is.
(Nieuwjaarsavond 1865).
(No. 25).

TE JERUSALEM.
Op de plaatse zelve waar eertyds Salomons tempel
stond en waar Konstantyn de Groote, Rooms keizer,
zoon van St. Helena, die heilige engelsche vrouw, die
't H. Kruis gevonden heeft, eene christene hoogkerke
bouwde, op die heilige plaatsen en in die hoogkerke
zelve van Konstantyn den Groote, daar staat er een
prachtige marbelen preekstoel.
En op dien marbelen preekstoel klimt alle vrydage
een mahumedaansche predikant; die kerke is ons
immers afgepakt geweest, al van over lange jaren door
de Turken.
En die predikant houdt in zyn een hand den
„khoraan" of „leesboek" van de Mahumedaansche
dwaalreligie, en, in zyn ander hand . . .
— Wat? ne wywaterkwispel?
— Neen!
— Wat dan, zyn horloge?
— Ook niet: ne savele!
— En waarom die savele?
— Hoort, 'k ga u dat zeggen : geheel 't zuiden en
't oosten waren eertyds katholyk, zoodanig katholyk
en heilig en deugdzaam dat er het onderaardsch en
donker gespuis, dat de wereldhorloge altyd tracht to
doen scheef gaan, spyt om had.
En daar kwam een man, met name Mahumed, die
onder het gebied stond van de onderaardsche en gedoken loge van Satan, en by zei: ze moeten Mahume166

daansch worden! Zoo hy maakte een valsche leeringe
en al die zyn leugens niet en wilden gelooven hy kapte
er naar met zynen savele, en al zyn predikanten ze
gingender met den savel naar toe, en 't en duurde niet
lange of daar waar 't altemaal christenen waren, waren
't nu altemaal Mahumedanen. Alzoo wierd de
Mahumedaansche dwaalreligie de religie van den staat
en 't hoofd van den staat was de groote Turk. Daarom
is het dat die turksche predikant, in den name van den
staat, met de Mahumedaansche religie in de eene
hand, onder de gedaante van den „khoraan" en 't
geweld van den staat in de andere, onder de gedaante
van eenen savele, alle vrydage op dien predikstoel
klimt, in die oude katholike kerke. Alzoo is 't dat het
heiligste en 't beste ontheiligd en onteerd wordt door
het boos gedoken geweld van de „loge" van hier onder,
alwaar Satan zelve framason en grootmeester speelt.
Heilig land van Vlaanderen! zal 't met u gaan gelyk
met het H. land van Palestina? Ik zie ook predikanten
komen met boeken en savels, met leeringe en geweld,
met de geweldige leeringe, de gedwongene leeringe,
waarin iedereen zal gedwongen zyn te hooren uitleggen dat de allerzaligste leeringe, onder alle wetendheden en leeringen des werelds de staatsleeringe is of
de staatsreligie, dat is te zeggen geen religie.
— Ja maar! heel Vlaanderen is katholyk!
— Ja maar! heel Afrika, Palestina en zoo veel
andere landen waren ook katholyk en ze'n zyn nu niet
meer katholyk!
— Ja maar! de poorten der hellen . . . de steenrotse . . . de ware religie en kan niet vergaan! ze is
gesteund op Gods woord!
— Ja maar! de ware religie is gelyk de zee, die ook
niet en vergaat maar die weggaat van de een plaatse
en toeneemt in de andere.
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Kykt een keer naar Damme, daar spoelde eertyds de
groote zee en ze kwam bykans tot aan Brugge, en waar
eertyds de schepen voeren daar rydt nu de ploeg. En
kykt toen een keer naar 't oude Blankenberghe of to
„Scarphout" daar waar eertyds de bosschen groeiden
en nu nog, diepe diepe onder 't zand, te vinden zyn,
daar danst nu de vischerschuite op het swanselende
water.
Zoo is 't ook met de religie Christi: ze is onvergankelyk, 't is waar, maar ze vergaat nochtans, ze verhuist,
om zoo te zeggen, van 't eene land naar 't andere.
— Ja maar! is er nu gedwongen leeringe, of gaat
dat nu zoo slecht in ons land? De koning geeft I000 fr.
aan het S. Barbaras genootschap, Mazeman en
Nieuwenhuyse zyn alle twee kerkmeesters, Rogier stemt
voor de Bollandisten en onze kommissaris van 't
arrondissement heeft eenen splenternieuwen paternoster gekocht, van zeven tientjes, en tot preuve van
dien, 'k heb ik een endeke daarvan zien uit zynen
zak hangen: is dat om zoo te roepen als of 't mes al
op de kele stond?
— Ja maar! in den eekerling zit de meulenstake!
Peereboom wierd overtyd gevraagd, en ze sloegen
op d'hage, om te weten of hy de wet van 42 ging veranderen of niet, anders gezeid, of hy de priesters ging
hun gezag laten in de leegere scholen of niet, en, door
't danig slaan op d'hage, wil ik zeggen, op Peereboom,
is er een eekerlinksken of gevallen.
Dat is wonder, he, een eekerling van nen Peereboom? nu, in dat eekerlinkske zit de meulestake en hy
zalder uit groeyen, let er op.
— Wat zeid'hy dan?
— Deze honingvloeyende woorden: De tyd is nog
niet gekomen! le moment n'est pas venu! maar als de
moment zal zyn venu, 't zal toen in Vlaanderen gaan
gelyk nu in Baden.
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— Hoe in Baden, waar is dat?
— In Duitschland, langs den Rhyn, niet verre van
Zwitserland, daar is de moment venu, daar is het
eekerling, dat hier maar een eekerling en is, alree een
sterk plantsoen van een bille dikke ; daar moeten de
ouders hunne kinders naar de slechte scholen zenden,
uit kracht van de wet, en als 't een keer uit kracht van
de wet is, die 't toen niet en doet, de savel komt er
tusschen; — de policemannen en de gendarmes dragen
immers elk nen schoonen blanken savel? — wel, gy zult
het zien, in de school en mag de meester nu geen wisse
gebruiken, maar buiten de schole, gaat er het gouvernement van Baden, en ons gouvernement ook, want
takskes zullen wilgen bedygen, naartoe met den savel,
om de jongens en de jonge dochters de staatsreligie en
den staatsdienst te leeren inzwelgen en onderhouden.
Nu zyn wy nog vry, al veel te vry naar hunnen zin,
ze haten onze vryheid, ze haten ons, omdat we vry zyn,
zy haten ons gelyk de bankroutier zyne schuldeischers,
't zyn averechtsche vrygezinden, 't zyn vryheidhaters
hier, in Baden, en overal.
Ook onze heilige Vader heeft nen sterken brief geschreven naar den bisschop van Vryburg in Badenland
waarin by zegt :
1° Dat het ongeluk van den tyd welken wy beleven
voortkomt uit het slecht onderwys.
2° Dat het onderwys, om goed te zyn, moet gesteund zyn op het geloove, op de zalige leeringe van
Christus.
3° Dat de scholen, waar de godsdienst in eere niet
en is, waar men de christelyke leeringe niet en leert als
grondleeringe, waar de priester buiten gesloten is, dat
die scholen bederfscholen zyn en dat de leerlingen die
uit zulke scholen gaan komen, door hun slecht gedrag
den ondergang zullen zyn van hunne familien, van
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's staats voorspoed en van de christelyke beschaafdheid.
4° Dat de geloovige christenen in conscientie
hunne kinderen naar zulke scholen niet en mogen
zenden, en, by geval zy ongelukkiglyk kinders in zulkdanige scholen hadden, dat zy in conscientie verplicht
zyn van ze daar uit te trekken.
5° Dat de bisschoppen en pastors verplicht zyn de
ouders diesaangaande te vermanen.
Zoo stond het in 1864, beminde lezers en lezeressen,
God betere't, en geve ons een zalig Nieuwjaar!
(Nieuwjaarsavond 1865).
(No. 25).

DERTIEN-AVOND.
Over honderd en oneffen jaren bestond er in vele
streken, en onder ander hier in 't zuiden, een schoon
oud gebruik op dertien-avond. Op al de buitengemeenten, ik en kenne de oude gebruiken van stad niet,
met het vallen van den avond gingen de klokken op
en men luidde 13 pooizen te reke. Geheel de prochie
stond en horken tegen dat de klokken den eersten tik
gaven; immers 't en was niemand die toen nog ne slag
wilde werken, 't eene sprong van 't getouwe, 't ander
van 't spinnekraam en men liet al vallen dat viel. De
geweren die aan de balke hongen wierden afgenomen,
geladen en afgeschoten, en welhaast stond alles in
beweging, 't was al schieten en luiden dat men hoorde
of zag. Iedereen stond op zyn zondagsch, en gebuurs
en familie gingen tot malkaar om dertienavond te
vieren. Men begon eerst met wat te klappen en de
koutenansie viel natuurlyk op het inlandsch lynwaad,
op het were, op den akker en op den feestdag van
's anderdags. Daarna ging men aan het kwaarten en
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als 't rond den achten was wierd een net tafelkleed
opengespreed en geheele pateelen pannekoeken
kwamen te voorschyn.
Het is zeker niet noodig van te zeggen dat al de
genoodigden er veel eer aan deden, onder het hertelyk
gelach, het klinken der glazen en de kluchtige spreuken
onzer voorouders.
Maar 't beste kwam laatst.
En wat was dat?
Een lekker, schoon, groot koekebrood, waarin een
boone gebakken zat. De jongste uit 't gezelschap nam
een groot mes, gaf een kruis over de koeke en sneed
hem in zoo veel stukken als er aanzichten waren; die
het stuk had met de boone daarin, was koning of
koninginne. En, of er alsdan leute was in 't huis!
'k Belove 't je!
Als het avondmaal geeindigd was, dan moeste eenieder, jong en oud, een liedje zingen, en 't is dat ze
't kosten over tyd, en men ging daarna weerom aan
't kwaarten.
Ondertusschen wierd de geniverpulle op tafel gezet.
Op zulke avonden mocht er een druppelken of ! Het
wierd alzoo allengskes late en rond den twaalven
scheedde geheel de kompanie verheugd en verblyd
uiteen en men wenschte malkaar de goe ruste.
't En gaat hedendaags alzoo nie'meer; 't moet nu al
serieus en op zyn fransch zyn.
(Nieuwjaarsavond 1865).
(No. 25).

GOEDENDAG.
Van over ouds heeft de Vlaming zyn eigen zelven
moeten te were stellen tot behoud van zyn lyf en leven,
tot bescherminge en vrywaringe van zyn land, zyn geld,
zyn tale, in een woord : van al dat by hadde of bezat.
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Ten tyde dat de franschen onze ergste vyanden
waren, miek men te Brugge schrikkelyke wapens, en
men gaf ze den vlaamschen name van „goedendag".
't Waren lange zware staven, met yzers beslegen en
scherp aangezet.
Daarmee kon men een man van zyn peerd slaan of
het peerd zelve omverre steken; in den grond gezet,
diende het, lyk de hedendaagsche bayonetten, om
peerdenaanval tegen te houden, en 't is gelyk welke
vyand zulk een wapen ontmoette, het bood hem
goeden dag met eene beleefdheid waarin de franschen,
te Kortryk, in 1302, weinig smake vonden.
Hand- en kruisbogen zyn nog bekend, en worden in
de hedendaagsche „gaai"schietingen te werke gesteld.
De pyke is maar nauwelyks uit de handen van de
burgerye, en ik heb het wel onthouden dat de twee
„prekels" waarmede ik eertyds, op het ys, mynen
ysstoel voort stak van den ouden pykstaf gemaakt
waren, waarmede een vaderlander van dien tyd, in
1830, by de Kruispoorte op schildwacht stond.
Ja maar, het schrikkelyk wapen onzer tyden van
vooruitgang en van verbeteringe, het canon en 't carabine, hebben alle uitvindingen van eertyds overtroffen.
Van den achtienponder die onze vaders op schouder
naar Spanjen of naar Rusland droegen, tot den moorddadigen revolver of draaipistool, 't draagt al de dood
en 't breekt, op eenen wenk, den levensdraad of van
die er het minst op peizen mocht.
Wat baat het al nochtans; wy zouden de beste
wapens van de wereld hebben en handhaven kunnen,
wat baat het al zonder dat wapen, dat zoo menige
onder ons schynen te verwaarloozen en ongebruikt te
laten hangen.
De goedendag van onze tyden is de vrye en vaste
wille van den man, die, volgens God en zyn geweten,
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deel neemt, zoo als 't zyn recht is, in 't bestier van zyn
eigen land, of stad, of gemeente.
Dat is een sterker wapen dan al de wapens die onze
voorouders eertyds, ten dienste van God en land, gebruikt hebben.
Dat hebben ons de mannen van 't kongres, de
mannen van 't jaar 3o, achter gelaten: het wapen van
wille, verstand en vryheid, het wapen van de kiezingen.
Ander wapen en hebt gy niet meer, Vlamingen van
't jaar 3o, en als men peist dat religie, recht en redelykheid, eere van land en yolk op het spel staan en zoo
heviglyk bestreden livorden, dat kiezen en wel kiezen
ons laatste wapen is, men wordt neerslachtig op het
zien wat er zoo vele onder ul. tot nog toe met dat
wapen gedaan hebben, of plegen te doen.
De schichten die wy dragen hebben ons eigen herte
doorboord, zy hebben onze vrienden, slinks en rechts,
in den grond geschoten.
Daar zynder die gekozen hebben voor de belle en
voor Satan, en dat uit onbedachtheid, om een glas
bier misschien, of om eene ydele belofte.
Ze hebben God verraan, want, het recht en het goed
't is God die dat voorenstaat, die daar rekeninge over
vragen zal en die de verraders daarvan diere zal doen
betalen.
Wat is kiezen voor vele treffelyke, fraaye, maar laatdunkende onbedachtzame lieden; wat is 't?
Dat en is, zoo peizen zy, dat en is geen religiewerk,
geen zake van conscientie.
Als Pilatus roept: „Wien wilt gy dat ik vry late,
Jesus of Barrabas"? Barrabas roepen, Barrabas kiezen
en Jesus laten leen ter kolomme om gegeeseld en
gekruist te worden; is dat geen conscientiewerk?
Men lacht met die daar conscientie van maken!
Maar vat zyn wy toch geworden?
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Petrus hadde tegen Christus gestemd, drie keeren
te reke zyn herte en conscientie tegengesproken;
Christus keek naar Petrus en 't was genoeg; Petrus
kreesch jaren lang, tot aan zyn dood toe, dat de veuren
in zyn kaken stonden van te kryschen; Petrus beklaagde
't hem zoo bitterlyk dat hy gelukkig was van voor zyn
meester te mogen sterven met zyn hoofd omleegewaards; Petrus, de wankelbare Petrus, wierd nadien
zoo standvastig dat hy mocht tot rotse en grondsteen
dienen, om de onwankelbare kerke Christi op te
bouwen en den onroerlyken stoel van Pius op te zetten,
— en gy!
Gy, die tegen de stemme uws gewetens, tegen de
stemme Christi in zyn Sakrament, tegen eigen herte en
tegen al dat er is, God verraden en verkocht hebt, gy
en weent niet, maar gy lacht en gy boft en gy zult het
nog doen!
Het bloed van Abel riep om vrake tot God en Cain
en had geen ziel vermoord ; wat zullen de zielen roepen
tegen u, van die door uwe schuld kwalijk geleerd,
kwalyk opgebracht, kwalyk gedreven, kwalyk bestierd,
en kwalyk zullen gestorven zyn?
Gy maakt daar geen kwaad van en gy zoudt geern
peizen, om dat het Jaar 3o wat lachen kan, dat het
daar ook geen kwaad van en maakt?
Neen, 't en maakt er geen kwaad van, 't is kwaad.
't Grootste kwaad van al, om dat er meest kwaad
uit voorts komt, is — wetens en willens zyne plicht
verzuimen als het kiezinge is.
Doet lyk Petrus: wordt rotse! en God geve u goeden
dag!
( 7 Januari 1865).
KOKKEDEKOK.
De hospitaal-nunnekes te Luik, in 't walenland,
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hadden een schoone schilderye van de geeselinge
Christi.
Ja maar, 't jaar II van de sankulottenrepublike,
anders gezeid de republike zonder broek, kwamen ze
die schilderye afhalen en, onder belofte van betalinge,
meevoeren naar Frankeryk.
Kokkedekok no 1 gaf later die schilderye aan de
zeestad MarsiliEn, voor een present.
't Is gemakkelyk geven voor die daar zoo gemakkelyk aan komt.
De schilderye en heeft nooit betaald geweest. De
nunnekes, of hunne vrienden, hebben integendeel veel
geld daaraan gehangen om hun schilderstuk weer te
hebben, 't was immers de vermaarde Rubens die 't
gemaakt hadde.
Niet te doen!
Onlangs hebben ze naar Kokkedekok no 3 geschreven, hem verzoekende by zyn gevoelen van recht, etc..
Peist een keer: gevoelens van recht!
Hier is de Kokkedekoksche antwoorde van 16
December 1864.
„Ul. recht aan de schilderye is al lange verjaard;
ware 't zoo niet, uit hoogere redens, zou ik algelyk de
schilderye blyven houden;
„Sur ce, que Dieu," enz.; in 't vlaamsch: God
beware u! m'en geven niet!
Wat die hooge redens mogen zyn weet Kok... en
de reste zeker best.
Nochtans, om des wille dat het jaar 3o vele met
zynen raadselman te doen heeft, zou het wel durven
ne keer geraan derachter.
Ik ben styf van 't gedacht dat Kok . . . etc. van zin
is, in zynen ouden dag, veel te mediteren op de geeselinge Christi, en dat die schilderye hem daartoe wel
te passe zal komen peize'k ook.
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Immers hy heeft daar nu dien anderen Christus en
stadhouder Christi die nooit iemand kwaad gedaan en
heeft, tegen wien geen overeenkomende getuigenisse
te vinden en is, op wien de loge-mannen: Kruist hem!
roepen, hy zou zeker geern wel mediteren hoe 't Pilatus
I aan boord geleid heeft, in zulke netelachtige omstandigheden.
Dat ware in der daad eene hooge reden.
( 1 4 Januari 1865 ) .
WAAROM DAT HAAT-EN-NYD
NOG LEEFT.
Daar was ne keer een arme man en by hadde twaalf
kinders, en als het dertienste op de wereld kwam —
't was e knechtje — by en wister niet wat mee gedaan
om in 't leven t'houden en zelve nog aan den kost
te geraken.
Te vonderlinge leggen en dorst hy niet, zelve onderhouden en groot kweeken en kost hy niet, zoo wat doet
hy my?
Hy zegt tegen zyn eigen zelven: 'k zal zoeken of ik
het niet en kan uitbesteen by eentwien el die 't wil
aannemen en gevader zyn van myn kind.
Zoo by gaat uit en by vraagt: wie wilt er gevader
zyn van myn kind?
Den eersten dien hy tegen kwam was Woen den
afgod.
Zegt Woen tegen hem: wille'k ik gevader zyn van
je kind?
Nee'g! zegt de man, ge'n zyt gy niet rechtveerdig
genoeg: gy geeft den ryken al en den armen niet; ge'n
zult gy geen gevader zyn van myn kind.
Wat straten verder daar komt hy nog nen afgod
tegen, 't was Laai.
X76

Zegt Laai alzoo: wille'k ik gevader zyn van je kind?
Nee'-nee'g! zegt de man, ge'n zyt gy ook al niet
rechtveerdig genoeg: het huis van den goen brand-je
of en 't huis van den kwaan laat-je staan: gy en meugt
gy ook geen gevader zyn van myn kind.
Eindelinge, als hy verre verre gegaan was, daar komt
hy Donkerman Dood in 't gemoet die daar gewandeld
kwam op zyn pekkelbeentjes.
Zegt Donkerman Dood, van als hy hem geware
wierd en hoorde wat hy begeerde: 'k zal ik-ik compere
of to gevader zyn van je kind, geve't aan my, 'k zalder
wel vooren zorgen!
't Is u gedaan zei de man, want ge zyt gy in der
daad rechtveerdig: ryke en arme, gy komt om al dat
er is: gy zult gevader zyn van myn kind.
En sedert dien tyd, ieder keer dat die man van de
dood sprak zeide hy altyd: gevader of compere de
dood; en de menschen zeggen't nu nog alzoo.
Zoo compere de dood was gevader van 't kind, en,
als't tot de jaren gekomen was, maakte er hy nen
docteur van.
Maar 'k hadde al bykans vergeten te vertellen dat
compere dat kind nen name gaf en dat hy altyd „Haaten Nyd" zei dertegen.
Zoo „Haat-en-Nyd" dat was de name van dien
docteur of medecyn, te wege, en hoe dat 't gekomen is
dat Haat en Nyd nu nog leeft, als er al zoo veel andere
van zynen tyd dood en begraven zyn, dat ga-je gaan
hooren.
Haat-en-Nyd wierd een fameuze docteur en'k ga,
u zeggen waaromme.
Ge moet weten hy was overeengekomen en zyn papa
had hem beloofd, zegt hy: Haat-en-Nydtje, myn kind,
als gy by nen zieken komt, let op: ziet gy my aan 't
voet-ende staan, hy gaat genezen; staa 'k aan 't hoofdende, 't is de myne.
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Zoo, met dat sekreet, dat hy aan niemand en zei en
waar de andere niet van en wisten, want zy en zagen
compere niet staan, wierd Haat-en-Nyd de vermaardste
docteur van de wereld.
Als by zei: 'k zal ze genezen, by genas ze; en zeid'
hy: 't en is geen doen aan, 't was ook alzoo: by en
haalde er geen schande af, want: by en meesterde niet.
't Is daarom dat de menschen nu nog zeggen: ze
zyn compere te Ore.
Maar 't gebeurde op ne zekeren keer dat de koning
ziek wierd.
Wat dat by hadde en wete ik nu niet, noch wie dat
er ton koning was ook niet, maar by was ziek en zoo
ziek dat ze zeere kwamen geloopen en dat Haat-en-Nyd
mee moest naar 't hof!
Als Haat-en-Nyd binnen kwam, waar de koning ziek
te bedde lag, compere stond aan het hoofd-ende!
'k Ben gerenueerd! zei Haat-en-Nyd; (alzoo dat 't
niemand en hoorde, versta-je wel), den koning niet
kunnen genezen dat is een schoone somme geld uit
mynen zak en 'k ben myn reputatie kwyt!
Zoo wat doet by my?
Als by wat gepeisd hadde, en getast hadde, gelyk
docteurs al plegen, en dat de koning zyn tonge uitgesteken hadde, 'k ga-den genezen! zegt by alzoo.
Van te vooren hadde men kunnen een spelle hooren
vallen, dat 't zoo stille was, nu en was er bykan geen
houden meer aan van de blydschap: de konings vrouwe
bezonderlyk en wiste niet wat dat ze dei: 't was ommers
ne fraaye koning en hy zag zyn vrouwe, de koninginne
dat is te zeggen, uit der maten geerne.
Zoo Haat-en-Nyd gaf den koning wat kruiden in,
maar, eerst ende vooral, dede by hem uit zyn bedde
heffen, omme keeren en keeraafsch leggen, zoo dat
zyn voeten lagen waar zyn hoofd plag te liggen en zyn
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hoofd al den anderen kant : te weten aan 't voet-ende.
En de koning genas.
Jamaar Haat-en-Nyd had daarmee compere bedrogen, het gene weinig menschen doen op deze
wereld 1 ), en compere was zoo kwaad dat hy om hem
kwam en dat hy zei tegen Haat-en-Nyd: ge moet mee
met my.
En Haat-en-Nyd ging mee.
En ze kwamen te gare aan nen onderaardsche'
keldere waarder by duizende en duizende luchtjes
stonden te branden, som van een elle lang, som van ne
voet, som van een vuistje; andere en waren maar
tuitjes meer zoo hooge als een oortje beutere of nog
min, allah, keerskes in de „pupe" zoo men zegt, die
alle stappe stonden om uit te gane.
En wat is dat? zei Haat-en-Nyd.
Hewel, dat zyn de levens van de menschen, zei cornpere; ze staan hier, al die-der zyn. En 't warender wel
honderduist, of nog meer, van alle landen.
Haat-en-Nyd wierd verlegen : hy ha' fameus geerne
geweten hoe lang dat zyn keerske nog wel was.
Ziet gy daar dat kleen endeke van dat keerske, zei
compere alzoo tegen hem...
— Jaa'k, zei Haat-en-Nyd.
— Hewel .....
Maar Haat-en-Nyd en liet compere niet t'enden
zeggen, hy liep er naar toe en hy blaasde't uit en hy
stak het in zynen zak en hy liep er mee deure; en
compere liep er achter, maar gelyk hy maar flauw te
beene en was, hy en kost hem niet krygen en Haat-enNyd heeft zyn keerske weer ontsteken en tot nu toe
nog nooit laten uitbranden maar altyd voort op een
ander gezet, en 't brandt nog!
1)

'k Wete ik een te Brugge.
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N. van 't Jaar 3o.

En Haat-en-Nyd leeft nog!
Ha, wanneer zal haat en nyd ne keer uitgebrand en
gestorven zyn op deze wereld!
Onze voorouders, eer zy christenen waren, wierden
toch zoo schrikkelyk van den boozen geest, en dat in
veel dingen, bedrogen!
Was er iemand doodgeslegen, zyn naaste familie en
mocht noch hair noch nagels snyen, noch handen
waschen noch hoofd kammen, eer zy bloed gezien
hadden van den moordenaar, en zoo was 't, van jaar
tot jaar, bloed voor bloed, hand om hand, lyf om
leven; en het laatste dat de stervende vader zyn
kinderen op lei was : — vrake.
Haat en nyd en stierf niet met de menschen, maar
hy ging over van vader te kinde, gelyk een afschuwelyk erfdeel; blies m'hem uit en stak m'hem weg voor
een tydeke, 't was om hem weerom, en felder als ooit,
te ontsteken.
Hebt gy nog hooren spreken van die schrikkelyke
„veedten" zoo men zegt, van de eene familie, of van de
eene prochie op de andere?
Hebt gy nooit die schrikkelyke spreuke gehoord :
„het bloed trekt!"
Heeft grootheere u nooit verteld van als hy een
kleen kind was en dat zyn grootvader hem vertelde dat
de twee familien of prochien, die in veedte lagen, dag
stelden in nen Busch of in een herberge, en daar, van
weerkanten, hunne messen trokken, uit den scheezak,
ze in den leegen zolder sloegen of in de tafele, en, op
een teeken, subitelyk weer uittrokken en malkaar te
keere gingen, slag om slinger?
Weet gy, als men zegt: die man heeft een mes in zyn
mouwe, dat dat beteekent dat ge hem niet en moogt
te na spreken!
Ha! zoo waar was't dat haat en nyd niet en stierf
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by de heidensche vlamingen, dat zy er eenen verdichten
waarom van verzierd hadden, die tot op onze dagen
toe overgebleven is, en waarin dikwyls Ons Heere te
passe gebrocht wordt, of beter ten onpasse, in plaats
van den ouden Satan of afgod, aan wien de vierde dag
van de weke, Woensdag, toegeschreven is.
Maar waarom is't dat haat en nyd nu nog niet dood
en is, nu dat wy christenen zyn? waarom hoort men
nu nog van veedte en tweedracht, haat en vrake
tusschen 't yolk? waarom zynder nu nog familien, ja
prochien, in Vlaanderen, die malkaar niet en kunnen
gezien noch geluchten? waarom wordt er nu nog
gevochten en christelyk bloed gestort, gelyk onlangs
2
te
't En liegt in der daad aan Christus, aan Zyne allerzaligste leeringe, noch aan Zyne priesters niet!
Ze hebben hun land verlaten om ons te komen
leeren, zy zyn gestorven om ons dat kwaad heidendom
of te bringen, gelyk sint Lieven te Esche en sint Bonifacius in Vriesland, ja gelyk die goede Karel, onze
graaf van Vlaanderen, die, op den burg te Brugge,
waar nu die schilder staat, van halve heidenen vermoord wierd, om dat by zoo christelyk was.
Hoe zal 't gaan als wy nen keer wederom verheidend
zullen zyn en altemaal ( ?) bekeerd tot het nieuwe
staatsheidendom, en als die jonge progressive heidenen
met revolvers zullen weten te spelen in plaats van met
de vreede messen onzer vaderen? als de nieuwe
heidenen al de oude en schoone gebruiken die de kerke
heiligt en goedkeurt zullen weggemaakt hebben en de
oude schande des heidendoms wederom bloot geleid
en aanbeden? de engels en de heiligen uit den hemel
gejaagd (dat zy kosten! ) en de aarde vol d . . . . s
gekweekt : hoe zal't toen gaan?
„Gy hebt gehoord dat er gezeid is : ooge om ooge,
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en tand om tand, gy zult lief hebben uwen naasten
ende haten uwen vyand ; de heidenen doen dat ook,
maar ik, ik zegge u lieden: hebt lief uwe vyanden, doet
hen wel die u haten ende bidt voor de gene die u vervolgen en te onrechte kwellen, op dat gy moogt
kinderen zyn uws Vaders die in den hemelen is; die
zyne zonne doet opgaan over de goede ende kwade,
die regent op de rechtveerdige ende de onrechtveerdige
..... en, daaraan zullen zy verkennen dat gy myne
discipelen (dat is christen) zyt, is 't dat gy lief de zult
gehad hebben de eene voor de andere".
Dat is de leeringe van Christus, zoo zy staat, in
Sinte Pieters letters, by Sint Matheus, aan 't vyfde
kapitel; en ware die leeringe beter onderhouden, Haaten-Nyd zou al lange dood en begraven zyn, God gave't,
maar nu leeft by nog!
( 1 4 Januari 1865 ) .
GAZETVULLINGE.
Niet lange geleden — 't was op eenen vrydag avond,
dat ons gazetje kante en klaar was — niet lange geleden, zoo trok ik, dat is te zeggen 't Jaar 30, uit onzen
grooten hoop gazetten, een gazette te voorschyn om
een keer te zien wat dat er daar al in stond.
't Was eene van die groote engelsche gazetten, wel
zoo groot, als ze opengedaan lag, als een slaaplaken,
of een hebbelyk zaakleed.
'k En zal niet zeggen dat 't een protestantsche was,
immers 't en was daar niet aan of omtrent dat er
protestantsch uitzag.
Katholyk en was ze ook niet; heidensch ook niet,
want de heidenen hadden religie.
Nieuwheidensch of religieloos dat zou kunnen passen
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voor een antwoorde aan die my vragen zou wat voor
een gazette dat 't was.
Nu, 'k hadde geern geweten, en nauwkeurig geweten, wat, en hoevele van elks, dat er daar al in
stond.
Zoo 'k nam vooreerst en vooral een groote schare:
alle gazetmakers hebben zulk een letterkundig instrument altyd by de werke.
En 'k sneed, met die schare, de zwarte regels volgende die op en neer alle gazetten loopen, geheel myn
gazette in schrOon.
Elke schroo was 2 duim en half breed.
Zoo 'k knipte toen boven en onder, al of bykan al
't wit papier of dat er aan was en 'k maakte van al die
schrOon een schroo of bende, met ze de eene aan de
andere te plakken, met stipel (stijgel zeggen de
menschen), anders gezeid, styfpap.
'k Geve u nu te raan hoe lang dat die schroo was?
Lezer of lezeresse, myn groot slaaplaken van een
gazette was veranderd in een bende bedrukt (ja
bedrukt! ) papier van drie-en-tachentig voet lang, en
twee duim en half breed!
Wel te verstaan en daarby gerekend dat die lange
schroo papier al den eenen kant bedrukt was lyk al
den anderen.
En nu, met passer en meet-lint, want het was een
heele land-meters affaire, aan 't werk, om te weten
wat, en hoeveel van elks, dat er al in die gazette stond.
Hier is't:
Moorden, brandstichtingen, dieveryen van alle slag,
straatschenderye, ontuchtigheid, vechten, schelden,
verwyten; daarby: pakken, in 't kot steken, veroordeelen, ophangen medebegrepen; daarby: al de bezwarende, nieuwsgierigheid-verwekkende en allerschandelykste omstandigheden . . . . 37 voet 3 duim.
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Aankondigingen, verkoopingen, uitschuddingen, bankroeten, vragen om
knechten, meisens, een vrage om eene
huisvrouw, bekendmakingen van alle
slag van bedryf, tot de schandelykste toe 23 v. 4 d.
Nieuws, geboorten en sterfgevallen,
benamingen, veranderingen, veldslagen,
ongelukken, springen van stoomketels,
op malkaar loopen van konvooyen . . 10 v. o d.
5 v. 11 d.
Marten en martdagen . . . . .
Uitgevaren, ingekomen, ter uitvaart
bereide en verongelukte schepen . . .
5 v. 8 d.
Jagen, vischen, spelen, roeyen en om
prys vechten .....
1 v. 4 d.
o v. o d.
Eigentlyke politike .
Religie ..
o v. o d.
Al te samen 83 v. 6 d.
Als gy nu peist dat zulk een gazette, de „Liverpool
Mercury", dagelyks uitkomt en wel van 200 duist
menschen gelezen wordt, en dat gy zoudt heel kwalyk
gekomen zyn, by die nieuwheidensche lieden, moest
gy daar iets op te zeggen vinden, als gy dat peist
zoudt gy niet .....
— Wat?
— Wel! wel! wel! (hier schart het Jaar 30 in zyn
hair), God bedanken dat het Hem tot nu toe geliefd
heeft ons landeke te sparen van — de eenige ware
religie te verliezen, de eenige ware remedie tegen die
37 voet 3 duim onmenschelykheden die zekere slaven
van de bedorven wereld alle dage overal gaan oprapen en in gazette drukken. Eilaas! ze weten dat
200 duist menschen daarachter zitten te verlangen,
daarin leven, daarin — leeren — ondeugdzaam zyn,
kwaad doen en de straffen ontgaan van 't mensche184

lyk recht, zoodanig dat ze maar de lange patientie
meer en vergrammen van God alleene!
— Weet-je wat dat ik nog zou doen?
— Wat nog?
— Ik zou wel, geheel wel, de tale van 't yolk
leeren spreken en schryven, zoo verstaanbaar als 't
zyn kan, en dan zou ik al dat ik wete dat 't kan
helpen om ons fraai yolk beter menschen, beter
Vlamingen, beter burgers, en bezonderlyk beter christenen te maken, dat zou ik al vergaren en onthouden
en opschryven, en naar 't Jaar 3o zenden.
Ik zou nog daarby peizen: Kyk! 't is al kwaad
genoeg geweten in de wereld, misschien dat wy oolyk
genoeg waren en dat wy zoo stout waren als de averechtsche kinderen van Belial, dat de lieden 't goed
zoo geern zouden lezen of hooren lezen als het kwaad
en dat wy de goede gazetten zoo veel lezers, lezeressen
en lezerkes zouden kunnen bezorgen als de kwade.
— En weet-je wat dat ik nog zou doen?
— Neen ik?
— 'k Zou altemets nen grooten „onzen vader"
lezen voor al die trachten 't goed te beletten en die
't kwaad voorenstaan, op dat zy zouden wys worden
en verstaan ende wel beginnen te peizen op hun
uiterste einde!
( 14 Januari 1865 ) .
SINTE FRANCISCUS DE BORGIA.
Dat was een van de gelukkigste menschen van de
wereld.
Waarom?
— Onder andere, by was altyd en overal wel
gekomen en wel bezorgd, 't is gelyk waar by toeviel,
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en gy weet wat een groot geluk dat dat is!
— Hoe kwam dat?
— Wel, hy wist hy dat oolyk aan boord te leggen:
immers, hy hadde ne knecht; en overal waar hy naartoe ging, die knecht moest vooren gaan en alles, ja
de menschen zelve, gereed maken en zoodanig bewerken dat zy zyn meester aanveerden en behandelden
recht zoo zyn meester begeerde.
— Dat moest wel een doortrapte veugel zyn, die
knecht; hoe hiet hy?
— W el-te-vreden-in-den-wille-Gods.
— Hoe! Wel-te-vreden-in-den-wille-Gods!
— Ja, Sinte Franciscus, als hy ievers naartoe ging,
zond W el-te-vreden vooren, en hy zei: al dat de-willeGods voor my zal beschikt hebben, dat is't, en dat
alleen is't dat ik begere en . . . .
— Ja maar, Jaar 30, Jaar 3o! . . .
— Hebt nog een beetje patientie, 't gaat polityk
gaan worden . . . De vryheid... (boor-je't dat't polityk wordt?). De vryheid van peizen dat is een groote
vryheid: by voorbeeld, hier in ons land, geniete ik de
vryheid van te peizen dat 2 en 2-6 is of zes-en-dertig;
't is al gelyk.
Gesteund op die vryheid, zynder al twee drie genootschappen ontstaan die vry peizen al dat zy willen; van
de aardigste dingen uit, by voorbeeld, daar zynder die
peizen dat Adam voorouders hadde.
— Bah jaa z'!
— 't Is in der daad waar, en sommigen peizen daar
nog by dat 't by die voorouders de mode was van
steerten te dragen.
— Ah! gelyk de fransche zeker, bachten hun hoofd
alzoo?
— Neen! neen! leeger.
— Gy zoudt zeggen dat zyn dommigheden, maar
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voor die vry is van peizen dat en is niet meer een
dommigheid als dat 2 en 2 - 6 is.
Nu om tot onzen eerste propooste te komen, dat yolk
is al te mets schrikkelyk verlegen met die vryheid van
peizen.
Zoo genomen 't zou daar een ryke dame wonen,
langs het water, die peist: ik ligge daar met dertig duist
frank in mynen keldere, en dat is 't myne, en heur
meisen, vry van peizen, en zou niet willen peizen gelyk
madam, aangaande die 3o duist frank; ze peist zy :
't zyn de myne! en ze reist er zy te wege mee naar Spanjen al de Spanjaardstrate weg; gy ziet wel dat die twee
manieren van peizen maar kwalyk overeen en komen.
Daarom al de treffelyke lieden, die willen wel en
gelukkig leven, hier en elders, zyn overeengekomen
van te doen gelyk S. Franciscus de Borgia.
— Hoe zoo dat?
— Luistert: ze hebben gezeid! 2 en 2 - is 6! peist
dat die wil, 't dunkt ons dat 't 4 is! ouders met steerten
van 's gelyken, en, voorders van de reste, in zaken die
zoo klaar niet en zyn; wy gelooven al dat God veropenbaard heeft en de H. Kerke ons voorhoudt om te
gelooven: in dit geloove willen wy leven en sterven.
— Jamaar! en de vryheid van peizen toen?
— Hewel! is dat niet vry genoeg gepeisd? andere
zoo genomen peizen vry dat God en zyne H. Kerke
leugenachtig kunnen zyn: ik peize vry dat God de
onfaalbare waarheid is en dat hy spreekt door den
mond van de H. Kerke, ik zende vry mynen knecht
vooruit, te weten myn geloove en ik zegge by myn
zelven: al dat ik wete dat God peist, ik peize 't ook,
al dat ik later zal weten, ik geloove 't al van nu en
voorenop en ik peize, vry en vrank, dat het alzoo is
zoo als het God zegt of doet zeggen, 't is gelyk op welke
maniere dat hy het goed vindt van te doen zeggen.
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De menschen zeggen dikkels : dat er een keer een
weere keerde uit de andere wereld om ons te zeggen.. .
— Daar is een weer gekeerd . • • ,
— Een mensch?
— Ja wel, een mensch en meer als mensch; nu, gy
die zoudt een mensch gelooven, die zegt of bewyst dat
hy weergekeerd is, waarom en zoudt gy den God
mensch niet gelooven, die, weergekeerd zynde zonder
iemands hulpe en door zyn eigen macht, by ons blyft,
in zyn H. Kerke, om ons te helpen over den muur
kyken naar dat ander en beter leven, waar Hy van in
der eeuwigheid geleefd heeft en nog levende is?
— Maar ge zeidt dat 't ging polityk worden.
— Allah! ge'n weet niet wat dat polityk is: Kokkedekok No 3. — Is dat polityk? — hy peist hy vry, en
al zyn yolk moet vry peizen met hem, dat, als hy 't
goed gepakt heeft van de familie die voor hem boerde
op die groote hofstee die frankryk heet (dat is te zeggen vry ryk ), dat dat deugdelyk gedaan was van hem.
't Is waar het fransch yolk heeft moeten stemmen
van ja en 'n heeft niet durven stemmen van neen, maar
de Paus, hy die ons zegt wat dat Gods gedacht en
Gods wille is, de Paus komt daar eenen brief te
schryven waarin hy zegt, in andere woorden : al waar
't dat geheel de wereld stemde van ja, dat zwart wit
is, ik zegge, en God is myn borge, dat zwart-goed
zwart-goed is, en die steelt dat hy dief is, en dat het
beter ware dat de keizer, of 't zy welk gouvernement,
de menschen hielpe naar den hemel gaan, in de plaatse
van ze te laten loopen waar zy willen, en nog veel
andere dingen daarby om ons te helpen vry de waarheid peizen en niet anders als de waarheid.
Ja maar, seffens, al de treffelyke lieden, die vry
overeengekomen zyn van met God te doen, in zulke
dingen, ze peizen al eenpariglyk en ze gelooven dat de
188

Paus, vat zegge ik de Paus? dat God gelyk heeft, en
Kokkedekok ongelyk, maar Kok... heeft liever al 't
gelyk alleene.
Peist een keer! en dat tegen God zelve! hoe verre
dat de hooveerdigheid kan komen!
Wat doet hy?
Kok No 1, had eertyds een accord gemaakt met den
Paus en als 't accord gesloten en van weerkanten
geteekend was, heeft Kok No 1, daar wat artikels bygelapt en de menschen willen doen gelooven dat dat
ook overeengekomen was. Ze heeten dat organike
artikels, geloove ik, en daar zyn altemets pachters die,
ook met eenen loozen trek, zulk nen organiken artikel
of twee in hunnen pacht geschoven worden, is 't dat ze
niet op en passen, en men zegt daar ne lap of ne plak
tegen.
Kok No 1, is nu al lange dood en de Paus leeft nog
in den persoon van Pius den IX. Gy zult misschien
zeggen dat er ook iemand leeft in Kok... No 3, van
steert-ouders afkomste, en 't kan wel zyn ook. Nu,
Kok 3, komt nu met zulk nen organiken artikel voor
den dag en hy zegt :
Past op, zegt hy, bisschoppen, zegt hy, dat gy op
myn aksteroogen niet en terdt, of ge krygt dat naar
uwen . . . he'je't gehoord! zegt hy.
Jamaar de bisschoppen terdten waar ze moeten
terdten, en stellen hunnen staf waar ze hem moeten
stellen,
Zoo een
Zoo al,
en, gebeurt het dat Koks moe-gescharte, vuilgekouste
hanepooten onder hunne bisschoppelyke voeten komen,
of in vernestelinge geraken met den punt van hunne
bisschoppelyke staven, ze treden zy maar processiewys
voort, den rechten weg in, 't kruis voorewaards, triomf antelyk.
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Hy roept hy wel: aaye! myn hier! en woeye! myn
daar! ze gaan zy maar voort; hy smyt hy wel zynen
organiken artikel, (oude voyageur dat hy is, hy en
heeft maar dat!) naar hunne gezalfde hoof den, maar
ze hebben hunne myters aan, en in de bisschopwydinge
wordt er gebeden dat de myter, op het gewapend
hoof d des bisschops, schrik jage in de tegenkanters van
de Waarheid.
Hoe dat het zal gaan en afloopen en wete ik niet,
maar de politike brandt in Frankryk en Kok..., die
op dien grooten hoop papieren stembriefkes zit en
peist: maar ik zit hier zachte! zou wel kunnen te warm
krygen, moesten ze ne keer al in brande schieten; hy
die peist dat hy den ouden man van Roomen in nesten
gesteken heeft met zyne looze fynten!
Feinten zeggen ze te Gent.
Alzoo is een stembrief van den Paus nog machtiger
als de 'k weet niet hoeveel honderd-duist stembriefkes,
waardoor Kok wil boven kraayen, en daarom zei
't Jaar 30, in zynen laasten No, dat die brief van den
Paus ons zoo gerust en zoo vast stelt.
Zoo gerust als of wy maar effen gebakken en
hadden.
Zoo vast als lieden wier geloove, wier hope niet
gebouwd en staat op een hoopke zand, of een hoopke
papieren briefkes, maar op de rotse van sinte Pieter,
den wettigen stadhouder Christi op der aarden.
Pf! dat en is niemendalle! zeggen ze hier te Brugge,
die 't van verre zien branden, maar....
'k Wist wonder of ik nu, met al myn politike, ga
over de grenzen geraken!
— Ge zyt er al lange over!
— Jamaar! de grenzen van Frankryk, wilde 'k zeggen! Nu, is 't wat te lang 'k scheeder uit.
(21 Januari 1865).
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STIGHTEN.
't Zyn al schoone woorden in 't vlaamsch, maar
stichten is een van de schoonste uit, 't is gelyk hoe
da'je't pakt.
Men zegt of men schryft my dikwyls : waarom en
gaat gy de die of de die niet te keere?
— Om dat ik liever stichte, met een ander woord :
liever myn eigen huis bouwe als ander mans huis af
te breken.
Immers de huizen breken is arbeid.
Valt er u een steep of een balke op den kop, ge zyt
dood.
Het stuift dat g'er niet deure en ziet.
Ge wordt zelve vuil.
En, 't slechtste van al nog, als ge 't huis gebroken
hebt, al de ratten die derin woonden loopen deure en
ze gaan elders gaan woekeren.
Daarby, neem nu dat het huis afgebroken is: wat
heb-je toen? den effenen grond niet waar? en ge meugt
gy toen beginnen zelve te bouwen.
'k Zegge't rechtuit: ik stichte liever van eersten af.
Zynder lieden die anders peizen, daar zyn ze vry van.
Gy hebt daar dat geval van Leuven, die groote verergernisse : 't is middel om daar 2-3 gazetten van vol
te schryven, maar als gy dat al geschreven en gevreven
hebt, waar zy' je toen?
Ge moet toen nog beginnen stichten.
Weet-je nog hoe dat het Pier-Jan aan boord lei, die
geen fransch en kan, by den Zelverberg te Rousselaare,
als geheel zyn land vol pemen zat?
Hy zaaider rugge in, en hy vette wel toe, en de rugge
kwam op, en de pemen kwamen ook op, en de rugge
viel zoo zwaar dat hy hem op zyn zate zette, van
zwaarten, en hy zat de pemen dood.
191

'k Zou nog eentwat daarby kunnen schryven uit het
Evangelie, aangaande pemen, onkruid, ate, wilde
haver of hoe da'je 't heeten wilt, die Ons Heere al liet
staan en meegroeyen tot den oest-tyd, maar 'k ga dat
liever voor den pastor laten.
Nog: 't en moet maar ievers een nieuwheidensch
philosoofke 't gedacht krygen, en 't verziert u seffens
nog een erger schandaal, tien keer zoo afschuwelyk
als 't eerste, en 't schryft ne valschen brief, en ge drukt
gy dat, en daar staat gy... — 't was een leugen.
„'t Algemeen Nut" van Brussel sticht ook van eersten
af, en dat past wel op zynen titel.
Alzoo zegt het, in zynen n° van zondag laatst :
„Geloofd zy Jesus-Christus in alle eeuwigheid der
eeuwigheden! Amen.
Wy hopen dat er te Leuven een prachtig gedenkteeken zal opgericht worden ter eere van 't Heilig
Sakrament, om ten eeuwigen dage de vrome christene
menschen te vergaderen ten einde aan dat onuitsprekelyk schandaal het eenig antwoord te geven dat ons
christenen betaamt : wy zullen al de giften aanvaarden
die daartoe zullen bestemd zyn en ze onmiddelyk
zenden aan zyne Eminentie den kardinaal aartsbisschop van Mechelen, om er zulk gebruik van te
maken als Z.E. zal goedvinden, iedere week zullen wy
het beloop der giften en de namen der gevers aanduiden. Wy eindigen nogmaal, met deze woorden:
„Geloofd zy Jesus-Christus in het Allerheiligste
Sacrament des Altaars, in alle eeuwigheid der eeuwigheden. Amen".
Twee drie vrienden van 't Jaar 30, die dat gelezen
hebben in 't Nutje, vragen my een kleen plaatske om
te helpen stichten.
'k En hebbe er niet tegen : stichten maar jongens!
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DE MODE.
Maar de mode, dat is toch een aardig dingen voor
die-der wel op peist!
Wat is de mode?
Is't een wet? — neen't — Is't een soort van bytebauw, muschenschuw of diergelyk? — neen't. — Wat
is't? — 'k en wete't niet, 't is, en 't is daarmee uit!
't Is in 't eten, en in 't drinken, en in 't smooren, en
in 't gaan, en in 't staan, en in 't spreken, en in 't
kleeden, en in alles, en . . . . et coetera.
Te Brugge, by voorbeeld, en elders, moet men
kaartjes dragen binst de nieuwjaarmaand; men is moe,
men heeft koud, men djantert, men pruttelt, men verwenscht de kaartjes, zeven uren diepe in de roo zee,
en . . . men draagt kaartjes.
— Hoe komt dat?
— 't Is de mode, en de mode wil gevolgd zyn.
— 'k Stond een keer eenen aardigen aap to bezien,
die alles achter deed dat by zag; zegge 'k alzoo tegen
mynen gebuur: de apen gelyken toch wel de menschen,
he?
Of de menschen trekken wel op apen! kreeg ik
voor antwoorde, en dat zou wel kunnen een gepaste
uitlegginge zyn van de mode.
Immers 't komt ievers een uit met een spannebroek,
en seffens is geheel de wereld gespannebroekt, dat
het leute is om zien.
Gister waren de vrouwlien content als ze er uitzagen
lyk horloge-kassen; de wind of de mode keert, en 't zyn
altemaal hooiwagens.
De mode waait de paters of de nunnen tegen de
schenen en mynheer of madam, fiske alhier of
iefrouwtje langs ginder, spotten met dat zy niet en
weten, om dat 't alzoo de mode is.
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In de I5ste eeuwe, dat is over 400 jaar, en was er
geen sermoen of, omtrent het midden, kwam er een
solemnele „hm! hm!" of twee, en ieder ging aan 't
niezen en 't kuchen en 't gummen en nog al zulkdanige
keel- hoofd- of neusontlastingen, en dat was belachelyk — 't en doet, 't was de mode.
Nu nog vindt men in oude sermoenboeken: „Hier
hebbe is ghm! ghm! gheseit",
Bouillie of boly was eertyds goed eten, nu en is't geen
menschenkost meer, zegt zeker kokesse van Brugge, die
een orakel is van keukenwysheid en mondspel-ondervindinge.
Zoo is't de mode geworden van ja te knikken ails
Frere wat zegt, en van Pykezot te zeggen, te Poperinghe, tegen een die veel meer houdt van een savel
aan 't hebben als van een pyke te dragen; wa'meer is,
dat is te kerkelyk of te kerkachtig!
Eertyds was't de mode van overal te voete te gaan,
nu zyn ze er op uit, zegt P.V.O. om geheel 't land lyk
nen yzeren rooster te maken, met al die yzerwegen.
Voor de mode doet men alles: men kwist zyn geld
en zyn goed, zyne eere en zyne gezondheid, men nypt
zyn lyf in tween, men laat het mes op de kele komen,
men krygt aksteroogen en styve been, men lastert God,
men verraadt den even naasten, men verkoopt het land
en men smyt zyn stembriefke diepe in de horloge-kasse.
Men leeft naar de mode, en men sterft naar de
mode!

Ja, daar zynder die sterven van de mode, zulk een
aardig dingen is die mode.
Ik, ik wilde wel dat het overal de mode wierde van
't Jaar 3o te lezen, 't en zou in lange zulk geen goede
en goedkoope mode uitgekomen zyn als de die.
Probeert het liever een keer!
'k Ben toen nog blye dat dat woord mode geen
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vlaamsch en is : dat is veel te zeggen voor de Vlamingen, en, anders mode zeggen als in 't fransch en zoudt
gy zeker niet kunnen? — noch ik.
( 2 1 Januari 1865 ) .
KIEZINGE!
Veel van onze treffelyke lezers en zyn geen kiezers,
onze lezeressen en kiezen ook niet.
Men zou zeggen, van den eersten oogslag, dat is
waar 't en is nochtans zoo zeker niet als dat het er uit
ziet!
In der daad, dat Mr A. of Mr B, Mr Averechts of
Mr Vanrechterbedde, naar de Kamer gezonden wordt,
dat en liegt niet alleene aan die gewichtige zake die
men de kiezinge noemt, en die op eenen voornoene
weg en deure en gedaan is, dat liegt aan eenen geheelen grooten aaneenhang van zaken, waarin alle
menschen kiezers zyn, 't zy mans 't zy vrouwen, 't zv
kleen 't zy groot.
Geheel ons leven, jaar uit jaar in, van 's nuchtens
tot 's avonds, en is maar een gedurige kiezinge. In die
dagelyksche kiezinge is elk ende een vry en vrank, al
veel vryer als in die kiezinge die den name draagt van
kiezinge, maar die in der daad veel meer een gedwongen onteigening is van het recht dat iedereen heeft —
volgens onze grondwet ten minsten — in het bestier
van 't land.
Dat is toch een keer een Bingen, zei my overtyd een
welhebbend kiezer, dat men tegenwoordig moet wegsteken wie men is!
Dat het ondertusschen kost waar worden dat de
kleene man, zyne vrouw en kinders wel hunne plichten
weten te onderhouden, dat elk ende een nu nog
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christen ware volgens het herte en den zin van
Christus, niet volgens de begeerten van de averechtsche
en verloopen schyn-christenen, dan zou't wat anders
zyn in de kiezinge, 't zy welke van de twee gy wilt
verstaan en gemeend hebben.
Is 't, byvoorbeeld, geen waar dat iedereen vry is van
te kiezen waar hy, na God gegeven te hebben dat Hem
toekomt, zal 's achternoens zyn eerlyk en deugdelyk
verzet gaan nemen, 's zondags?
Hewel! ge klaagt dat gy geen kiezer en zyt en gy
gaat met uw gespaarde centen dien man ondersteunen
die kiezer is, en die zyn kiesrecht gebruikt tegen uw
geweten, tegen uw religie, tegen al dat uw is!
De baas uit den Lion d'Argent, waarop is zyn kiesrecht gesteund? op zyn patente, zegt gy, 't is waar,
maar zyn patente op wien steunt de die? op u, Pier,
Jan en Pauw, en ander fraaye christene menschen, die
geen kiezers en zyt maar die den baas uit den Lion
d'Argent onder de kiezers gekozen hebt.
Bakker Lichtbrood haalt uit den zak van de arme
maar weldenkende menschen het recht om te helpen
die zelfste arme menschen hunne jongens en hunne
meiskes slechte leeringe bereiden, om te helpen het
studeergeld, dat voor hun geschikt was, om godsdienstig-geleerd te worden, elderwaards weg leen en
de bestemminge niet krygen, waartoe het gegeven is ;
nochtans die arme menschen zyn vry van te kiezen
wiens brood zy zullen koopen met hunnen arbeid en
gewonnen daghuurloon.
Gy zyt geen kiezer, maar gy kunt toch kiezen
tusschen een slechte en een goe gazette zeker? of ten
minsten 't zou de moeite weerd moeten zyn om dat
te leeren; maar neen, gy kiest de slechte; gy kiest de
herberge waar de slechte komt, gy kiest dien drukker,
winkelier, etc., die de slechte drukt of verkoopt, of,
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ten besten genomen, gy en kiest de goe niet: men
brengt u de slechte voor nieten thuis, en gy laat uw
kinders daarin snuffelen terwyl gy nochtans vry zyt
van ze op strate te smyten of elders, waar zy geen
kwaad en kan doen.
Gy en zyt geen kiezer, maar ge kiest toch nen leermeester voor uw kind, een schoolvrouwe voor uwe
dochter, eenen leerwinkel voor uwen jongen knaap :
waarom niet meer op die kiezingen gepast?
Ah! dat wy al de gelegentheden van kiezen waarnamen en malkaar, met wel in alles en voor 't goed te
kiezen, ondersteunden, dat wy God wat meer inzagen
als de baatzuchtige menschen, ge zoudt een keer zien
hoe groot de macht des yolks zou zyn.
Daarom en wil Kokkedeekok niet dat de Paus, in
den naam van God, zyn yolk onderwyst : en daaruit
dienden wy te leeren.
( 28 Januari 1865 ) .
KEIZER KAREL

Ging ne keer naar Iper en deed met zeven haasten
den raad vergaren. Geheel de stad was daar uitnemende verwonderd van, men koste niet peizen wat er
mochte gaan zyn. 't Eene zei 't is misschien dat de
Keizer miscontent is, 't andere zei wat anders, en
alzoo zei elk zynen zeg.
Maar de verwonderinge steeg ten toppen als men
rond den noene gewaar wierd waarvan dat er kwestie
was.
Ten tien uren dan, voor den noene, waren al raadsheeren op het stadhuis. De zittinge wierd geopend en
Keizer Karel nam het woord; hy sprak op de volgende
wyze :
„Mynheeren, zeid hy, en lieve vrienden! Ik heb
besloten en vaste besloten van uwe halle te nemen, ik
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wil ze absoluut hebben, 't en is geen doen aan. Wat
dunkt er u van, Mynheeren? Hoort ne keer, gy moogt
er op peizen, dat en moet hier geen gedwongen spel
zyn, ik geef u vier-en-twintig uren tyds om u te
beraan".
Of de stadhuisbazen aardig stonden te zien, gy kont
dat wel peizen; zy waren allemale lyk van de hand
Gods geslegen: men hoorde noch ruet, noch muet.
En in der daad, 't en was geen kleen dingen: de
keizer de halle vragen, kiezen tusschen de grootste
belangens van stad en de vriendschap van den keizer!
Welhaast was 't nieuws geheel Iper deure en men
sprak van niet anders.
Maar die ondertusschen verlegen zaten waren die
heeren van den raad; zy hadden immers de verantwoordelykheid van geheel de zake. Zy kwamen dan
byeen, tot den burgemeester, en spikeleerden altyd
rond om eentwaar een middel te vinden om de halle,
die wonder schoone halle, te houden en den keizer
te voldoen, maar zy en vonden niet dat deugde.
Binst dat ze alzoo aan 't aviseren lagen komt er een
Dame in de zale, die nare familie was van den burgemeester. Zy en kon heur niet inhouden van lachen, als
zy al die groote mannen zag zitten en zweeten over die
kwestie. „Maar, Mynheeren, zei zy, zyt gy daarmee
verlegen? 't is wel de moeite weerd: de keizer vraagt
de halle, geeft ze hem, by gaat ze zeker op zynen
rugge niet mee dragen!"
Fameus! als ze dat hoorden, 't viel hu'lder ook in,
en zy riepen: bravo! bravo! wel gepeisd, we moeten
het getuigen, wy en hadden dat nooit konnen uitfineren.
Ondertusschen waren de vier-en-twingtig uren voorby en de raad was nog eens en wederom byeen.
Keizer Karel vroeg seffens of zy zyne vraag toe198

stonden .. waarop men eenpariglyk antwoordde van ja.
Als de keizer dien „ja" hoorde was hy lyk van den
bliksem geslegen. Hy twyfelde niet of zy zouden beleefdelyk geweigerd hebben, hem te voete gevallen hebben
om hem van zyn inzicht te doen afzien, en, in alle
geval, niet geweten hebben van wat bout pylen gemaakt. Zoo dat de keizer er geheel nevens was, hy had
ne put willen maken en hy lag er zelve in.
Doch 't en duurde niet lange, hy viel al lichte weere
op zyne pooten, gelyk men zegt.
55 Dat is al wel tot daar, zei de keizer, maar wie op
de wereld mag er u dat avis gegeven hebben, gy moet
het my zeggen".
De raadsheeren stamerden het allengskes uit en zeiden alzoo, e ja, dat het eene Dame was.
Van de moment dat de keizer dat hoort : „Goed,
vriendjes, zegt hy, ik wil die Dame beloonen, gy zult
heur portret doen maken, maar 't ul'der ook, en gy
moet gyl'der er met eenen leeband opstaan, en zy in
het midden, om te toogen dat gy, in uwe jaren, nog
door eene vrouw hebt moeten geleed worden. Deze
portretten zullen ten eeuwigen dage boven in deze
vergaderzale moeten hangen.
Lieve lezers en lezeressen, 't heeft alzoo geweest ook,
zy hebben er gehangen en lange gehangen, 't is waarlyk
spytig dat de fransche omwentelinge dit alles, benevens
de reste, geheel verwoest heeft.
Ondertusschen, o jaardertigers! laat u niet vangen :
Keizer Karel en vroeg maar uit leuten, maar hedendaags vragen de vorsten nog al toe, en dat uit goed.
Zwicht u van de lange vingers! en laat u den weg
wyzen en goen raad geven, al waar't van de treffelyke
vrouwen, moeders en dochters van Vlaanderland; wat
zeg ik? al waar't van 't Jaar 3o.
( 28 Januari 1865 ) .
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MOLYBDOMANTEIA.
Dat is een aardig woord, nie-waar?
Dat wil zeggen: lood gieten om de waarheid te
weten, en is een van de alderoudste superstitien van
de oude Grieken.
Nu doen 't de jongens nog, in Vlaanderen, lood
smelten in de schippe en op den vloer gieten, om te
zien of 't een blomme is of ne letter of wat anders dat
er uit styft, maar daar en trekken ze geen waarteekens
uit, eertyds misschien wel, dat me 't wiste te onderzoeken; nu tot daar.
Maar 'k hebbe my laten gezeggen van geloofbare
persoonen dat er in ons land nog lieden zyn die, namelyk te lichtemesse, eene andere soorte van „waargieterye" oefenen om te weten: of 't gaat een goed
vlas- of een goed koorenjaar zyn.
Immers ze doen de lichtemeskeerse branden en ze
houden ze schuins over eenen eemer water; valt er
een dreupelke was, en is 't geheel heet, het pletst open
en 't ligt op de watervlakte lyk een blommeke: een
vlasblommeke! zeggen de lieden; is het dreupelke
geheel of half versteven, eer 't aan 't water komt, 't en
opent niet het blyft graanwyze liggen; 't is een koorengraantje! zeggen ze toen, en volgens dat er meer of
min koorengraantjes of vlasblommekes vallen, zal het
jaar een vlasjaar of een koornjaar zyn.
Dat deed men eertyds en dat doet men nog, zoo
't schynt, by streken. Gelooven zy daaraan? niet te
doen! 't is kinderspel.
Maar wisten ze hoe eerbiedweerdig de lichtemeskeerse is, ze zouden zeker wel moeten ievers een ander
keerse zoeken, van vader en moeder, om koorengraantjes en vlasblommekes mee te maken.
Immers het was van die keerse beteekent het
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H. Vleesch Christi en komt van de maagdelyke bie,
gelyk Christus van zyne H. Moeder.
De wieke is lyk de ziele Christi, vereenigd en
gedoken in 't lichaam.
De vlamme van boven, die altyd naar boven wilt en
de wieke en het was in heur eigen zelven vereenigt,
dat doet den mensch peizen op de Godheid Christi en
op Zyne brandende lief de tot ons.
Nu, dat past wel, bezonderlyk op lichtemesse, als de
H. Kerke in heur ceremonien wederom doet gebeuren
't gene eertyds op dien dag gebeurd is.
Immers Christus wierd toen in den tempel opgedregen : zoo wordt Christus, van de geloovigen en van
de priesters, in de kerke gedregen, onder de verbeeldinge van die wonderbare waskeerse. Wy zyn op dien
dag altemaal gelyk Maria, gelyk Sint Simeon, christophori ofte Christus-dragers, zoo nochtans dat wy,
eilaas! zeker veel beter aan den ouden, halfblinden,
wankelenden Simeon gelyken, als aan de heilige, wyze,
en standvastige maagd Maria. God betere't!
Daar was to Kerstdage 11. een gazette die dorst
spotten met het waslicht in de kerke! 'k wist wonder
of die gazette, of die ze maakt, nog wel eens gepeisd
heeft op de schoonheid van 't gene dat ze bespot.
Nu, als wy lange Christus zullen gedregen hebben, in
onzen wankelbaren handel en wandel op deze wereld,
en als wy toen gaan den laatsten stap doen en den grens
overschryden, naar de andere wereld, ze gaan ons toen
nog ne keer (hope ik) Christus als reisspyze, in ons
herte geven, en Christus, onder de beeldtenisse van de
gewyde keerse, in ons hand.
God gave my en alle menschen dat wy toen mochten
zeggen, gelyk dien ouden fraayen Simeon, als by
Christus — van Maria — in zyne armen kreeg:
„Nu laat my gaan, 8 Heere, volgens Uwe woorden
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in vrede, want ik gezien hebbe Uwe Zaligheid, die
Gy alle volkeren bereid hebt, om ze te verlichten en
Uw eigen yolk Israel te verheerlyken! Amen".
( 28 Januari 1865 ) .
EEN STYLEKE DERBY.
Tegenwoordig wordender veel menschen gevonden
die, by hun ambacht of by hunnen handel, de eene of
de andere neringe of styl doen, om beter door de
wereld te geraken, men heet dat een styleke daarby
doen.
Voor veel schoenmakers winkels staat er een kraam
met appels en peren; de slunsekoopers van Rousselaare
dragen spoelkommen en tailloiren achter 't land; van
tien de negen vlasmarchands die herberg houden;
veel bakkers hebbender ne penewarye of ne pottekarye
of ne vettewary winkel by, en alzoo geraken de
menschen door de wereld.
De voyageurs of monster-mans, die men geheele
dagen, strate uit, strate in, in stad en op den buiten
tegenkomt, wordender van nu voort ook bykan al een
styleke by te doen : zy en hebben niet genoeg met eenen
heere of patroon, zy hebbender nog nen anderen heere
by.
Gy moet weten dat dat zwart Pietje van hier onder
een schrikkelyk groot magazyn van alle slag van
leugens heeft tegen kerke en godsdienst.
Daar zyn leugens die oud en verpieterd zyn, voor
zekere menschen, maar nog nagel nieuwe voor andere;
toen ook splinter nieuwe en naar de laatste goeste :
voorraad genoeg! 't En is maar dat al die leugens
moeten verkocht worden, dat is de groote moeyelykheid : die leugens doen deure gletsen.
Wacht, zegt Pietje, en 't schart tusschen zyn hoorns,
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'k hebbe't vast: daar is daar een soorte van yolk die,
door den band, nog al wel ter tale zyn: zy klappen
vele, 't zy dat zy het fyne van de zake weten of niet:
daarby zyn ze geheele dagen op den gang, de gansche
wereld deure, en ze zyn by alle slag van menschen:
geleerde, halve geleerde en ongeleerde. Wel! ik zal
de die gebruiken en myn leugenmagazyn zal wel gezuiverd worden; men zalder bovendien niet zeere
genoeg kunnen liegen om ze te gerieven".
En Pietje doet het alzoo, en 't stelt zyn voyageurs
aan: en zoo doen die gasten der bykan al een styleke
by.
't Is zy die met pastors en nunnen lachen tot dat zy
eene antwoorde krygen; zyn zy ievers by menschen op
't convoi, zy peizen, lyk Uulspiegel: waarder yolk is,
is er neringe! en zy doen hun marmotte met leugens
open.
In de herbergen van 't zelve; maar zy zyn nog wel
zoo slim van die estaminets of herbergen niet te zoeken
waar treffelyke menschen, die geleerdheid hebben, hun
zouden den mond stoppen: zy gaan liefst van al waar
dat er halve-en-halve gaan of gasten van hunnen deeg:
daar liegen ze dat 't krakt: men zou zeggen dat zy
geheel de wereld van kennisse hebben, Politike, godsdienst, philosophie! etc.
En och Heere! deze die met veel van hun gestudeerd
hebben, zy weten best hoe weinig dat zy van al die
dingen zullen vergeten.
Dat het nog maar in stad en ware dat zy hunnen
d . . . ontbinden, maar 't ergste van al is dat zy op de
landsche prochial zoo geern gaan verkoopen, by
menschen die niet en lezen en die hen niet en kunnen,
of niet en zouden durven weerleggen.
Die gastjes komen wonder geern op den achternoene
toe, op eene prochie ievers niet verre van stad : zy gaan
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in een plekke 5-6 en verkoopen, of ten minsten
toogen ne keer hunne stalen of monsterkes, 't zy dat
men kykt of niet: achter dat, gaan zy hunnen avond
gaan dood doen in hun goedkoop logist.
Daar is't dat zy hun kraam zetten!
Als't tegen den avond wordt, komt er nu en dan
wel een landsman in, die zyn werk alzoo geschikt heeft
om ne keer „naar plaatse" te komen, by den bakker,
den smed of den kuiper, en, natuurlyk, en kan men
dat met niet min afstoven als met een pinte in 't huis
van commune of elders, waar men kalant is.
't Is daar ook dat die hooggeleerde letterkundige,
lettervergetende mannen zitten.
Ongelukkig voor de buitenmenschen, maar zy zyn
lyk betinteld om ne keer die vreemde voyageurs te
hooren klappen, en, die gasten, die in stad gebaren
dat zy geen vlaamsch en kunnen, halen seffens van
hunnen „zulle"! voor den dag, om met die goetrouwige
buitenlieden gemeene te schynen.
Maar 't en duurt nooit lange of de groote litanie
begint.
De menschen, die rond die gasten zitten, zwelgen de
wel-aan-boord-geleide leugens in lyk water: zy en
gelooven het wel niet al, maar toch, zy twyfelen, ze
gaan al twyfelen deure en ze maken nog ander twyfelaars derby.
Alzoo worden Pietjes leugens, oude en nieuwe, al
deureen verkocht.
't Was ook alzoo dat er over tyd een voyageur, tot
Dadizeele in eene herberge, zei dat men nu de nunnen
uit de scholen en uit de hospitalen doet om dat zy in
't bezit zyn van al de studiebeurzen!
Alzoo slaan ze twee vliegen met eenen lap : De
nunnekes worden door 't slyk getrokken en de averechtsche wetten krygen een aanzichte.
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Ab insidiis Dli . . . . van de monstermannen verlost
ons Heere!
(4 Februari 1865).

IN MYNEN SPAARPOT.
Zit er alle soorten van geld dat aangeleid is, op
interest, door de menigvuldige vrienden van 't Jaar 30.
Het grootste deel van dat geld is voor Zyne H. den
Paus.
De menschen zenden 't hem, door 't Jaar 30, ten
eersten, om dat zy 't Jaar 30 betrouwen dat het eerlyk
is en daar
Geen inte en zal mee koopen
Of naar Spanjen mee gaan loopen.
Ten tweeden, om den Paus, vader van alle katholiken, te helpen eere aan onze en aan zyne affairens
doen.
Dat weten de menschen.
Maar, 't gene dat ze misschien nog niet gepeisd en
hebben is dat ze, om zoo te zeggen, betoog doen van
de vastigheid van het pausdom met naar den Paus al
die zilveren en gouden munten te zenden van gevallen
koningen en keizers.
Ja, als ik gister avond het Godsdeel telde voor den
Paus daar slibberden ze door myn vingers en tuimelden
al te gare in 't zelfste potizeke :
1° Op nen halfversleten dobbelen frank, een jonge
scharrekop, pront kykende 'k en weet niet hoe, en
rondom N . . . . keizer, fransche republyk, jaar 13 ; en
by was voorby.
2° Toen kwam er een vierkantachtige dikkop,
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leelyk staande to zien, op nen ouden halven frank, en
N. . . . keizer en koning,
rondom hem, in 't italiaansch: N
ryk van Italien, 10 soldi, 181o, en hy ging voorby.
3° Een steure bliksem van een aanzichte, op eenen
twee frankenaar; kykt slinks gelyk de twee voorgaande,
heeft een gebladerde wisse rond zyn hoofd, by wyze
van kroone; daar rondom: N. keizer, fransch keizeryk,
1811 en een kleen kleen haantje daarby: klink! hy valt
ook in de potize, by de andere.
4° Dat ziet er een fraai veintjen uit, met zyn krom
neuzeke, dobbel kinneke, en met zynen queu; 't kykt
rechtsch en 't heet Lowydyswyt: van onder staat er
1822, een ankerke, de hope, en een peerdekop, die
misschien de vlucht beteekent, als hy naar Rousselaare
kwam om peerden en zeere weg liep, voorby gelyk de
andere.
5° Wel Karel tiene toch! is dat leelyk staan zien,
op dat wagewiel van uw fortune, met uw hair verstreuveld en uw mond wyd open als of gy verbaasd
waart om dat gy 't jaar 3o ziet komen! gy kykt rechtsch
genoeg, maar wat help'et al? gy valt by de andere
klinkaarts, ende, gy zyt voorby.
6° Nu komt er een die slinksch ziet, gelyk de oude
Kok-etceteras, met een hoogen tou pet en een kromme
neuze; hy ziet er nog jong uit voor zyn oude, en welgezind gelyk een die van tafel komt; hy en heeft geen
kroontjen aan: wie mag dat zyn? 1831 staat nog leesbaar al onder, maar zyn naam is bykan uitversleten:
Lou kan ik nog zien en Phil en roi ... al de reste is
blind en onleesbaar: en by .. .
7° Maar ziet hier komt hy weere: quantum mutatus ab illo Hectore! in 't vl. hy en gelykt den zelven
nie'meer? Hy is oud, hy druipneust, hy kykt neerwaards, geen toupee meer, hy draagt eene eekene wisse
rond zyn hoofd, gelyk om zyn verstand 'thoope
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t'houden, hy kykt slinksch weg, naar Engeland toe!
Is dat ne klink en een gerammel in de potize, als hy
derin valt by de andere, in 1848!
8° Dat is nu ne keer een aardige die daar komt!
't is een vrouwenhoofd met een snoer perels om den
hals, gelyk de kleene kinders, en een naam op heur
voorhoofd, concor! dat is zeker kanker in 't vi., want
zy heeft eenen geheelen bondel kruiden rond heur
hoofd gebonden, en ze ziet er uit als of ze op heur
gemak niet en ware : 't staat 185o by, en, eer dat ik
kan uitvinden hoe dat heur name is, zoo ligt ze my al
ontvallen en by de andere.
9-1 o Nu komender twee mannen met baarden, die
recht naar malkaar staan te kyken, elk op nen enkelen
frank. 't Is Vik en Kok; men zou zeggen dat V .meeuwt
zonder muizen en dat K.muist zonder meeuwen en dat
ze staan malkaar te bezien wie dat er 't langst zal uithouden. Ze hebben tot nu toe te gare gemeeuwd en
gemuisd en malkaar „bitjes" gegeven, inaar daar is een
lekker bitje daar ze alle twee op vernibbeld zyn; en
ze draayender rond, by dage en by nachte, en ze tasten
een keer stillekes: K. met een zacht pootje, en V. met
zyn klauwen uit, en ze trekken alle twee weer in, en
ze spuigen een keer vier, elk in zyn kot, en ze tasten
nog ne keer, en . . . . 't lekker bitje en roert niet; men
kan gelyk niet zeggen of 't levende of dood is. Zou 'k
het pakken? zegt V. zou 'k het laten pakken, en toen
zelf opeten? zegt K., zou 't ons deugd doen? zeggen ze
alle twee te gaare, en ze staan in beraad.
Wy zullen ze in beraad laten en al die zilveren penningen die de Voorzienigheid van God om zoo te
zeggen heeft laten slaan tot bewys
Dat de mensch wikt
En dat God beschikt
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zullen wy ondertusschen naar Roome zenden, en voor
de voeten leggen van onzen onsterflyken Paus, die
zetelt en throont boven zyn en Gods onwankelbaar
keizeryk, in den persoon van
Den welbeminden
Den rechtsch gezinden
Pius den negensten, Paus en Koning!
God ondersteun' Hem! en in zyn woning
Huize de vrede, 't geluk en al
Dat nooit geen valschheid beloonen zal.
( 4 Februari 1865).
JETS OVER DE ENCYCLIEK.

Men spreekt gedurig van de Encycliek, zonder te
verstaan wat eigentlyk eene Encycliek is, en tot wat
einde zy strekt.
Eene Encycliek is een omzendbrief van den Paus,
't zy aan de bisschoppen of aan alle geloovige christenen toegestierd, in den welken onze H. Vader, als
onfaalbaar opperhoofd der H. Kerk, de ware leering
van Christus voorstelt, en de valsche leerstelsels of
drogredens die er tegen uitgestrooid worden, veroordeelt. Wy zyn dan verplicht alles te gelooven wat er in
staat, even gelyk het Evangelie; want Christus zegt :
„Die u aanhoort aanhoort my".
Maar men zegt dat de Paus in zyne Encycliek onze
konstitutie doemt? Aan die dat zeggen, moogt gy vlakaf antwoorden dat zy liegen; want de vryheden die
onze konstitutie waarborgt, bestaan in het vermogen
en in het recht.
By voorbeeld de konstitutie waarborgt ons de vryheid der drukpers. Hewel, geeft deze vryheid u het
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recht van leugenachtige schriften uit te geven? Zekerlyk neen, maar zy geeft u het vermogen en dan nog
een bepaald vermogen; want de wet beperkt het
eenigzins als zy iets straft, by voorbeeld, den laster.
Om dat wy nu de vryheid van eerediensten hebben,
geeft deze vryheid u het recht eenen valschen eeredienst of ook hoegenaamd geenen te belyden? Zekerlyk neen; zy geeft u 't vermogen daar toe, en in ons
land mag men van alles zyn, solidaire, vrydenker, godsloochenaar en alles wat gy wilt.
Dus de vryheden onzer grondwet geven ons het recht
tot het goed, en 't bepaald vermogen tot het kwaad :
dat is, wy hebben het vermogen voor het staatsbestier,
maar geen recht voor God tot het kwaad.
Daarenboven leert de Paus dat wy geen volkomen
en onbepaald recht hebben tot de vryheden die in
onze grondwet staan; maar hy leert ons niet dat wy
het bepaald vermogen daartoe, zoo het in ons land
bestaat, niet molten erkennen. Integendeel, hy en zyn
voorzaat, Gregorius XVI, hebben menigmaal te
kennen gegeven dat zy onze onderwerping aan de
konstitutie goedkeuren; anders zouden zoo veel katholyken den eed van getrouwigheid er aan niet gezworen
hebben.
Ziet hier wat de Paus zegt wegens die vryheden :
Het is valsch, zegt de H. Vader, dat de vryheid van
geweten en eeredienst een recht is, eigen aan elken
mensch, een recht uit te roepen en te waarborgen in
alle welgestelde staten; het is valsch dat de burgers
recht hebben tot de voile vryheid van luidop en opentlyk over alles hunne denkwyze uit te drukken, 't zy
mondelings, door de drukpers of op alle andere wyze,
zonder dat noch geestelyk noch wereldlyk gezag deze
vryheid bepalen moge; het is valsch dat deze vryheden
nooit den weg banen om den geest en de zeden der
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volkeren lichtelyker te bederven en de pest der onverschilligheid te verspreiden.

Hieruit konnen wy bemerken wat de Paus ons leeren
wil, en indien de averechtschen niet gedurig en op
alle manieren den echten zin onzer grondwet verdraaiden, met onze vryheid tot het goed te beteugelen, zoo
zou het nog zoo slecht niet gaan, en had de eendracht
blyven duren, wy zouden niets beters te wenschen
hebben; maar de averechtsche ontnemen ons zydelings
de vryheden der grondwet, die ten voordeele zyn van
het goed, en zy behouden voor zich zelven de vryheden
der grondwet, die ten voordeele zyn van het goed, en
zy behouden voor zich zelven de vryheid tot het kwaad.
Daar zyn hoogmoedige en onbeschaamde dwazerikken die zeggen dat de Paus eenen slechten oogenblik
gekozen heeft om zyne Encycliek uit te geven; integendeel heeft hy daartoe een allergunstigst tydstip gekozen. 't Is, wanneer Satan met al zyn gespuis schynt
uitgelaten te zyn, om overal de kerk te bevechten en
ze te vernielen; wanneer zyne menigvuldige afgezanten
al hare leerstelsels, ja, het bestaan zelf van den
Almachtigen God loochenen en onder de voeten
stampen; wanneer het gezag van den Paus, bisschoppen en priesters door modder en slyk getrokken wordt;
wanneer francmasons en solidairen alle middelen aanwenden om de volkeren te misleiden; wanneer dagelyks
by duizenden goddelooze en zedelooze dagbladen rondgeleurd worden om in de gemoederen de verderflykste
en rampzalige grondstelsels in te planten; ja 't is wel
alsdan het oogenblik dat het opperhoofd der H. Kerk
de stem moet verheffen om zyne kinderen te vermanen,
hen tegen het verderf te wapenen, hunne oogen op de
ware leering van Christus te vestigen en hen aan te
wakkeren om door vurige gebeden, tydens eenen jubile,
van God of te smeeken dat hy de onheilen en rampen
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verwydere, die ongetwyfeld tot straffe van zoo veel
gruweldaden reeds over de hoof den der volkeren
hangen . . . het is voor den Paus nu tyd van spreken
of 't zal nooit tyd wezen . . . Maar, `vat wil ik zeggen?
het is voor de averechtsche altyd te kort of te lang, te
breed of te smal, als de H. Kerk vermaningen doet.
De onbeschofte stoutigheid gaat zoo verre dat achtkantige ezels den Paus, de bisschoppen en de priesters
durven berispen, en willen leeren, en dit nog wel in
zaken van hoogste godsgeleerdheid en zuiverste zedeleer ; maar vraag hun om hunnen Onze Vader of
hunne Vier akten op te zeggen, zy -weten er niets meer
van, en staan te kyken gelyk een uil uit een ankergat.
(II Februari 1865).

KARDINAAL WISEMAN.
Woensdag, in den voornoene, is te Brugge, per
telegraphe, het nieuws toegekomen dat Zyne Eminentie
Kardinaal Wiseman, dien morgen zelf, om 8 uren,
overleden is.
God Believe zyne ziele in de eeuwige ruste te ontvangen! Amen!
De „Times" van maandag, 6 februari, zegt als volgt :
„Het gebed, dat de Londensche katholyke priesters
lazen in de Misse, komt veranderd te worden, op bevel
van den vicaris generaal van Zyne Em., en is nu
vervangen door 't gebed „in doods nood".
Bezondere diensten zyn gedaan geweest in al de
katholyke kerken en kapellen; gister, in den namiddag,
zyn al de kaneuningen ten huize van Zyne Eminentie
byeen gekomen. In hunne tegenwoordigheid heeft de
Kardinaal zyne geloofs-belydenis afgeleid en den eed
gedaan, zoo't de bisschoppen voorgeschreven is, als ze
in gevaar zyn van sterven: de geloofs-belydenisse van
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Paus Pius IV wierd hem voorengelezen, ingezien hy
zelf daartoe geen kracht genoeg en had, en, eer hy den
Evangelie-boek kuste, sprak Zyne Eminentie, en zei :
„Ik begere te verklaren, in de tegenwoordigheid van
't kapitel, dat ik noch nu, noch ooit van geheel myn
leven, getwyfeld en hebbe, noch het allerminste ongerust geweest, aangaande al de artikelen van dit
geloove; 'k heb het altyd trachten aan te preken en
't is myn begeerte van het ongeschonden en onaangeraakt aan mynen opvolger over te zetten: zoo helpe
my God, en deze heilige Gods-evangelien! Dan voegde
hy daarby : Geeft my nu 't H. Olysel, als 't u belieft,
tot eenen zegel, op deze myne geloofs-belydenisse.
Als dat volbracht was, sprak hy tot het kapitel in
't algemeene, gaf en ontvong den vredekus aan alien,
en van alien, en eindelyk schonk hy hun zyne laatste
benedictie".
Dat staat in den Times, de sterkste protestantengazette van geheel de wereld, en wy hebben 't, met
voorkeur, uit den Times geschreven, om te toogen hoe
dwazelyk onze groote gazetten altyd en overal eenen
belachelyken haat uithangen tegen al dat heilig en
goed is.
Nadien is de kardinaal, uitgeput van krachten,
zonder zware pyne nochtans, blyven leven tot
woensdag. Dysendag avond heeft hy zyne laatste benedictie gezonden naar de oversten en leerlingen van
't Engelsch Seminarie alhier.
Alle dage wierd er nieuws gevraagd, ten zynen huize,
door al de ambassadeurs van al de landen der wereld,
die te Londen verblyvende zyn, uitgenomen een :
't land van Victor Emmanuel.
Zyne Em. was ten vollen in 't werk, als by van de
ziekte overvallen is geweest, te weten van de gebladerde rooze en van verschillende koolzweren, die men
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geweerd heeft, zonder den gewenschten goeden uitval,
zoo 't schynt.
Hy had 3 docteurs, die belast waren Hem alles te
zeggen en niet te verduiken aangaande zynen staat.
Wy verhopen nadere omstandigheden mee te deelen,
later, aangaande de dood van dien grooten en goeden
man, dien zoo vele van onze lezers gezien hebben in de
onlangs verledene bisschopwydinge.
Toen heeft hy zelfs ons gazetje, 't Jaar 30, leeren
kennen, het uitgeven daarvan aangemoedigd, en,
't laatste dat wy van Hem hebben molten hooren was
eenige omstandigheden die Hy zeide dat wy ze
mochten meedeelen tot verzet van de lezers.
Dank zy den grooten man die, van zyn leven, meer
op anderen gepeisd heeft als op zyn eigen zelven en
aan wien heel de beschaafde wereld, gelyk als ze gaat
en staat, zoo wonderlyk vele verschuldigd is.
In een kleen gedicht, van Hem gemaakt, en gedrukt
te Londen, op St. Niklaaisdag, laatstleden, 6 December
1864, en dat hy ons toezond, staat onder het volgende :
Soli Deo Laus!
As for me, the smallest sharer,
In Thy work of gracious love,
Make me e'er Thy burthen-bearer,
Toil below, its wage above!
In 't Vlaamsch: God alleen den lof! — Wat my
aangaat, den minsten van de deelnemers, — in Uw
werk van genadige lief de, — maakt van my (o God)
Uwen gedurigen lastdrager, — hier het werk, de daghuur hier boven!
Wederom weze Hy onze lezers aanbevolen, en God
geve Hem die eeuwige ruste en dagloon waarnaar Hy
verlangde. Amen!
( 1 8 Februari 7865 ) .
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STERVEN NAAR DE MODE.
— Colletje bedank u voor uw gazetje, zei over tyd
een lezer van 't Jaar 30, tegen een lezeresse, en als ge
er nog hebt, ge weet waar ik weune.
— Ja'k Sissen, was de antwoorde, maar wat zeg-je
er zoo al van?
— 'k Zou er waarlyk eenen geheelen nacht in zitten!
't is geestig, 't is leerzaam, eenvoudig opgesteld, iedereen kan 't verstaan.
— 0 ja, gemakkelyk om verstaan is 't zeker, men
weet rechtuit waar de knoop ligt.
— Ja maar, 't is daar toch een artikeltje dat ik niet
wel verstaan en hebbe, te weten van de mode.
— Van de mode, is 't misschien de maniere van
kleeden die gy...
— Bah neen't; dat versta ik heel wel, ge zyt gy
hooiwagen en Mietje onze zuster is horlogekasse.
— Ja, 't is juste, maar weet ge hoe dat ge zoudt
moeten eten naar de mode?
— Immers op zyn engelsch! met de vorke in de
slinker hand en 't mes in de rechter en alshan een
beetje t'eenegaar afsnyen en insteken? 'k Probeerde
't over tyd, en door dien dat ik 't zoodanig gewend ben
met myn rechter hand, stak ik my gedurig 't mes in
den mond en 'k wierd zoo kwaad, da'k zei; 'k wil dat
de mode . . . . Maar g'en zoudt in der eeuwigheid niet
raan wat dat 't is da 'k niet en versta, 'k geloove dat
gy er zelf al zoo veel van weet als de koningen die
dood zyn, te weten: wat dat sterven is naar de mode?
— Naar de mode sterven! God bewaar daar alle
menschen van! 'k en zou 't myn ergsten vyand niet
junnen.
— Is 't zoodanig slecht dan? ge kykt zeker door uw
vergrootglas, met al uw trunten?
214

- Ja 'k en doe, broertje; ik zie 't juste lyk als 't is;
maar 'k zou eer gelooven dat gy met uw oogen toe
kykt.
— Hoe! al wederom een snuiftje! zeg het liever
rechtuit .. .
— He! Wy wandelen op gloeyende kolen en wy
zeggen: 't is goe gaan van dage! och, mochten wy het
toch gevoelen voor dat de vlamme boven ons hoofd
staat, want toen en ware daar geen doen meer aan!
— Allah! Allah! Laat de pastor preken en zeg me
nen keer, als-je 't weet, hoe sterft men naar de mode?
— Hoor, Sissen! 'k Ga-je een historytje vertellen
van iemand die naar de mode gestorven is.
Daar was een keer een zoogenaamde groote heer,
of om beter te zeggen, een droeve jongen, hy was
advokaat en als hy zyne studien gedaan had, zoo
rneende hy dat keizers nichte zyn katte was.
- Keizers katte zyn nichte zeker?
— Ja wel! nu, tot daar. Dat advokaatje en wist niet
wat doen om nen grooten name te krygen; maar, op
nen keer komt hy aan een grooten berg en daar ziet
hy den koning van de koolbranders staan: Sire, zegt hy,
wat moet ik doen om groot, bemind en gekend te
worden? Wordt solidaire, zegt sire, en inderdaad hy
wierd solidaire.
— Maar wat is dat solidaire?
— Ge zult gaan hooren. Als dat mannetje nu gezeid
hadde dat hy wilde solidaire worden, vroeg hy aan
dien koning, Petrus Pek was eigentlyk zyn name, wat
hy daarvooren moeste doen. De koning, een slimme
kerel: wel, zegt hy, om solidaire te zyn, moet-je niet
anders doen als zeggen van nu af, dat-je van paters,
nonnen, kwezels en al die dingen niet meer en wilt
weten.
— Als 't maar dat en is, zei 't advokaatje, dat is
niemendalle.
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— Nu, zei Petrus Pek, als-je wat uuder zyt, maakt
uw testament en zegt dat er niemand aan uw sterfbedde en mag komen, zelfs uw eigen kinders niet.
— Goed, goed, zei 't veintje, 'k ben content en
solidaire.
— Maar nu en weet ik nog niet, wat da' sterven
naar de mode is?
— 'k Zal 't historytje dan maar voort vertellen : Als
dat onnoozel veintje nu van den berg of kwam, begon
het te studeren om goe solidaire te worden, naar de
kerke niet meer te gaan, de pastors niet meer te konnen
zien en van nonnen en mocht men zelfs in zyn huis
den naam niet zeggen; als dat nu een letje geduurd
had, wierd het ziek ; daar kwam een priester, en . . .
by wierd aan de deure gezet.
— Wat beest!
— Ge meugt dat niet zeggen; 't en zyn immers maar
de menschen die dat doen!
Nu dat ongelukkig veintje wierd slechter en slechter;
en van pastors en wilde 't hoegenaamd niet weten.
Eindelyk kwam de dag dat het moest vertrekken.
— Ja, Colletje, 'k gaan ik ook vertrekken, 't werk
wacht achter me; 'k zal morgen 't restje hooren, ge
kunt gy toch kiappen lyk Mietje Meeskes van Sinte
Kruis.
— Wel Sissen, als Sinte Pieter patientie deelde, ge
stond gy zeker achter de deure, om toch niet te moeten
pakken ; wacht nog een kleen beetje,'t is seffens gedaan.
Als 't advokaatje nu voelde dat het gang was, vroeg
het eenige vrienden en 't zei dat zy moesten zorgen
dat er geen priester over zyn zulle en kwam; iets dat
die vriendetjes geern deden. Maar op zyn laatste
oogenblik kreeg het berouw, ongelukkiglyk te late,
want niemand en mocht er meer by gaan en zoo stierf
het: solidaire!
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—

En solidaire sterven, is dat sterven naar de

mode?

— Ongelukkig genoeg, ja-het, en 't sterven er nu
vele op die maniere.
— Als dat mode is, dan drage de d . . . die mode
van waar hy ze gehaald heeft!
— Amen! het zy zoo! Maar om naar die mode niet
te sterven moet men er niet naar leven, en liever
peizen, lyk groot-moeder zaliger, en 't Jaar 3o, dat de
oude moden en de oude liedjes de beste zyn.
( 18 Februari 1865 ) .
BACHTEN SINT-SALVATORS
CHOOR
te Brugge, onder den ommegang, in een gemetsten
grafkelder, daar slapen twee kerkoversten, onder wier
toezicht en bestier wy onderwezen geweest zyn in de
waarheden van het H. Evangelie.
Geen „jaardertiger" of hy gelooft

die waarheden;
geloofde hy ze niet, 't ware my onverstaanbaar hoe hy
zulk een gazet als 't Jaar 3o zou willen lezen, voortzetten of ondersteunen.
Veel keers heb ik hooren verwonderinge uitspreken
over de slechtheid van den tyd, de veelheid van de
booze menschen, het vervolgen en 't bespotten van al
dat goed en deugdzaam is.
Veel wonderlyker zou het nochtans zyn, ware het
alzoo niet.
Ware het alzoo niet, dat H. Evangelie, dat ons die
kerkvoogden der Brugsche kerke, in 's Paus en in Gods
naam, geleerd hebben, die waarheden, die wy gelooven,
zouden onwaar en leugenachtig zyn, en dat en kan,
noch 't en zal!
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Ziet rondom u, lezer of lezeresse, die my de gunste
doet van uwe aandachtigheid, ziet rondom u, en zegt
of't Been waar en is, hetgene byvoorbeeld te lezen
staat in den tweeden epistel van Sint Pauwels tot
Timotheum :
„Maar weet dit, zoo zegt hy, dat... aankomen
zullen zorgelyke tyden, ende daar zullen menschen
zyn, hun eigen liefhebbende, geringe, hoogmoedige,
hooveerdige, lasteraars, den ouder ongehoorzaam,
ondankbarige, booze werken doende, zonder beweeglykheid, onvreedzaam . . . Krygelaars, opgeblazen ende
liefhebbers der wellusten . . . altyd leerende ende nimmermeer tot de kennisse der waarheid komende,
menschen die verergerd zyn van verstande, verworpen
van 't geloove . . . ende al die godlyk leven willen, in
Christo Jesu, die zullen vervolginge lyden".
Gy verwondert u! ware't niet veel verwonderlyker
moest het woord Gods ontvallen en onwaarheid
worden.
*
* *

Sint Pauwels die dat schreef, op de ingevinge van
God zelve, is gestorven en zyn gebeente ligt begraven
en wordt vereerd te Roomen, in de groote en koninglyke Sinte-Pauwels kerke.
Te Sint Salvators, bachten den choor, rust het
gebeente van een die opvolger was van Sinte-Pauwels,
en bisschop in Gods kerke te Brugge.
Gesteund op die leeringe, heeft by ons, Bruggelingen,
westvlamingen, in zynen tyd, de waarheid geleerd,
naar kracht en plicht, en, van den eenen kant SintPauwels tyd aanschouwende, van den anderen kant
den onzen, zoo sprak hy, — 'k heb 't hem hooren
zeggen : — „Al die willen wel leven, in Christo Jesu,
zullen vervolginge moeten lyden".
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Wilt gy, lezer of lezeresse, die misschien alree getwyfeld hebt, nader weten wat en hoe aangaande die
vervolgingen, gy die misschien een kwaa gazette hebt
durven lezen en daar hebt zien staan van politiken
bisschop, etcodera, luistert naar die stemme die komt
van order dien zerk, bachten Sint Salvators choor!
Politike of geen politike, 't is de stemme van uwen
bisschop, bisschop wylend van Brugge, die u te kennen
geeft hoe en op wat maniere het nu vervolginge is
gelyk eertyds, en gelyk er zal en moet bestaan zoo
lange als wy nog niet geboren en zyn, al te samen, in
de glorie van de triomfante Kerke Christi.
***

De Kerke heeft heur eigen goed, zoo schryft hy, en
dat goed wordt sedert 1809 bestierd en gehandhaafd
op eene wyze waaraan de Kerke, door den mond van
den Paus, heur goedkeuringe gegeven heeft.
Die overeenkomste tusschen Paus en Staat, dat concordaat onderhouden de geloovige christenen; gy,
Minister, wilt het breken, veranderen, wisselen? gy
zult uwen tyd kiezen om die veranderingen te doen
stemmen en goedkeuren van uwe mannen, 't zal misschien goedgekeurd zyn en wet gemaakt, maar 't en is
geen wet, eer de Kerke toestemt, en dat zal zy nooit.
Immers hetgeen gy, minister, aankondigt als eene
wet te wege op de kerkgoederen is eene onteigeninge.
Daarin kan de Kerke even zoo min toesteinmen als
dat de Paus toegestemd heeft in de onteigeninge van
zyne Staten : Zy en kan niet.
Die de klokken enz. . . gestolen hadden, eertyds, en
de kerken ten hunnen eigenen gebruike genomen,
gaven de kerken weer en stelden ze ten gebruike van de
Bisschoppen, erkennende dat het Gods eigendom was;
moeten kerken en kerkgerief nu weerom in de handen
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van staatsdienaars vallen, dat ze er kunnen mee doen
dat zy willen, 't is eene onteigeninge en dat een
slechtere als de eerste.
Ware 't in Italien, waar 't land in schulden zit, en
pakten ze kerkgoed om die schulden te betalen,
't ware eene verstaanbare zonde, maar hier, in Belgenland, wat reden?
't Zit daar iets onder!
Te weten: al die christelyk willen leven, zullen vervolginge te lyden hebben.
* *

Dat zegt de Bisschop in schoonder en geleerder
woorden, en die de fransche ministers van ons land
wel verstaan zullen.
Wat baat het? de kerke zal vervolgd worden van
hare geboren vyanden, ofschoon 't mostaardzaadje
niet en zal te niete gaan.
Dat is de waarheid.
De Paus heeft gezeid, zegt Zyne Hoogw., dat het
nationaal goed niet weer en zou geeischt zyn, indien
de kerkgoederen terug gegeven waren. Ze zyn terug
gegeven en ze worden nu onteigend; als de conditie
van den eenen kant gebroken is, moet ze van den
anderen kant nog gehouden worden?
En de constitutie, die daarop gebouwd is, en die die
goederen erkent en toekent aan de kerken, wat gaat
gy daarmee doen? Breken? veranderen? wy en mogen
noch en zullen: durft gy?
Vryheid van religie!
En onze religie, die zoo veel uitwendinge en stoffelyke dingen tot God bekeert en gebruikt die geld
kosten en geld in de handen van veel neringen brengen; j a, alle neringen; vryheid van al te doen zoo
't onze religie voorschryft, zegt gy en gy houdt de
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beurze en doet ze open of stropt ze toe, zoo gy wilt?
De pastor is vry van te luiden of niet, maar by en
kan aan den klokstring niet, de gouverneur is er
meester van!
Waren alle gouverneurs en hune dienaars christene
en Godvreezende menschen, ja! wel en goed! en toen
nog!
Volgens uwe wet te wege, mag iedereen, uit name
van den Staat gezonden zyn, road de kerke, met de
schale, hoe, wanneer en zoo gy wilt, tegen Bisschop
en tegen al dat er is, en de religie is vry!
De pastors mogender by zitten als hunne zaken, van
wereldlyken, geregeld worden, zy mogen tegen stemmen ook: de meerderheid is meester en die meerderheid kan en mag, naar uw belief te, alles zyn: Joodsch,
heidensch of solidaire, ik, bisschop, moet laten
geworden, van wege de nieuwe wet te wege!
En de religie is vry!
Alles wordt my dus afgenomen, alles, uitgenomen
het opperrecht en de heerschappye over het zetten en
het schikken van de stoelen en van de banken!
In myn kathedrale zelfs en laat gy my niet meer
als dat!
't Is spotternye!
Zoo spreekt de bisschop, letterlyk, dezen keer, en 't
is weerd dat geheel de wereld het leze in 't Jaar 3o,
en voortvertelle, hoe verre dat het komt als zulke
ministers gelyk er heden te vinden zyn, hunne handen
leggen aan hetgeen dat heilig is en God aangaat.
Ze kunnen alles, zoo de wet gestemd wordt, zonder
den Bisschop; ja, spyts al de bisschoppen, kunnen er
kerken zyn waar de bisschop niets, volstrekt niets te
zeggen en heeft in de kerkmcesters kamer!
En de kiezers ondertusschen verkoopen hun stemme,
en die recht hebben van stemmen en van te zeggen:
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genoeg van die dwingelandye! en doen 't niet... en
houden hunne Paasschen!
4
* *

Ze zal nog lange spreken die stemme uit het graf
van Sint-Salvators!
Luistert: bemint uwen naasten gelyk uw zelven, zegt
God.
Geeft dan en daar, zulke en zulke aalmoesen, zegt
de Bisschop.
Gy zult niet rondhalen in de kerke! zegt de nieuwe
wet te wege.
Wat nu gedaan?
— Maar de menschen en zullen niet gehoorzamen,
of liever aan God gehoorzamen!
— Newel, uit kracht van de nieuwe wet te wege,
wordt ze gestemd, zal men de menschen in 't kot
steken.
— Ja maar, 't zal toen vervolginge zyn!
— 't Is 't gene dat ik den Bisschop hebbe hooren
zeggen, en dat in den bibel staat, immers al die wel
zvillen leven, in Christo Jesu, zullen vervolginge uit
te staan hebben op deze wereld!
4
* *

De christene Vlamingen hebben altyd vaste gehouden
aan den Paus van Roomen, heden nog is 't wonderlyk
om zien hoe zy hunnen ouden „heiligen Vader" zoo
ze Hem heeten, troost zenden, hulpe en bystand, met
schoone christelyk-vlaamsche spreuken daarby.
't Gene god vereenigd heeft behoorde geen mensch
te scheiden, en daar komt nu die minister met zyn wet
voor den dag, die werkelyk den Paus van ons afsnydt,
zoo niet ons van den Paus in kerkelyke zaken! God
be tere' t !
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't En kan toch niet zyn, zegt onze Bisschop zaliger,
in zynen brief over de nieuwe wet te wege, 't en kan
toch niet zyn, Heer minister, dat gy zelf zoudet willen
myter dragen en staf ; zoo moet het louter dwaasheid
en onwetendheid zyn, van den kant van den wetmaker,
zulke afschuwelykheden daarin te zetten, die geheel
den samenstel van 't kerkbestier 't onderste boven
smyten.
Ja wel 't onderste boven : 't onderste van al, dat
naar kerk noch kluize en gaat misschien, zou alzoo
boven kraayen en bisschop, Paus zyn, noch min noch
meer, lieten onze vertegenwoordigers en zaakwaarnemers te Brussel, dat doorgaan.
***

In Pruisen, waar zoo veel protestanten zyn, mogen
de katholiken op hun eigen hand, gelyk de protestanten van hunnen kant ook, eene wet maken op de kerkgoederen, zoo 't hun best aanstaat en voordeeligst
schynt, en 't gouvernement geeft wettelyke kracht aan
't gene de bisschoppen vastgesteld hebben.
Maar ook, dat is in Pruisen!
Hier moeten wy ons verwachten aan eene wet die
eene andere bestaande en goede wet vervangt, en die
gevolgentlyk onnuttig is!
Daarenboven bewyst de bisschop zaliger van Brugge,
in zynen brief, dat de wet te wege den eigendom
schendt, de vryheid van religie te kort doet, afbrake
doet aan de zaken zelve, die de religie aangaan, den
Bisschop onderkruipt, in zyn recht en zyn bedieninge,
den staat en de kerke ineenbrengt, die ze altyd roepen
dat ze moeten gescheiden blyven, de vervolgingen instelt, en, gevolgentlyk, eene slechte en antichristelyke
wet is.
Wat kon het anders?
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Immers ze is uit Touter religie-haat gesproten.
En zy haten eilaas! maar de goede, de ware religie :
de Joden en de protestanten, b.v., die al tamelyk wel
waren van te vooren, vryven in hunne handen om
de wille dat hun deel in de wet aanstaande waarlyk
prachtig is.
Daar zit geen rechtzinnigheid by noch waarheid
hoegenaamd, 't is al plagerye tegen ons, onze priesters,
onze bisschoppen en . . . .
Al die willen wel leven, volgens de ware religie, dat
is in Christo Jesu, zullen vervolginge te lyden hebben!
Die stemme, 't dunkt my dat ik ze hoore in den
wonderbaren brief van Zyne Hoogweerdigheid J. B.
Malou zaliger, en uit dat graf bachten Sint Salvators
choor, te Brugge.
(25 Februari 1865).

KARDINAAL WISEMAN
was afkomstig van eene treffelyke en eertyds ryke
Engelsche familie, geen Hollandsche noch Ierlandsche
zoo sommige zeggen. Zyne voorouders waren, twee
dry honderd jaar geleen, groote landeigenaars in
Essex en elders. De oudere tak van de familie is edel,
het hoofd van dien ouderen tak is tegenwoordig kapitein Sir William Wiseman, van de engelsche zeemacht
in Nieuw-Zeeland en in de Sineesche zeen. De jongere
tak heeft zekeren tyd in 't Zuiden van Ierland verbleven, en de Kardinaals vader dreef handel tusschen
de stad Waterford, waar hy woonde, en de stad Sevilja,
in Spanjen. De moeder van den Kardinaal was vrouw
Xaveria Strange, zy was van oude Ierlandsche familie;
zy heeft zoo lang geleefd dat zy heur zoon heeft weten
Kardinaal worden. Hy wierd geboren te Sevilja, in
Spanjen, op den 2 Oes t; zoo dat hy sedert Portionkel224

dag laatstleden, 62 jaar oud was. Als hy 6 jaar oud
was, kwam hy naar Engeland, 16 jaar oud zynde wierd
hy naar Roomen gezonden, waar hy op zyn 22ste jaar,
doctor in de Godheid wierd, naderhand priester,
professor van Oostersche taalkunde en overste van
't Engelsch Seininarie te Roomen. In 1840, wierd
hy bisschop onder Paus Gregorius XVI ; in 185o,
29 September, eerste Aartsbisschop van Westmunster,
Primaat van heel Engeland en daags nadien Kardiriaal-priester van Sinte Pudentiana-kerke, te Roomen.
Hy was de eerste Aartsbisschop en eigentlyk de weeroprechter van het bisschoppelyk kerkbewind, in
Engeland. Die eere, die hy gehad en verdiend beef t,
en zal, by de menschen zelfs, niet vergaan, maar nu
dat hy gestorven is, dagelyks grooter worden. „De
lichten, zegt de Kardinaal in eene van zyne boeken,
die lichten, die Gedeon's soldaten in aarden vaten
droegen, begosten maar te blinken als die aarden vaten
gebroken waren", 't gene Hy van andere zei, zeggen
wy nu van Hem. Hy droeg een groot machtig licht
in een broos lichaam, dat nu, voor een tyd, gebroken
ligt en ter aarde gevallen; zyn licht intusschen zal
blinken over Engeland en over geheel de Kerke, zoo
lange als er menschen wonen.
Ste Pudentiana is de name van een kloosterkerke te
Roomen, waar eertyds de Roomsche Senator Pudens
woonde, die eerst van al Sinte Pieter herbergde, als
hy te Roomen toekwam. De H. Pudentiana was de
senatorsdochter. Hun huis wierd later in een kerke
veranderd, de oudste kerke zeker van geheel de wereld.
Drie duizend rnartelaars liggen daar begraven, te
sarnen met de lichamen van St. Pudens en Ste Pudentiana. 't Was daar dat, op groote feestdagen, Kardinaal
Wisemans wapenschild uithong, want dat was zyn
Kardinaal-kerke of titel.
( 25 Februari 1865 ) .
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POTJE BREEKT, POTJE BETAALT.
Keizer Karel reed ne keer in zyne koetse op wandel
en kwam onder wege eenen geheelen trop schapen
tegen.
De lyfknecht hield de peerden in; maar de keizer
zei: ry maar deure, de boer zal 't al betalen!
In ne wink waren twee schapen steendood gereen.
't Nieuws was allichte van by en verre gekend en
in de weerdye van eene halve ure stond er eene masse
yolk by die van alle kanten kwamen toegeloopen.
't Eene zei: 't is goed dat 't de keizer is, ware het een
ander, by zat algauw bachten de grendel; 't andere zei:
't is jammer dat 't myn schapen niet en zyn, by en
zou 't niet gemakkelyk afstoven; het vrouwvolk byzonderlyk, op het zien van die arme beestjes die daar in
hulder bloed lagen te spertelen, zei allemaal dat dat
een eendelyk dingen was.
Nu, 't was een geruchte en een getiersel van de
ander wereld!
Ondertusschen kwam de boer wien de schapen
behoorden ook kyken, of het waar was dat er twee
dood waren, en als by zag dat het maar al te waar
en was, schoot by in eene hevige gramschap, by loopt
in allerhaaste naar d'hofstee, zadelt zyn peerd en rvdt
rechte naar stee, om de zake in handen te geven.
Als de rechters hooren waarvan dat er kwestie is,
trachten zy hem te overhalen, dat by er geen gevolg
en zou aan geven; immers zy peisden: kwam het voor
't tribunaal, dat zy de keizers goede gunsten zouden
verloren hebben met hem te veroordeelen, of dat zv
hunne plichten moesten te kort doen met hem vry te
spreken.
Gy en kunt niet peizen hoe verlegen dat zy waren.
Doch de boer en wilde van geen overeenkomen
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hooren. Dag en uur dan wierd gesteld wanneer 't ging
tribunaal zyn.
Op gestelden tyd, stonden boer, keizer en getuigen
voor 't recht.
Eene groote menigte nieuwsgierigen waren van alle
kante toegesneld. Na dat de zaken nauwkeuriglyk
onderhoord waren, en dat de advokaten gepleit hadden, wierd het vonnis afgelezen.
Ze beefden die 't lazen. De keizer was veroordeeld
tot 't herstellen van al de schade den boer toegebracht
en in de onkosten van 't proces.
Alsdan nam de keizer het woord en hy zei : „Mynheren, zei hy, gelukkig voor ulieden dat gy uwe plicht
gekweten hebt, anders waret gy voor altyd van uwe
bedieninge afgesteld en haddet myne vriendschap
verloren:
Potje breekt,
Potje betaalt!
Lieve lezers en lezeressen van 't Jaar 3o, dit is waar
gebeurd; maar en maakt op de handelwyze van andere
keizers en koningen niet te veel steun meer : Keizer
Karel immers is dood en by den Heere, hoop ik!
Voorders van de reste, als gy met machtige van deze
wereld te doen hebt, let wel op het geen gy doet,
betaalt het geen gy schuldig zyt, maar geen spiere
meer, schuwt processen uit vreeze voor uwe pluimen,
zyt te betrouwen, maar en betrouwt niemand.
Dat en gaat nu al niet meer gelyk over tyd, peist-je?
't Schilt zoo vele!
Getuige hiervan zyn die lelyke beurze-snyders by
schoonen klaren dage, getuigen de fransche Kok ...
die onze extra kostelyke schilderytjes houdt, wat zeg
ik schilderytjes! die schoone eilanden annexeert tot
meerdere eere en glorie van Frankryk.
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De wereld is een hooi-schelf, zoo leeren de averechtsche philosofen, die meest trek heeft meest.
Wy, ondertusschen, jaardertigers, houden nog altyd
aan 't gene hier over geschreven staat in den Mechelschen Cathechismus, aan de Jesse van het 7ste en Toste
gebod!
Doen wij niet?
( 25 Februari 1865 ) .
EEN VOGEL- EN EEN KATTEDROOM.
— Was dat toen de vogel en de katte die droomden?
— Bah neen 't, 't was ik die van den vogel en de
katte droomde, Ge zult gaan hooren!
't Was eentwanneer te midden van den nacht, 'k
lag neerstig te slapen en al slapen kreeg ik nen droom.
'k Zag daar voor my een schoon vogelken met
schoone blinkende pluimen, roode en blauwe en
geluwe, wonder schoone door malkander gemengeld,
en dat vogelke schuifelde de zoetste liedjes die men
koste hooren. Binst dat 'k daar stond dat schoon
vogelken te bewonderen, zoo kwam er, uit een hol, een
leelyke zwarte katte gekropen. Noch nooit van myn
leven en had ik zulk een leelyke katte gezien. Al heur
hair stond rechte, van haren kop tot op het tuitjen van
haren langen steert, en hare oogen blinksterden lyk vier.
En die zwarte katte kroop en kroop • . . . en stekke!
zei ze . . . . en ze had dat schoon vogelken by den kop
van zyn vlerke. De zwarte katte grinsde en spoog vier,
ze klauwde en ze beet op dat schoon vogelken dat de
pluimen in haren baard hongen; maar dat ze al dei
wat ze wilde, ze en koste het vogelken niet dood krygen.
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Als zy er al lange mede gebeuld hadde, leefde het
vogelke nog altyd.
Als dat genoeg geduurd hadde, zag ik jets gelyk een
lichtstraal van omhooge komen op het vogelken en het
beestje wierd van zyne beten en klauwen genezen, en
't groeide 't groeide en 't wierd alzoo groot als een
meerlaar en alzoo groot als een hane, . . . . 't wierd een
arend. En de katte en klauwde noch en beet er niet
meer naar, want ze zat zelve met gepynd spel, ze maakte
het kort en vluchtte bliksemszeer weg. Ik peisde dat
den arend er ging achter vliegen, en ze met zyne
klauwen een beetje haar rughair rechte kammen, maar
't en was hem de moeite niet weerd. Hy opende zyne
groote wyde vlerken, en vloog op den top van eenen
hoogen berg, waar by zicht hadde over geheel de omliggende streke.
Ik vervolgde nog de snelle vlucht van den arend,
wanneer er daar twee oude wyvekens kwamen, arm.
en-arm.
Het oudste van de twee had een stokske in zyn hand,
en het jongste niet, maar 't had in zyn lenden een
grooten intepot, met eene rieme, vastgebonden, het
droeg in zyn rechter hand eene penne, en in zynen
slinker arm eenen grooten boek. En die twee wyvekens
kwamen rechte naar my . . . en 't oudste wyveken hief
zyn stoksken op en toogde my den arend en het zei :
— Kent-ge gy dien arend?
— Bah neen ik, zei ik-ik.
- Hewel 'k zal 't ik u uiteen doen : 'k ben ik Ondervindinge, en ik en myne zuster, Geschiedenisse, gaan
te gare rond, om de menschen te leeren. Zoo dan, dat
schoon vogelke dat gy zaagt, was de vryheid, de goede
vryheid, en de leelyke zwarte katte, die daar uit dat
hol kwam gekropen, was de averechtsche vryheid. En
ze kruipt ook achter de goede vryheid juiste gelyk de
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zwarte katte achter te vogelken, en ze pakt de goede
vryheid vaste, by den top van haren eenen vlerik, en
ze byt, en ze klauwt, en ze huilt, en ze tiert, ze trekt
ook wel altemets eenige pluimen uit, maar die pluimen
groeyen weere, — en ze en kan de goede vryheid niet
dood krygen, er komt dan een licht van omhooge, die
de goede vryheid doet groeyen en groeyen tot dat ze
machtig en krachtig wordt en toen doet de averechtsche vryheid gelyk de zwarte katte, zy vlucht weg
en springt weer in haar hol en de goede vryheid laat
ze loopen. Zy rust omhooge en heerscht over gansch
de streke.
En opdat gy my zoudet gelooven zuster Geschiedenisse zal dat bevestigen, zei Ondervindinge, en ze gaf
Geschiedenisse een stuikske met haren elleboge.
Geschiedenisse stak hare penne in eene lederen
tesche, die by haren intepot hong, zy sloeg haren
grooten boek open en ze sprak :
Hier zyn de werken en de daden der koningen van
Egypten : koning Pharao vervolgde de Hebreeuwen,
hy deed ze werken en slaven om steden te versterken
en als hy al hun geld en hunnen arbeid had afgeperst
hy loeg er toen nog mee, maar God kwam van omhooge zyn yolk versterken en, . . . Pharao versmoorde
in de Roo Zee.
Pilatus I was ook een van die averechtsche, hy wilde
de vryheid op zyne wyze, en veroordeelde de onschuld,
en Pilatus I wierd verbannen en in de Bergen van
Zwitserland verjaagd.
Keizer Nero beulde met de christenen en de kerke,
gelyk de zwarte katte met den schoonen vogel, en de
christene kerk wierd versterkt van omhooge en groeide
en wierd machtig en keizer Nero vluchtte en vermoorde zyn zelven.
Op het voorlaatste blad van mynen boek staat er
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hier nog een geschreven die groot en machtig was; hy
ook beulde met den Paus van Roomen gelyk de zwarte
katte met den vogel en hy kreeg den Paus niet dood,
en de Paus wierd verlicht en versterkt van omhooge;
en de Paus zegenpraalde en zyne tegenstrever stierf te
midden der groote zee.
En Ondervindinge zei: — alzoo zal 't ook gebeuren
met de averechtsche vryheid van deze tyden.
Ja 't, zei Geschiedenisse en ze sloeg haren boek toe
met zoo veel gedruis dat 'k wakker schoot. 'k vreef
aan myne oogen, en 'k keek, 't was zoo donker als een
oven . . . . 'k tastte rond my en gevoelde dat ik in bedde
lag . . . . en 'k en wierd toen nog maar geware dat 'k
gedroomd hadde.
(25 Februari 1865) .

DE BLOEDWET.
Het is onmogelyk een barbaarscher stelsel uit te
peizen om eene belasting te verdeelen dan het lot.
En bemerkt wel van welke belasting hier kwestie is,
van eene belasting die den behoeftige verdrukt, en den
ryke byna niet treft. Men ontneemt den arme zynen
zoon, men breekt den band der familie, men stelt den
jongeling bloot aan de zedelyke gevaren van het soldaten leven, dat hy slechts verlaat om al te dikwyls
ondeugend en bedorven naar zyn dorp weer te keeren,
men berooft de familie van de winst die haar het werk
van eenen man inbracht; men breekt dikwyls de loopbaan van eenen loteling door hem uit den weg te
werpen dien hy had beginnen te volgen. En dan
spreken wy alleen van den tyd van vrede. In tyd van
oorlog ziet men hem zyn bloed en zyn leven vragen,
en hy zal het geven voor het behoud zyns Vaderlands.
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Doch wat wordt er van den ryke geeischt? dat hy
een weinig nemen zou van het geen hy te veel heeft,
om een plaatsvervanger te koopen. Men heeft dit al
dikwyls gezeid ; maar men kan het nooit genoeg zeggen.
Onder al de middelen die tot heden hierop voorgeschreven zyn, is verre de beste, de afschaffing der
conscriptie en dat zal, hopen ivy, er van komen, niet
vandaag, niet door de discutie met het tegenwoordig
ministerie, maar welhaast, indien de vyanden der
bloedwet niet moede worden van alle oogenblikken,
by alle omstandigheden, ten passe en ten onpasse,
tegen die onrechtveerdigheid uit te komen.
(4 Maart 1865).

PIETAS FLANDRICA.
Dat is een woord van Onzen Hoogweerdigen
Bisschop, en dat wil zeggen : de godvruchtigheid van
de Vlamingen, de vlaamsche godvruchtigheid, of,
gemeenzamer gesproken, godvruchtigheid op zyn
vlaamsch.
't En is wel niet dat de godvruchtigheid der Vlamingen eene andere godvruchtigheid is, maar daar is toch
iets aan, dat reden geeft tot dat schoon woord van
onzen bisschop, dat bier boven staat.
Luistert!
Wy kwamen over tyd eene godvruchtige oude
vlaamsche vrouwe tegen die in 't Jaar 3o de volgende
verzen gelezen had :
't Is wonder hoe de Brugsche stad
Byna heel 't heilig land bevat :
Hier beet een kerk Jerusalem
Of Nazareth of Bethlehem,
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Bethaniin ligt niet ver van daar,
Sarepta ziet men nog voorwaar,
En Sion, met zyn oud convent,
Was eertyds heel de stad bekend.
Van aan Carmelus, hoog bekroond,
Alwaar de Carmeliter woont,
Tot op den Burg, waar 't heilig Bloed
Calvarieberg herdenken doet,
Brengt Brugge, 't zy van welken kant,
Gedachten by van 't heilig land.
Maar! zei ze, Jaar 3o, waar ligt berg Sion al-event-wel?
— Berg Sion ligt in de stad Jerusalem.
— Maar! dat niet, berg Sion in Brugge, ge weet
wel, van 't gedicht daar?
— Ha, ge wilt zeggen de Carmeliten in Sion, dat
lag, en ligt nog, by den Vlaminkdam, en 't is nu
't militaire hospitaal.
Dat was daarmee t'enden, maar een geleerde en
altyd getrouwe vriend van my, heeft my daar onlangs
zulk een schoon exempel gevonden van Pietas Flandrica, of godvruchtigheid op zyn vlaamsch, dat ik het
myne goede tegenkomster van over 3 weken hier in
't korte zal meédeelen en toegeven: ze leest immers
toch 't Jaar 3o, lyk alle treffelyke lieden hoort:
't Is een doodbriefke van eene carmelitesse:
*

* *

Dezer brooscher wereld es overleden, den Xsten dag
van october, in ons clooster van den Carmelitessen in
Sion, binnen Brugge, ons zeer beminde medezuster,
zuster Magdalena Verheyden, nonne geprofest, die
onzen Heere ende couvente zeer devotelik ende getrouwelik gediend heeft, nacht ende dag, XXXVII J
9 Gezelle Proza
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jaar lank ende ook ons achtergelaten heeft een exempel
van grooter vreedzaamheid ende patientie ; voor wiens
ziele lavenesse wy ootmoedelik begeren om Godswille
uw devote gebeden uit charitate!
Dat is Pietas Flandrica!
Legt daar neffens eene franschen lettre de faire part,
met zwarte boorden, of een plakaat met eene geheele
wildernisse van prenten daarop gedrukt, voegt daar
nog by al dat glazen kroonwerk en blomwerk van
Parys, waarmee men begint onze graven te behangen,
en gy en hebt daar nog niets, niets, dat komen kan by
die oude aandoenelyke vlaamsche godvruchtigheid.
God betere't!
( 4 Maart 1865).
ZULLEN WIJ EINDELIJK ONZE
OOGEN OPEN DOEN?
Twintigjaren lang hebben de averechtsche vryheidhaters geroepen tegen den verborgen invloed die op
al de doeningen van het staatsbestier zocht te wegen.
De bisschoppen en priesters, zeiden zy, willen het land
meester zyn en de wet aan den koning en aan de
ministers geven. De katholykgezinde volksvertegenwoordigers waren de vertegenwoordigers van het land
niet, maar wel de vertegenwoordigers van zulken of
zulken bisschop, die hen door zynen verborgen invloed
had doen kiezen en die hun voorschreef hoe zy in de
kamer moesten spreken en stemmen.
Dit zeiden, dit schreeuwden de vryheidhaters en al
hunne gazetten zongen het zelfde liedjen, en zy zeiden,
en zy schreeuwden, en zy zongen dat zoo luide en zoo
lang dat er eindelyk eenige kortziende katholyken daar
geloof aan gaven en allengskes ook averechtsch wierden, of ten minste, met en voor de vryheidhaters
stemden.
234

Dit was juist hetgeen de averechtschen en de framasons verwachtten : zy hebben immers de spreuk van
hunnen grootvader Voltaire niet vergeten: Liegt maar
stout weg, zeide hy, daar zal altyd iets van geloofd
worden.
Maar de hedendaagsche vryheidhaters en framasons
gaan al veel verder als Voltaire : zy liegen en liegen
altyd voort, en zy doen gelyk de musschen die gedurig
dief! dief! roepen terwyl zy zelve bezig zyn met stelen
en rooven.
Wilt gy weten van waar de verborgen invloed komt
die op de ministers weegt, die de meerderheid der
kamers bestiert en al de slechte wetten maakt door de
welke de katholyken allengskens van al hunne grondwettelyke vryheden beroofd worden?
Wy hebben reeds gezeid dat het groot gewicht, 't
welk geheel het ministerieel gestel in beweging brengt,
van onder in de Horlogekas verborgen hangt. En
inderdaad, het is zoo : de framasons zyn het die het
land meester zyn; de framasons zyn het die de wet aan
den koning en aan de ministers willen geven, de framasons zyn het die de volksvertegenwoordigers doen
kiezen en hun voorschryven hetgene zy te doen of te
laten hebben.
En dat onze treffelyke lezers niet peizen dat wy dat
zeggen; neen, de framasons zeggen dat zelve.
Ziehier eene planke (zoo noemen de framasons een
schrift) over eenige jaren uitgegeven door den Grooten
Oosten van Belgien, ('t is te zeggen door de Moederloge van geheel het land) en aan al de mindere of
onderhoorige logen van 't ryk toegezonden. Die planke
die niet bestemd was om van iedereen gekend te
worden, is nochtans in rechtsche handen gevallen en
staat nu voor elkeen te lezen. .Zy heeft betrek tot de
middels die door de framasons moeten gebruikt worden
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om, in geval van kiezingen, den keus te doen vallen op
mannen die eed van getrouwheid aan de framasons
gezworen hebben.
Leest nu en oordeelt :
„Eerst en vooral zal een framasonsche kandidaat
„door de
loge van het distrikt waar de kiezing
„moet plaats hebben, voorgesteld worden ter goed„keuring van den Gr. Oost.... (Grooten Oosten) om
„daarna opgeleid te worden aan al de BB. (de
broeders) der gehoorzaamheid.
„In alle kiezingen, 't zy voor de kamers, of voor
„den provintialen Raad, of voor den gemeenteraad,
„zal de goedkeuring der kandidaten altyd noodig zyn
„en aan den Gr. Oost. toebehooren.
„Elke framason zal met eed beloven dat hy al zynen
„invloed gebruiken zal om den aangenomen kandidaat
„te doen kiezen.
„De gekozene der framasonnery zal verbonden zyn,
„in de J I eene opinie-belydenis te doen waarvan
„er een bewys zal geschreven worden.
„Hy zal verzocht worden om raad te vragen aan die
„I lof aan den G. Oost. in de gewichtige omstandig„heden, waarin hy zich gedurende den tyd zyner
benoeming, zou kunnen bevinden.
„De verzuimenis zyner verbintenissen zal hem bloot„stellen aan strenge straffen, zelfs aan DE UITSLUI„TING UIT DE FRAMASONNERY ; de toepassing
dezer strenge maatregels zal aan het oordeel van den
„Gr. Oost. overgelaten worden.
„Elke
die zou geraadzaam vinden van dies„aangaande bekendmakingen te doen, zal moeten
„zorgen dat zy daartoe bekwame dagbladen konnen
„gebruiken; maar de Gr. Oost. behoudt het recht om
„haar DE DAGBLAREN AAN TE BEVELEN DIE
ZYN VERTROUWEN ZULLEN HEBBEN”.
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Tot daar de planke; wat dunkt u, brave lezers van
't jaar 3o? Is het niet waar dat de verborgen invloed
niet zoo zeer by de bisschoppen en by de priesters als
by de framasons te zoeken en te vinden is? Is het niet
waar dat het zwaar gewicht, 't welk ons staatsbestier in
beweging brengt, van onder in de horLOGEkas verborgen hangt?
Welaan, 't is dat gespuis, het zyn die framasons die
wy in elke kiezing te bevechten hebben; het zyn die
baedigde mannen die wy met lyf en ziel moeten
bestryden, willen wy vrye Belgen zyn of weder worden,
willen wy toogen dat wy het roemryk jaar 3o nog niet
vergeten hebben.
Kloek aan dan! Laat ons, van nu af, ons tegen de
toekomende kiezing bereiden. Laat ons eendrachtig
zyn : Eendracht maakt macht, en eendracht geeft de
overwinning.
Wy hebben, 't is waar, tegen een harde party te
doen, dit molten wy uit het oog niet verliezen; maar
als de katholyken te samen doen en eene koorde trekken, wy zyn toch de sterkste en verre de meeste in
petal. Nog eens dan: Kloek aan! Goeden moed! en
wy zullen eenen naasten keer winnen. 't Is voor God
en Vaderland, Pro aris et focisi
(II Maart 1863).

STEENBRUGGE.
— Vader 'k heb wel 3o hazen zien loopen! Ja
jongen! zei de vader, en hy ging zynen weg voort van
Assebrouck naar Brugge, en als hy niet verre meer
van Steenbrugge en was:
— Wy gaan daar over een brugge moeten, jongen,
zeide hy, en al die gelogen hebben achter den weg
worden van die brugge in 't water gesmeten.
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— Ja vader, zei de jongen en by peisde daarop, en
als ze wat verder kwamen: 't Warender toch zeker 25
vader, zei hy.
— Wat 25?
— 25 hazen, vader!
— Ja, jongen, zei de vader, wy zyn nog... alzoo
een honderd stappen van de brugge.
— 't Warender toch zeker wel tiene, vader.
— Kom, zeere jongen, zie-je de brugge ginder?
— i o, vader, is wat vele, maar dat er hazen waren,
dat is . . .
— Hoevele zeg-je dat er waren, jongen?
— He, 'k ben alshands zeker van een, zei de jongen,
en by bleef een beetje achter, terwyl zyn vader al aan
de brugge was.
— Toe jongen, zei de Vader.
— Ja maar, vader, van dien haze daar?
— Newel van dien haze?
— 't Zou moeten een katje geweest hebben! zei de
jongen, en toen dorst hy over de brugge gaan.
Of dat nu eigentlyk aan Steenbrugge gebeurd is of
aan welke brugge, of er sprake was van eenen bond
die zoo groot was als een ezel, zoo sommigte meenen,
dat weten de jaardertigers, de oude bezonderlyk, beter
als ik, en ze zullen misschien wel een keer schryven
om my in die oude vlaamsche historie te onderrichten.
Ondertusschen zou ik een keer willen sommigte
gastjes zien over de leugenbrugge gaan, processiewys,
als volgt:
1° Eene afdeelinge herberg-predikanten, met
pinten en glazen, bezonderlyk vergrootglazen.
2° Fustus, de welbekende Hermyt uit de Stem van
Thielt, met zyn lievrouwke.
3° 5-6 Volks-ver-tegen-woorders, te weten die
tegen 't woord en de stemme van 't yolk stemmen.
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4° Een lange lange reke opstellers van staten,
statistiken, statuten, stelregels, stalrekeningen, stembrieven en blankenbergsche rekeningen.
5° Den maker van de wet te wege tegen de goederen van onze moeder de H. Kerke, met die wet op
zynen rugge.
6° Kokkedeekok, op eenen oorlogswagen waarop
te lezen staat: L'Empire c'est la paix, in 't vl. : Als ik
keizer ben, 't zal vrede zyn: pst!!
7° 't Jaar 3o.
Wil-je wedden, om ne pauw aan den armen, dat
't Jaar 30 alleene zou over de brugge geraken?
(II Maart 1865).

TAALBEGAAFDHEID.
't Zyn ten grooten deele de Engelsmans die ons tot
het erkennen gebracht hebben van de weerde onzer
kerkelyke en andere oudheden.
Ongelukkiglyk, voor veel schilderyen, by voorbeeld,
en hebben wy maar geweten als 't te late was en als
ze verkocht waren welken schat ons land verloren
hadde. Munchen, Keulen, Berlyn, Parys, Londen staan
gepareerd met onze pluimen, hangen vol vlaamsche,
ja, brugsche schilderyen, die voor geen geld meer te
koope en zyn.
De schoone glasvensters uit de H. Bloedkapelle, de
oude te weten, waar de nieuwe nagemaakte op verre
niet aan en konnen, zyn, in den tyd, verkocht geweest,
door zekere overheden van Brugge, zoo men zegt voor
eenen appel en een ei, en ze staan nu in een kasteel in
Engeland te gleisteren.
Moet het alzoo zyn, dat wy van vreemdelingen zulk
kostelyk onderwys krygen wegens de weerde van 't gene
dat het onze is?
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— Moet het alzoo zyn?
— Moeten, en is 't woord niet, maar 't is alzoo.
Men zegt wel: van nu voort zal 't anders gaan, maar
't gaat nu gelyk eertyds. Wy verachten 't gene wy
hebben tot dat wy het kwyt zyn!
Daarmee kom ik op de taalbegaafdheid, te weten
die bekwaamheid die wy, naast God, van onze ouders
geerfd en gedeeld hebben, van eene eigene tale te kunnen spreken en verstaan.
Die begaafd is met eene eigene tale en peist er niet
op; wist hy genoeg om slagen te krygen in eene andere
tale, dat zou hy groot achten en gelegentheid zoeken
om, by die min weten als hy, met zyne vreemde sprake
voor den dag te komen. Ons eigen goed en kennen wy
niet, de vreemdelingen moeten 't ons komen leeren.
Tot bewys :
Daar is nu die Hollandsche hoogleeraar Devries, die
een grooten dikken boek gaan maken is, om al de oude
vlaamsche woorden uit te leggen, die in oude boeken
en schriften te lezen staan. Hy acht dat zyn moeite, en
zyn geld, en zyn Leven weerd, om dat zulk of zulk
woord by toeval gedrukt of geschreven bestaat; oat
woord spreken wy nog alle dage goed, en wy zyn
beschaamd om dat wy geen vreemder woord en weten
om in de plaatse te gebruiken.
— Wist Mynheer Devries onze tale! Daar heeft hy,
op een stuk perkement van de jaren 1346, vinden staan
als volgt: Hugo Van der Does heeft ons getoent als dat
ansaankens Willem Brunen zoens erfgenamen hem
ongebruuc doen ....
Dat woord ansaankens en weet hy niet! „Alle mogelyke nasporingen, zegt hy, zyn vruchteloos gebleven".
— Is er daar niet op geantwoord?
— Ja wel, heel onlangs zelve, door eenen priester uit
ons Vlaanderen, die, alhoewel hy den titel met en
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voert van hoogleeraar, den Hollandschen hoogleeraar
de volgende lesse van ons vlaamsch geschreven heeft.
Ze staat gedrukt, voor die ze lezen wil, in het Brusselsch
maandschrift Noord en Zuid, 3de jaar i 2ste aflevering,
en luidt als volgt :
Dit woord (ansaankens) is van alledaagsch gebruik
door gansch Vlaanderen.... het beteekent : gedurig,
onophoudelyk, sedert eenigen tyd en tegenwoordig nog,
ten minste. M. professor Debo, want het is van hem
dat er sprake is, geeft daar voorbeelden by, by zegt
dat men in Vlaanderen hoort by voorbeeld als volgt :
de winkelier heeft alsanne veel tegenspoed. Alsans het
zelve vertellen. Spay en als ge't hebt en sparen als ge 't
niet en hebt, 't is ossanne sparen. Sedert twee maanden
heeft het ansans geregend. Dat kind is ansannekens
ziek. Ge moogt zoo alsannetjes hetzelve niet vragen.
Vaart by kwalyk het zal alsans myn schuld niet zyn.
Is het nog geen noen, 't is er alsanne niet verre meer
af. Dat peerd is assans 400 fr. weerd. Dat huis is
alsannekens zoo groot als het uwe. Ge moet my ansannekens eenen keer bezoeken.
Dat kunnen wy altemaal den hoogleeraar Devries
betuigen, indien zyn hoogleeraarschap dat begeert,
daarby zegt men te Poperinghe ossan voor altyd, by
voorbeeld : De meulenaare het ossan e Witte peluwmutse 1 ) aan.
Uit dit alles volgt dat vreemde hoogleeraars onze
volkswoorden vele opsporingen weerdig achten.
Ten tweeden, dat gemelde hoogleeraar nievers beter
opsporingen en zoude kunnen doen als bier, waar de
tale, gelyk vele andere goede en schoone zaken, best
bewaard is gebleven, en de taalbegaafdheid, de netste,
de zuiverste en de prachtigste is.
1 ) Pulle-mutse zeggen ze verkeerd; 't is peluw en 't is te
zeggen: hoofdkussen-mutse.
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Ten derden dat de eigenlandsche woordenboek,
waar professor Debo, met anderen, al zoo lange aan
werkt, een noodzakelyk en allernuttigst werk moet zyn.
— Hoe dient het woord gespeld te worden?
— In afwachting dat Peereboom, de minister van
binnen- en buitenlandsche talen, daar zyn pompieren
oordeel over strykt, schryven wy alshands voort zoo 't
wy van eersten of geschreven hebben, en houden't voor
afkomstig van al's hands, gelyk nog t'hands,ygl hands,
overhands, enz. . . .
(18 Maart 1865).

BRUGSCH FRANSCH.
Het is eene wondere zaak dat alles in onze vlaamsche
stad Brugge, in de oude hoofdstad van Vlaanderen, in
die stad waar het yolk eertyds tot kenspreuk had: Al
wat walsch is valsch is, het is wonder, zeggen wy, dat
hier alles in't Fransch moet gebeuren. Wy willen niet
spreken van de taal die in den provincialen raad of in
den gemeenteraad gebezigd wordt, wy willen enkelyk
spreken van de doenwys der burgers van Brugge in
't algemeen.
Velen, die zelden of nooit naar een vlaamsch sermoen gaan, zitten de fransche sermoenen achterna en
zyn er nooit te kort; niet om dat zy het fransch beter
verstaan, want zeer dikwyls verstaan zy er zeer weinig,
maar om dat zy het voor eene eer aanzien, of beter,
om dat het de groote mode is van daar te gaan.
Anderen rekenen het tot eene eer van altyd fransch
te spreken, en och God! zy zouden zoo wel doen van
zich altyd in hunne eigene vlaamsche moedertaal uit te
drukken, want het fransch dat zy spreken is zoodanig
brugsch dat het eene schande is. De fransche j of g of
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ling, byna onmogelyk. Neen, onze tonge kan dat niet,
't en zy met eenen goeden meester en met lange oefening. Alzoo, willen wy St. Jacques zeggen, wy komen
altyd met St. zaques voor den dag; willen wy van
het huis Mon bijou spreken, wy zeggen Mon bizou;
mon chapeau wordt in onzen mond mon sapeau, van
general maken wy zenerol, enz. enz.
Ik ben verzekerd dat wy er, in vyf weken, niet
zouden in gelukken om naar behooren het fransch
woord changeassions uit te spreken; wy zouden er
sanzasions of iets diergelyks van maken.
Och indien wy de uitspraak, en den aard, en de
moeyelykheid der fransche taal wel kenden, wy zouden
waarachtig beschaamd zyn van nog ooit in ons leven,
behalve in tyd van nood, een woord fransch te spreken!
Wy zouden nochtans dit alles kunnen verdragen en
eenigszins vergeven indien men zich vergenoegde met
slecht fransch te spreken, maar men wil en men durft
het nog laten drukken en, van huis tot huis, onder de
deuren steken. Deze week, by voorbeeld, hebben wy
onder onze deur het volgende gedruksel gevonden. Wy
veranderen er geene enkele letter aan :
„X . . . . , rue X., a Bruges, a l'honneur de prevenir
„le public qu'il vient d'ouvrir son Magasin avec un
„bel assortiment de PARAPLUIES consistant en Soie,
„Alpaga et en Coton; it se charge a la RACCOMMO„DAGE et la couverture des memes et prends des
„vieux en achetant des nouveaux.
„Il se charge aussi en meme temps a executer et a
„renouveler les Chapeaux d'Hommes en soie et en tous
„les modes.
„La sincerite dans l'execution des ordres donnes et
„la modicite de mes prix me font espere la merite et
„la confiance du public".
Al wie in zyn leven veertien dagen fransch geleerd
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heeft zal toch by zulke wantaal zyne schouders optrekken. Waarom toch gaat die brave parapluie-maker
niet by iemand die de taal kent om zyne omzendbrieven te laten opstellen? of, ten minste, waarom zoekt
by niet eenen drukker die over vijftig jaren nog fransch
gelezen heeft?
Ziet hier nu iets anders, dat letterlyk uitgeschreven
is aan het huis van eenen schoenmaker:
„D . . . . marcan de cuir Et anteprinuer de Boot et
„Souliers et Savat Prix Frs. diniere L'eleges gilles".
Vlaamsch spreken, jongens ; vlaamsch spreken en
vlaamsch schryven, en al dien franschen rymram laten
varen! Dat zal waarlyk het beste zyn.
(18 Maart 1865).
LEZERS EN LEZERESSEN.
Ik zou geern, zonder uw kwalyk nemen, een woord
of twee met ulieden spreken over de politike.
Hedendaags, „de politike" in onze tale, of „de
wereld" in de tale van de kerke, is omtrent het zelfste.
De wereld — men moet niet veel Schrifture gelezen
hebben om dat te weten — is God vyandig, is boos,
slecht, bedorven en bederfachtig; 't is te zeggen de
menschen, of een zeker petal menschen, die bedorven,
boos, en slecht zyn, scholen te samen, voegen hunne
booze slechtigheid byeen, doen te gader om kwaad te
bedrichten.
Eertyds, ten tyde van wagens en koetsen, kosten de
booze menschen moeyelyk aan malkaar; nu, dat er
yzerwegen en telegraphs zyn, drukkeryen, boek- en
gazethandel, is de byeenkruipende macht van 't kwaad
wel tiens keers verdobbeld. De wereld is nu wel tien
keers meer wereld als te vooren; ze werkt, in 't kleene
niet alleen, een mensch op een anderen, maar in 't
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groote : een mensch kan nu op duist werken, op
honderd duist en nog meer. Wat moet het dan zyn als
heel die booze wereld, veel meer als de helft grooter
als de goede, te samen spant, en dat millioenen
menschen lyk aangeblazen zyn met den vasten wille
van kwaad te doen? Hoe sterk en vervaarlyk en moet
die kracht niet zyn van de wereld, als ze heure
milioenen al-ineen-werkende willen gelyk eene wille
vastzet op ea dingen, byvoorbeeld op het omverre
werken van Zyne Heiligheid den Paus?
Hewel, het werken, het willen, het doen en herdoen
van geheel die groote kwaadwillende wereld, dat beet
ik — de politike.
— Ja maar, daar is ook goede politike zeker?
— Ge kunt het alzoo heeten als gy wilt, maar de
goede politike, onze politike, is geheel iets anders, dat
is Gods werk met ons, en ons werk met God, of ik en
versta daar niets meer van.
Ziet een keer!
Daar zit een keizer op zynen throon en hy gebiedt
over milioenen menschen ; en uit die milioenen kiest
hy de oolykste van al, oolykste van al leggen hunne
oolykheid byeen, zuiveren ze en hersmelten ze, tot dat
ze zoo fyn is, zoo fyn... en alzoo geven ze die hunne
verfynde oolykheid in de handen van den keizer, die
daarvooren betaalt, eere, geld, goed, enz. . . .
Nu, die keizer, die ook oolyk is, en van oolyke afkomste, peist en herpeist en kiest er het beste uit, en
hy zegt : dat zal ik doen, en dat en dat.
Hetgene de keizer aldus besluit, kan er op de wereld
lets beter aan boord geleid zyn en oolyker uitgespeisd
om te lukken?
— Neen't, 't moet lukken!
— Hewel, daar is een man, die, als man, niet
gekend en is voor bezondere doortraptheid, hy heeft
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weinig geld of goed, hy is beroofd van bykans alles,
hy heeft vyanden by de masse, judassen ontelbaar
loeren op hem, hy knielt voor zyn crucifix en hy zendt
rond de stad Roomen en door de wereld, en hy zegt
tegen veel ondoortrapte mannen, vrouwen en kinders:
Orate fratres, bidt gebroeders! en hy staat op van zyn
gebed en hy zegt: dat en dat en dat zullen wy doen,
in Gods naam en in Sinte Pieters.
Onder ander, hy wil, en God wil met hem, dat
geheel Frankryk, zoowel als de reste van de wereld,
zou de gelegentheid hebben van de waarheid te weten
omtrent zekere punten, en die mensch die bevel voert
over Frankryk, heeft met al zyn menschelyke oolykheid
gevonden dat hy dat moet en zal en wil beletten!
Daar hebt gy nu de politike die, op een en 't zelfste
punt, bek en bek staat tegen . . . .
— Tegen wat?
— 't Is daarvooren dat ik zou willen eenen naam
vinden; 't is politike tegen antipolitike, 't is werelds
oolykheid tegen Gods wysheid, 't is satan tegen
Michael, 't zyn de kinderen der duisternissen tegen de
kinderen des lichts, de kinderen Gods, 't is . . . .
Zal ik het rechtuit zeggen?
't Is Hy die nog in de wildernisse zit van deze
wereld, en die, daar 4o dagen en 40 nachten gevast
hebbende, by de wilde dieren, bekoord wordt van den
kwade, die Hem alles belooft, eere en glorie, etc., wilt
hy 't kwaad aanbidden, toestaan en laten geworden.
't Is die zelfste Macht die nu nog in de wereld bestaat
en altyd bestaan zal, om te zeggen, als de tyd gekomen
is: pakt u van hier, satan! En ge weet dat Hy het geen
twee keers en moest zeggen, en dat de Engelen toen
by Hem kwamen en Hem dienden.
— Hewel, wie heeft er dan gelukt, de keizer of Gods
stadhouder op der aarden?
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— De Paus heeft gelukt, God heeft gelukt, wy
hebben gelukt, met God en den Paus!
By zoo verre, hadde de keizer hem stille gehouden,
dat het yolk van Frankryk op vele na zoo wel niet
onderwezen en zoude geweest hebben als nu, aangaande den waren inhoud van de pauselyke brieven.
— Ja maar, de Paus gaat 't bekoopen, hy gaat
moeten vluchten uit Roomen en, aai Heere! .. .
— Neemt nu nog dat uwe benauwde voorzegginge
waar wordt, met Christus toelatinge heeft satan
Christus niet gedregen tot op de tinnen van den tempel
van Jerusalem? Dat was al erger, en hoe heeft hy
gevaren? Daar, op die hoogte zelf, heeft Christus hem
beschaamd gemaakt! Ja! 't is gelyk hoe dat het komt,
het ende van alles moet en zal de triomfe zyn van
Christus en van Zynen Paus, en van ons!
Na den vasten in de wildernisse, na 't verblyf by de
wilde dieren, na de drievoudige bekoringe van den
kwade zelf, zullen de Engelen komen en Hem dienen
en ons te samen, hope ik, in de eeuwigdurende feestmaaltyd hierboven.
Dat doet my ondertusschen verwonderd opkyken en
myne handen te gaare leggen, als ik wereldwyze
menschen hoore die durven peizen, luide peizen, dat de
politike geen kwaad in en heeft, dat men waarlyk
zoekt order te houden in de kerkgoederen, dat de beurzen rechtveerdig gepakt en de kerkhoven met recht
geschonden zyn, en dat — meedoen — met dat yolk
geen kwaad en is!
Dat schynt my toch aardig en 'k ben blye dat 't Jaar
3o by d'hand is om te helpen die gevaarlyke dwaasheid
van kante maken.
Vyandschap en drage ik niemand, maar meedoen
met dat yolk, dwaas zyn met de dwazen, als wysheid
zoo licht om krygen is, zoo verre en loope ik niet
247

om rouwkoop te doen, hal verre zy van daar!
„Die domme vlaamsche boeren," riepen te Leuven
zekere pylrapers van de wereldpolitike, die daar maskerden en ons verbeeldden als bevende honden onder
den stokslag van den pastor!
Prof iciat myn eigen zelven! om dat ik Vlaming ben!
Dank ulieden, Leuvensche ryfraf! indien ik my late
voorstaan dat ik en myne medevlamingen, boeren en
andere goe menschen, al waren 't nu maar schooyers,
geen dommekoppen zyn, 't is bezonderlyk om dat gylieden ons te Leuven voor zulks begekt en uitgemaakt
hebt; niet verre zeker van die plaatse waar Christus
zelf, in zyn aanbiddelyke Hoogweerdigheid, getempteerd is van u, en bespot geworden!
En hier is geen kwestie van onder dien of dien
priester te staan, elk priester verbeeldt voor my den
Bisschop, de Bisschop verbeeldt den Paus, de Paus
verbeeldt God en onder God zoo sta ik geerne!
En wie dat 't zyn zou?
God voordere u dan, jaardertigers, en, wilt gy dat
ik tegen vele lieden spreke, geen knevelarye, maar
Gods waarheid, en dat in 't Vlaamsch, zoekt dan maar
achter nieuwe inschryvers en houdt u gesloten!
(r April 1865).

BRIEF AAN M. DE LANDZOEKER.
Gy zoudt geern Mr, eenen brief hebben van 't Jaar
3o, hewel, hier komt hy, en wel mope hy u bevallen!
Uwe 2 fr. staan op hunnen post, tot preuve van dien,
keer het bladje om en gy zult het zien. Uwe eerste
vrage staat beantwoord in 't nieuws van de weke.
Ik prys uwen yver voor zyne H. den Paus, onzen
besten V ader zoo gy hem heet. Dat is hy ook. Gy hebt
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uwe schoenen versleten, veel Leopoldjes doen vol
pokkepitten slaan op eigen kosten, hier en daar de
deurwacht gekregen, geklapt gelyk Mietje Meeskes
van Sinte Kruis, en misschien hier en daar wat moeten
hooren! Wel, dat zal u al aangerekend worden, en 'k
weet maar een die daarin meer te beklagen is als gy
en dat ben ik. Daarenboven ziet een keer, geheel myn
boekhouderye staat in de gazette en dat er een keer
een letter misdrukt, ik kan er aan liggen voor 10, 20, ja
voor mo fr. misschien, die ik zou moeten instaan. Dat
er een wet kome tegen 't Godsdeel, of een gemeendere
dieverye, ik ben 't verd. . . . al te gare kwyt.
Als er iemand vraagt waarom dat er vandage geen
13ste zende in 't Jaar 30 staat, 'k late 't aan u van te
antwoorden. Hoe meer gy en andere ondertusschen
vergaart, 't is gelyk wanneer, hoe beter, maar 13ste
zende en zette ik niet; en daarin volge ik het voorbeeld van de Blankenbergsche visschers die, als ze
visch tellen, nooit van hun leven het getal zeggen dat
achter 29 komt. Maar, ze zeggen: 29-29-31 in Gods
name!
Dat is al uit haat tegen Judas en hoe meer judassen
dat er zyn hoe meer dat ik hem . . . . nu, laat hem
gerust!
Ge moest een keer wat inschryvers zoeken! en dat de
notarissen wisten dat ik van meer als van 7.500
menschen gelezen of gehoord worde, wekelyks, seffens
zou myn byblad vol staan. Zoudt gy dat niet kunnen
eenen keer afroepen „op den steen" 's zondags achter
de Hoogmisse?
Waarmede ik de eere hebbe, Mr,
van ul. hertelyk te groeten,
P. van 't Jaar 30.
( 1 April 1865 ) .
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DE EERSTE COMMUNICANTEN.
Laat ze binnen, daar zyn zy terug van de kerke, onze
eerste-communicanten!
Niet waar, vader en moeder, gy zout het my kwalyk
nemen, zei ik niet een woord van uwen eersten-communicant of van uwe eerste-communicante? Hewel,
proficiat! ermee, 't zy dat ze eerst of laatst gezeten
hebben, arm of ryke zyn, schoon of enkelyk net en
deugdelyk aangedaan, proficiat! en dat op zyn oud
vlaamsch!
't Jaar 3o is al zekeren tyd een van de bezoekers
in uwe familie ; 't heeft er al dikwyls by geweest als gy
uwen jongen geleerd hebt of uwe jonge dochter onderwezen ; gister avond nog, als ze vergiffenisse vroegen
aan vader en moeder, was 't Jaar 3o daarby, in den
geest; het mag nu zeker wel proficiat wenschen ook,
en meedeelen in de vreugde?
Te meer, ja, om dat het Jaar 3o steun maakt op
dien jongen knape en op die jonge blomme van een
kind voor later. 't Zyn immers die jonkheden die vandage, voor de eerste maal, de Mysterien genoten
hebben, die by 3o jaar zullen „Vlaanderen" zyn, de
kruime, het beste deel van Vlaanderen, en, hebben ze
wel den eersten stap gedaan, en hebben ze ouders die
hunne verdere stappen bewaken en gade slaan, met
ware christelyke wysheid en voorzichtigheid, Vlaanderen zal nog Vlaanderen zyn, toen gelyk eertyds :
kloek, onversaagd, rondhertig en rondborstig, vlaamsch
en boven al christen!
Maar ge moet niet peizen dat ik u ga lange bezig
houden, gelukkige vaders, weenende moeders (van
blydschap; moge 't nooit anders zyn! ) en heilige
eerste-communicanten, neen! 't Jaar 3o gaat er van
deur, de politiken den weg gaan wyzen en 't laat
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ulieden by uwen prachtigen kerkeboek, uwen witten
dobbelen frank die vader u gegeven beef t, en en. . . by
uw potje warme chocolat.
Smakelyk jongens!
(1 April 1865).

EEN HANDVOL PAASCHLELIEN.
't Is met veel moeite dat de Paaschlelien uitgekeken
hebben van den jare; de mane, die in den storm
geboren was, is er kwaad op geweest en 't en schilde
bykans niet of de lelien kwamen te late, of Paasschen
kwam te vroeg, 't een of 't ander.
Ondertusschen in den hof van 't Jaar 3o zyn ze wat
vroeger uitgekomen, en hier zyn ze zoo behoort, geplukt, gekuischt en te samen gebonden.
Gelukkig zyn wy, niet waar, jaardertigers? dat het
nog Paasschen wordt, alle j are!
Dat het de politike kon beletten, ze zoude 't wel
doen, 'k ben 't zeker, immers de politike is de wereld,
zoo wy onlangs zeiden, en natuurlyk genoeg, de wereld
tracht alles te verwereldlyken dat zy kan.
Christus verchristelykt, de wereld verwereldlykt! Die
vlaamsch verstaat weet wat dat dat wilt zeggen.
Wy hadden christelyke kerkhoven, de politike verwereldlykt ze alle dage.
Wy hadden christelyk-gebruikte studiebeurzen, ze
zyn van hunne christelykheid gesneen en genezen: ze
zyn verwereldlykt.
Wy hadden christelyke kerkgoederen, de wereld is
te lyve bezig met werken daaraan om 't goed van de
kerke wereldsch te maken, en wie weet of ze niet en
zullen lukken?
Wy hebben een christelyk jaar, christelyke tyden, die
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altyd, jaar uit, jaar in, jaar om, wederkeeren, 't een
achter 't ander, en de tyd alleen, die tyd die vliegt en
iedereen bedriegt, heeft tot nu toe geheel of ten deele
de grepe van de politike wereld ontsnapt.
't Wordt, God zy gedankt, nog alle jare Kerstdag,
Paasschen, Ons-Heere-Hemelvaartdag, Sinxen, advent,
en toen wederom Kerstdag.
Ten tyde van de franschen hebben ze een keer geproefd hoe 't zou gegaan hebben als de tyd ook verpolitykt of verwereldlykt was, en 't en ging in 't geheele
niet, zoo ze zynder uitgescheed, en de tyd is wederom
christelyk, en, als 't God belieft, zal 't by 8 dagen
Paasschen zyn.
Wij moeten, 'k zegge wy, jaardertigers, treffelyke
lieden, lezers en lezeressen, van langs om meer daaraan houden dat de tyd christelyk blyft.
Dat yolk moet toch verdriet hebben die geen
christene menschen en zyn en voor wien al de dagen
gelyk en lyk van 't zelfste stuk gesneen zyn.
Hoe en verlangde ik niet altemets tegen dat het
zondag is! Hoe aangenaam is Aschenwoensdag, met
zyn kruiskes, zyne wondere en ongewone spyzen; hoe
geerne zie'k naar Wittendonderdag uit, als ze Onzen
Lieven Heere waken; naar goe Vrydag, als de klokken
zwygen, en naar Paasschen, als „de zunne danst" van
blydschap, zegt men, om de verryzenisse van Christus,
de zonne en de ware verlichter des verstands, de verwarmer des herten, de groeite-gever aan al dat lyf en
leven draagt.
Kinderkes staat op! ..
En eet een ei
't Is by de mei
't Is Paasschen!
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Hoe geestig en klinkt dat niet voor al die nog een
christelyk — geen polityk — en een vlaamsch herte
voert!
Maar, om dat ik spreke van eyers, misschien en weet
gy daar geen bedied van, en, dat er iemand mee begost
te lachen, ievers een die dikke achter zyne ooren is, en
zyn verstand by den stoker gelaten heeft, kwestie zoudt
gy weten wat zeggen?
Alzoo in een herberge, byvoorbeeld!
Waarom eet men oranje-appels te Kerstdag en
eyers te Paasschen?
Eerst en vooral, wy zyn hier zoodanig op zyn fransch
geschoeid, dat wy vele oude vlaamsche gebruiken kwyt
zyn, maar nochtans, te Brugge, byvoorbeeld, kan men
van nu voort, al de suikerwinkels vol versierde Paascheyers zien liggen, en verleden Kerstdag heb ik in een
huis in Brugge een gepareerden sperreboom vinden
staan die vol oranje-appels hong, voor de kinders.
Ge moet weten, jaardertigers, daar bestaat een oude
legende volgens de welke de boom des levens, in 't
aardsch Paradys (die boom niet waar Adam van
geplukt heeft, maar de boom des levens), gouden
appelen droeg, of appelen met eene gouden schelle.
Nu, geen appel die daar beter aan gelykt als de oranjeappel, zelfs „or" is te zeggen goud, en 't was een
gebruik, en is nog, van die paradys-appels te geven en
te eten op den dag . . . .
Ge hebt het al vast nietwaar? . . . op den dag dat de
tweede Adam, Maria! de vrucht uws lichaams, Jesus,
ons 't verloren paradys herwonnen heeft en iets beters
gegeven, door Zyne geboorte, als den levensappel,
dien Adam ongelukkiglyk verbeurd hadde.
Tot daar van de oranje-appels.
De Paascheyers nu!
Te Roomen gaan de pastors rond, by de familien,
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en ze wyen overal de Paascheyers; het gebed om ze te
wyen staat van achter in den misseboek, of missaal. —
Ja, kykt maar koster! — dat gebed vraagt „dat de
christenen zouden mogen die gewyde eyers eten, met
blydschap, ter gedachtenisse van de verryzenisse
Christi".
Maar hoe kan een ei, he ja, een ei, de verryzenisse
Christi beteekenen?
Luistert! de H. Kerke en doet niets verkeerd.
De eyerschale is eigentlyk steen, niet waar? kalksteen, en is rondom toe, gelyk een nieuw steenen graf.
In dat graf, dat ei, rust eentwat dat gelyk dood is,
en, op gestelden tyd, zal levend worden, het graf
breken, waarin het ligt, en, om zoo te zeggen, met
zyne eigen macht te voorschyn komen.
Daar is de verryzenisse, voor onze oude voorvaders,
en, gewend als zy waren van peizen op de mysterien
van 't geloove, seffens waren zy met hunne gedachten
van de eene verryzenis op de andere, van 't kleene op
het groote, van 't arme schepseldierken op den machtigen Schepper en Weeromschepper van alle dingen.
Gelukkig yolk ! hoe geerne had ik geleefd als al die
dingen in vollen bloei waren, als men niet en wist van
politike wereldwysheid en als alles, tot de minste
dingskes toe, om zoo te zeggen christen en christelyk
waren!
Gaat nu een keer! by die groote heeren van de politike, die sommige vlamingen (averechtsche!) liggen
aanbidden en loopen de sleppen dragen, gaat nu een
keer, en vraagt hun: wat is Paasschen?
Ai, ai, ai!
Nog een blomke en 't is uit!
De kruisen zyn gedekt en de Heiligen zouden moeten
gedekt zyn, sedert Passie-Zondag, wat houdt dat in?
Hewel, 't is als of Christus nu nog niet gekruist en
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ware. Hy wordt weer gekruist op Goe-Vrydag aanstaande, als M. Pastor, een voor een, de vyf wonden
gaat open doen en bloot leggen, al zingen, dan wordt
het kruis hersteld en blyft zichtbaar tot den naasten
Passie-Zondag toe.
— En de Heiligen?
— Hewel, voor de passie Christi, en gedurende de
passie, en warender eigentlyk geene Heiligen, zoo, de
kerke duikt en dekt ze. Maar op Paaschen-zondagmorgen zyn de Heiligen, de heilige aartsvaders, verlost
uit het voorgeborgte, na en met Christus verrezen uit
hunne graven 1 ) en hebben rond gewandeld en gezien
geweest in Jerusalem; daarom, van als de klokken
weerekeeren, en dat het Paaschen is, ontdekt de kerke
de beelden van de Heiligen die nog bedekt moeten
staan, als het kruis al ontdekt is.
't Is wat lang, en, hoe meer ik er nog by zette, hoe
langer dat het wordt, zoo 't laatste en het beste blomke
van al: Vrienden! ne zaligen Paasschen, veel Paascheyers, en eene goe biechte: dat wenscht ul. 't Jaar 30.
(8 April 1865).

WINNEN OF ...WAT?
Of sterven! zegt de franschman, maar God zy gedankt, wy zyn hier in Vlaanderland, en in Vlaanderen,
doorgaands genomen, en zyn de lieden nog zoo sterfzuchtig niet; wy laten dan dien schoonen dichterlyken
uitroep van winnen of sterven voor die daar lust in
vindt en wy zeggen liever : winnen of verliezen, maar
altyd voortdoen.
Dat is een wondere zake dat het slecht yolk altyd
herbegint en weer uit komt, 'k heb dikwyls gepeisd om

1 ) Math. XXVII, 53; Hebr. II, 14; Concord. CXLVIII, 1 1.
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te weten waarby dat dit kwam en een keer, onder een
„puupke" smooren, heb ik het aldus hooren uitleggen
van een oud manneke, met een drietuit-hoedje, en
gespen op zyne schoen. 't En was geen pastorke nochtans, versta-my-wel, en 't zei: dat komt hier by, zei het :
't Boos yolk, zy weten wel dat God niet mee en doet
met hun, zoo ze moeten zien dat ze hun eigen zelven
verhelpen zoo zy best kunnen, he ja! zei het, ze'n
hebben maar dat!
God, zei ik, ze'n gelooven zy in God niet!
En weet-je wat dat dat myn drietuit-manneke daarop zei?
Ze gelooven zeker in God, zei 't, maar ze gelooven
en ze beven, zei't lyk de d . . . , met oorlof gesproken,
zei 't, en weet-je wat? ze vloeken en ze tieren en ze
blasphemeren en ze loochenen, net om twee redenen,
zonder meer, zei het manneke.
Hewel! die twee redens, zei'k ik.
Eerst ende vooral, zei 't manneke, en 't zat met
zynen duim in zyn oudewetsche snuif doze, eerst ende
vooral, en 't snoof, ze loochenen God voor hunne
eigene gerustheid, hm! hm! en 't sloeg den snuif van
zyn oudewetsch kazakske. Weet gy wat dat ik placht te
doen, als ik eertyds 's avonds moeste voorby 't tempelierhof gaan? Hewel ik schuifelde, om niet benauwd te
zyn, en zy lieden, iederen keer dat ze op God peizen,
en wie peist er op God niet alle stappe? ze schuifelen,
wil ik zeggen, ze vloeken en ze tieren en ze loochenen,
en 't en helpt niet, het slacht van den wulf die in 't
strop zit, hoe meer hy trekt hoe meer het nypt, en hoe
dulder dat hy wordt.
En de tweede reden zei ik toen.
Hewel, zei 't manneke, de tweede reden, en 't pakte
nog een snuifke uit zyn boomschuren doze, met een
houten deksel op, waar een trekleerken in zat, de twee256

de reden is voor hunnen evennaasten, he ja, ik en gy
en een ander, zei 't alzoo, en in die reden zyn ze veel
oolyker als in de eerste, bezonderlyk hedendaags, dat
ze zoo wel gelukken!
Ik en verstond daar niets van: 't manneke zag het
en 't hielp er my uit,
Kyk! zei't.
't Zei dikkens: kyk! als 't eentwat ging zeggen dat
aan de rebben hield.
Ge weet-wel, als Pier van der Ghinste zyn aardappels gestolen geweest hebben niet waar, over een
jaar of twee? en heb-je nog onthouden hoe dat 't, een
dag of twee te vooren, in 't woord liep dat het daar
spookte, hewel dat waren de dieven die spookten, om
de menschen van daar te houden by nachte; en 't
slecht yolk doet 't ook alzoo: ze'n weten van God noch
van zyn gebod, roepen ze, in de herbergen, ze zyn hier
en daar en gander, ze vloeken dat de eerde berst, om de
menschen verveerd te maken en te doen peizen dat ze
met Piet je-pek in persoone te doen hebben, en daar!
't vrouwvolk schudt en beef t, en de goede menschen
kruipen al byeen, met de neuze in de eerde, lyk een
trop schapen.
En ze bidden, zei 'k ik.
A la bonne heure! zei 't manneke, 't had Napoleon
gediend, a la bonne heure! dat ze badden! maar, ze
'n bidden niet.
Weet-je wat dat ze doen?
Neen ik, zei 'k.
'k Wete 't ik, zei't, ze doen lyk Sinte Pieter. Ons
Heere zei dat hy moeste uit zyn schuite komen naar
Hem, en met zyne voeten, versta my wel, op de koppen
terdten van die schuimende zeebaren, die nooit gerust
en liggen, maar ruischen en ronken zonder ophouden,
en Sinte Pieter, hy kwam uit, en hy deed een stap of
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twee, hy was toen nog geen Paus, moet-je weten, en
weet-je wat hy toen deed? hy deed juste lyk vele fraaye
mannen en vrouwen van hedendaags: benauwd zyn,
dat deed hy, en niet anders.
En seffens ging hy aan 't zinken, zei 't manneke,
en 't schoot hem rechte: al zyn oud bloed rees op, zyn
soldaten-bloed, wel te verstaan; en had 't niet geweest,
zei't, dat Ons Heere hem hielp, hy hadde voort gezonken en versmoord ook, zei't.
Zoudt gy wel gelooven, lezers en lezeressen, kloekmoedige Jaardertigers, van 't rechte bedde en van den
ouden eed, zoudt gy wel gelooven dat ik niet en wist
wat zeggen tegen dat manneke?
Ja, ja! zei het, en 't sloeg my op myn schouder, twee
drie keers dat klakte, 't gaat nu percys alzoo ..... in
de plaatse van te toogen dat wy geloove hebben en
vlaming van herten zyn!
Ten tyde dat wy aan Frankryk waren, wy spraken
fransch, 't is waar, wy en kosten niet voordere, maar,
'k belove 't u dat het herte vlaamsch was! kloekmoedig
en christen daarby! he ja, m'hebben al ne keer jong
geweest, en elk heeft zyn fuiken uitgesteken, maar
kloekmoedig, dat waren wy.
Pas de zele 1 ) ! zoo een oolyke bliksem zei, die al
lange dood is, maar aanhouden en vooruitzien! al die
furia, eerst, en toen daar zitten met de handen in den
schoot! winnen of sterven roepen, en om'nen zweepslag of twee, peizen dat me alree dood is! dat en deugt
nievers toe. Als 't een keer waarlyk te sterven komt,
't is toen tyd genoeg, God beter't! Maar, ondertusschen: winnen of verliezen, zoo dat gaat, maar altyd
voort doen!
God en verliest nooit!
1)

Geen (zotte) yver. N. v. 't Jaar 30.
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Dat is my al te binnen gekomen, myne fraaye lezers
ende lezeressen, gisteren, op den dag van de eerste
Communie, als ik die jonge knapen en die bloeyende
maagdekens zag, Vlaanderens voorjaarsdracht en bloeisel; 'k zat met een aardige gazette in myn hand, de
Stem heet ze, van Thielt; ze ziet er zoo goed uit als
brood, en ze was my van eenen fraayen duts van een
man gegeven, die zei dat het zulke eene goede gazette
was, en 'k las er in met dat gedacht, maar, ik zegge
er goede gazette tegen! Ze is tegen al dat oud en ervig
is, van vaders tyd: al waar onze ouders aan hielden en
deugt niet meer! 't is dwaas, dom, en wat weet ik al?
ze'n zeggen wel niets tegen 't oud geloove, maar ze
kan alzoo zoo schrikkelyk vys op d'hage slaan en van
verre een kleen stuikske geven, een „eike" leggen,
gelyk sommige worms doe, dat maar bin'een jaar
misschien en zal uitbroen, als de zonne van 't progres
een keer wat hooger staat!
'k Smeet myn gazette dat ze vloog, en 'k zei: drietuithoedjen op of drietuithoedjen neére! dat manneke
zei my de waarheid en dat het zulk een hoedje droeg
of zulk een, al hadde 't een groenleeren boekklakke
gedregen, of een sloetse, gelyk schoolmeester zaliger,
't manneke zei de waarheid . . . . en wil ik u ook een
keer wat zeggen en dan zwygen?
Let op!
Zwicht u van de stemme!
(15 April 1865).

BEMINDE BRUGSCHE MAATJES.
't jaar 30 heeft van zyn leven 't geluk gehad van
eene groote verzameling van teekeningen, plans,
kaarten, afbeeldsels, etc., te zien van onze vermaarde
koopstad Brugge en ik mag u zeggen dat van al die
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plans, gezichten, etc., geen een te vinden is dat het
tegenwoordig Brugge niet en overtreft in schoonigheid.
In het geschilderd plan dat hangende is in de bovenzale van 't stadhuis, in het plan van Marcus Gheeraart,
dat ik gekocht hebbe in den koopdag te Buff a's, en
in het schoon gezichte van Brugge, dat te vinden is in
de chronyke van Vlaanderen, overal bewondert men
het schoone, het sierlyke Brugge, het gewezen Brugge
van eertyds.
In Brugge alleen, het tegenwoordig in tween verdecide steed je, vindt men het geraamte van de vroegerschoone afgestorvene maagd en verder niets.
Waarby het komt en kan ik niet te weten geraken.
Sommigte lieden verwonderen dat het wekkerspel
zwygt en dat het tegenwoordig altyd goede vrydag is:
dat kan ik niet verwonderen: het wekkerspel treurt
om den luister van eertyds. Men zegt dat het gewichte
uit de horlogekas gevallen is, maar ik geloove integendeel dat dat gewichte altyd gelyk en het zelfste is en
alles meesleept en omleege trekt, uitgenomen het wekkerspel, dat obstinaat geworden is in zyne droefheid.
Calypso ne pouvait se consoler du depart d'Ulysse :
dans sa . . . dans sa . . . dans sa . . .
Maar, dat is fransch en veel „maatjes" zyn er nog
die zoo verre niet geciviliseerd en zyn dat zy fransch
verstaan, ik zegge dan op zyn vlaamsch: het wekkerspel en kan niet getroost zyn om het afreizen ende het
weggaan van den ouden luister van de schoone koopstad Brugge.
't En schilt nochtans aan schepen Verplancke niet:
dat is eene waarheid!
Immers dat is een bereisd man, schepen Verplancke,
en 't geen by doen kan dat doet by wel, en zekerlyk
met de goedkeuring van allen Brugschen wandelaar.
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De openbare gezondheid, het vermakelyk leven, de
publike tevredentheid, de goede smaak, het dichterlyk verstaan en opvatten van schoonheid, aangenaamheid en nut voor iedereen, den armen werkman medebegrepen, dat alles zou ik op het voetstuk van schepen
Verplanckens standbeeld willen zien staan, of liever
zou ik willen met groote letters in 't Jaar 30 drukken.
En zekerlyk, lag de zake aan schepen Verplancke
alleen, men zou niet lange meer twee halve steden
hebben in plaatse van de eene oude geheele stad
Brugge.
Lag het aan schepen Verplancke alleen, als men van
't park komt, V erplanken's Park zou 't moeten heeten,
als men van 't park komt, ter Gentpoortewaard, dan
zou men kunnen, met eenen oogopslag, neffens de
Gentpoorteweg, slinks, die groene weiden overschouwen, waar Maria van Bourgondien eertyds op
schaatsen reed, of schaverdynde, met hare gespelinnen.
Nu (eilaas, nu! ) ziet men daar eenen steenhoop!
Monstrum horrendum informe ingens cui lumen
ademptum.
Wederom! daar zit ik in 't latyn! wel dan: een
steenhoop zwaar, vuil en groef, en geheel gesteld om
te doen lyden.
Ja wel, te doen lyden aan ooge en herte en alles ; ja,
een steenhoop met levende menschen daarin, die uit
en in kruipen gelyk de maayen in eenen kaas.
En die schoone oude poorte, getuige van zoo veel
heldendaden, waar onzer vaderen bloed gestroomd
beef t, weg moet ze! ge zult het zien, en 't schoonste
zichtpunt van uw wandeling, Ci schepen Verplancke,
weg zal men 't stooten: eerst wat boomen planten, dat
het de Bruggelingen vergeten, en, op een zekeren
morgen, weg zal ze zyn gelyk zoo veel andere oude
schoonigheden.
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0! hoe lust het my te wandelen op die op-en-neerstroomende stadswallen, nu by 't water, nu hooge daarboven, en te peizen: hier, waar die schoone boomen
staan, van Brugsche hoveniers geleverd, gekweekt en
bezorgd, hier is't nu vrede en zonneschyn, terwyl eertyds pyken en hellebaarden by duizenden hier stonden
te schitteren, kanonnen en ander wapentuig hier overen-weder rommelden, soldaten vloekten, hier, waar nu
enkel een frankeman te zien is met een sabel zonder
snee, die nooit het daglicht aanschouwen mag!
Wat lust het my te wandelen en aldus te peizen
langs schepen Verplanckens wandeling, en, aldus
peizend, te komen aan het midden water, waar de
malle jonge Bruggelingen minne water van gemaakt
hebben om Victor Hugo te behagen.
Hoe jammer nochtans dat ik in myne droomeryen
moet opletten, om op twee drie plaatsen van die heerlyke stadsomwandeling niet in stukken gereden en in
tween gescheurd te worden, net gelyk myne eigen
vaderstad zelve!
Hoe jammer wederom, en bier spreke ik meer voor
vrouwen en kinderen als eigentlijk voor my, hoe jammer, dat men langs die schoone wandeling bykans
overal te binnen gebracht wordt hetgeen Virgilius
zaliger zei, van de schipbreukelingen :
Apparengi rani nantes in gurste vasto.
Dat is, vry vertaald: men ziet by honderden zwemmers met enkel een schapulier aan.
Daar zou moeten voor gezorgd zyn, want indien de
schapulier de zwemmers betrouwen ingeeft om niet te
verdrinken, 't en doet er niet veel aan om treffelyke
lieden aan te moedigen om rond de stad te wandelen!
Ah! mag de stad Been geheele stad meer worden om
262

dat sommigte lieden gemist hebben en hunne misse
willen goed maken met koppig te houden staan dat het
niet gemist en was, laat toch M. Verplancke het dictatorschap voeren over 's stads schoonheid en aangenaamheid ! Bruggelingen! valt hem te voete, ondersteunt hem in zyne moeyelyke taak, vraagt hem het
weren van den steenhoop, het verbinden van 't park
de Coupure en de wandelinge, het samenwerken van
't midden water, de Vrydag markt, de wandeling aan
Sinte Michiels, vraagt dat by de zwemmers zonder
broek eene z afsnyde en eene onderbroek doe aanveerden, en, indien 't kan gebeuren zoo gy begeert, dan zal
de Vrydag markt beschaamd zyn en verryzen van
schaamte, eerlyke schaampte, Brugge zal weer Brugge
zyn en, weet-je wat? 't carillon zal van 's zelfs spelen.
( 22 April 1865) .
SOORT MET SOORT EN DUIVELS
MET KOOLBRANDERS.

Onder al de wapens van verdediging die de grondwet ons ter hand stelt, en die wy dagelyks kunnen
bezigen, staat zekerlyk de goede drukpers op de eerste
plaats na den godsdienst, aangezien zy gedurig op de
wacht staat om al onze vryheden en onze duurbaarste belangen te verdedigen. En nochtans de katholyken hebben zeer lang gewacht eer zy die waarheid
verstonden. Nu, God lof, zyn er in al de steden, en
zelfs in verscheidene dorpen, goede gazetten of
gazetjens tot stand gekomen, die de waarheid, de goede
grondregels en het katholyk geloof stoutmoediglyk
voorstaan en deftig verdedigen. Ongelukkiglyk blyven
er nog brave en treffelyke menschen die niet schynen
te begrypen hoe veel voordeel de goede, en hoeveel
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nadeel de slechte drukpers aan het land kan toebrengen, en die van de kostbare vryheid der drukpers
alleenelyk gebruik maken ten profyte van onze tegenstrevers en ten onzen schade? Hoe veel goede katholyke menschen zyn er niet die zich abonneren aan
gazetten van den averechtschen kant, en die daar door
de drukpers der tegenstrydige party bevoordeeligen ten
grooten nadeele der katholyke drukpers en der katholyke party! Daar zyn treffelyke huisgezinnen, waar
Gods wet in eer is en waar men geen onbetamelyk
woord zou toelaten, en die nochtans geene andere gazet
lezen dan een slecht blad, met eene schynheilige gematigheid door vyanden van den godsdienst, door
vrydenkers of solidairen opgesteld! Zekerlyk maken
diergelyke katholyken zich grootelyks plichtig dewyl
niets, voor de oogen der gezonde reden, hun gedrag
kan ontschuldigen, want godsdienst en gezonde reden
verbieden ons de werken te ondersteunen die met onze
eigene denkwyze stryden?
Er zyn nog verscheidene andere redens waarom een
waar katholyk mensch geene slechte gazetten mag
lezen, en vooral deze :
Het is onmogelyk, de dagelyksche ondervinding leert
het ons, het is onmogelyk zeggen wy, dat iemand, al
ware hy de beste van de wereld, eenige dagen een
slechte gazet leze, of hij zal zelf slecht worden. Hy
zal beginnen met te twyfelen, dan met slecht te peizen
en eindelyk, zonder dat hy het zelf weet, zal hy slecht
spreken, overeenkomstig met het geen hy leest. Hy was
eerst eene goede, rechtzinnige katholyke; allengskens
gaat hy verflauwen en hy zal eindigen met onverschillig
te worden of zelfs met zich onder de averechtschen
te schikken.
Neen, neen, geene slechte gazetten meer in een
katholyk huis! Dat zy elders hunne lezers gaan zoeken
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en dat zy van mannen hunner party ondersteund en
betaald worden.
Het Jaar 30 heeft, God dank, veel inschryvers en
het zou er nog geerne veel meer krygen; maar wy
zeggen het rechtuit, indien een framason ons bladje
vraagde en dobbel wilde betalen, wy zouden hem beleefdelyk antwoorden dat het Jaar 3o maar dient voor
treffelyke lieden. — Soort met soort en duivels met
koolbranders, zouden wy zeggen.
(2 9

April 1865).

OUDE GEWENTEN,
zyn kwaad om te laten, zegt het spreekwoord, en 't
spreekwoord heeft gelyk, immers meest al de spreekwoorden spreken de waarheid, en 't en is maar om dat
ze de waarheid spreken dat ze spreekwoorden geworden zyn.
Dat spreekwoord dan, in 't bezonder, dat by den
vlaming zoo gemeen is, heeft onlangs eene zwaarwegende bevestiginge ontvangen van hooger hand, te
weten van een minister en een volkverbeelder van ons
land, of, om met Reinart de Vos te spreken, van
eenen franschen kleermaker en eenen vlaamschen
bakker, te Brussel.
Immers die twee heeren, Been recht noch gelyk
kunnende halen met woorden, in de Kamer, hebben
getracht te weten of te beslissen, met de pistole, wie
van hun Between gelyk had en wie ongelyk.
Peist toch een keer, in goeds name!
Dat beet men in 't oud vlaamsch eenen tweekamp
wagen, een tweegevecht aangaan, of 'k zegge 't liever
in 't fransch: se battre en duel.
Dat is een oud gebruik van onze heidensche voorvaderen eer dat ze nog christen menschen waren.
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't Jaar 30 heeft daarvan gesproken in dien artikel
daar van Haat-en-Nyd.
Toen zei 't Jaar 3o dat Haat-en-Nyd nog niet dood
en was, en ziet gy nu wel dat het waar is?
Zoo luttel is by dood, dat de hoogst verheven
mannen van ons land, ja de zulke zelfs die de christelyke religie belyden, Haat-en-Nyd zoo verre toegegeven
hebben, dat zy, noch kerkwet, noch landwet eerbiedigende, liever het oud barbaarsch gebruik van den tweekamp gevolgd hebben als hun geweten en hun plicht.
Oude gewenten zyn kwaad om later, ja, uitgenomen
de goede. Vele oude goede gebruiken zynder by de
vlamingen, die de kerke geheiligd en gezegend heeft,
waar geen kwaad in gelegen is, in tegendeel, veel goed,
maar die oude goede gewenten ziet men van dag tot
dag verminderen, vervallen en weggaan.
Vele menschen zyn van nu voort beschaamd van
voor ouderwetsch aanzien te worden, en, om dat de
waarheid van God zelve komt, gevolgentlyk de oudste
van al is, daarom doen de haters van waarheid en
vryheid al dat ze kunnen om alle goede oude gebruiken
weg te vagen. 't Is overal 't zelfste, van in de kleenste
dorpen tot in de grootste steer' doet men al dat mogelyk is tegen de oude gewenten van 't yolk, tegen zyne
oude eigen tale, tegen zyne oude heerlyke feestvieringen en vermakelykheden.
Al dat oud is en deugt niet meer, en men kan van
nu voort de goede uit de kwade gazetten kennen met
op te letten of zy de oudheid voorenstaan of tegenspreken.
Leest liever de Stem van Thielt, hoe zy met de
oudheid spot!
En wat en heeft 't Jaar 3o niet moeten hooren om
dat het al te mets wat ouderwetsch eruit ziet en peist
dat de oude liedjes nog altyd de beste zyn en om dat
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het altyd herhaalt: leve de oude gebruiken, is't dat ze
goed zyn!
Ge ziet wel dat er boosheid in 't spel zit tegenwoordig! Hoe zouden al die oude gewenten, die zoo
kwaad om laten zyn, afvallen, ware 't niet dat het
kwaad ermee gemoeid is?
Als ik over 3o jaar naar Brugge kwam naar de
H. Bloedprocessie, daar en waren geen yzerwegen en
nochtans de stad was zoo vol yolk dat er by geheele
familien op de vesten moesten verblyven, by gebrek
van logist!
Kykt nu ne keer!
Daarom is't, beminde jaardertigers, lezers en lezeressen, dat wy, ik en gy, moeten ons beste doen.
Ten eersten om de oude goede gebruiken die nog
bestaan te behouden, kost wat kost, de jonkheden vooruit, de ouderlingen hebben wy van 's zelfs.
Ten tweeden om de oude goede gebruiken die vergaan zyn, weer op te zoeken en te doen herleven. Dat
is immers de bloei en de schoonigheid van 't oud
geloove.
En, zegt het my rechtuit, ware dat niet beter als te
liggen zagen, eeuwig en ervig, tegen dit en tegen dat?
't Is genoeg geweten dat het kwaad niet en slaapt
en dat er veel menschen verloren gaan en veel andere,
die dwaas genoeg zyn, meegetrokken worden.
't Kwaad en slaapt niet, maar ongelukkiglyk! .. .
Ja! rechtuit gesproken: 't goed en slaapt maar al
te dikwyls! Zegt! wie en heeft er geen vriend of twee
drie by dat ongelukkig leger van booze verleiders en
ongelukkige verleide?
Houdt dat gy hebt by hun, staat standvastig in de
broederlyke en christelyke genegentheid, houdt dat
gy hebt, en brengt ze weder, als 't nog mogelyk is!
't En is om geene ydele viktorie, en om geen valsche
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voldoeninge dat wy stryden. Ha! 't is om zielen van
levende menschen, door God gekocht en verlost!
Wat een schande, dat er geen een van al de menigvuldige christelyke en kerkelyke vrienden van sommigte . . . . zal ik het zeggen? katholyke representanten
in staat geweest zy, zoo by den Paaschtyd, als de Paus
zoo veel te lyden heel t, van hun dat moorddadig opzet
te beletten, hunne pistooldragende hand tegen te
houden!
Noch vrouw, noch kind, noch boezemvriend! .. .
niemand?
En is't te verstaan hoe dat onze gazetten zelve toen
nog durven drukken dat het gevecht op de allereerlykste wyze afgeloopen is voor beide tweekampvechters.
Hoeveel beter ware't geweest, want ik en eindig niet
geerne een droevig artikel op een droevigen toon, hoeveel beter ware 't geweest, hadden die twee mannen
gedaan zoo als Reinaart de Vos zei, die eerste kapoen,
te weten: hadde Jan de Laet naar Ghazal gegaan.
Al met zyn heete pale,
en ware Ghazal, van zynen kant, op Jan De Laet los
gekomen met de grootste schare uit geheel zynen
winkel!
Zy en hadden hun eigen zelven alle twee niet kunnen
houden van lachen, en die lacht is vriend, en al 't yolk
had meegelachen en de heilige Kerke hadde . . . .
Maar eilaas! eilaas!
'k Zegge : oude gewenten zyn kwaad om laten.
( 29 April 1865 ) .
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MIRAKELS.
Geen grooter mirakel als 't mirakel van een arm
koorengraantje.
Hoe dat kleen rond langwerpig schepseldingske een
jaar lang op zolder ligt en van niet en gebaart, en, van
als 't in de aarde gezaaid is, en, onder Gods hemel,
regen, wind en zonneschyn, aan zyn eigen gelaten
wordt, hoe dat het begint te leven, en te zwellen, en
open te gaan; hoe dat het onveranderlyk zyne wortelkes omleege schiet, waar zap en voedsel te vinden is,
en zyne eerste blad-pylekes omhooge, waar het licht
en lucht en zonneschyn tegenkomt, dat is God bekend.
Gy hebt wel te zeggen, O groote lanteerns van de
landbouwkunde, dat dat komt door de zelfbeginnende
ontwikkeling van de verborgene groeikracht, etc., etc.,
die, hier en daar en ginder; weet-je wat? al uw
schoonen praat kan ik zeggen in een woord en dat een
schoon : 't is een mirakel Gods, myne fraaye mannen.
En ware 't niet dat er, op elken zaaityd en geheel
't jaar deure, by honderden en duizenden zulke
mirakels gebeuren, geheel de wereld zou in verbazinge
staan en mirakel roepen, op het zien van de wonderbare ontwekkinge van een koorengraantje!
't Is om dat de Man van hierboven (laat my toch
spreken gelyk de landslieden) ziet dat de menschen de
alledaagsche mirakelen van Zyne Almogendheid te wel
gewend worden en niet meer en achten, dat het Hem
beliefd heeft, op gestelde tyden, waar 't noodig was,
en waar't de menschen best verdienden, ook nog
andere mirakels te doen en uit-te-werken.
De zonne staat op en gaat onder, zoo regelmatig,
dat de menschen aanveerden als of het God hun
schuldig ware en op God zelfs, die zoo goed is van
Zyn licht op recht en krom te laten vallen, niet meer
en peizen.
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't Is nochtans een dagelyksch mirakel of wonderwerk van Zyne almachtige Voorzienigheid. Dat er
een keer een heilig man kwame die zegt : in Gods
naam, op zulken dag en date zal de zonne veranderen
van gewendte en twee nachten aaneen onder blyven en
niet verschynen, en 't zou alzoo gebeuren, de menschen
zouden wel beginnen op God peizen en ingekeerd zyn,
en de zaken Nuns geweten effen stellen.
Maar daar zyn bykans alle dage mirakels van die
tweede soorte, bezonderlyk rondom den Paus. Vele,
die gedaan zyn misschien ten voordeele van een of
twee persoonen en die, voor 't groot getal, onbekend
blyven; andere blyven teenemaal gedoken onder het
dekkleed van de oodmoedigheid en zyn de priesters en
biechtvaders naast God alleen bekend; andere nog
worden nu, bykans jaarlyks, door Zyne Heiligheid den
Paus zelve bekend gemaakt aan de geheele en gansche
wereld, als by iemand heilig verklaart, 't gene by nogmaals staat te doen, en dat heel in 't korte, ter eere
van eenen Brabantschen gelukzalige, te weten den eerbiedweerdigen Jan Berchmans, van Diest.
Wat baat het?
De menschen zyn nog altyd ongeloovig, op de wyze
van Sint-Thomas : 'k moet het zien om te gelooven,
zeggen ze, en ze leven altyd voort, gelyk . . . .
En toen nog de groote gazetten en de groote boeken,
in een woord, dat eeuwig-durend drukken en drukken
en drukken steekt ons den kop zoo vol ander dingen,
dat er hedendaags bykans geen plaats meer en is by
ons voor de kennisse van de zaken die God aangaan.
En de dwaze menschen zeggen toen : 't en gebeuren
hedendaags geen mirakelen meer! en de godvruchtige
en zeggen dat niet, maar zy en peizen 't niet te min!
Weet-je wat dat er in de schrifture staat?
Dat er zullen valsche mirakels gedaan worden, en,
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indien 't mogelyk ware, dat ook de uitverkorene daardoor zullen in twyfel gebracht worden.
En inderdaad, jaardertigers, daar gebeuren, onder
ons gezeid, valsche mirakelen genoeg!
Ziet een keer!
Als ik ik den eersten keer den vapeur zag komen
aangestormd ('t was op onze gewezen Vrydagmarkt te
Brugge), Hewel, 'k mag u verzekeren dat er my iets
deur-end-deur myn lichaam kroop, gelyk een soort
van godvreezende schrik!
He ja! ge ziet dat daar komen, zonder peerd of eentwat, en de eerde beef t, en de lucht riekt anders als
gewendte, en dat sleept my daar zulk eenen langen
reesem zwaar geladen karren en wagens en koetsen,
al achter malkaar, en ge'n weet niet wat er in zit, en
dat vier valt er uit, van onder, en de rook kuilt al
boven en ......
't Is waarachtig om mirakel te roepen, voor die 't
niet en kent, en 'k versta ik geheel wel dat de buitenlieden peizen dat dat yolk uit stee bykans zoo sterk en
zoo machtig zyn als . . . .
't Is aardig om geheel en gansch te zeggen wat ik
peize, maar, al die nieuwe dingen die, nu vijftig jaar
herrewaard, uitgevonden zyn hebben den gemeenen
man een al te groot gedacht gegeven van de menschelyke macht, by zit er vol van, 't is geheele dagen, by
hoort het van alle kanten, en God wordt bykans vergeten, bezonderlyk door zulke die er interest in hebben
om Hem te vergeten.
Dat waren myn gedachten als ik een kind was en den
yzerweg zag, zelfs heb ik, op een zekeren keer eenen
boeren-koeiwachter moeten van de op schenen trekken,
of by wierd overreen, klaar van verwonderinge op het
zien komen van den „vierduvele," zoo by het niet. Hy
en bezat zyn eigen zelven niet meer!
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Naderhand heb ik al dat getuig van by gezien, en
als 't vier uit was, en dat het op stal stond, dat
brieschend yzeren peerd; myn leermeester, een eenvoudige priester, die nu al dood en by den Heere is,
heeft my dat al uiteen gedaan, hoe dat die kokende
water-damp, in den buik van den stoomwagen, uitewaards wil, en eene schyve voort stuikt, en hoe aan die
schyve een arm vast ligt, en hoe t' enden dien arm
een elleboog-asse zit, die den asse is van 't groot wiel,
welk groot wiel moet draayen door 't geweldig en
geregeld duwen van dien damp of stoom, die gevangen
zit, en door 't vier getergd wordt, in den buik van den
rollenden stoomwagen.
Weet-je wat dat ik dan zei?
He! 'k zegge: die dwaze menschen toch! En dat dat
6.000 jaar heeft moeten duren eer dat zy zulk een
eenvoudig dingen uitgevonden hebben!
Hier is't: de mensch heeft het convoi uitgevonden
juist op dien dag en op die ure dat God gewild heeft
en dat het in Zyne Voorzienigheid noodig scheen voor
Zyne inzichten dat de menschen rapper als eertyds
zouden konnen byeen komen en, verre weg van hier,
Gods belangen gaan gade slaan.
Dat zyn toch dwaze menschen die de hand niet en
zien waaraan zy geleed gaan en die altyd roepen: Kykna-my! Kyk-na-my! Hoe groot, hoe wys en hoe
machtig dat ik ben!
't Is genoeg en zoo vele dat al die wondere
menschen-mirakels uitgeleid en geprezen, in de
scholen, de gazetten, de boeken en overal, machtig veel
kwaad doen. Een middel wete ik er tegen: diepe
geleerdheid, ware kennisse van zaken, priesterlyke
geleerdheid, geene dwaze wereld-aanbidderye, geene
staatsafgoderye, maar waarheid aan 't yolk toedienen;
in plaats van zucht naar drank en zottigheid to ver272

wekken, in leerzuchtigheid doen omslaan, en die leerzuchtigheid in scholen, gazetten, boeken, gesprekken,
onderhandelingen, aanspraken, etc. op betamelyke
wyze en na den rechten eesch, voldoen.
Dat ware progres, dat wenschen en dat zoeken wy,
meer als gy, vryheid- en waarheidhaters, daar is ons
doel, daar naartoe, om ter eerst!
Durft gy 't aangaan?
Progres!

Daar is een progres, dat merkweerdig is, in de
wereld, 't is dat, hoe ouder de wereld wordt en hoe
ouder de menschen zyn, hoe schoonder tanden dat ze
tegenwoordig dragen . . . . maar 't zyn valsche!
En 't progres is ook alzoo.
(13 Mei 1865).

DE GOEDE HERDER KENT ZYNE
SCHAPEN.
Waar 't zake dat onze treffelyke, lezers ons kwamen
te vragen : Waar is de Bisschop van deze weke? wy
zouden mogen antwoorden : Waar gy hoort schieten en
buisschen, waar gy 't vendel ziet uit den torre hangen
en de meyen door de veisters steken, waar gy 30, 40
vlamingen te peerde ziet ryden, in treffelyk uitgerusten
stoet, waar gy maagdekes ziet den grond met blommen
strooyen, waar gy al de klokken hoort luiden, en
pastors, en burgemeesters, burgemeesters en pastors
ziet gereed staan, met een geheele prochie geloovige
vlamingen en vlaamsche vrouwen, om den afgezant
des Heeren in 't gemoet te gaan, — daar is de Bisschop.
In der daad, sedert de H. Bloedprocessie, wanneer,
om zoo te zeggen, geheel Vlaanderen den Bisschop
te Brugge heeft helpen 't H. Bloed vereeren, is Zyne
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Hoogweerdigheid, by zyne schapen, als trouwe herder,
een wederbezoek gaan afleggen.
Dysendag was hy te St. Andries, te Varsenaare en
te Snelleghem, en vormde aldaar; 't was blyde inkomste, en al de geheenie middels die prinsen en
koningen en keizers, kleene en groote, in 't werk stellen,
om de menschen te doen gebaren dat ze blyde zyn, en
hebben nooit zoo veel blyde betuigenissen te wege
gebracht, als op elk eene van die prochien te zien
waren, alsook op de naarvolgende.
Woensdag was 't St. Kruis, Moerkerke en Damme,
Donderdag St. Michiels, Lophem en Oostca mp, en,
op den oogenblik dat ik dat schryve hoore ik dat het te
Sysseele, te Oedelem en te Beernem te doen is.
Van die 3 laatste prochien en wete ik nog niets,
maar, mag ik u zeggen, zonder iemand te willen te
kort doen, waar dat het schoonst van al geweest is?
te Varsenaare, te Moerkerke, te Damme en te Oostcamp !
Nu versta ik waarom dat het Jaar 30 op die prochien
zoo geern gelezen wordt!
J a, ja, sommige viamingen hebben lange gepeisd, en
soms wat luide, dat ze ook met de averechtsche mee
deden! 't en is geen waar! Al de viamingen zijn katholyk, recht voor de vuist, vast aan hunne overheden,
geestelyk en wereldlyk, en, is er ooit hier of daar een
geweest die wat peper en zout wierd alzoo, als de
Bisschop komt 't is al effen, immers de goede herder
bent zyne schapen en zyne schapen kennen hem.
Weet-je wat dat de menschen zeggen te lande :
Christus, achter zyne verryzenisse, verscheen aan zyne
discipelen, te Emmaus, in Gallilieen, en nog op andere
plaatsen, en, aan Thomas, die getwyfeld hadde, toogde
hy zyn vaderlyk, van lief de brandend herte, en Thomas
geloofde, en hy zei: Myn hoer en myn God!
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En de Bisschop, achter den Paaschtyd, doet het ook
alzoo.
Allah! Thomassen, toe! laat u gezeggen!
(1 3 Mei 1865).
WIE SCHRYFT ER 'tJAAR 30?
Gy zoudt my altemets komen te vragen jaardertigers:: maar, wie schryft er 't Jaar 3o? Hewel 'k
zal u daarop antwoorden, met eene gelykenisse.
Gy weet nog wel van die horloge-kasse, doet gy
niet, en gy hebt dat wel verstaan, dat ons staatsbestier,
zoo als het gaat en staat, en slaat, eene horloge-kasse
gelykt? hewel, zoo gelykt het Jaar 3o eene brandspeite.
Vele lieden, van alle kanten en gewesten, bringen
altyd gedurende klaar water, by geheele eemers, en
gieten 't in 't Jaar 3o.
Andere lieden, min in getal, maar even dapper in
den arbeid, lossen malkaar af, om altyd maar te
pompen, te pompen, met de trek-en-duw-pompe,
't Jaar 3o.
Dat is 't staande werkvolk.
En toen is er een die den speithoorn vast heeft en,
alle weke, loslaat en vier geeft, wil ik zeggen, water,
waar hier, waar daar, volgens dat er is, versta-je me
niet? en die altyd maar en speit, 't zy om te blusschen,
't zy om te besproeyen, 't zy, al te mets, als er een in
den weg staat, flak in zyn aanzichte ook, is't dat by
niet schuiven en wilt, of te vele van zynen man maakt.
'k Zegge, 't zy om te blusschen, want:
't Brandt, 't brandt
In Vlaanderland,
en 't averechtsch-gezind yolk heeft het aan de vier
hoeken in brande gesteken; contrarie winden blazen
't van langst om meer aan, en, 't zyn toch zoo veel
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schoone dingen, eilaas! die allengskes op- en weg- en
uit- en af- branden!
God betere't!
'k Zegge: 't zy om te besproeyen, want, zonder besproeyen, wal zalder groeyen in 't land van Vlaanderen, waar zooveel zooveel schoon eigen zaad in den
grond zit dat nog wassen kan?
Ze hebben my ne keer tarwe getoogd die gewonnen
was uit graan dat men gevonden hadde by de gebalsemde lyken in Egypteland, misschien van voor Moyses
tyd, en 't was nog uitgekomen!
Niet gewanhoopt dan, 8 Vlaanderlingen, weerdig
yolk, maar, met zorge besproeid, begoten en God
gebeden om wasdom, want die plant en is niet, en die
sproeit en is niet, maar die groeite geeft, God, die is
en die kan 't al.
'k Zegge: flakke in 't gezichte van sommigte, die te
stout zyn, en, die dat zouden ondervonden hebben, dat
ze er van spreken!
Ik houde my gesloten.
— wie schryft er 't Jaar 3o, zeg-je?
— Komt kykt, maar niet te by, en gy zult zien, wie
dat er draagt, en wie dat er pompt, en wie dat er,
leere op, leere af, slinks en rechts, (als of by in 't land
van de blydschap geboren ware, waar de kleeren met
leute gevoerd zyn) speit.
Wilt gy wat helpen?
Hewel, bringt water, (maar zuiver, hoort!) duwt aan
de pomp-arms, zet leeren, opent deuren en veisters,
hooge en leege, kleene en groote, bereidt den grond,
zegt waar 't Brandt, of waar de aarde aan 't droogen
is, of waarder een . . . ge weet wel . . . . en al die helpen
en moeten niet vreezen!
— Maar wie schryft er 't Jaar 30?
— 't Jaar 30 en daarmee: „pontom"!
(2o Mei 1865).
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DE BRUGGEN TE BRUGGE.
Daar zyn te Brugge veel bruggen.
Ik heb nog hooren vertellen dat de stad Brugge
eertyds maar een Brugge en was, over de Reye, daar
waar nu de blende-ezel-brugge nog te zien is, en dat,
om die brugge die in die tyden een kostelyk dingen
was, gangbaar te houden en 't slecht yolk, de Noordmannen, te beletten aldaar over te komen, dat er daar
een van onze overheden eenen borg of burg bybouwde,
en dat by daar soldaten in lei, in dien burg of sterkte,
en dat er daar, met der tyd, om de wille van die
soldaten en voor den voorbygaanden en komenden
man, winkels en kantyntjes by kwamen, en zoo voorts,
tot dat Brugge eindelyk Brugge was gelyk hedendaags.
De strate van innewaards 's lands naar dien ouden
burg was de ouden burg strate geheeten, en ze heet,
geloove ik, nog alzoo ; de plaatse waar die burg gebouwd stond heeten de vlaamsche bruggelingen nog
altyd getrouwelyk : „den burg".
De fransche bruggelingen, de fransch? - sprekende
ten minsten, zeggen : „le bourg" maar, le bourg, als ik
myn woordenboek te rade ga, dat en beteekent geen
sterkte of bolwerk, maar wel een prochie, gehuchte, of
zoo iets : zoo „le bourg" is een fransche dwazigheid,
zoo als er nog zyn te Brugge.
Om voort van Brugsche bruggen te spreken, aan de
Vlaminkbrugge ziet men nog de steenen banken waarop de lieden van buiten Brugge en van binnen Brugge
kwamen zitten, terwyl de schepens recht deden, als
't noodig was, tusschen ongelyke.
Dat was daar een soorte van tribunal.
De schoonste brugge van geheel Brugge, in myne
oogen, zie-je wel, is de Sint- Jans Brugge, t'enden de
Wulle strate, waar de H. patroon van de bruggen over
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staat, spyts de Brugsche fransgezinden van hedendaags en van eertyds.
Men vertelt te Brugge hoe een zekere . . . . dat H.
beeld in 't water smeet en hoe dat hy ongelukkiglyk
aan zyne dood gekomen is; wilt er my dat iemand,
die 't weet, een keer schryven, 'k zal 't heel geern
drukken.
Men vertelt daarby nog dat de heeren raadsheeren,
die, onlangs nog, tegen dat schoon beeld van den
Brugschen beeldhouwer Pepers gestemd hebben, al niet
veel beter gevaren en hebben, uitgenomen een.
Wat er van is en wete ik niet.
Dat wete ik, dat ze 't in stemmen geleid hebben,
tydens het herbouwen en 't afleegen van die Sint-Jans
brugge, of Sint-Jan mocht op zyn brugge blyven staan,
te Brugge, ofte niet; en Brugge, 't oud christelyk
Brugge, heeft voor Sint-Jan gestemd.
Bravo!
Daarom staat hy daar nog, God zy gedankt!
• — Maar nu, waarom Sint-Jan van Nepomuc, in
Bohemièn ,anders gezeid, Sint-Jan-Nepomucenus, en
geen anderen heiligen op de brugge gesteld? Te
Kortryk, is 't immers ook Sin-Jan, die op de brugge
staat, en nog op andere plaatsen?
— Waarom? gaat-kykt en leest : op den voet van de
beeldstede staat er geschreven: en pie mutus en os non
accusans!
— Dat is latyn!
— Ja wel, en 't is daarenboven eene schoone
latynsche spreuke, die gemaakt en gewisseld is uit de
25 letters die in den name komen van Sanctus Joannes
Nepomucenus.
— En wat wil dat zeggen?
— Letterlyk : Aanschouwt dien godvruchtigen stommen, Wiens mond niet en beschuldigde.
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Godvruchtig stom was hy, in der daad, om dat by de
biechte niet en wilde bekend maken van koninginne
Joanna aan Karen koning Wenceslaus, en om dat zyn
godvruchtige stomme mond haar niet ten onrechte en
wilde beschuldigden, ja zelfs, om dat by liever stierf
als zyn priesterlyke plicht ontrouw te zyn.
— En is't daarom dat by op de Brugge staat?
— Neen! 't Is daarom, in tegendeel, dat hy, door
't gebod van Wenceslaus, van de brugge in 't water
van de Moldaw gesmeten wierd, en van zyn leven
beroofd; maar de godvruchtige christenen, eere willende doen aan den goeden priester en martelaar Gods,
die gestorven is door de handen van de vryheidhaters
van dien tyd, hebben zyn beeld op de bruggen gezet,
in veel steen en dorpen, en onder ander te Brugge.
Zulke christenen waren onze voorouders.
Dat er nu wat fraaye jaardertigers waren, die geern
de pogingen van 't Jaar 3o ondersteunen, ze zouden
my schryven, indien zy't weten, in welke steden er nog
zulke Sint-Jans-bruggen te vinden zyn, wat er nog te
zeggen is over de bruggen van Brugge, daarby voegende 't gene ik, een reke of twee hooger, gevraagd hebbe.
Een dingen nog: 't is dat de Preekheersbrugge nog
altyd open ligt en dat er veel Bruggelingen wenschten
dat ze toe ware; immers ze slacht van de bedgordine,
in 't raadsel:
Als ze open is ze is toe
En als ze toe is ze is open,
voor den gaanden en den komenden man. En 't is dat
dat styf mishandt te Brugge, binst de Meimaand.
Dit wierd geschreven op den feestdag van S. Jan
Nepomucenus, patroon van de biechtvaders, wezende
heden, 1 6sten Meye 1865.
(20 Mei 1865).
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EERSTEN-STEEN-WYDINGE.
Die de ceremonie, die te Rousselaare gaat plaats
hebben, wilt wel verstaan moet weten dat Christus geweerdigd heeft te zeggen dat Hy de hoeksteen en de
eerste steen is ,die, van de Joden (en nog andere) verworpen zynde, nochtans de grond en de vastigheid
geworden is van de H. katholyke Kerke ; zoo de steen,
waarlyke vier-hoekte steen, die van den Bisschop geleid
wordt, beteekent Christus, en de eere die dien steen
aangedaan is gaat van den steen naar Christus, aan
wien ze eigentlyk toekomt.
Eerst en vooral dan wordt die steen afgescheiden en
onbruikbaar gemaakt voor alle wereldlyke diensten en
beteekenissen, door de wydinge. Zoo is 't met veel
andere dingen, asschen, olie, palm, was, die, eens
gewyd, om zoo te zeggen God en zyne H. kerke voor
goed blyven toebehooren. De wydinge scheedt die
dingen af, gelyk het maagschap zekere persoonen afscheedt en tegenover malkander heilig maakt en
gewyd.
Reden te meer, niet waar, om dat de wereldsche
gezaghebbers er zouden hand afhouden, van de kerke
te weten, en van al dat de kerke aangaat. Die wet verkrachten en heeft nooit iemand deugd gedaan, noch
bier noch hiernamaals.
Zoo, eerst van al, wordt er water gewyd, met zout,
tot den bisschoppelyken wy-dienst, dan, onder gebeden
en zang, wordt de plaatse gewyd, waar de hooge autaar
zal staan, ter eere van God, de H. Maagd en den eenen
of den anderen heiligen, na keus.
Daar is eene schoone christelyke legende die zegt dat
Christus, binnen de 40 dagen, van Zyne verryzenisse
tot Zyne hemelvaart, rond de wereld geweest heeft,
en dat Hy met Zyne gebenedyde voeten gestaan heeft
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op al de plaatsen waar, vroeg of late, moest een autaar
tot Zyner eere gebouwd worden. 't Is nu juist in dien
tyd, en de bisschop, na Paasschen zyn yolk bezoekende,
en den kerksteen te Rousselaare wydende, zal zeker die
schoone oude gedachten doen boven komen.
Dan wordt de steen gewyd en door den bisschop,
met een mes of beitel, al alle kanten beteekend met het
teeken des H. Kruis, en hy bidt, terwyl hy dat doet,
als volgt :
(Let wel op, jaardertigers, die M.Coene den penning gejeund hebt, 't zy groot of kleen).
„Laat ons bidden" !
„Heere! Gebenedydt dit steenen schepsel en staat
toe, door 't aanroepen van Uwen naam, dat al die, met
zuivere meeninge, hulpe toegedregen hebben, om deze
kerke te bouwen, gezondheid voor 't lichaam en remedie voor de ziele mogen verkrygen. Door Christus
onzen Heere! Amen".
Daarachter worden al de heiligen aanroepen en,
onder het herinneren hoe dat Jacob eens eenen steen
oprechtte, en olie daarop goot, en God toewydde, om
dat hy op die plaatse, waar hy stond, den hemel gezien
hadde, en die leere waar langs de Engels op- en nederklommen, legt de Bisschop, tweede Jacob, den eersten
steen, in de grondslagen van de kerke, en men zingt
den psalm 126.
Is't dat God het het huis niet gebouwd en heeft,
verloren vrochten ze, die daaraan bouwen;
Is't dat God de stad niet bewaakt en heeft
verloren waken ze die daarop waken; enz. . .
schoone lessen voor al die bouwen en bestieren, maken
en bewaken, of aan 't hoofd van steden en dorpen
staan en peizen dat ze iets kunnen zonder Hem die
alles kan.
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De steen wordt vastgemetst, besproeid, bespaarsd,
zei men eertyds, met spaarswater of wywater, benevens
de fondamenten en geheel de kerke rond, onder gebeden, gezangen en wonderschoone spreuken, waarvan
hier eene is :
Vrede voor eeuwig, van den Eeuwigen, dezen huize!
Vrede zonder einde, 't Woord des vaders, vrede zy
[dezen huize!
Vrede geve de goedertieren Vertrooster dezen huize!
Nadien zoo't de bisschop geradig vindt, zit by neer,
met den miter aan, en vermaant het yolk dat zy zouden
helpen en meedoen, om deze kerke te bouwen, en
andere kerken, waar 't nood doet, gevende hun plechtiglyk aflaat met zyne benedictie.
(2o Mei 1865).

DE KRUISDAGEN.
o hoe veel liever ware ik te lande als in stad, van
deze dagen, om de kruisvaart of kruisprocessie te zien
rond het land en rond de stikken gaan, van 's morgens
in de vroegte, met mannen en vrouwen en kinderen en
al dat betrouwt op de Voorzienigheid des Heeren!
'k Wist wonder wat dat de Stem van Thielt zal
zeggen, zy die altyd spreekt als of er niets van hierboven te komen en ware, en als of't de mensch moest
al uit zyn eigenzelven halen en al aan zyn eigen zelven
wedergeven. Verderflyke leeringe die sommige inzuigen en niet en gesmaken!
Ten alien tyde, en by alle volkeren heeft men processien en beevaarten geweten; tot zelfs by de wilde
amerikanen gaan de vrouwen nog, op zekere tyden,
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's nachts, rondom het veld, waar zy Turksche terwe in
gezaaid hebben, en vragen God om zynen zegen over
de oest; en 't is nu al sedert de jaren 50o na Christus
dat de heilige Roomsch-katholyke Kerke dat algemeen
en troostelyk schoon oud gebruik ten reglemente gesteld
heeft en verplichtende gemaakt, de doenwyze goedkeurende van den H. Mammertus, Bisschop van
Vienne, in Frankryk.
Is dat Been wonder dat onze hedendaagsche dwaaswyze verlichters al den ouden edeldom en de goede
gevoelens van 't menschdom kwaad keuren en dat men
er vindt, van die geleerde averechtsch-wyze kerels, die
groote geleerdheid aan boord leggen om te bewyzen
dat wy altemaal maar eene oolyker soorte van beesten
en zyn als de andere beesten.
Houdt aan 't oude, jaardertigers, en, als gy driemaal
zult den bedegang gegaan hebben, rond het land uwer
voorouders, ziet dan, op Ons Heer Hemelvaartdag, na
't Evangelic, hoe die schoone paaschkeerse, beeld van
den verrezen Christus, uit- en weggedaan wordt, en
hoe de rook langzaam hemelwaards krinkelt, den weg
toogende langs waar Hy ten Hemel geklommen is en
langs waar gy verhoopt Hem te volgen.
(2o Mei 1865).
DE PYNDERS.
Te Brugge bestaat er tegenwoordig, gelyk te Antwerpen, te Brussel, te St. Nicolaais, te Leuven, te Gent, te
Bergen, te Verviers en te Charleroy, een „volledige en
gewaarborgde dienst van zoogezeide openbare boodschappers, dragers en inpakkers".
Eertyds zou men kortaf gezeid hebben „pynders",
die twee eerste lange woorden gespaard, en 't laatste,
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om zyne dobbelzinnigheid daargelaten : he ja! inpakkers !
In 1279, als Brugge voorspoedig was, en de eerste
handelstad wierd van geheel 't noorden, toen kreegen
wy de eerste „pynders" en wy hadden ze noodig.
't Warender van alle slag, ook bykans gekleed gelyk
onze hedendaagsche, uitgenomen dat hun kiel wat
langer was, dat zy geen franschen kepi, chepi of
chapeau en droegen, en, by hun ander gereedschap,
nog eenen haak, pynderhaak geheeten, hadden, om
balen en balotten vast te klampen, te gewegen en te
verporren.
Daar waren geheele gilden van zulk yolk, elk met
hunnen patroon of patroonesse, hunnen autaar, vaandel, wapens, oudvlaamsche gezindheid, gebruiken en
feesten.
Sommige hiet men kranekinders, die aan de Krane
vrochten, andere arbeyers, die op de bruggen stonden,
't staander nu nog, maar 't zyn diamantslypers, andere
balottemakers, andere breikers, die vleesch en visch
droegen, andere wynschrooyers, wyntappers, ofte wynspouwers, met oorlof gezeid, die op de Krane en elders
den wyn proefden en weer uitspoogen (zegt men).
Sommige waren arme pynders, andere ryke pynders,
en de ryke pynders werk was wulle wegen; veel wevers
woonden in de Carmerstrate, en de ryke pynders
woonden in de Ryke pynderstrate, 1 ) die de Carmerstrate dweerst. Zy hadden hunnen autaar in SintGillis en dienden Sinte Cathrine en Sint-Andries.
'k Wil dat al de brugsche „pynders" hun eigen zelven
ryke pynden en ryke pynders wierden, en dat de
pynders den handel brachten gelyk eertyds de handel
de pynders gebracht heeft.
1 ) „'t Rikopinge-stratji" zeggen ze nu te Brugge.
(20 Mei 1865).
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DE SPAANSCHE MANTEL.
Op eenen zekeren keer kwam er eene oude vrouwe,
van by de 7o jaar, kloppen op kardinaal Wisemans
deure, te Londen; zy droeg eenen grooten pak goed
onder heuren arm, en, als ze de knecht had binnen
gelaten, vroeg ze om den kardinaal te spreken.
Ze moeste absoluut hem spreken, zei ze, en ze zou
hem gesproken hebben, kost dat kost.
De knecht gaat naar boven en vraagt aan Zyne
Eminentie of by kan een oude vrouwe komen spreken,
met eenen grooten pak onder heuren arm; ze wacht
in de voorkamer.
't Is zeker iets of wat dat zy zou geern verkoopen,
zei de kardinaal, ze moet elders gaan, ik . . . .
Maar, zei de knecht, Eminentie, 'k zouder by gaan,
dat ik als gy ware, ze spreekt zoo schoone!
Zyn Eminentie komt omleege, steekt de deure open
en . . . .
— Kardinaal 'k ben toch zoo blye dat ik u zie?
— Wie zyt gy dan, vrouwe?
— Ah, kardinaal, gy en kent gy my niet, maar ik
ken ik u wel, en 'k zie u zoo geerne!
— Maar . . . .
— Ja, ja, en 'k heb al vele voor u gedaan ook,
kardinaal, om te toogen hoe geerne dat ik u zie, alien
uchtende sta ik op van ten dryen, en 'k ga rond, en
overal waar ik geschreven zie staan of geplakt: „weg
met den kardinaal"! ik vage 't uit of ik scheure 't of :
dat heb ik gedaan, voor u, kardinaal.
— Ge zyt eene katholyke vrouwe .... ?
— 'k En doe, kardinaal, 'k ben protestant, en 'k . . .
— Ja maar, gy zoudt geern katholyk worden?
— 'k En doe, kardinaal, van myn Leven niet, maar
dat en belet niet, dat ik u toch zoo geern zie! en 'k heb
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hier eentwat mee voor u, kardinaal, als ge 't zoudt
believen te aanveerden!
En de tzeventigjare vrouwe begost aan heuren pak
te roeren, terwyl dat de kardinaal verwonderd keek
en peisde wat dat mocht zyn of beteekenen.
— Zie, kardinaal, ge moet weten, myn man, die al
lange dood is, is soldaat geweest in Spanjen, en, als
hy weere t'huis kwam, had hy veel preufstukken mee
van zyne dapperheid, en ze zyn op my gevallen, en 'k
heb ze ik al verkocht, uitgenomen dezen „mantel", en
hy is voor u, kardinaal.
Nu was de pak eindelyk open gerocht en daar lag
voor de voeten van den verbaasden kardinaal een
alderschoonste spaansche choorkappe, die de man van
dat oud wyf fevers mee genomen hadde, in 't plunderen van een kerke.
De kardinaal aanveerdde dat oud stuk kerksieraad,
en, in zyne verbaasdheid, vergat hy de vrouwe heuren
naam en heur adres te vragen, en zy was weg.
Een jaar of zoo nadien wierd kardinaal Wiseman
gevraagd om in eene zekere kerke te preken en 't heilig
vormsel te bedienen, en: „Roper!" zegt hy alzoo tegen
zynen lyfknecht, 'k en hebbe nog nooit die spaansche
choorkappe gebruikt, 'k zou ze geern van dage 'nen
keer aan hebben, doet ze mee.
't Geschiedde alzoo.
Als alles gereed was, Eminentie, zegt de priester, in
wiens kerke de kardinaal ging dienst doen, hebt gy
nog onthouden 't gene gyl. my over een jaar verteldet,
van die oude vrouwe, met heuren spaanschen
„mantel", zoo zy dat noemde?
Ja wel, zegt de kardinaal, 't is als or t maar gisteren
gebeurd en ware, een dingen spyt my, 't is dat ik niet
en wete waar zy geblonden is.
Eminentie, 't en moet u niet spyten, zegt de priester,
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'k zal 't ik u zeggen waar ze is: ik hebbe ze gister
gedoopt, en van dage, hope ik, zal Uwe Eminentie de
goedheid hebben van ze te willen vormen!
En, in der daad, het was alzoo, en die 7o jarige
vrouwe wierd gevormd van den kardinaal, die juist
voor den eersten keer dien spaanschen „mantel" hadde
dien zy hem, een jaar te vooren, gebracht hadde en
gegeven, om dat ze, protestante als zy was, den kardinaal zoo geern zag.
Ge moogt er staat op maken, lezers ende lezeressen,
dat die historie waar gebeurd is, zoo als dat ik ze u
kome te vertellen, eilaas! met oneindig min eenvoudige
schoonheid als dat ze kardinaal Wiseman, God wil
zyn ziele, zoo dikwyls zelve verteld beef t.
(27 Mei 1865).
POLITIKE OP ZYN
JAARDERTIGS.
Ge zoud een kanon tot bykan aan de muile vol poer
steken, en op dat poer eenen prop doen, die, met
yzeren banden en schroeven, vast gevezen zit, en ge
zoudt iemand zien die met vier rond het verlaad-gat
speelt, of zyn veuzende eigare ertegen houdt, zoudt gy
schudden en beven en zeggen: houdt af! 't gaat al
springen en te bersten vliegen dat er is?
Hewel, hedendaags is't alzoo in de wereld!
Daar komen van langst om meer menschen, 't is
immers progres daarin, gelyk in veel andere dingen.
Het verstand van al die menschen wordt van langst
om meer verlicht, door die groote verlichtinge van
't progres, immers Jan en alle man moet onderwezen
zijn: 't is progress
Het herte van al die macht van menschen wordt
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van langst om meer ydel gelaten van goeden wille en
goe gevoelens ; men leert het yolk alles, uitgenomen
God kennen dienen en beminnen, want anderszins en
ware 't geen progres.
Al die verlichte, ja verlichte verstanden, en die verduisterde en verzwaarde herten, krygen van langst om
min werk, ook al door dat wonderlyk progres.
Een machine van yzer, koper en staal, uit vier en
water heure kracht puttende, doet nu meer werk, in
een ure, als eertyds i o menschen, in eenen dag!
Daarby, zoo geleerd zyn en werken, hedendaags, dat
en staat niet.
Het werk van den landman bezonderlyk wordt verachtelyk gemaakt. Hy die uit Gods aarde dat edel
graan helpt groeyen, dat, tusschen twee steenen, meel
wordt, brood uit den oven komt, en 's menschen spyze
is, zoo naar 't lichaam als naar de ziele, in een aanbiddelyk mysterie, dien man veracht men.
Dien man, die geleerd geworden is, in het zweet
zyns aanschyns, op den akker zyns vaders, die zonne
en mane, wind en regen en jaren lange ondervindinge
voor professors gehad heeft, en die het diploma draagt
van zynen yver in 't leeren en in 't wys worden op
zyne verbalde en eeltige handen, zyn wit gekruind
hoofd en zynen gekromden rugge, dien man, en zyne
wysgeleerdheid, veracht men.
Men is van zulke lieden gewonnen en geboren en
men durft het niet geweten hebben.
En, onder dien altyd groeyenden hoop menschen,
wien alles in 't hoofd zit en niet meer in 't herte, onder
al die poerdrooge verstanden, waar de dauw van gods
gratie niet meer aan en kan en buiten gesloten is, ziet
men, door eene andere soorte van wonderlyk progres,
de kunste van drukken, van 's morgens tot 's avonds,
met het vier spelen, vier uitwerpen, langs alle kanten!
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Alles wordt nu gedrukt en ruchtbaar gemaakt, en,
hoe meer iets zou moeten gedoken zyn, hoe meer dat
het gedrukt, hoe min dat het gezwegen wordt.
Wie is er, ja, vry van een schelmstuk te begaan, 't is
gelyk van welken aard, of iedereen weet het morgen,
met al de kittelendste omstandigheden, oorzaken en
gevolgen?
Immers, de menschen zyn geleerd! en 't gene eertyds
als zonde aanzien was van te zeggen, of voort te vertellen, 't gene eertyds Sint Paulus verbood te namen,
de menschen winnen hun brood met het, in een ure
twee duist keers, te drukken en leesbaar te maken, voor
iedereen.
't Is progrês.
En neemt nu daarby die publike ongestrafte booswichten die, met kwaad inzicht gemaakte boeken en
schriften drukken en verkoopen, en zoo de vryheid
zelve keeren tegen den gever van alle vryheid en verlossinge? .....
Zou men niet beginnen te roepen: houdt af! of wy
springen in de lucht, 't gaat revolutie zyn, 't kwaad
gaat meester worden, de verdoken tyd zal weere
keeren?
Zou men niet peizen: die mannen die, voor God en
geheel de wereld, onze samenlevinge bescherminge,
met raad en daad, schuldig zyn, dat die mannen gaan
roepen: houdt af! Weg met dat vier, of wy branden!
't Is juiste 't contrarie!
Al dat aan't hoofd is en vooren staat, 't doet mee,
en 't is er lyk op gemunt om vier in 't poer te steken en
't kot te doen springen.
Wie, zegt het my, wie bouwt er scholen voor 't hooveerdig hoofd alleene, waar 't herte niet onderwezen
en wordt; scholen zonder religieleeringe? Wie bouwt
er theaters? Wie ondersteunt er slechte genootschap289

pen, zedenbedervende boekzalen? Wie sticht en ondersteunt er kwaa gazetten in West- en in Oostvlaanderen?
Wie dryft er 't schip recht naar de rotse? Die aan 't
roer van 't schip zit, zelve!
En waarom?
't Is christelyk van te peizen dat onze stiermannen,
uit dwaze gedienstigheid of uic onvoorzichtig-getergde
vraak- en partyezucht, doen 't gene zy niet en weten
noch en verstaan. 't Doet deugd aan een vlaamsch
herte van te denken: dat het wild vier dat in Vlaanderen brandt, van elders komt en door geen vlaamsche
hand gestookt en is, maar 't komt overal van elders,
en van waar komt het dan?
Hier komt het uit Frankryk, in Frankryk wyzen ze
naar ons land, en zeggen: 't komt van daar; in Ierland
komt het uit Amerika, en in Amerika komt het uit
Ierland; de revolutie is overal en komt van overal:
van waar komt ze dan?
Hoort! 't En is noch Frankryk, noch Italien, noch
Mazzini, noch Garibaldi, 't en is noch Adam, noch
Eva, 't is 't oud serpent, de albederver, de afjonstige
van alle goed, de vader van kwaad en leugentaal.
't is 't Kwaad!
De religie alleene kan zulke vragen antwoorden:
dat vier komt uit de helle, daar woont de revolutie of
ommekeerende geest, die nooit iets anders gedaan en
heeft als ommegekeerd 't gene dat rechte stond en
kwaad gemaakt 't gene dat goed, averecht 't gene dat
recht was.
Daar zyn de tw '_e partyen: 't goed en 't kwaad, 't
Recht en 't averecht, 'k en erkenne, noch 't en zyn
geen andere.
En hoe is't toch mogelyk dat er sommigte, velen,
zyn die in den grond van hun herte, 't goed willen,
begeren, aanbidden, beminnen, met al de kracht van
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hunne ziele die voor 't goed geschapen is, en die door
eenen name, een ydel dwaas woord, dat hun misschien
van andere gegeven, en, gelyk een klesse, aangesmeten
is, dat ze hun eigen zelven laten mee slepen, doen en
zeggen, stemmen en kiezen, tegen 't goed, tegen hun
herte en begeerte, tegen hunne ziele en geweten, tegen
God!
Dat is het meesterstuk van 't kwaad.
Die te kope zyn voor geld, 't is gelyk aan welken
kant, daar dient niet van gesproken: de die dragen
hunnen meester in hunnen zak en zyn slave al waar ze
gaan.
Maar, goeds moeds en moedwillig God verraan en
zyn eigen zelven loochenen, dat is onverstaanbaar.
(27 Mei 1865).
SINTE PIETER.
Als Sinte Pieter in 't kot gesteken was van de averechtsch-peizende lieden van zynen tyd, dan baden al
de christene menschen voor hem, en een Engel kwam,
en by liet Sinte Pieter uit, en hy stelde hem op vrye
voeten.
Sinte Pieter is gestorven, maar by leeft nog, in den
persoon van een dien men wel eens Sinte Pius den
IXsten zou kunnen heeten!
Pius wordt vervolgd en heeft waarschynelyk meer te
verdragen in zynen geest als Sinte Pieter eertyds, als
de wereld nog niet bekeerd en was.
Waarschynelyk zegt hy, had er my een vyand kwaad
gewenscht, maar die menschen zelve, die myn kinders
waren, die aan den autaar misse deden, zoo als ik, die
hebben my verraden en verkocht!
Dus heeft het edel herte van onze Paus waarschyne29!

lyk meer te lyden als Sinte Pieter zelve, die niet anders
en kon verwachten als vervolginge.
Ondertusschen wordt er ook gebed gedaan, door
geheel de kerke, en men bidt overal, zeggende : De
Heere beware hem, en houde hem in 't leven, en make
hem gelukkig op der aarden, en hy en geve hem niet
over in de begeerten van zyne vyanden!
En wonder is't, of liever geen wonder, dat God, nu
al zoo lange, dat gezamentlyk gebed verhoord heeft.
De Heere beware Hem! Hy is bewaard gebleven
en blyft het nog; men heeft alles gedaan tegen hem,
meer als tegen alle andere pausen, en de Paus is ons
bewaard gebleven.
Hy houde Hem in 't leven! Hoe dikwyls men ook
gezeid heeft: de Paus is ziek, hy is dood, hoe zware
ziekten en flauwten hem overvallen, de Paus leeft en
hy waakt nog!
Hy make Hem gelukkig op der aarden! Al die van
Roomen komen, getuigen dat de Paus, in al zyne
moeyelykheden, gelukkig en te vreden is, en, stort hy
dikwyls tranen, 't en is over hem niet, 't is over zyne
verdoolde schapen die Hem vyandig geworden zyn.
En Hy en geve Hem niet over in de begeerten van
zyne vyanden! Die begeerten zyn menigvuldig. Hy zou
moeten sterven, moeten afteekenen, moeten uit
Roomen vluchten, moeten zwygen, moeten den keizer
van Rusland gerust laten, en wat wete ik nog al, dat
hy nochtans niet en doet, om dat God Hem, volgens
ons gebed, de gratie geeft van niet toe te geven in de
booze begeerten van zyne vyanden.
Zonder onderbrekinge wierd er gebeden voor Sinte
Pieter; zonder onderbrekinge wordt er gebeden voor
Pius den IXsten, en, gelukkig yolk dat wy zyn! ons
gebed komt geheel en gansch overeen met de Voorzienigheid des Heeren, en het wordt ons toegestaan,
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juist gelyk wy het gevraagd hebben; 't gene in andere
zaken, ingezien onze dwaasheid, niet altyd en geschiedt.
God zy gedankt en beware onzen Paus!
(27 Mei 1865).
ONS SPREEKKAMERKE.
'k Hoor al te mets zeggen: Maar wat is dat van dat
spreekkamerke? 't Zyn al mysterien die er in staan en
ik en versta dat niet. Andere verstaan dat geheel wel!
Maar, op dat ze 't al zouden verstaan, zal ik een keer,
in twee woorden, dat mysterie-kamerken opendoen en
alles uiteen leggen.
'k Moet, by voorbeeld, aan Pier, Jan of Klaai de
wete laten dat het tyd wordt dat ze een keer loskomen
en sprake verleenen, hewel, 'k zette in 't spreekkamerke: byvoorbeeld: — Schartere van Vyven, zyt gy
dood dan? en, van 't sanderdags, komt de Schartere,
uit vreeze dat ik hem voor dood zou aanzien, in zeven
haasten, met eenen langen brief.
Karelke Spaarkant, van hier of daar of ginder, en
betaalt niet, hewel, ik zette in 't spreekkamerke; zoo
genomen: Moorseele, K. Sp. . . (zoo veel tikskes als
er letters in zyne name gaan) hoe is't? 't Jaar 30 en
kost maar 3 fr. 50. Dat is een mysterie dat Karel Spaarkant verstaat, en de andere en moeten daar den snuit
niet van hebben.
Daar schryft my iemand een langen schoonen brief,
zendt een raadsel twee drie, zegt dat Burgemeester
hier, of koster daar, of bakkerinne de gunste de eene
of de ander prulle uit gesteken heeft, hewel, 'k en heb
Been plaatse genoeg, of 'k en mag 't niet wel uitbrengen, om met myn gegeven woord overeen te
komen, moet ik daar nu, lyk nen botterik, staan zwygen
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en niet zeggen? Neen, op verre na niet, ik roepe den
man in myn kamerken en ik zegge: Kozen A. van B.,
't is wel vet! doet 't niet? of wel, M.C. van D., ge zult
't moeten uitzien tot zondag; of E. van F., dat kan
geheel aangenaam om lezen zyn, voor andere als myne
treffelyke lezers en lezeressen, enz., enz.,
En 't komt een lezer, of een lezeresse, en ze duwt
my, met de post, een briefke in myn brief Busse, van
20 fr., voor den Paus, en 't is eene slinkere of een
rechtere hand, die van hare wederhand noch van
niemand en wil gekend zyn, 't dunkt my dat ik wel
mag zeggen, in myn spreekkamerke: Jonkvrouw van
de 20 fr., 'k bedanke u! of : Bravo, Iper, of zoo iets.
Dat is, 't dunkt my, verstaanbaar genoeg, en 't en kan
daar niemand met recht afjunstig van zyn.
Daar schryft my een uit Londen: How do you do?
(hoe gaat't?) ). Wel ik antwoorde: Very well, thank
you! en 't gaat naar Londen voor 10 c., waar dat ik
er anderszins zou moeten 40 geven, voor een prulle
van niet, late varen den tyd die men daarin steekt!
Al byeen genomen, 't dunkt my dat de menschen
dat zouden moeten wel nemen en gerust laten, nu
bezonderlyk dat ze weten wat al mysterien dat er daar
aan vaste zyn.
Nog veel beter ware't dat ze al te male een keer
verdienden van in 't spreekkamerke te staan, al waar
't nu maar in dezer voegen: X., Y, en Z., te A., te B.,
en te C., respectivelyk ontvangen 3 fr. 5o, voor een
jaar inschryvinge! of wel: Karel Goeman en Cys
Gevaert, uwe 2, 3, 4, 5 nieuwe inschryvingen zult gy
van zaterdag ontvangen.
Is't niet zoo?
Hewel, die nu nog kwaad is op myn spreekkamerke,
hy late 't voor die er blye op zyn, en hy steke er zyn
neuze niet meer binnen; maar 'k weet ik wel, zelfs de
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meeste knotteraars, al is't dat 't geheel van achter
staat, ze lezen 't altyd eerst van al, en dat, om de groote
groote curieusheid die hun en alle menschen aangeboren is.
( 27 Mel 1865).
TACAMBOURO.
Onthoudt dat woord, jaardertigers, dat is de naam
van de plaats waar, voor den eersten keer sedert
menige jaren, kinderen van Vlaanderen en van de
andere deelen van Belgenland hun bloed vergoten
hebben, verre van huis en land, op last van 't gouvernement dat al doet dat 't wilt, en ten dienste van eene
vreemde mogendheid, die den Paus ongenegen is.
Waren ze gestorven rondom de koetse van dat
minnelyk kind van onze beminde koninginne, God
gelieve heur ziele, waren zy gestorven om haar te
verdedigen, zoo men 't hun beloofd hadde, 't en ware
aan menig herte zoo droevig niet geweest om hooren
als nu.
Waren ze van 's zelfs gegaan en vertrokken, waren
ze niet uitgelokt en met woorden gepaaid geweest,
waren 't al te maal zulke geweest als er onlangs vry en
vrank vertrokken, met al de zegeningen van hunne
ouders en vrienden op hun hoof d, den Paus gaan
dienen, zynen persoon beveiligen met het gene dat
hem en ons in Italien toebehoort, ha! wy zouden naar
den blauwen hemel kyken en niet, gelyk nu, naar dien
roodbebloeden grond van Mexico!
Maar hoe zyn de zaken gegaan?
Een kolomme van 251 man, onder majoor Tydtgat,
die hier onlangs nog te Brugge lag, in vier companien verdeeld, met een half schadron ruiters en eenen
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howitser mee, waren naar 't steedje Tacambouro gezonden om daar post te houden. Rondom Tacambouro
staander veel Banaanboomen, wier takken op den
grond hangen, wortel pakken en, weeropschietende,
alles dichte en vol groeyen; daarby is't daarrondom vol
hoogten en leegten, in 't midden de kerke, daarrechtover de plaatse. Rond de kerke loopt er een pand, in
dien pand lag Tydtgat met zyn yolk en hadde daar
zynen howitser verschanst. Op den i 1 aptil, den
dysendag in de goe weke laatst leden, ten 5 ure
's morgens, is de vyand op hem gevallen, 3.000 man
sterk, en zoo rap, dat de uitposten van zyn yolk nauwelyks voor den vyand kwamen ingeloopen en te late den
alarm gaven. Daar stond een batterie van twee stukken
op de plaatse en een derde stuk hooge over hen, buiten
stad, en de huizen zaten vol soldaten eer zy geware
wierden dat 't op hun Leven aankwam.
Majoor Tydtgat, adjudant-majoor Ernest Ghazal,
kaptein Eugene de Lannoy, luitenant Palmaert, onderlieutenant Petit en Vanden Bosch, zyn daar en dan
gevallen, aan 't hoofd van hun yolk en den savel in
de hand. Ze'n hadden 't nog niet opgegeven, maar de
vyand heeft de kerke over hun hoofd in brande
gesteken, zoo dat het dak op hen viel, en dat ze zyn
moeten verkruipen in eentwatsche boeye, aanzyds de
kerke, slinks. De howitser en hadde geen kartouwen
meer, 't brandde al dat er was, doctor Lejeune en
lieutenant Nava lagen omverre geschoten, Chazal
hadde drie kogels en een bajonetsteke, kaptein de
Schrynmakers, lieutenant Carlot, kaptein Gauchin
lagen gekwetst, en dat duurde nu al vier geslegen
uren!
Daar was geen houden meer aan, ze hebben moeten
gevangen blyven.
Die dat gelezen hebt, jaardertigers, 't en zal u zeker
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niet verwonderen dat vader Ghazal zoo schoone spreekt
en de goede menschen om hulpe vraagt voor de zielen!
Leest zynen brief, verder!
Kwestie heeft er zyne vrouwe, dat niet doen byzetten, de trotsche droefheid van dien glorieryken
goe-wekedag, als wylieden onzen Paasschen hielden,
aan heuren man latende, en heur herte veel liever in
de godvruchtige tranen en gebeden eerier christelyke
moeder luchtgevende.
't Schynt, volgens de gazetten, dat de fransche, met
sommigte van ons yolk, die 3.000 naderhand kort en
kleene gemaakt hebben, maar wat help' het al; de onze
zynder gebleven en 't zyn toch al iemands kinders; en
meer als een ouder zal menig spytige ure vergeten en
vergeven, als by 't hoort, wat dat er eindelyk van 't
kind van zyn herte geworden is.
En waarom moeten de franschen zelve ginder verre
gaan vechten voor eenen vreemdeling die in schulden
zit en 't onnoozel yolk daar wilt de boete doen betalen
van zyne onbekwame dwaasheid.
Charlotje! .... zeggen ze, maar neen! 't is Frankrykslavernye die daar onder zit wat ons gouvernement
aangaat, en gebuur daar, van in 't zuiden, die met
Maximilliaans vingers, geern zou eene heete brok
uit dien heeten pot halen van Mexico.
(3 Juni 1865).

WILLEN IS WINNEN!
Niets en is er zoo gemakkelyk als over eenen vyand
triomferen dien men zelve gemaakt en gefatsoend
heeft.
Byvoorbeeld, ik zette, in mynen lochting, eene
kabuis-koole op eenen stok, en 'k zette daar myn
i i Gezelle Proza
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hoedjen op, en 'k hange er een geschabd en gescheurd
stuk kleeren aan of twee, en 'k zegge: daar!
Daar! domme kop, gy en hebt geen verstand, gy en
weet niet!
En 'k pakke myn roer.
Poef! zeg ik.
Zie-je wel dat't nen dommerik was: hy ligt daar nu!
Ja maar! man lief, g'hebt uwen vyand zelve gemaakt, en alzoo en gaat 't niet in de wereld! noch
eens vyanden, noch de vyanden van eens religie, en
maakt men zelve niet, God zelve en maakt zyne
vyanden niet: 't is 't Kwaad dat tegen Hem opstaat,
tegen Gods religie, tegen onze religie, en tegen al dat
er aan vasthoudt: eerbied voor oudheid, tale, overleveringen, al dat oud en goed is.
't Is wel waar, 't ging veel gemakkelyker, waren de
dienaars en handlangers van 't Kwaad altyd zoo dom,
ongeleerd, en dit en dat, als wy ze ons willen inbeelden
en laten voorenstaan.
't Ging gemakkelyker op zyn kamer zitten scheldwoorden schryven, die, lyk vorte appels, niemand en
kwetsen en de hand vuil maken die ze smyt.
't Is gemakkelyk eene gemaakte puppe den kop
afsnyen en solemneel guillotineren, maar dom is hy
die hem daarmee te vreden houdt en, achter zulk een
puppen-triomfe, triomfantelyk gaat slapen.
Als Nicholas Wiseman in Engeland Aartsbisschop en
Kardinaal wierd, weet-je wat? Ze brandden hem in
al de groote steden van 't koninkryk, zyn beeld te
weten, en ze maakten hem uit voor al dat hy niet en
was, en hy, hy liet z'hy doen en kardinaal-puppen ophangen en verbranden ook, en hy vrocht hy.
Hy vrocht en hy bad, in 't stille, dag en nacht.
En God, als de ure en de tyd daar was, nam den
Kardinaal weg, en geheel Engeland riep verwonderd:
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hoe is hy gestorven, die groote man? en protestanten
zelve betaalden tot vyf pond voor een reke of twee van
zyn geschrifte, en honderd duist menschen waren in
zyn uitvaart, en geheel Engeland eert nu den grooten,
zoo dikwyls solemneel verbranden Kardinaal.
Hier gaat het ook alzoo, maar omgekeerd.
Onze vyanden, die de vyanden Gods zyn en van al
dat goed is, zyn blye als ze hooren schelden en bassen,
veroordeelen en verd. . . . , ze hebben van ons, Vlamingen, eene wyze spreuke geleerd „bassen maar niet
byten", en
Binst dat 't schaapke bleet
't Verliest zyn bete.
Dat is vlaamsche wysheid, maar al de vlaamsche
wysheid en voorzichtige standvastigheid en heeft geen
dag meer by de Vlamingen, niet meer als hunne oude
tale en spreuk-begaafdheid.
't Moet nu al franschen blaai zyn!
Hewel, om voort to vertellen, onze vyanden zyn
blye als er vele gebassen wordt en als wy kwaad zyn,
ten toppen uit, en dat zyn wy dikwyls. Ze weten dat,
achter al die kwaadheid en al dat bassen, vermoeidheid
komt en slaperachtigheid, en dan is't, dan is't ge weet
het zoo wel! dat zy hunnen d . . . ontbinden, in 't stille,
en den kaas van ons brood pakken.
Zoo doen't de matadores, of stierbevechters, in
Spanjen ook.
Ze hebben in de slinker hand een rood kleed en in
de rechtere den langen ossensteker.
En als de stier dat rood kleed ziet, dat de matador
neffens zyn lichaam weg houdt, hy raast en hy briescht
en by komt, neuze tegen de aarde!
Poef! zegt hy, en . . . . hadde by hem gehad! ... : .
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Ja maar? hy heeft hem gehad, de stier den matador
niet, maar de matador den stier; want terwyl hy 't
rood kleed bevocht, heeft hy hem den steker tusschen
hals en nekke gedowen en nu laat hy het beest zyne
dulligheid uitbloeden en sterven.
Grypt den vyand waar hy is, en zoo hy is : niet waar
en zoo hy schynt te zyn.
Wat baat het belachelyk uit te varen tegen sommige
lieden, om dat zy nen baard dragen! draagt liever ook
een of hebt ten minsten hair op uw tanden! Wat roept
gy tegen dobbel as als er dobbel deugenieterye elders
op handen is die verdoken zit?
Daar is voor ons alien kwestie van Gods en onze
vyanden te meten en te pryzen en te schatten, ronduit
rondom, zoo als ze gaan en staan, eer t' hooge als te
leege, en die prisie wel by te houden en ga te slaan
en de middels in 't stille te beramen en gereed te doen
tegen dat er gelegentheid komt van te toogen wie dat
wy zyn.
Niet te luisteren, ondertusschen, naar die olie in
't vier gieten, en zoo veel rook veroorzaken dat wy
bykans niet meer en zien wie of waar onze vyand of
vriend is.
De goddeloozen, tegen wie 't goed altyd zal en
moet vechten, zyn oolyk en doortrapt, bezonderlyk die
aan 't hoofd gekomen zyn, over de hoof den van de
andere!
Waren ze niet oolyk en doortrapt en wel geoefend in
de zake van goed ommekeeren, de kerke Gods stooren
en recht averecht maken, hoe zouden ze zoo verre
gekomen zyn?
God en helpt ze niet, ze moeten hun eigen zelven
helpen en ze doen't, en alzoo worden ze veel fynder
als wy, die vermetel betrouwen hebben, en dikwyls
niets en doen, of niet te gaare en doen. Geloove zonder
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werken en Hope zonder weren zyn beide al even slecht
en bedriegelyk.
Waarom dan niet erkend, o jaardertigers, dat Frere,
Laurent, en zulke mannen al, groote en schrandere
verstanden zyn of waren, Voltaire ook, Lucifer, de verlichter, ook? Immers ze leeren, ze spreken, ze onderwyzen en ze werken zoodanig wel en neerstig, al te
gaare, dat het hun niemand en zou afdoen; ze binden
de menschen aan hun woord en aan hunnen wille;
zonder hun, te weten zonder Frere te Brussel, Laurent
te Gent en andere elders, noch ministerie, noch gentsch
stadsbestier en zou ooit zoo verre gekomen zyn.
Waar is ItaliEn sedert dat Cavour dood is?
Binnen zes maanden was hy te Roomen, zeide hy,
en wie weet, had hy geleefd, wat dat hy zou gedaan
hebben ook!
Een alleen en kunnen ze geen meester en dat is
God!
Al die grootsprekers, 't zy van welken kant, die
hunne vyanden door een verkleenglas bezien en verminderen, zyn dwazen die de moeite ontzien van
grootere vyanden te bevechten en aan 't lyf te gaan,
en die meer kwaad als goed doen overal.
Ze slachten die groote struischvogels in Afrika, die,
vervolgd zynde van den jager en gepynd van gepakt
te worden, hun kleen hersenloos veugelhoofd achter
nen steen wegsteken en geheel hun groot lichaam laten
pakken, meester zyn en meedoen.
Wat een reden om alle menschelyke middels aan
boord te leggen, vrienden te maken, boeken en gazetten
te drukken, talenten uit te zoeken, en, met voorzichtige
verduldigheid, te leen dat ze niet omme en keeren ;
kinders van jongs of Gods lief de in te geven (niet in te
stampen), alles te waarderen en hoog te schatten dat
goed is, de oudheid te eerbiedigen en ze in de nieuwere
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gaven die God ons geeft te vervromen : te willen en te
zvinnen!
Ondertusschen blyft het waar dat Christus zei: De
kinderen van deze wereld, God betere't! zyn veel
oolyker als de kinderen Gods!
(3 Juni 1865).

AKSTEROOGEN.
Eer dat de geloofszendelingen, uit Engeland en
elders, op gevaar van hun leven, alhier de kennisse van
Christus en van 't Christen geloove ingebracht hadden,
was er weinig wetenschap of kennisse onder 't yolk, ja
bykan geene.
En 't gene dat zeker minst van al gekend was, 't was
den oorsprong van ziekten en kwellingen.
Niets, hoegenaamd niets daarvan wetende, schreeven
zy de ziekten en al hunnen aanhang toe aan den
kwaden asem, de kwade oogen, of de pylen en
schichten van zekere kwade geesten, die onzichtbaar
op de menschen loerden.
In Homeers tyd, stierf er iemand subitelyk, men zei:
by is van Apollo geschoten, was 't eene vrouwe, men
schreef het Diana toe 1).
Wy weten dat ons lichaam, sedert den droeven val
van Adam, zyne gezondheid en zyne sterfloosheid verbeurd en verloren heeft, en dat de ziekten, door toelatinge Gods, uit het bedorven lyf des menschen ryzen,
tot straffe van 't kwaad, verwekkinge van de begeerte
naar een beter leven, en tot boet- en barrieregeld om
daar gemakkelyker te geraken.
Maar onze voorouders en wisten dat niet!
En de zulke onder ons die niet wel genoeg onderwezen en zyn, die te veel hoofdonderwyzinge, te weinig
1) Il. VI. 205, 461.
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hertelyk leeringe of kathechismus geleerd hebben, en
weten dat ook niet, en alzoo gebeurt het dat er nu nog
zulke dwaasgeloovigheid bestaat en blyft bestaan, by
't yolk.
By voorbeeld, zeker wel gekend ongemak, dat men
kan vermyden met alle overdaad te zwichten en op
eens rechter zye te slapen, hewel, de lieden zeggen dat
dat een onzichtbaar luchtpeerd of nachtpeerd is,
„naehtmerrie" of „nachtmare" in 't oud vlaamsch, dat
op eens herte ligt.
Daar en is niet van!
Andere, die de lendezwere hebben, zeggen: 'k ben
geschoten van de tooveresse; 'k hebbe 't „schot".
Nog andere gelooven dat die gevreesde geesten, die
in de gedaante van menschen rondgaan, dat het
„kindeken" in hunne oogen met de beenen omhooge
staat en dat ze daaraan te verkennen zyn; en, wacht
u wel van die ooge, zul-je! 't is de kwade ooge! Al
waar dat ze op kykt, 't gaat dood!
Moeders! zwicht voor uwe kinders!
En zoo hebbe ik een oud wyveke geweten, van de
netste niet, noch van de godvruchtigste, 't is waar,
en ze zeiden dat het by eene vrouwe gekomen was en
op heur kindje gelachen hadde, en dat dat kindje nooit
geen gezonde ure meer gehad en had, om de wille van
de kwade ooge!
Zoo leeren de dwazeriks en zy dolen, want . . . .
Maar, eer ik voortzegge, zoo moet ik u nog daarby
vertellen hoe dat zekere menschen peizen dat de mollen
blend zyn.
De menschen zyn al blender!
Want, ze gelooven dat, en ze peizen dat de pootjes
of handjes van die (kleene) kerkhofschenders een
onfaalbaar middel zyn om de kwade oogen van toov eraars en tooverheksen te verblenden, dat ze niet stralen
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en kunnen, noch iemand de kozyntjes t'huis zenden,
met op zyne voeten te kyken, of het sciatica, met hem
al elderwaards te bezien.
Wat doen de tooveraars toen, en de tooverheksen?
Hewel ze hebben de wonderlyke macht, zeggen die
wonderlyke philosophen van achterwaards 's jaars, de
macht van hun eigen te verbergen onder een wulvenvel, en 't worden „weerzyulven", ofwel, nog beter, ze
gaan en ze veranderen in kraayen en aksters en raven.
Als ge ievers een akster of een kraaye kunt in heur
levende oogen kyken en daar uw eigen beeld, in 't
kleene, ziet eenen pereboom 1 ) maken, met 't hoofd
omleege en de beenen in de lucht, zyt zeker dat gy
nen tooverare of eene tooverhekse by den kop hebt.
Wee u dan, gy en zult niet lange meer 't Jaar 30
lezen!
Zoo, de aksters en de kraayen, volgens 't oud en
dwaas geloove, zitten en loeren, te weten die kwaa
geesten 2 ) onder de gedaante van aksters en kraayen,
om de menschen kwaad te doen 3 ) !
ja, en als er, by onze voorouders ,die zeker ook al
geen felle schoemakers en waren, iemand dat bezonder
zeer aan zyne teenen kreeg, dat misschien maar aan
al te vele van myne fraaye lezers, beter als aan my,
bekend is, ja, pront : 't kwam van de „kwade akterooge" !
En alzoo is't dat
Die ooge die niet en ziet
En menig man verdriet
aan heuren name van „akster-ooge" gekomen is.
1) Geenen Iperschen!
2) Ze wisten ook van goe geesten: „'t zyn goe geesten die
ware keeren!" hoort men nog.
3) Alzoo kan men ook den familiename „Raveschot" uitleggen.
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Zoodanig waar is't, dat „akster"! zeggen tegen
iemand, of, zoo zy dan zeiden: iemand akster schelden,
zoovele gold en te zeggen was als „tooverare"! en
zwaar geboet wierd. Zelfs te Brugge hebbe ik nog
gehoord, achter wegen en straten, dat de jongens voor
een verwytsel naar malkanders riepen, 't gene misschien menig allengskes verdroten lezer of lezeresse
tegen my zal zeggen (maar, 'k scheeder uit!) te weten:
Ha! gy leelyken akstere!
( 3 Juni 1865).
POLITIKE ZANDLOOPERS.
Over oude tyden hadden wy te Brugge de gilde en
't ambacht van de „vry matsenaars" zoo zy op de
boeken bekend staan; die hielden hunnen dienst in de
kapelle van de vier gekroonden, anders gezeid „matsenaars kapelle" of krocht onder den heiligen bloede,
of kapelle van Sinte Maselis of Baselis.
Daar dienden die oude brugsche vry metsenaars, met
hunne knapen, hulpen en dienders, God, eerst en vooral, en hunne vier gekroonde patroonen, te weten de
roomsche martelaars S. Severus, S. Severianus, S. Carpophorus en S. Victorinus (8 nov.).
God weet of die vry metsenaars van Brugge nog ooit
zullen wederom tot stand komen en eene vry gilde of
ambacht uitmaken; dat is al twyfelachtig. Ondertusschen staat hun huis en vergaderplaatse nog in de
Steenstrae, aan den zuidkant, en die 't wil zien kan 't
genoeg bemerken aan de truweelen, paslood, mokers,
winkelhaken, breekyzers, enz., die daarboven afgebeeld
en uitgebeiteld staan.
Ondertusschen, (dat is nu al twee keers onder305

tusschen), mogen de bruggelingen getroost zyn in het
opkomen en den bloei van eene nieuwe gilde en
broederschap, te weten dit van de vry metsenaars
dienders ofte zandloopersgilde.
Waar zy hunne jaarlyksche (donker) messen en
andere diensten doen verrichten en wete ik niet juist :
't is ievers in den oosten, zegt men, dat de bazen
wonen: de dienders zouden moeten in den westen
convoelje houden!
Daarder ondertusschen (is derdewerf ), in Brugge
weinig openbaar metsewerk gedaan wordt, veel metsenaars gaan naar Frankryk en de dienders volgen, zoodanig dat 't overschotje verplicht is van geheele dagen
zand te voeren en te verkoopen. Dat was eertyds andermans werk, nu doen zy 't zelve : ze moeten toch eten,
ja, als de nood dwingt, moeten ze somtyds wat verre
buiten sukkelen met hun zand, om het aan den man te
krygen, immers, met een kordewagentje is de gemeene
man voor lange geriefd, . . . en in zulke hitte!
Over korts dan was er een van gemelde metsenaars
dienders tot vyf uren in 't ronde gedoold, zonder iets te
kunnen kwyt geraken, en is toen nog, moe en matsch,
weer naar huis moeten keeren, en dat rap, of men
hadde hem, met wagen en al, in stukken geslegen, en
zoo ware hy aardig van „'t zandwegeltje" thuis gekomen!
Immers de lieden van te lande, die wel de voorzichtigheid hebben van zoo dwaas niet te zyn als de
bazen en de dienders begeren, delven van nu voort
liever zelve hun zand, en menig metsenaars diender,
hedendaags, hoort al dikwyls, eer hy nog zyne ware aan
't pryzen is : „Matji van Brugge, me'n moen geen zand
hen va'je"!
Arme lieden! 't ging eertyds beter met hun, als
hunne keuren en previlegien nog op de halle lagen,
3o6

onder de 13 sloters, en dat, in 't vlaamsch, op deugdelyk perkament geschreven, en dat zy 's Zondags in de
krocht vergaderden, onder Sinte Maselis kapelle, op
den Burg, dichte by 't Heilig Bloed onzes Heeren.
Dan en ging het zoo slecht niet.
Dat is al gaan veranderen in den franschen tyd, als
de beul, op den Burg, onze oude stadhuismannen, in
beelde, verbrand heeft : voor dien tyd en wist men van
geen politike zandloopers, die rechts of averechts
loopen, gelyk ze de hand van den baas of van den
gebruiker keeren en doen loopen wil.
En 't zynder toen nog onder van treffelyke afkomste
ook, die hun eigen metsenaarsdiender, en wil-looze
zandloopers gemaakt hebben, niet wetende hoe anders
aan 't broodje of aan een postje geraken, die 't polityk
zand wel van eigen naar den weerlicht wenschen, of
nog verder, maar, wat wil-je doen? men leeft hedendaags met den dauw niet!
Een yolk is er dat veel zand koopt, dat zyn de herbergiers.
'k Rekene dat ze dikwyls moeten hunnen vloer vagen
bezonderlyk sommige; en daar is ook zand noodig om
potten, kannen en glazen te kuisschen; de spuigbakken,
etc., te vullen en te vernieuwen; toen zynder nu en dan
van die dingen waar men, uit voorzichtige beleefdheid,
wat zand over strooit, ter reverentie of to respecte van
't eerlyk gezelschap; maar, dat nog altemaal ingezien
en daar gelaten, is 't moevelyk om verstaan wat dat
sommige herbergiers en herbergiersters met al hun
polityk zand gaan doen.
't Is misschien dat 't zand, in hunne oogen, al met
eenen keer gratie gevonden heeft en dat zy daarin
verblend zyn lyk in wat anders : immers de lief de is
blend van over lange jare.
Nu!
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Is er ondertusschen iemand voor wien geheel die
reden van metsenaars dienders, en zandloopers etc. wat
geheimzinnig deruit ziet, en aan een raadsel of slot
gelykt, de sloter hangt by 't Jaar 3o, in de hor-logekasse.
(io Juni 1865).

DE FABRIKANTEN.
Gelukkig hy die fransch kan spreken en verstaan!
Immers, in 't fransch zynder zoo veel dingen wys
die in 't vlaamsch toch zoo dwaas en zoo dom zyn dat
't niet zeggelyk en is.
Daar is nu, byvoorbeeld en zonder den man te willen
te kort doen, myn geeerde schoemaker, die, al met
eenen keer „fabricant de chaussures" geworden is, en
verpreuveld ge'n kunt niet meer. Ja! eertyds miek hy
schoen, maar nu fabrikeert hy chaussuren!
Zegt dat een keer in 't vlaamsch, en zendt een keer
uwen drevel of leerjongen naar de schoefabrike om
een paar halve leerzen!
Hy zal met u lachen!
Dat is toch een domme tale, dat vlaamsch: van als
men wil iets zeggen dat „comme it taut" is, men kan
niet, men zou wel altyd mogen 'nen hond een hond en
een kat een kat heeten, en dat verstaat iedereen!
Maar 'k was te wege van fabrikanten te spreken, dat
is immers nu de klap van den dag, en a l'ordre du
jour!
De oudste fabrikanten van al zyn de boeren en de
eerste die gefabrikeerd heeft is Adam, met zyn huisgezin.
En Adams artikel of fabrikatie, die hy zeker van
God zelve geleerd heeft, is nog altyd even goed en
noodzakelyk om menschen en beesten in 't leven te
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bewaren en Gods wereld te houden gaan. Al de andere
fabrikatien, zonder de die, en kunnen 't niet houden,
noch weven, noch spinnen, noch glas noch vlas, noch
schoen, noch sulfers fabrikeren en kan't houden zonder
't gene die oude edele fabrikanten van te lande, getrouwe navolgers van onzen eersten vader en fabrikant
Adam, uit de groote fabrike naar de mart brengen.
Ik zegge „de groote fabrike" want, al de andere
fabrikanten zitten tusschen vier muren, in kelders en
op zolders, by malkaar getast en geklast, aan een dom
dwaas wiel gebonden, dat, met zyne yzeren tanden al
vast grypt waar 't aan kan, arms en beenen, ja hoof den
van menschen somtyds, en die verbryzelt, als of het
hooi of strooi, hout of ander stoffe ware, waar noch
bloed, noch ziele, noch gevoelen in en zit.
De koornfabrikant, in tegendeel, hy heeft hy over
zyne werkstede en fabrike de blauwe kappe des hemels
zelve, zyn gaze-licht is de zonne, zyne nachtlampen
Anneke Maantje met de ontelbare sterren; geen
schouwe en staat er honderd voet boven zyn hoofd, —
die kan op hem vallen, en de aarde, waarin hy werkt,
en staat niet alle stappen om hem te grypen, noch zy
en berst niet open gelyk de stoomketel; hy heeft plaatse
om te roeren en te bewegen, hy is by zynen evenmensch
gelyk het eenen mensch betaamt, niet gelyk gevangene
haringen, die in een tonne vastgeklampt zitten, en,
ware 't niet van 't zout, malkaar zouden bederven.
Ja! ware 't niet van 't zout, want in veel steen en
fabriken, waar 't zout van de menschen, 't is te zeggen
de religie, buiten gesloten is of valsch geworden, daar
bederven ze en liggen ze te branden en te vorten op
malkaar, van ondeugendheid, gelyk ne stinkenden
smoorhoop.
Maar ik zal dat aan den pastor laten, 't staat immers
in 't Evangelie.
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't Zyn andere dingen genoeg! Ziet een keer: zwart
stinkende water al onder, zwarte stinkende rook al
boven, vuiligheid zonder name, die de lucht bederft en
't water ondrinkelyk maakt, voor menschen en beesten,
dat komt er uit de fabriken! Gaat een keer naar
Brugge, langs de reye, als 't een kleen weinigtje regent,
en haalt een keer uwen asem op, of 't niet en is om
omverre te vallen van den stank, en dat van dien
vreemden, aardigen stank, fabrykstank, om in een
woord te zeggen, die u zou doen loopen om buiten stad
te zyn en by de lieden van te lande,
De die, in de plaatse van goede en gave dingen te
verbruiken en stinkende lucht en water voort te
brengen, ze doen 't geheel anders. Ware 't niet van de
buiten fabrikanten, de binnen fabrikanten zouden in
hunne eigene vuiligheid vergaan en versmachten!
Maar neen! getrouw en geduldig, zynen hoogen roep
en bestemminge kennende, en een dienstbaar werktuig
in de hand van den alvoorzienden en albeschikkenden
God, komt de oudedele fabrikant van menschelyke
leefte by nachte, en neemt, met zwaren arbeid, die
onnutte en smettelyke zelfstandigheden weg, bedorven
en verkrenkt zoo als zy zyn, en hy doet ze mee naar
zyn eigen fabrykwerk; hy zuivert ze daar in den schoot
van zyne eigene wonderkrachtige aarde : 't gene zwart
en leelyk was komt groen weer uit, 't gene stonk en
stoorde is welriekende wasem van blomme en bloeisel
geworden, 't gene weggesmeten en onnuttig was, wordt
edel graan en eetbaar voedsel, onder de bewerkinge
van Gods vriend, den landman.
En wat krygt hy toen?
Stank voor dank!
En hy mag hem tegenwoordig nog betalen toe, en
zware lasten inbrengen voor de eere van te mogen by
nachte met ..... nu tot daar!
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Maar is't daarmee al? heeft hy geen voordeel van
zyn edel werk en bezigheid?
Van de menschen? neen hy! Ze geven hem eenen
leelyken name; ze schelden hem uit voor veel dingen
die hy niet en is en die zy zelve zyn: van de menschen
en heeft by waarlyk maar weinig loon of bate to verwachten.
Ja maar, 'k zei daar seffens dat by „Gods vriend"
was, en dat is waar.
Dat leven zoo Adam leefde, in de wyde en bree
lucht, dat inzwelgen by voile monden van den vryen
asem, tusschen hagen en kanten, gers en koornloof, dat
dagelyks werken en zweeten, dat eten met honger,
slapen met vaak en opstaan met mankrachtigheid, dat
maakt den landman en zyne kinders struisch van lyve
en lang van leven. Zyn hersens zyn gezond, zyn bloed
is onbedorven, zyn verstand is als een welbereid papier
waar de letter gemakkelyk in prent en klaar blyft op
staan; by kent God in Gods werken, die by ziet; by
bemint Hem om Zyne dagelyksche goedheid, waarvan
by teenemaal afhankelyk is, en dat gevoelt hy; zyne
hope is krachtig en zyn betrouwen onwankelbaar; die
hem van God spreekt of schryft (of drukken durft),
by is bovenal zyn vriend en welgekomen by hem: de
landman leeft gelukkig en by sterft in vrede . . . .
Maar neen! het Kwaad benydt het hem, het Kwaad
komt in zyn paradys gekropen en het biedt hem de
verbodene vrucht: leest, zegt het Kwaad, en gy zult
wys worden, zoo wys (eilaas!) als wylieden uit de
groote steden. Hier, Adams kind en Adams opvolger,
hier is de vrucht myner fabrikatie, geenen blozenden
appel, maar een bedrukt blad, en, op dat blad, eene
gedrukte stem, de stem van 't kwaad, die uwe oude
wysheid voor dommigheid uitgeeft, uwe oude deugd
voor achteruitkruiperye. 't Is eene vreemde stem, als
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of er eene slang; fyn gebekt, zou gaan plat vlaamsch
kouten; 't is aardig! die stem en spreekt de tale niet
van den landman, de landman en verstaat ze niet,
maar, daarom, eilaas, eilaas, gelooft hy dat ze de waarheid spreekt, en dat dat philosophie en hooge wysheid
is! „Gy en zult niet sterven, gy zult gelyk goden zyn,
uwe oogen zullen open gaan, gy zult goed en kwaad
kennen" dat is wysheid! onverstaanbare wysheid!
Maar 't Jaar 3o! dat is dom! Ach! . . . dat verstaat
iedereen. 0 fortunati nimium! Wat een fortune voor
de lieden van te lande, waar't dat zy wisten, zoo als't
de stem beloofde, hun goed en hun kwaad, en wat dat
hun geen vriend, maar, helsch vyand is.
(17 Juni 1865).

IPER.
Op vele plaatsen van Vlaanderen bestaat het
volgende gebruik by de kinders : als er twee onder
malkaar 't eene of 't ander „gekadysd" of verwisseld
hebben, ze trekken een hairke, smyten 't onder hunne
voeten en, daarop trappelende, zeggen ze: „Kruisken
in d'helle en nooit meer weere te doene", dan is
't akkoord voor altyd gesloten, en zoo wel gesloten dat
het by al de kinders van 't geweste zou eene schande
zyn dat men 't moeste breken.
Hadde de Deken van leper dat gebruik gekend en
geweten, hy had het zeker ook alzoo gedaan, als hy met
eenige kinders van leper (of ten minsten die kinders
gelyken) te doen hadde: te weten als zy beloofden en
aanveerdden van die schoone inhalinge van den Bisschop, 't zy aan tafel, 't zy elders, met hunne tegenwoordigheid nog luisterlyker te maken.
Zy beloofden, maar die brave man van dien deken
en hadde geen hairke getrokken, by en kende ievers
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dat gebruik van de kinders niet, of misschien dat by
niet en dorste peizen dat by met kinders te doen hadde,
't is genoeg en zoo vele dat zy hun akkoord braken: „Ik
en doe niet meer mee' zei de een „om dat de deze daar
ook niet mee en doet". „Gy en hebt gy ten anderen
keer ook niet mee gedaan", zei een andere „'k en ga ik
nu ook niet meer mee doen". Vele moesten zeggen, en
bovendien styf vele : „'k En mag ik niet meer van myn
vader, of papa de ministre, by en wilt opperwaard uit
niet".
Goed, kinders, zyt gy maar gehoorzaam, dat is
schoone, gy en meugt uwe familie niet misdoen. Nonkel
Rogier en Frere en al uw ander kozyntjes, en dan uw
suikermenonkel Chazal : gy moet altyd familieachtig
zyn; men weet al te mets niet, voor later.
En alzoo kwam het dat zy niet mee en deden.
God zy geloofd, nochtans, 't en zyn niet al kinders
tot Iper.
't En was geen kinderspel die prachtige stoet die den
Bisschop inhaalde naar de statie en die hem naar
Sinte-Maartens kerke leedde, na dat by van op eenen
hoogverhevenen autaar het yolk gezegend hadde! In
St-Maartens kerke waren meer als vier duizend
schoone, groote en welgemaakte blommen gebruikt.
't Kruis van de kerke was als een prachtig gebouw
gemaakt van blommen en versieringen, met poorten,
kolommen, gaandery en wat weet ik al.
't En waren geen kinders, dit deel van de burgerwacht die zoo wel t'hoope gespannen hebben om Zyne
Hoogweerdigheid te vergezellen, niet tegenstaande de
eenkantinge en de uitvluchtsels van 't meeste deel der
overheden, die ook zeker van papa niet en mochten
mee doen; 't is waar, het en was hun niet verboden
geweest van dien dag de wapens te nemen : dit had
hun kunnen belet worden, maar mochten zy met geen
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savels noch geweren gaan, zy hadden dat yzerwerk
t'huis gelaten en hunnen frak aangestropt, nu'ne keer
voor hun plaisir, en zy hadden, of waar't met fakkels,
gegaan nevens hunnen Bisschop. Men kan gemakkelyk
de geweren missen als men de liefde van 't yolk heeft
en die liefde van het yolk was er, want al de menschen
van Iper waren vol van vreugde op dien dag: 't was
al vriend dat men zag, tot de vreemdste menschen
van de wereld waren overal wel gekomen en aanveerd,
als zy maar gekomen en waren om te zien wat dat
Iper voor den Bisschop gedaan hadde.
Als de stoet door de straten trok gevolgd van Zyne
Hoogweerdigheid, altyd zegenende, slinks en rechts,
boven en beneden, naar de huizen, met eenen lieflyken
lach, hoorde men rondom zeggen : „O! hoe zoetaardig
en hoe beminnelyk ziet hy deruit. „Op de Groote Mart
was het een zoo luisterlyk vertoog dat Zyne Hoogw.
met de tranen in de oogen, zei de E.Heer Deken, gezeid
heeft dat hy dat nog nergens gezien en had. Men
hoorde roepen: Vivat Monseigneur Faict! Vivat onze
Bisschop! boven het gespel der muziken, en 't warender
drie.
's Namiddags, gedurende de maaltyd, heeft het
muzyk ook gespeeld in de Dekenye. Al de klokken der
stad en de beyaard, die al van 's avonds te vooren de
feeste hadden aangekondigd, en die hun bly geluid en
gespel al rnenigmaal door den dag hadden laten
hooren, gaven ook nog, 's avonds ten 7 uren, het
teeken der algemene verlichtinge, die waarlyk betooverend was; ik zeg algemeene, want rechtsche en
averechtsche, 't stak al licht. Onder vele andere
schoone en bewonderensweerdig verlichte huizen, stak
het huis uit van M. Felix Vanden Peereboom, van
M. Vander Meersch-Deneckere, van M. Vander
Meulen, bankier, de Oude Kleermart, de congregatie
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en het bisschoppelyk collegie, dat in een tooverpaleis
veranderd was ; hier en daar warender fonteinen gemaakt, schitterende van licht, en als Monseigneur op
de mart kwam, wierd er een schoon vierwerk afgesteken.
M. de vicaris-generaal heeft gezeid, in zyn sermoen
voor de vorminge, dat de verlichting mocht vergeleken
worden by die van Roomen, die de vermaardste is van
de wereld.
Zyne Hoogw. heeft te voete al de straten doorwandeld, gevolgd van de studenten van 't collegie, die
schoone lofzangen en liedekes zongen, en door eene
groote menigte yolk, die byna gedurig liet hooren van :
„Vivat de Bisschop! Vivat de Katholiken!" Niets aangenamer noch zielroerender; ook Zyne Hoogw. scheen
vervoerd van vreugde en hy wenschte van in ieder huis
te konnen gaan om de menschen te bedanken voor
hunne groote genegentheid.
Het was elf en half, als Zyne Hoogw. naar de
Dekenye is wedergekeerd; daar gekomen, heeft hy eene
schoone aansprake gedaan tot het yolk, om ze te
bedanken, en aan te moedigen tot volherding in hunne
goede gevoelens. Een donderend geroep brak los en
duurde tot dat de poorte van de Dekenye gesloten
wierd.
En 't en waren ook geen kinders, die deftige jonge
en treffelyke heeren die met zoo veel yver het vier
onder de menschen brachten, en die, in een twee drye,
hunne straten en hunne gevels op hun beste zetten.
Dat en was al geen kinderspel, en zulke feesten
maken goeden indruk op het yolk. Zyne Hoogw. heeft
gezeid aan de heeren geestelyken dat zy gelukkig waren
een y olk te bestieren te hebben dat zoo veel yver en
lief de toogt voor zyne geestelyke oversten.
Jammer is het dat dit al zoo gauw voorby is, noch315

tans den eerbied en de lief de tot den Bisschop zal
blyven leven. Neen, neen, 't oud geloove der Iperlingen
en is nog niet uitgedoofd.
En, zyn de Iperlingen kinders, 't zyn ware kinders
van God en de H. Kerke, kinders van hunnen vader
den Paus en hunne Moeder de H. Katholike religie,
kinders van hunnen vaderlyk beminnenden en kinderlyk beminden Bisschop, en by die begeert zyn eigen
zelven van die kinderschap en afstamminge bastaard te
verklaren, in woorden of in werken, vry heeft het hem
gestaan, en, hoe meer zy hun eigen zelven toogen zoo
zy zyn, hoe beter!
( 24 Juni 1865).
PATIENTIEKRUID.
Ik meende ik, onnoozel geboren en simpel gewiegd
zoo als ik ben, dat ik Brugge en de Bruggelingen eenen
dienst deed met aan te kondigen dat er van dage
zondag, of zondag aanstaande, in geval van slecht
wedet, processie is, en dat schoone processie, by de
capucyntjes.
Ik meende : de menschen die Sint Antonius vereeren,
verteren ook al iets.
Ik meende : vele die met den yzerweg komen, en
komen toch voor nieten niet, en 't leeft eentwie mee.
Ik meende : dat oud vlaamsch spreekwoord : hoe
meer yolk hoe meer neringe is eene waarheid.
Ik meende zelfs van ievers een plakaat te hangen
aan 't helhol, waar zooveel menschen processiewys gaan
deure kruipen, binst de dagen van St. Antonius, en op
dat plakkaat te zetten: 't Jaar 3o politike wegwyzer,
etc., voor 3 fr. 5o 's jaars!
Ik meende dat en nog al, maar 't is langs myn neuze
weg, zoo 'k zie.
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Daar moet uitgevallen zyn tegen de capucyntjes,
daar moet leven in stad komen, maar 't en mag al de
capucyntjes niet zyn; immers 't zyn ...... en leeggangers, en nog al. De kinders van Francesco Bernardone, den edelen ridder van Assisi, den grooten dichter
en vermaarden wereldbeweger, dien de wolven zelfs en
de andere dieren eerbiedigden, om zyne heiligheid, die
arme capucyntjes, zyne kinderen, moeten te Brugge;
in 't oud edel Brugge, versmaad worden!
En van wie?
En waarom?
Van wie? 'k en wete 't niet? misschien van een of
twee hersenloozen, die op den ondergang speculeeren
van de burgerye.
Waarom? om dat een confrerie Bruggelingen, treffelyk yolk, goed gevonden heeft, op eigen hand en met
eigen penningen, eenen jubile te vieren en eenen stoet
in te richten, zoo 't hun aanstond en hun recht was,
en dat die confrerie, by de statie, in de kerke van de
EE. Paters, hunne diensten doen.
Ik hebbe hooren zeggen zelfs dat de busse, waarin
de menschen die de confrerie en St. Antonius genegen
zyn, hun junste doen, is moeten uit de kerke gesteld
worden, by order van de overheid der capucyntjes, om
te toogen dat de confrerie een genootschap is en de
capucyntjes een ander.
't Is gelyk : Sint Franciscus heeft op zyne kappe
gereden geweest, in zynen tyd, de capucyntjes zullen
't ook krygen, in den onzen; daarby, ze'n antwoorden
nooit! en kwestie zullen ze't weten? Maar, dat is de
consigne van zekere mannen, daar moet, kost wat kost,
kwaad gedrukt worden, breekspel gemaakt, en, als men
niet verder en kan, men grypt ievers eenen capucyn
by den kop en men slaat hem duchtig het stof uit
zynen mantel, en in een twee drie de gazette is geschaveeld!
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Ah, wel Heere Sint Antonius toch! In uwen tyd hebt
gy een keer eenen ezel doen knielen en eerbied toogen
voor 't Heilig Sacrament, maar dat roemryk tydstip in
de historie van de ezels is voorby : droever tyden zyn
aangekomen: al dat ze nu nog kunnen is „hi ha"! als
ze eene van uwe broederkes zien komen.
Nu! 't Patientiekruid, zegt men, groeit by de capucyntjes, en, hoe nauwer dat hun hoveken wordt, hoe
meer provisie dat ze moeten opdoen jaarlyks, zoo 't
schynt.
Ondertusschen, al die jeukte hebben om tegen de
capucyntjes te roepen zou 'k raan eerst een keer naar
St. Salvators kerke te gaan, bachten den choor, in eene
van de zeven kapellen, daar staat het beeld van Onze
Lieve Vrouwe van de Zeven Ween, en dat beeld houdt
een rood houten kruis in zyn hand, en is er een in
Brugge die de historie van dat kruis niet en weet, by
en moet ze maar lezen in Karel V erscheldens schoonen
boek op Sint Salvators kerke, en, eer by dat gelezen
heeft, moet hy, als Bruggeling, hem wel zwichten van
nog ooit te durven roepen tegen de capucyntjes.
(24 Juni 1865).

GELEERDHEID.
Dat ze zeggen dat ze willen 't zyn hedendaags schrikkelyk veel menschen die geleerd zyn met de penne en
in de boeken; daaronder zynder die geld hebben in
overvloed, tyd zonder einde en boeken by geheele
hoopen; daar zynder die bykan geheel den dag verbruiken tot lezen, studeren en snuisteren, en die schrikkelyk vele weten; daar zynder wederom, geleerde
hoof den en schryfkundige handen, die de alderschoonste redens voeren, politike en andere, ievers
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bachten de standfyke, by den heerd, of by nen braven
ouden vriend, wandelende langs de stikken en bewonderende Gods werken; sommige van die redens, die
aldus en aldaar gevoerd worden, van verstandige
vlamingen, zyn duizend maal meer weerd als al dat er
in sommige gazetten te lezen staat en diere betaald
wordt: ik zou 'k en weet niet wat geven, dat ik ze kon
afluisteren en stelen met myne oogen en drukken, bier
in 't Jaar 3o!
Maar, wat baat het!
'k En kan dat niet; of ten minsten, 'k en kan dat
maar gedeeltelyk!
't En is maar een middel over, 't is dat die fraaye
verstandige menschen 't gene dat ze met zoo veel smake
en overtuigende reden zeggen, tegen Pier, Jan en
Klaai, dat ze 't zouden schryven, en naar my zenden,
of naar iemand el, die de macht heeft, de groote macht
van dat, op 2-3 uren tyd, wel 150o keers te drukken
en aan wel 15 duist vlamingen leesbaar en kenbaar
te maken.
Zoodanig is de kunste van drukken, die groote kunste,
die God, op tyd en stond, heeft laten gevonden worden
van de blindzoekende menschen, op dat ze zou
strekken tot zynder eere en tot hun voordeel.
Maar, wederom wat baat het al?
Die lezen kan en geleerd is en is maar geleerd om
zyne eigene nieuwsgierigheid en klapzieke betinteldheid te voldoen.
Die schryven kan, en schoone schryven, en schryft
maar als 't ievers geld doet, of 't en ware dat ze in een
gazette zynen naam lichtveerdig dorsten aannemen,
immers dan zou by toogen wat voor een foudre de
guerre by is, en den vermetelen waaghals die hem te
na sprak plat slaan.
Die boeken heeft doet misschien dagelyks de revue
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van die boeken, en neemt ze in oogschouw, van achter,
op hunnen gebonden en vergulden rugge, en 't is er al
mee.
Die geld heeft, koopt hy een gazette, 't is voor hem
alleene.
Die studeert en leert en snuistert, doet altyd maar
voort: abyssus abyssum invocat, zeggen ze in 't latyn:
van de eene ongewetene diepte tuimelt hy, 't verstandig hoofd voorover, in de andere, om in nog
andere diepten van geleerdheid te verzinken, dat men
hem noch en hoort noch en ziet, en toen, op een
zekeren keer, 't staat in de gazette dat hy dood is, en
dat ze korts nadien, al zyne groote geleerdheid met
hem gaan begraven; en wie heeft er daar de deugd
van?
Kykt een keer naar de vyanden, en leert er achter!
Van 't minste bit jen bout dat ze vinden, allah,
seffens, ze makender pylen van en ze schieten ons
dweers deure, terwylen dat wy daar stille zitten en peizen: de wereld is zoo boos!
De vryheid die God gegeven heeft, om Hem vry
daarmee te beminnen, heeft het Kwaad gebruikt om
Hem en ons den oorlog aan te doen.
De kunste van spreken die God ons gegeven heeft,
orn met 't yolk dat by ons is te kunnen onderhandelen,
n 't goede, is wederom van het Kwaad tot bederf
gekeerd.
En die jongere gifte des Heeren, bestemd om 't goed
te verduizendvoudigen, door het gedrukt gepeis, de
gedrukte reden, de gedrukte tale, onze vyanden, 't
Kwaad nog een keer, heeft het geroofd en 't schiet
mitraille daarmee naar al dat goed is.
Waarom roepen de boozen nu altyd, geleerdheid!
geleerdheid?
't Is om dat ze wel weten, dat, effenaan die geleerd
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worden, die vlaamsch, en bezonderlyk die fransch
kunnen lezen, dat er kanse is van hun 't vergif in te
geven.
Zoo klopt de houtspicht op de schurse van de
boomen, dat het klinkt door de bosschen: klop, klop,
klop, en, kykt er een wormken of dierken uit, pekke!
zegt by en 't is binnen.
Puid, kruipt uit!
Kruipt uit, arme ongeleerde vlamingen, kruipt uit,
kinderen des werkmans, jongens van te lande, meiskes
uit moeders keuken, kruipt uit: ge zit in 't slyk en in
't goor van de ongeleerdheid: veel beter is't by ons,
kruipt uit: gy zult worden lyk goden, kennende en
onderscheidende, lezende en oordeelende goed en
kwaad! En Adam en Eva, die eerst van al uitkroopen
om geleerd te zyn, wierden geleerd:
Stekke zei de krane!
De geleerdheid en is 't hoogste goed niet, 't is een
middel om er te komen; en, rond dien grooten wereldpoel, die zoo vol zit van arme puidjes van menschen,
tegen een krane die daar staat, scherp gebekt en lang
gebeend, zoudender wel tien ..... Been dwaze vogels,
maar goe gazetten moeten zyn van alien prys en van
alle grootte, die al ware geleerdheid en verstandige
wysheid by de menschen brengen, en van 't drukken
een heilig en voordeelig werk maken.
Daar zyn menschen die dat verstaan en die goe
gazetten aanmoedigen, die zelfs de goedheid hebben
van te zeggen: Waarom en drukt gy dit en dat niet,
alzoo en alzoo? En daar hebt gy seffens den schoonsten
artikel van de wereld! Maar waarom en doen die
fraaye lieden de moeite niet van dit en dat, alzoo en
alzoo zelf op een stuk papier te zenden?
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Sommige zouden willen vergaderinge houden,
menschen byeen roepen, tot het yolk spreken: maar
peist toch: 't Jaar 30 houdt alle weke vergaringe,
waar ten minsten 15.000 menschen komen, en die wil
spreken mag, en kan, zonder moeite, zonder arbeid,
zonder de beschaamdheid van voor den dag te moeten
komen, spreken dat ze 't al hooren, en herlezen
kunnen, op hun gemak, 't huis, twee drie keers en nog!
't En is niet dat het Jaar 3o, tot nu toe, te kort
gekomen heeft, of licht te kort komen zal, geenszins,
maar 't bezonderste dat het Jaar 3o voor heeft, te
weten de lieden het schryven op zyn vlaamsch en voor
't y olk gemakkelyk maken, daar en is 't nog niet gekomen, maar 't is op goer' weg daar naar toe.
leder jaardertiger zou moeten zoo wel opsteller als
ontvanger en voortplanter van 't blad zyn, en dan zou
't eene macht worden die schrikkelyk is.
Dat de geldkwestie daar niet tusschen en kome : daar
zal in voorzien zyn, en is overlang in voorzien, zoo de
aandachtige lezers wel weten.
(24 Juni 186 5 ) .

DE MEERSCH.
Eerst ende vooral is my zondag binst de St. Antonius
processie te binnen gekomen die hoogmoedige koninginne van Vrankryk, die, in de jaren 1300 „in persoone
visenteerde al de steden van Vlaanderen, te wetene
Gent, Brugge en Iper. Ende die koninginne had des
grooten spyt, dat de vrouwen te Gent, te Brugge en
eIper, ter weerdigheid van der koninginnen, al hadden
aan haarlieder beste kleederen ende waren ten zuiverlyksten gepareerd. Doen zeide de koninginne : ik
waande alleene koninginne te zyne in Vrankeryke,
maar my dunkt dat die van Vlaanderen zyn alle
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princen, want die wyfs zyn al gekleed gelyk koninginnen en princessen".
Zoo had ik zondag wel willen door de twee
Meerschen en andere byliggende straten wandelen, met
eenen zekeren vriend van my die onlangs ook waande
Dat Brugge dood was.
Ik hadde hem op zyn schouder geklopt en gezeid :
kozen, 'k meende dat Brugge dood was! Kykt, en zegt
nu ne keer, was 't niet wel besteed dat de heer van
de loge, als oudste burger van Brugge, aanstonds
antwoordde op uwe verzen ende zei, (met alle reverentie) :
Alwie zoo spreekt van 't roemryk Brugge,
Verdient een kruis op zynen rugge;
Maar niet een kruis op zyne borst
Verstaat gy dat! Kleene Hans Worst!
In der daad, langs de oorspronkelyke reye, den
ouden vaderstroom van Brugge, die nu, half gevout,
half toegeslykt, van aan 't Speitje tot aan de Dampoorte kruipt, ligt er, beneén den zandberg, waar
't Hoogste van Brugge en de gewezen Vrydagmarkt
opstaat, zuidewaards weg eene groote leegte, de
Meersch genaamd, en, door dien Meersch, van aan
stads vesten tot aan 't Hoogste van Brugge, klimmender, 'angst den oostkant van 't water, twee lange
straten, neffens het reytje en neffens malkaar. Die in
eene van die straten woont, woont „in de Meersch",
en 't was by de afstammelingen van die oude brugsche
wevers, die eertyds in de Meersch woonden en werkten,
en wier gedrukt lywaad nog menig spaanschen salonmuur versiert, dat zondag het herte en de pulst aan
't kloppen was van 't goed oud yolk van Brugge.
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In 't noorden van Brugge was er 's nachts te vooren
een meulen afgebrand, die nog rookte, 't was feeste in
't amboven (handbogen) hof, en treffelyke feeste daarby : niet te doen, zuiderwaards trok het yolk, de heeren
en de damen, het koninginnen-volk van Brugge, zou
Phlips des Schoonens wyf gezeid hebben,
Want heel de Meersch die stond in 't groen
Voor ne pater zonder schoen.
't Was honderdjarige jubile en processie van Sint
Antonius. 'k Weet wel, over 5o jaar, 't jaar 15, van
den slag van Waterloo, was 't in de eigenste maand
Juny, en byna dag voor dag, jubile van Sint Eloy, en,
in dien eigensten meersch hong er voor een huizeken
een schoon nieuw gewasschen hemde buiten, waarop te
lezen stond.
Al op strate, niet in huis
Ter eere van Sint Eligius.
En 5o jaar lang hadden de Meerschenaars dat
eigenste vers in hunne memorie gespaard, zodanig dat
het zondag laatst daar wederom stond, maar zo knap
noch op geen hemde meer, en nu: ter eere van Sint
Antonius. Ik zegge zoo knap niet meer, want zulk vers
en wil lyk maar op zulk vendel gelezen zyn, immers het
allerlaatste dat men zou uithangen om te pareren.
Al op strate, niet in huis!
Maar nu, wy 'even in eene eeuwe van papier, waar
veel kale heeren, die misschien geen hemde aan en
hebben, daarmee zouden spotten. Ook de nering van
den Meersch is hedendaags bezonderlyk spellewerken
en menig kantje heeft er met vlytigen vinger afgewerkt
geweest en by de „koprouw" geleverd om 16 centi324

men te kunnen inbrengen by M. Cools, om sparren!
Ja, sparren stondender, in der daad, van ends en
t'ends de twee lange straten, en van beide kanten,
en lywaad was er aan, al uit „myn mans" daghure en
uit „me wuufs en men dochters" kantjes geslegen en
uit den mond gespaard misschien, ter eere van „onzen
tone" zoo ik hoorde zeggen van een die zoo beleefd
niet en was jegens de heiligen als zyne voorouders, die
altyd, te Brugge en elders, eerbiediglyk zeiden : „Mynheere Sint Antheunis".
Dat was voor de sparren, waardoor de Meerschenaars den burgemeester van Brugge en mevrouw
d'Ydewalle goedjonstiglyk de gelegentheid gegeven
hadden van mee te doen met hun, in hunnen yver,
ter eere van Sint Antonius. Immers de eerste had
gereedelyk de kalsyden laten uit pakken, en in de
bosschen van de andere waren de sparren gekapt.
Ik en heb nievers iets gezien waar alles zoo eenparig en toch zoo verschillig was, elk had wat dat
iedereen had, en elk had 't een of 't ander daarby, dat
nievers elders te ziene en was. Ik meende dat ze al
even styf hun beste gedaan hadden, en dat er niemand
boven en kraaide, en 'k zei dat 't alzoo myn gedacht
was, maar neen, Manse Moere! zeiden ze rondom my,
met een geheelen hoop, en Ungeschick, de die hadden
den oppergaai afgeschoten. 't Moet ook eentwaar de
hand van een schilder daaronder gezeten hebben, want
sommige jaarschrif ten waren gelyk op wentelende
benden papier gemaakt en met veel „ooge" gehangen
en geschikt; of 't zou moeten zyn dat al de Meerschenaars kunstenaars zyn, gelyk echte oude Bruggelingen.
Daar was een Bevel geheel met pauselyke vlaggen
versierd, wit en geluw ; en 'k heb my laten gezeggen
dat een pater recollet van Gent dat gedaan had, die
zeker te Roomen geweest heeft.
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Nu, daar was van alles, eyerkranzen, geheele koorden lansievendels, houten, wassen, steenen, koperen,
kalken en allerhande beelden, van Sint Antonius bezonderlyk, en een Antonius, te weten die van Padua, had
den anderen meegebracht, te weten dien uit Egyptenland, met zyn zwyntje, welk zwyntje in godvruchtige
houdinge, ook aan eene van de veisters stond.
Men heeft my in den ouden „V erloren arbeid", waar
de Meerschenaars, over 1 oo jaar, om een pintje gingen,
maar waar 't nu de waschbleekerye is van M.
Verstraete, een oud schild getoogd, ruitewys gemaakt,
met eene eertyds vergulde, nu zwart gerookte lyste, en
waarop een maayer staat geschilderd, met zyne zeisen,
(den Meersch?) maeyende; boven hem, 't wapen van
Albertus en Isabella, bachten hem, de Loschaert of
Capucine brugge en de capucinekerke, onder hem een
steenen kanne, de maeyers azynkanne misschien, en
de woorden: Den Oostmeersch 1618. Was dat het
uitsteekbard van den „V erloren (Maeyers) arbeid",
of wel 't wapenschild van den Meersch? Dat zouden
de Meerschenaars moeten weten.
Maar hier en ben ik maar aan den ingang van den
Meersch, wy moeten verder en dieper gaan en wat op
schryven. Eerst en vooral nochtans, dien anderen
Brugge-minnaar bezocht, broeder van den congregatie
stichter waar zy zoo geschoten en gedonderd hebben,
en die, als trouwe bewaarder en bewaker, aan den ingang woont van den tweeden, te weten, den Westmeersch: Daar stond er, benevens andere tel- of jaarschriften in 't latyn, de volgende reke, in 't oud eigen
en christelyk vlaamsch:
GeLoofD zY V erheV en zY, aLLer WY ze, JesUs
Christ Us,
In zYnen LleVen Vrlend, SInt AntonlUs a
paDUa.
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Ik dacht dat is cen goe begin
En 'k baferde dat bin'
zegt het liedtje, nu teekene ik dat alleene nog op
waarder minst geleerdheid, meest verstand in zit, en
meest dichterlyke volkszin.
Antonius, lief capucyntje,
Die draagt dat goddelyk kindtje,
Ziet een keer hoeveel kruistjes
Dat gy vindt in al die huistjes,
Sedert Pier, Jan en Kowtje
Niet meer en zit op 't getouwtje,
En Mietje, Tryntje en Wantje
Ook klagen van hun kantje!
Toevlucht als m' iets verloren heeft
Maakt dat den handel weder leeft!
Dat ik het ware, in de plaatse van P. Janssens, die
die verzen gemaakt heeft, 'k ware zoo preusch als
dertig; en alzoo gaat het, die wat schoons maakt en
weet het niet, en P. Janssens schryft my vol benauwdheid om dat by weet dat ik zyn vers opgenomen hebbe,
aldus:
Wilt my toch vergeven
Wat ik heb misdreven
Als er letters te kort op staan,
Mr., ik heb het 's nachts gedaan
Als ik was moe van schaven
Ging ik de pen handhaven,
Al om een vers te zoeken
Niet uit geleerde boeken,
Maar uit myn dom gedacht:
'k En heb het niet verwacht,
Voor een timmermans knecht,
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Dat gy zoo goede verzen vlecht, eh! dat gaat alzoo :
't vlaamsch y olk heeft weinig of geen zin als 't wil naapen dat hem vreemde is, zoo wel fransch- als hollandschen grootpraat, maar uit zyn eigen hertgroeve
haalt het goud en edelsteenen! 't Vlaamsch is uwe tale,
Vlamingen, en gy alleene spreekt ze!
Tot Moreels stond er:
Antonius gy zult zyn te vreden
Als gy zult den Meersch doortreden,
En als gy zult hebben gezien
Den yver van de arme lien.
Ah! heel de luister en de grootheid van 't oud
Brugge loopt my door 't hoof d, op het hooren van dien
name Moreel. Zonder de oude edele Moreels familie
en hadden wy geenen Memmelinc gehad, en de
schoone Moreel-portretten zyn nog te zien, in 't hospitaal en op de poorters loge, gezeid den accademie, ga
kykt liever.
'k Heb nog al vele opgenomen, al dat er stond, en
'It zal bewaard blyven, tegen den naasten jubile; maar,
om tyd en plaatse te winnen, moet ik uitscheen met
een bezoek in de vierwoonste, en eerst van al by Houdmondt, op 't hoekske, die my, van voor zyn veister,
zoo wel afgelonkt en gezeid heeft: Kykt, daar is hy!
Kykt! hier zyn zyn verzen:
Ik roep van 't hoogste van myn huis
Weest welkom Sint Antonius,
Wilt toch eens vriendelyk op ons kyken
En, door uw voorsprake, ons verryken.
Komt, vriendjes naar de Meerschen zien,
Hoe wy Antonius eere Bien,
Hy zal, hope ik, wel op ons peizen
Eer wy naar de eeuwigheid gaan reizen.
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't Gem de geburen doen alhier,
't En is waarlyk om geen glaasje bier,
't Is om Antonius te vereeren
Dat wy ons om ter meerst hier weren.
De timmer- beeldhouw- drukkers knechten,
Zouden voor Sint Antonius vechten;
't Zyn Breydels en de Conincks zonen
Die in den Westmeersch alhier wonen.
Antonius is zoo content
Urn dat wy zynen jubel vieren,
En ons geld 't zynder eere bestieren
Geeft ons, man Gods, ook een present!
Nu zou 'k nog moeten van de capucyntjes spreken
en van den stoet, en van alles, en nog eenthoevele
daarby.
Wat de capucyntjes aangaat, de die hebben al zoo
veel lof gekregen, van iedereen, van den burgemeester,
van de Gazette van Brugge, de Patrie, den Journal de
Bruges, den Impartial, den Standaard, het BurgerWelzyn en nog al, die voor de processie gezwegen
hadden; waarlyk het spyt my dat ik myn wittebrood
vooren geeten hebbe en nu niet anders meer te zeggen
en vinde of't en is dat zy, naast God en St. Antonius,
neffens deken Maas en zyne confraters, de eere van
den dag weggedregen hebben. Immers 't was zoo
schoone, al die prelaten, kanoniken, paters, priesters,
seminaristen, broeders, maagden te zien gaan, onder
de geleide van den rooden standaard van het capucinen-kruis en rondom hunne Mater dolorosa! Dan,
by 't Hoogweerdig, de carmeliten en de jesuiten verbeeld te zien en vereenigd by den eerweerden en wyd
vermaarden pater guardiaan van 't klooster van
Brugge.
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De Augustinen waren daar ook, van Gent.
De engelsche seminaristen zullen wat te vertellen
weten en na te doen in de 13 bisdommen van Engeland, waartoe zy beschikt zyn, en waar zy, met tyd en
patientiekruid, ook wel eens zullen processie dragen,
gelyk te Brugge, en eertyds in 't oud Engeland.
Een Hollander, die nooit geen processie gezien en
had in Vlaanderen, heeft tranen geweend als by dat
zag, en bekend dat ze hem bedrogen hadden die hem
zeiden in Holland, dat er te Brugge geen religie meer
en was.
De stoet bestond uit 1 oo en in de 8o persoonen, die
wel hun vak verstonden, en kostelyk waren aangedaan.
„Die Paus en geeft geen benedictie, zeiden de lieden,
Viva Pio nono! dat is „de ware Paus!" „Kyk! zeider
een, Sint Antonius verkort met groeyene" ! Om dat
Sint Antonius van de groepe no 4 of 5 minder was als
no 2 of 3. 'k En mag den Pauselyken Zwitser niet
vergeten, een van de kloekste zwitsers van Brugge, en
weinig die daarby zulken goeden mostaard malen als
hij.
's Anderdags liep de stad vol jongens en meiskes met
groote pakken suiker! Wederom een oud gebruik,
want in de processie- en andere rekeningen van de
jaren 14 honderd, vindt men altyd : item zoo veel
schellingen grooten, voor „dragie" gegeven aan de
kinderen die, in de processie, O.L.V. verbeeldden of
St. Anna, enz. . . „dragie" dragee, dat zei men toen
tegen suikerdingen in pakken gedaan.
Nog een toemaatje van een die zelf altyd volle mate
geeft en hertelyk proficiat zegt daarby, in 't Brouwers
huis, te weten van M. Alexander Florien, die boven
zyn deure staan had:
Antonius, Franciscus Kind,
Door wien men het verloorne vindt
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Spreekt schoon by onzen Heer, en maakt
Dat wysheid weer gevonden g'raakt,
Van al die in uw broederen niet
En zien 't en zy dat de ooge ziet!
En zou 'k jonkvrouw van Brusselen heur jaarschrift
konnen vergeten? neen wel, dat zal 't laatste zyn, om
dat 't meer in de oogen zou springen:
HeILIgen AntonlUs, moYal b y GoD, VersChaft
hULpe,
zYt Voorspreker, Voor UWe betroUWeLIngen!
(i Juli 1865).
YZER HOUDT VAST.
Daar was ne keer een die wel steenhouwen kost en
die styf voor eene kluchte was.
Op eenen zekeren keer, wetende dat het genootschap
van geleerde oudheidszoekers op ronde was, kapte hy,
op eene oude brokke steen, de volgende letters:
O.E.H.V.A.T.W.
en, als by dat steenen maaksel van zyn eigen handen
wat gerold en gevreven en vuil gemaakt hadde, zoo
nochtans dat de letters (schaarsch) nog leesbaar
bleeven, legde by zynen steen in een verholen hoek to
vonderlinge.
Ja! De geleerde snuisteraars, na lange zoeken, ze
vonden hem, en dat was ne keer een triomfe!
En ..... 't stonden letters op!
Wat mochte dat beteekenen?
Wie kon dat lezen?
Wat tale mocht dat zyn?
Was dat een woord: „oehvatw".
Of waren't de 7 eerste letters van zeven woorden?
Alle brillen wierden opgezet en alle neuzen ge331

scherpt, om daaruit wys te worden, en, na menige
dagen zoekens, kwamender in de publike gazetten
artikels van ongemeene langde, bewyzende, altemale
gelyk 2 en 2 is 4, dat dat een van de oudste monumenten van 't land was, dat het een deel van 't graf
was van koning Oehvatwa, die, tot nu toe onbekend,
geregneerd had over oude tyden; die name was
hebreeuwsch, volgens de eene, en beteekende de zoon
des grooten bergs; volgens andere, was 't keltisch, en
't wilde zeggen: Fel van grepe. Andere nog zeiden dat
dat maar de helft van den name en was en dat er nog
zulke steenen diepe in de aarde zaten, en ze vroegen
geld aan 't Gouvernement om te mogen delven, en ze
dolven.
En als ze lang gedolven hadden, onze steenhouwer
maakte een kleen artikelke en hy zette 't in een kleen
gazetje, 't Jaar 3o van dat land, en hy zei aldus:
Op den zooveelsten zoovele hebbe ik, Cys Hamerlynk, steenhouwer van ambachte, eenen steen gekapt
en geleid op zoo een plaatse, en op dien steen hebbe
ik gebeiteld de volgende letteren: o.e.h.v.a.t.w., 't gene,
voor die 't niet en weten, te zeggen is :
Om
Ezels
Hun
Verstand
Aan
Te
Wetten.
Wat er van den steen geworden is en van de geleerde
snuisteraars en wete ik niet, 't en is maar om te komen
ook op eenen wonderlyken steen, die gemetst staat in
den voormuur, onder de eerste veistere van 't cat e-huis
en Staminet, E. 3.60, te Brugge, geheeten de Oude33 2

Beurze, waarvan sommige willen dat al de „beurzen"
van de wereld hunnen naam van hebben.
Hewel, 'k zou peizen dat er ook al veel fransche en
andere rondloopers aan dien steen vruchteloos hun
verstand zyn komen wetten, en peizen wat dat die
groote S beteekent, die daarop staat, waaraan twee
hoefyzers hangen in malkaar, en waaronder 1453 staat,
en waarin, te weten in den buik van de letter S, de
letters y.h.v. gekapt en te lezen staan.
Dat zal ik u zeggen, 't en ware dat het een ander
beter wiste, horkt:
1453, dat is 't jaar na Christus dat Brugge in zynen
grooten voorspoed was; drie jaar later kwamender ne
keer, op eenen dag, 15o vreemde schepen in den kom!
Die S beteekent dat die steen het huis van eenen
Smed, of misschien de kapelle of 't vergaarhuis van
't ambacht van de Smeden, versierde.
De hoefyzers die eraan hangen, 't kleen en 't groot,
toogen dat het peerde- en ezel-hoefsmeden waren.
Die hoefyzers hangen aan de S en beteekenen aldus
dat het goede ferme smeden waren, en dat een peerd
of muil, door hen geschoeid, niet lichte zyne yzers en
verloosen, dat het wel beslegen was;
Daarom staat er, te midden in de S.: y.h.v. Y(zer)
H (oudt) V (ast) ; 't gene ik ulieden wensche!
( I kill 1865).

REISBERICHT VAN ZYNE
HOOGWEERDIGHEID.
't Jaar 3o heeft de eere te berichten aan die 't nog
niet en weet, waar en wanneer Z. H. naast zal komen
vormen; ondertusschen is Z. H. op zyne voorgaande
reize allerbest ontvangen geweest. Te Thorhout, zoo
als 't van te vooren geweten was, en naderhand in de
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gazetten gestaan heeft, is alles ten luisterlykste geweest,
de machtige stoet met historie-verbeeldingen, de
genootschappen, de scholen, de arken en de vieringen,
en byzonderlyk die schoone gens d'armes te peerde.
't Volk van Thorhout en heeft het maar laten liggen
als 't al late in den avond de laatste woorden van den
Bisschop gehoord en begroet hadde.
't Aartrycke en hebben ze by Thorhout niet willen
achterblyven, en de korte stonden van het bisschoppelyk verblyf gebruikten ze om te bewyzen dat hy daar
even wel gekomen was als elders.
Van Rumbeke, versterkt met Ouckene, heb ik al
gesproken, maar vergeten te melden hoe M. Van
Steenkiste, den Bisschops oud professor, en M. Alexander Rodenbach, representant, zyn goede oude vriend,
zoodanig aangedaan waren, dat zy nauwelyks spreken
kosten; de volgende verzekes zyn ter eere van onzen
ouden blinden, doch zoo klaarzienden, volksvriend en
volksverbeelder :
Ziet gy traagzaam heen bewegen
Dienen man, die wandelen gaat
Langst de groene wentelwegen,
Waar zyn woonstee neffens staat?
Ziet gy dat edel hoofd omhooge
Recht op zyne schouders staan,
En die altyd opene ooge
Zoekend naar den hemel gaan?
Ziet gy dat grootmoedig treden,
't Edele zwaayen van dien stok,
En den eenvoud van die leden
In dien simpelen zwarten rok?
Ziet gy?... dankt nu God en looft Hem.
Want, die man daar, dien gy ziet,
Hy en ziet u — God beroofde hem
Van het licht — hy en ziet u niet!
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Te Rousselaare en is 't geen eerste, maar daarom
geen onaangenaam noch onluisterlyk bezoek geweest.
Te Oostnieuwkerke heeft 't Jaar 3o twee, ja meer
gOe vrienden wonen, die om 's zeerst en om 't eerst
geloopen hebben om hem goed nieuws van aldaar aan
de hand te doen.
Te Staden was er een cavalcade of ruiterstoet, om 't
in 't vlaamsch te zeggen, van 4o peerden die tegen gereden zyn tot aan Sleehage. Sint Joseph, den patroon
van de schrynwerkers, timmerlieden, kloefkappers enz.,
hadt gy moeten zien, in levenden lyve, op eenen wagen,
met oud testamentachtige trekdieren bespannen; en de
engels warender by, en 't kind Jesus raapte de schavelinge en de kapperlingen byeen, die Sint Joseph
maakte, al werken aan zynen kader. Dat moest al een
fyne Sint Joseph zyn, dat hy al dat zoo lichte klaar
hadde, ten byzyn van zyne ambachts-broeders, die neffens den wagen gingen, met hun alaam op schouder.
Dat waren daar betere garde civiken als t'Iper
Een vers of twee, dat gaat nog al,
Maar als 'k er veel moet maken,
't En waar voor Bisschop Faict, ik zou
Zulk werk allichte staken.
Van hem! Men zegt van hem al wat
Men wilt, in een woord sprekens:
Hy „vadert" wel, met kleen en groot,
Met pastors en met dekens!
Dat heeft er my iemand de goedheid gehad van
mee te bringen, van Staan, met het volgende opschrift
dat aldaar ook te lezen was:
Als Vader Faict Kanonik wierd, men zei: 't en is
[nog niet nu,
Maar wacht dat hy te worden staat, dat zal wat zyn!
[ge ziet 't nu!
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Daar was ook een vischverkoopster die den Bisschop
oodmoedig verzocht, en op dicht : van ten naasten keer
op ne vrydag te komen.
Te Ichteghem stondender wel 3o arken, en ontelbare
opschriften van alle slag. Daar heeft de Bisschop, om
zoo te zeggen, zelf Burgemeester geweest, en met zyne
twee getrouwe en goede schepenen, zyn garde en zyn
gardeke, geheel de prochie doorreisd. In de schole
zelfs, neffens zynen Burgemeesters, wil ik zeggen zynen
Bisschops-zetel, stond zyn gardeke, fiks, savel in
d'hand, shako, patroontasch, alles in order, op wacht;
't kind was't van de garde, en lange nog zullen ze't
altemaal onthouden. De muzike heeft den Bisschop
alle eere aangedaan en getoogd dat ze vry vlaamsche
muzikanten of speellieden zyn. Als er van zyn leven
voor 't Jaar 3o moet gespeeld worden, 't zullen pront
de muzikanten van Ichteghem zyn. Bravo! gy lieden
daar : ge weet wel waarvooren.
't Speet hun zoo t'Hooglee dat de Bisschop niet en
mochte blyven, 't was lyk t'Emmaiis, waar de discipels
klagend vroegen: Blyft by ons, o Heere, want het
wordt avond! Nu dat is al te vooren vastgesteld en 'n
kan niet veranderd worden. Zoudt gy kunnen peizen
dat er op dat Hooglee 1 oo en 6 peerden den Bisschop
zyn in 't gemoet gegaan? Alzoo was't, en vier gelykige
ruiters, zyne lyfwacht, reeden, neffens de koetse, de
hooge ledek, of de hooge strate recht op, kerkewaards.
Dat is daar een schoon inkomen! en met al die peerden
die lyk een dreve mieken van weerkanten, en die
schoone gepinte huizen en die maagdekes, en die verbeelde heiligen, en dien ouden eerbiedweerdigen borgemeester en zyne aansprake, en, 'k en moet niet zeggen
zynen raad, maar geheel zyne gemeente met hem! 't En
was geen Ichteghemschen, wil-je! Al de ruiters hebben,
twee en twee, den Bisschop voorby gaan groeten, terwyl
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by aan de end-deure of 't paradys van de kerke stond.
't Muzyk heeft den Bisschop naar de kapelle geleed en
de eere van de prochie gedaan. Zyne Hoogweerdigheid heeft ook 't hooge bezocht. De Gitsenaars waren
te Hooglee.
Te Couckelaare, waar M. de Snik, burgemeester,
vlaamsch gesproken heeft, t'Handzame en te Cortemarcq, ingezien het groot getal yverachtige vlamingen,
die daar woonachtig zyn, heeft het ook al even schoon
en prachtig geweest, maar 'k verwachte nieuws van
daar, om het fynste te kunnen uitknippen en mededeelen.
Te Lichtervelde, waar geen slechte gazetten en zyn,
even als te Rumbeke, en waar Anna Brosejes woonde,
ge kunt peizen wat het geweest heeft! Onze Lieve
Vrouwe reed daar op eenen ezel, die tot in de kerke
gekomen is en goede manieren gehad heeft, betere
zelfs als sommigte andere van bier en elders. De burgemeester en was daar ook niet Ichteghemsch, maar vry
en recht voor de vuist, gelyk den vlaming betaamt.
Te Zwevezeele, waar wy zaterdag nacht van Brugge
naartoe gereen zyn om vendels, om voor Sint-Antonius
te pareren, te Zwevezeele, moet ik den koster een compliment maken, over zyne luisterlyke en met verstand
aangeleide kerkversieringe, maar hoe dat gedaan, dat
de koster, die een fyne vogel is, myn wierookvat niet
geware en wordt? Nu! 'k late 't liever voor die 't
wierooken beter gewend zyn en 'k ga naar Zedelghem
en Ruddervoorde. Daar is't misschien nog rykst en
schoonst van al geweest, immers de groote heeren die
daar woven kunnen meer ..net hunnen kleenen vinger
als ander christen menschen met al hunne handen die
ze hebben. 't Is ook dichte by stad en 'k zal misschien
breeder nieuws hooren.
Genoeg is't en zoo vele dat zyne hoogw. door geeste337

gen geworden, en dat, buiten de hoogere voordeelen
die zyne komste meebrengt, het een waar verzet en
eene verschuddinge is voor 't yolk, waar by toekomt.
De naaste reizen, zyn als volgt:
Den 2 July, intree t'Oostende, processie en wydinge,
vorminge in S. Pieter en S. Pauwels kerke. Den 3,
wydinge van O.L.V. kerke, op 't hazegras; namiddag
vormen. Den 4, intree en vormen te Lisseweghe, Dudzeele en Coolkerke. Den 5, intree en vormen te Zuyenkerke, Wenduyne en Blankenberghe; de Nieuwmunsternaars gaan naar Wenduyne en de Uitkerkenaars naar Blankenberghe. Den 7, intree te Sint
Pieters, t'Houthave en te Meetkerke. Den 9, intree te
Thielt. Den i o, eerste Communie en vorminge in 't
college aldaar; vormen in de prochie kerke. Den II,
intree en vorming te Denterghem, te Marckeghem, te
Wacken; die van St. Elooy, Desselghem en St. Baafs
komen naar Wacken; namiddag intree en vorming te
Roosebeke; intree te Meulebeke. Den 12, vormen te
Meulebeke; daar komen die van Marialoop; en te
Ingheimunster, waar Cachtem komt en Emelghem en
intree t'Ardoye. Den 13 vormen t'Ardoye; intree
en vormen te Coolskamp. Den 14 intree en vormen te
Pithem, t'Eeghem en t'Aarseele. Den 15, intree en
vormen te Ruysselee, waar Caneghem komt; intree en
vormen te Wynghene. Den 17, intree en vormen
t'Oostkerke en te Westcapelle, waar Knocke en
Houcke gevormd wordt; intree en vormen te Heyst,
waar Ramscapelle meet naartoe komen.
( 1 Juli 1865).
PYKENS IS TROEF!
Daar staat boven aan den gevel van 't Jaar 30: Prys
per jaar 3 fr. 50, voorenaf betaaibaar. Dat is daar
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gezet, 'k en weet ik niet hoe, om 't gedacht te vervlaamschen dat de franschman uitspreekt als by zegt:
payable d'avance; dat is te zeggen, in 't fransch: het
moet voorenaf betaald zyn; maar 't Jaar 3o heeft ten
zynen onkoste geleerd dat de vlamingen dat in 't
vlaamsch verstaan hebben.
In der daad „voorenaf betaalbaar" dat wilt by ons
zeggen dat het voorenaf kan of mag betaald zyn, 't en
komt daar geen moeten tusschen.
Men is nooit te oud om vlaamsch te leeren als men
niet.... te preusch en is!
Nu, tot daar!
't Is genoeg en zoovele dat verre 't meeste deel van
myne vryheidminnende lezers en lezeressen wel myne
woorden en kwalyk mynen zin verstaan hebben, en
niet voorenaf betaald en hebben, en ik hebbe't moeten
in alle gaten gieten om hun de gazettte te borgte te
zenden, nu bykans een jaar lang.
Dat de papierhandelaars en inteverkoopers, etc., dat
ook alzoo verstonden en dat de levensmiddel maar te
pakken en ware, ievers van nen grooten hoop, dat zou
misschien wel een tydtje kunnen voortduren.
Maar!
De verstandige lezers hebben 't al vast: „praten
meug-je, betalen moe-je!" en, voor die met de beuter
bachten den lys zit, is dat al wel en schoone om hooren.
Daarom is 't dat ik nu tot de goedjonstige liefhebbers en begunstigers van 't Jaar 30 eenen oproep doe en
zegge : 'k worde wat dunne te liggen van koorneerde,
tracht daar ne keer in te voorzien, als 't ulder belieft!
Ge moet weten: 'k en ben ik niet gelyk sommige
confraters dagbladiers, die mogen naar den gouverneurs gaan, alle zes maanden of zoo, of naar den
distrikt-commissarissens, om een appelke tegen den
durst en een brokske tegen 't dul worden.
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De gouverneur en al die van zyn soorte zyn en
kennen my niet, zoo 't en is daar niet te vangen voce.
my.
Daarom ook en wordt het Jaar 3o voor nieten niet
gezonden met den champetre.
De steun van 't Jaar 30 is by die talryke fraaye
onafhankelykvrye christen menschen, die willen dat
ik blyve bestaan en neffens een ander mynen voet
zetten en myn aanzichte toogen.
Daarom en om die reden, benevens nog andere,
moet het Jaar 3o vroeg of late betaald worden.
Zoo: fraai! jaardertigers, zendt my 3,50 fr. of meer,
als gy 't my jeunt, op de eene of de andere maniere!
'k Weet wel, andere gazetten bedriegen de menschen,
eischen den vollen prys voor een jaar, en als ze drye
maanden oud zyn, ze blyven t'huis. 't Voorbeeld van
zulk een Brusselsch gazetje heeft my, 'k wete 't, veel
kwaad gedaan en de menschen wantrouwig gemaakt,
maar ik heb tot nu toe myne beloften gehouden en
nog een byblad op den koop toegegeven.
Steekt het, 1 ) of waar't in eenen brief, zoo gy voor
den Paus gedaan hebt, in postzegels of mandaten.
Belast eenen vriend daarmee, fevers te Brugge.
Brengt het my zelve, in persoon, en dan zult gy zien
wat voor een wonderlyk schoon huizeke 't Jaar 30
bewoont, recht onder O.L.V. torre; dat by moest omverre vallen, 't Jaar 30 ware mors dood en de Grilythuys-strate no 62, in den ouden St. Antonius, zou wel
zes weken diepe in de eerde zitten en ik derby.
Indien gy geen van die middels en gebruikt, zal ik
dat aanzien voor een teeken dat gy begeert dat ik er
zelve ommekome, maar toen moet gy my de moeite
betalen; te weten: ik drukke u eenen kwytbrief en ik
1)

Het byblad niet, maar 3 fr. 50. Nota van de vrouwe.
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geve hem aan de Post, die voor ieder vyf centimen
vraagt aan my, en vyf-en-twintig aan u, en, in geval
dat gy de 25 weigert, moet ik de boete betalen, van
40 centimen de beeste, als 't niet meer en is.
Zoo en weigert het niet, lyk fraaye jaardertigers,
zelfs niet in 't geval dat gy alree zoudt betaald hebben,
'n zendt de Post niet terug, doet gelyk myn correspondent E., 't kan dienen voor ten naasten jare, of voor
eenen nieuwen inschryver van kennisse.
Maar hoort! 'k zal al doen dat ik kan, om geen
dobbel emploi te maken; gebeurt het, 't en is myn
schuld niet, en, 't zou ne pater gebeuren, tusschen zoo
veel honderden inschryvers.
Zoo, God vordere u!
En wilt gy er nog eenen wel gebakken artikel bysteken of een zaksken meel om mostellen van te maken,
raadsels, spreuken, vertelders, enz., gy zult al te beter
gekomen zyn, en de kopkes zal ik u vergoen.
(8 Juli 1865).

LIEDEN VAN TE LANDE.
Ik heb dikwyls hooren zeggen voor een spreekwoord,
als er alzoo een was die vele vroeg, een groote vraagsteert, dat ze zeiden van hem „hy zou 'nen boer zyn
wysheid afvragen!" en, alzoo als 't my nog gebeurt,
heb ik my vandage aan 't peizen gezet, en gildig in den
peisdoek gekeken, om te weten wat zin dat er in dat
spreekwoord zit.
En, eerst en voor al, het schynt my dat dat spreekwoord aan de lieden van uwen styl, de graanfabrikanten, wysheid toeschryft ; immers men vraagt geenen zot
achter wysheid, en onze voorouders, die dat spreekwoord gesproken en ons achtergelaten hebben, wisten
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wel dat er eene zekere wysheid bestaat, 'k en wil niet
zeggen geleerdheid, maar wysheid, die by de landlieden
meest, ja bykans alleen te vinden is.
't Zyn veel geleerden die dom zyn, 't zyn weinig
boeren die hooge geleerd zyn, maar, 'k en heb ik nooit
geen geweten die boer of landbouwer bleef en die niet
wys en was.
Een onwyze boer wordt uitgeschud.
Jawel, een geleerde boer ook, maar van de die daar,
die hun eigen zelven hebben laten leeren boeren van
't gouvernement.
't Is daarin, in 't scheen van wysheid en geleerdheid,
dat sommige heeren zoo deerlyk missen.
Gy en zyt niet al te fiks met de penne, ge'n verstaat
maar half uwen buik vol fransch, allah, ge zyt nen
dommerik, een kalf van een vent, en ander zulke sierlyke namen, die ze u weten te geven; en dat ze moesten
leven alleenelyk met het gene dat ze zouden opdoen,
op den besten grond van de wereld, ze zouden moeten
vergaan van den broodhongere : ze verstaan alzoo vele
van Gods werken, als 't dikste ende van mynen zweepstyl.
Men zegt altemets : men kan geen verstand leeren,
maar 't doet, men leert verstand en wysheid, weet-je
waar? te lande, in het beschouwen en het dagelyks
nagaan van Gods werken, — let er op, de stemme zal
altyd nature zetten, waar God moet staan, — God doet
alles met mate en gewichte en in wysheid, 't eene
bereidt het andere, alles heeft zynen dienst en beschikkinge, neffens het kwaad groeit het remediekruid, alles
wyst uit waar 't naartoe wilt en waar 't van daan komt,
't is al gebonden, 't houdt al aaneen, 't is 't werk van
een oneindig verstand, en die dat verstand en die
wysheid Gods dagelyks onder zyne hand betraapt, om
zoo te zeggen, en ziet roeren en bewegen, by leert er
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achter, zonder boek of brief, zonder letter of papier :
zyn boek is Gods nature, zyn leermeester is God.
Dat is voor de wyze boeren.
En nu voor de geleerde menschen.
Ha! ge moet wel inzien: daar is verschil tussen
wysheid en geleerdheid, 't en staat niet, by voorbeeld,
dat Abraham of een van die oude schrifture-mannen,
eene A voor een B koste, maar wys dat waren ze, en
wyzer als hedendaags de menschen.
Maar de meeste hoop zyn nu geleerd, dat is te zeggen, dat ze in de plaatse van met God en Gods werken
omme te gaan te lande, dat ze met den mensch en
zyne werken ommegaan, in stee.
En de werken van veel menschen, bezonderlyk waar
ze wat te dichte byeen wonen, zyn zoo boos en slim!
Daarom is't dat, in 't grieksch, het woordeken astu
stad wil zeggen, en astuce in 't fransch, 't komt van
't grieksch, deugenieterye, slecht gebruikte geleerdheid,
slimmigheid, serpentachtigheid, „stem"-achtigheid.
Daarvan komt nog dat boos, op sommigte streken van
ons Vlaanderen, den ouden zin van oolyk heeft, en
elders vervallen is tot den zin en de beteekenisse van
deugenietachtig.
Is 't geen waar misschien?
Om weer op ons spreekwoord te komen.
Een die alles afvraagt zou ook nen Boer zyne wysheid
afvragen, als of dat het moeyelykste van al ware om
afvragen.
En 't is wel alzoo ook, 't spreekwoord heeft het goed
vast : een landman houdt aan zyne wysheid lyk aan zyn
leven, want het is zyn leven en zyn bestaan; wat heeft
hy anders als Gods wysheid en Gods aarden grond,
waarop en waarvan en waarmee hy leeft?
Hy heeft gelyk.
't Is genoeg als by weet wat by moet weten en dat
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aan zyne kinders, die by hem en neffens hem werken,
kan doen beschaffen en verstaan, en voortzetten op
hunne kinders.
Ja maar, 't is genoeg! 't en is niet genoeg, voor
zekere geleerden van onzen tyd.
Dat ze de lieden van te lande de goe dingen bekend
maken die de geleerdheid gevonden heeft en die
kunnen dienstig zyn, wel en goed: dat ze hun leeren
rekenen, tellen, lezen en schryven, boekhouden, alderbest ; naar dat die heerkes alles willen afneuzen, en
boekhouden in hun plaatse, en dat toen altemaal
drukken en naar Brussel zenden, dat ze den boer zyne
wysheid afvragen, lyk Samson zyn hair afsnyen, zyne
oogen uitsteken en toen blindelinge doen dansen gelyk
ze zy schuifelen: hola manneke!
Wy willen uwe geleerdheid wel! hoevele kost ze!
maar onze wysheid blyft ons eigendom; komt-gaat
achter den ploeg, en slaapt in 't peerdstal, wilt gy
graan- of peerdenwys worden!
't Ongeluk is dat er al veel te veel lieden van te
lande zyn die hun eigen hebben laten rond den tuin
lean, van de slimmeriks die daarvooren uitgaan; ze
zyn al veel te goetrouwig; om den name t'hebben van
geleerd te zyn, van landbouwers die naar de conferentie gaan, ja zelfs conferentie houden, om voor geen
dommerik gescholden te zyn, van de geleerde dwazen
onzer dagen, laten zy hun tonge pelen, en 't vel of
hun herte vlaan, om andermans schoen mee te lappen.
En ze klagen toen dat 't altyd te verhoogen en te
verhoogen en te verhoogen is, en pachten te maken,
„met'ne lap".

Weet-je wat? 'k en ben ik niet betaald om zoo of
anders te schryven, maar, als 't nog lange meegaat, met
al die landbouwscholerye en die klavergazetten, en
die geetebukboekskes en 'k en weet niet wat keuringen,
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binst de hoogemesse, ge zult de geleerde mannen zoodanig uwe wysheid laten afvragen en uw verstand
verkoopen dat ze ook zullen boeren.
En ze doen 't al van nu!
Ja zeker, doen ze't, maar hunne hofstee, o lieden
van te lande, ligt op uwen rugge; daarin ploegen ze en
daarop derschen ze van langs om felder, en ze vetten
met oliebrood en zeemstrykerye tot dat 't genoeg is, en
't serpent komt in uw paradys gekropen, met eene
stem die klinkt bykans gelyk uw eigen tale, maar 't en
is ze niet, en de stem zegt: waarom is 't u verboden dat
gy niet eten en zoudt van alle (boeken) der aarde en
genieten hunne vruchten? gy en zult geen kwaad doen,
want God weet dat, in wat dage dat gy daaraf zult
proeven, zoo zullen uwe oogen geopend worden, ende
gy zult wezen als goden, wetende goed ende kwaad,
en de reste, ge weet het genoeg!
En alzoo boeren ze met de boeren.
Een stuiverke weg leggen!
Niet te doene! 't dom vee van te lande, dat aan God
gelooft, en mag geen stuiverke weg leggen, ze zouden
te machtig worden, neffens ons willen heere zyn, gelyk
wy, opstaan tegen de machten der aarde, honderd
philistinnen verslaan met ne keer; wat! een stuiverke
weg leggen! Eh! op iedere hofstee zouder een studeren,
van die kalvers, en priester worden! Wie weet? en 't
zyn al papen genoeg, die de verfoeyelyke vryheid van
't Jaar 3o te bate nemen, om de gelukkige bly-lachende
geldgod-bidders te komen stooren, met hunnen eeuwigen koekoek-een-zang van
Goed verloren, vele verloren,
Eere verloren, meer verloren,
Ziele verloren, al verloren!
Dat zeggen hunne averechtsche werken, zoo niet
hunne slim bezeemde woorden:
(8 Juli 1865).
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BETAMELYKHEDEN.
Wat is de wereld hedendaags toch moeyelyk, wegens
de betamelykheden! Gaat gy by iemand binnen,
ontvangt gy een gehoor van iemand die hooger in rang'
is als gy, let wel op uwe gansche houdinge. Uwe
handen en uwe voeten, uw hoofd en uwe oogen, en . . .
alles wordt bespied. Staat of zit gy neder, ontvangt of
verlaat gy uwen stoel, nieuwe navorschinge. Handelt
gy uwe serviette of tafeldoek, mes of vorke, snydt gy
uw vleesch, eet of drinkt gy, weet dat allle oogen op
u waken. Wordt het u toegelaten den heer burgemeester of gouverneur te spreken, 'n geeft in hunne
tegenwoordigheid geene oogslagen op versieringen of
meubels, al waren zy te Brussel gekocht ; zwicht u van
lets vreemds te spreken, te lachen of hun half den
rugge te keeren. De minste misslag in deze of diergelyke punten zou maken dat gy aanzien wordt voor
een mensch zonder opvoedinge, zonder kennis van de
hedendaagsche streng geeischte betamelykheid. 0!
men is zoo difficile! .... Zij vereischen zoo veel oplettendheid in hun cabinet!
't En is heden maar eene plaatse, zoo 't schynt, waar
men tegen alle betamelykheden mag zondigen, alwaar
nochtans Iemand van oneindige weerdigheid op eene
gansch byzondere wyze tegenwoordig is, en deze
plaatse is de kerke. Al en geloofde men dit niet meer,
nog zouden er alle wel opgevoede persoonen, en voornamelyk alle treffelyk schynende heeren, eene deftige
houdinge moeten bewaren, ja nog geheel byzonderlyk,
als zy hunne beste kazakke aan hebben, behangen met
lintjes en kruiskes van eere, en wat weet ik al!
Als de zulke daar rond gapen, klappen en lachen,
ja, binst de geduchtste oogenblikken van onzen heiligen
godsdienst, den rugge naar den autaar keeren, wat
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moet men peizen van hunne opvoedinge van hun
gedrag en gesteltenisse? Ware ik bedel of suisse in zulke
kerken, 'k zou toch hun in de oore gaan vezelen: a
reglise comme a reglise! .... Dat is, voor Pier-Jan die
geen fransch en kan: gedraagt u betamelyk in de kerke
of blyft er geheel uit, dan en zult gy u, door uwe
onbetamelykheden en verergerend gedrag, niet verachtelyk maken, by alle treffelyke en wel opgevoede
persoonen.
(8 Juli 1865).

HET ROOD HONDT JE.
Ik wete een kleen rood hondtje, dat byna gedurig
onrustig is en zoo wikkelachtig als kwikzilver, 't is gelyk
altyd genegen om weg te loopen en overal zyn steertje
te roeren, maar by gelukke aan een ketentje gebonden
in een gewelfvormig hondekotje, het welk nog, als
voor alle meerdere zekerheid, omzet is met eene dobbele hage van ontzaggelyke en bytende grenadiers. Dat
kleen rood hondtje, alhoewel doorgaans nooit wyzer
als wanneer het slaapt, is bekwaam tot veel goed, maar
ook tot veel kwaad, volgens dat het wel of kwalyk van
zynen meester geleerd en bestierd wordt. Leert en
bestiert zyn meester het wel, het en zal maar tegen de
kwaaddoenders bassen en byten. Maar leert en bestiert
hy het kwalyk, het zal bassen en byten, al waar 't aan
kan, zonder onderscheid tusschen kwade en goede ; ja,
gelyk by voorkeur zal het in de hielen der goede zitten
en byten, als't het maar schoon en heeft ; en niet alleen
der goede wereldlyke, maar ook en gelyk nog met meer
nydigheid, zonder met excommunicatie bekommerd te
zyn, zal die knikker van eenen hond bassen en byten,
schenden en scheuren de soutane der goede geestelyken, als hy maar daartoe de zeldzame occasie en
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heeft, reden hebbende of geen. Maar, wat meer is, in
zyne verblinde razernye, niet wetende wat hy doet, zal
hy tot overmaat van dwaze en uitzinnige vreedheid
tegen niemand meer bassen, snauwen, byten en kwaad
doen, in een woord, als zyn eigen meester. Maar in
tegendeel, is dat kleen rood hondtje van zynen meester
wel geleerd en bestierd, het is bekwaam tot alle goed.
En dat aardig rood hondtje, dat is by elk ende een,
en wat dat het is en kan ik u niet zeggen zonder het
te gebruiken, immers 't is de tonge. Daar omtrent leert
men in dien boek van loutere en onfaalbare waarheid :
uit de tonge komt voort de gebenedydinge en de vermaledydinge. Door de tonge loven wy God, den Vader
van alle menschen, en door die zelfste tonge vermaledyden we de menschen die naar de gelykenisse van
God gemaakt zyn. Daar door vermaledyden wy dan
God in Zyne gelykenis, of in de menschen, Zyne kinderen, die het werk zyn van Zyne goddelyke macht.
Verders leert men, onder veel andere dingen, aangaande de tonge, nog in dien boek van goddelyke
waarheid : de tonge is een kleen lidtje, maar zy werkt
wonder groote goede dingen uit, namentlyk als zy
ontsteken wordt door het vier der goddelyke lief de ;
maar is zy ontsteken door het helsche vier des duivels
van tweedracht, dan is zy bekwaam van eene algemeenheid van kwaad uit te werken.
En gelyk de dry honderd vossen door den sterken
en behendigen Samsom, twee en twee gebonden, met
een flambeeuw aan hunnen steert, de schoone koornstikken en wyngaarden der Philistinen en alle hunne
vruchten in brande staken en vernietigden, zoo doen
de kwaa tongen, die kleene roode voshondtjes (gelyk
ik onlangs een heb zien loopen op de Clyte, omtrent
aan den voet van den Scherpenberg) als zy ontsteken
zyn door den behendigen en helschen Satan, den
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sterken genoemd, en zyn bekwaam om byna alle goed
hoegenaamd in de gansche wereld in brande te steken
en te vernietigen. En alzoo by voorbeeld zyn zy bekwaam om alle woorden of daden van den evenmensch
te byten, te kwetsen, in 't kwaad te keeren of uit te
leggen, maar ook, in dien zy ontsteken zyn door het
vier der goddelyke of broederlyke lief de zyn die goede
roode hondtjes bekwaam om alle woorden of daden
van den evenmensch te lekken, te genezen en eenigszins in 't goed te keeren en vriendelyk uit te leggen.
(8 Juli 1865).

ZEEWYDINGE.
't Schoonste en 't aandoenelykste van al, binst de
benedictie van de zee, is voor die de benedictie geeft
zelve, t'Oostende: voor hem roert en waagt 't onafmeetbare yolk, onder de boomen, de vlaggen en de
wimpels, de gevels, de huizen en de blauwte van den
Hemel; slinks en rechts ligt de veste en de zeedyk,
eensgelyks bepint met de veelkleurige menigte; achter
hem de afwisselende striemen van de diepe, de nooit
zwygende, de stillekes zuchtende zee; in zyne handen,
de God van al! Hy ryst over 't yolk! de schrikkelyke
stem van 't kogelloos kanon bonst bulderend op de
menigte! 't Is stille : traagzaam bidt het muzyk, 't yolk
knielt, de zee ligt gerust: 't wordt al gezegend. Hier
baat geen raisonneren. 't Is de ure Gods, de protestanten knielen, de soldaten buigen 't hoof d, niet geloovende dat zy geweend hebben, mannen pakken mannen by
de hand en vragen: Wat komt my over? De Bisschop
zegent de zee, en God zelve spreekt tot de menigte.
Is't wonder dat men Zyne Hoogw. voor den eersten
keer, daar, zulke eene aandoenelyke vaderplicht ver349

richtende, heeft zien steun zoeken op die by hem
waren en zienelyk ontroerd zyn?
'T JA AR 3o.
Waarom ik 't Jaar 3o heete? vraagt er my iemand:
weet-je waarom? Om dat ik uit der maten geern zoude
hebben dat de menschen van langs om beter zouden
weten en onthouden en her- en herpeizen dat wy in
't Jaar 3o, uit vreeze van in jantje Kaas handen te
blyven, zonder te weten, in Pietje Peks klauwen gevallen zyn. Ja wel, by had zyn handschoen aan, dien keer,
en wy waren niet anders geware, voor nen tyd, als
troetelende zachtigheid, maar nu begint het te nypen,
dat het niet herdelyk en is. Is 't waar of geen waar,
met 31 te beginnen, dat het hoe langer hoe slechter
gegaan heeft met ons, hoe langer hoe beter voor de
averechtsche. God gave dat ons yolk nu nog ware dat
het in 't Jaar 3o was! dat het voor de religie nu half
zoo vele deed met het stemgeweer, als toen met den
achttienponder. Aai heere! 't is zulk een progres sedert
dien, averechtsch wel te verstaan! En daarom staat er
hooge op myn voorhoofd, onder „'t kruiske goedbegin"
nochtans : 't Jaar 3o. Dan waren wy vlamingen die niet
in en gaven maar uitbraken onder den duw van de
godsdiensthatende dwingelandye : dan zat er staal in
ons en wy gaven vier, nu is 't by velen als of zy van
poteerde geworden waren, smyt er naar al dat gy wilt,
't plakt er aan en 't blyft er in zitten, zonder tegenstand of geruchte zelfs, by sommigen. Ja 'k ben en 'k
blyve 't Jaar 3o, maar 'k kryge van langs om meer
goeste om 't alzoo te drukken, kykt: 't Jaar 3o! Helpt
wat jongens, de religie alleene, op zyn vlaamsch verstaan, kan 't nog deure dragen!
— Franskillon, is een vlaamsch woord met eenen
franschen steert gelyk bouvillon een jonge osse, bouc350

quillon een kleen bukske enz., zoo is franskillon een die
't zou geern worden of schynen: 't is een met ne
franschen steert, M. Abcde.
— Twee paters plaagden den kok met raadsels en
vragen etc.; maar zegt de kok, die snyeboontjes snee',
mag ik ik u'lder eerweerdigheden ook een keer wat
vragen? — Ja toch, zeiden de paters; — He-wel? —
zei de kok, wat verschil weet je gylieden tusschen de
teolosie, (theologie) en snyeboontjes? — Eh! daar
was dit en dat verschil, maar neen, de kok en was niet
voldaan; eindelyk als 't de paters, styboorig genoeg, opgaven, — He-wel, zei de kok, 't is dat ge gylieden de
teolosie uit legt, en 'k leege ik ik de snyeboontjes in!
(8 Juli 1865).

AAN DE GAZETTE VAN THIELT.
Confrater, 't en gaat tegenwoordig maar aardig in
de politike, doet 't niet?
De Koning, hy is ziek, en. . . . 't is beter dat potje
gedekt laten.
Ghazal wyst Mexico.
Frere wyst sacristie.
Pereboom kerkhoven.
Tesch en beurze is 't zelve in 't vlaamsch.
Stichel wyst de Brugsche capucyntjes : gaat uit den
weg, of 'k rye u ..... over 't lyf! zegt hy.
't Wekkert nog altyd voort, in beide wekkerkamers,
nu 't een vooizeke, dan 't andere, maar 't wordt allengskes tyd dat 't uit e, en toen gaat 't wekkerspel weerom
stille vallen, gelyk den brugschen beyaart, zaliger
memorie.
't Gewichte dat geheel 't kraam doet gaan en wekkeren en slaan, hangt nog altyd waar dat 't pleegt in de
horloge kasse, en van als 't wat te leege hangt en
dreegt den grond te genaken, allah 't wordt opge351

wonden, van de 50 duist patentemannen en de andere
goedjongstige kiezers, en toen: tik-tak, tik-tak, gelyk
van te vooren.
't Heeft nauwelyks geslegen, of m'hebben al vergeten hoe late dat 't is.
De framasons, ze scheppen de politike, en wy gaander wylieden deure.
In den franschen tyd, ze slooten de kerken, ze zonden
de priesters naar de Cayenne, ze brochten koningen
en priesters aan den hals, de beul brandde de standbeelden onzer graven, gravinnen en heilige patroonen
op de mart, te Brugge, schele Mayens deed .....
Maar daarom was 't ook in den franschen tyd! Dom
yolk wast toen, om 's d . . . s interesten ga te slaan!
ge ziet wel, 't en heeft niet gehouden, met al dat openbaar geweld. De religie is weer boven, de kerken zyn
weer open, de priesters weer op hunnen post, de paters
en de nunnen weer in hulder kloosters, als of ze uit
de eerde kwamen gekropen, slacht van de meulenaars,
of liever van de Vlamingen te Pevelberg.
Nu is't wat anders!
In de plaatse van politique, 't is nu mecanique.
't Is al horloge werk!
Eentje teenegader, 't en moet niet te zeere gaan als
't maar wel en gaat.
Haastige spoed
Is zelden goed,
festinalente, haast u traagzaam, zegt het spreekwoord,
sat cito si sat bene,
Traag gereen
Komt tyelyk t'huis.
— En is er daar geen helpen meer aan, aan dat
onweerstaanbaar geweldig en blind mekanyk?
— 't Doet! een stok in 't wiel steken.
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Hoort gy 't yolk niet dat ruischt en tiert, en storremt naar de vergaderplaatse, en alle beuken vol zit,
en alle hoeken dikke staat? Ze hebben gevoeld dat het
gedoken horloge wiel hun traagzaam, maar zeker, het
herte afmaalt, ze gevoelen't en ze spreken't, niet al,
maar een of twee voor al, en de andere zeggen dat 't
waar, en zonde, en schande, en jammer is, en de
police mannen, elk met een rieme aan hu'l'der lyf, die
ze doet draayen gelyk de bobinen op eenen scheermeulen, staan to loeren aan nen hoek of ne kant, en
ze loopen zeggen wat er omme gaat, en men hoort
eene stemme die vezelt: zwicht u! 't is het yolk, smyt
hun wat speeldingen, doet ze dansen, want het yolk,
de democratie, zegt de grieksch sprekende franschman,
zou kunnen zynen zwaren knobbelstok in onze wielen
steken; zwicht u van die kromhouten, of de goedendags en 1302 zullen u gedinken?
Dat is een stok, maar 't is nog een andere en eene
betere : 't is de roede die de roo zee gedeeld heeft en
de styfhoofdigheid van Pharao gebroken, 't is het hout
dat gegroeid is in 't midden van 't Paradys, dat Adam
heeft doen vallen en droogen, dat Christus heeft weer
opgerecht en geplant, besproeid en gepint met vyf
bloedige roozen, 't is die rechte en sterke stok, onze
eenige hope, 1 ) welken wy zullen in het wiel van satan
steken.
En 't zal moeten blyven staan, of 't zal moeten breken.
Daarin is de zaligheid, riep ons een die voorby
gewandeld is, op 't kruis gesteund; gebruikt het in fide
et charitate! spreekt een andere die nog aan 't hoofd
gaat en 't kruis draagt, slinks en rechts, oppewaards en
neerewaards, rondom zyn vlammend herte, waar niemand aan, waar iedereen in kan.
Dat is die stok in 't wiel dat afloopt, onweerstaan1 ) 0 crux ave spes unica!
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baar getrokken door 't donker gewichte des afgronds ,
onze religie, het wapen des H. Kruis, de middel, zonder
welken alle middels, laat ze nog zoo polityk en zoo
fyn zyn, niet en zullen baten. In tegendeel als de
religie alles doortrekt en doorasemt, alles vervroomt
en verkloekt, alles dat wy op den politiken heirweg
doen en laten, dan en in dit teeken zullen wy winnen.
Dat is de politike wegwyzer, 't weze de triomphante
meetstake en de rustpilaar!
(22 Juli 1865).
WESTVLAANDEREN.
Ik hebbe my dikwyls laten voorenstaan dat ons
landeke, (God beware't van ongelukken! ) wonder wel
op eene vlote van 9 schepen trekt.
De vlote heet de vlote van Belgenland.
De schepen zyn, ten eersten, het koninklyk schip
„Brabant" met Sinte Michiel op den mast.
Ten tweeden „Antwerpen" onder het blauw en wit
vendel van Onze Lieve Vrouwe.
„Limburg", met Sinte Christina, de wonderbare,
voor beschermheilige.
„Luik".
„Luxemburg".
„Namen".
„Henegauw".
En toen die twee gezuster-schepen, „Oostvlaanderen", waar Sinte Lieven in de vlagge waait.
En eindelyk ons eigen schipken: „Westvlaanderen".
Uit herte van vlaamsch eeken hout gebouwd, ligt
het hier, aan den zeedyk, waar ze van bouwen weten
en wel bekend zyn met het schrikkelyk element.
't Is een oud en vast getemmerde bodem van een
schipke, die al zoo veel storrems uitgestaan heeft en
van zoo veel verre reizen is t'huis gekomen.
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Een kleen, rondborstig, diep gaande schipken is het,
dat geenen grooten blaai van vlaggen en draagt, maar
kloek yolk, al van eenen stam, aan strange geboren,
op 't water gewiegd, en groot gebrocht.
ons schipken is't, een dierbaar ding, hoe zou 'k er
kunnen van ophouden, waar 't kruis aan den mast
genageld is : met mast, met ons en met al zal't te
gronde gaan, als 't God Belief t, en dat er geen een van
ons meer stryden en kan.
Wy voeren ook een patroonesse en heur martelaarsborst staat vooren aan, onder den boegspriet van ons
schipken, heur bloed blinkt in den rooden wimpel,
heur naam vloeit ons, vlaamsche matroozen, zoo lief lyk van der tonge!
Niet waar, gy Ghistelsche Godelieve, kind van
Vlaanderland?
In dit wonderlyk schipken, daar ligt ons huis en
thuis; daarop zyn wy gescheept, daarop moeten wy
varen, zoo wilt het God.
Wy varen met de vlote, en wy volgen 't zelve spoor
naar de kusten van 't verre land van Hiernamaals ;
maar de vlote en vaart niet, 't is elk schip dat vaart,
en stiert, en op den wind past.
Rydt het koninklyke „Brabant" wat te dichte de
blinde rotsen en 't gedoken geweld dat onder water
zit, 't en is geen reden voor ons om den steven aldaar
te keeren en die diepe klare waters te verlaten, waar
wy, gelyk onze grootheers, zoo geern den weerschyn
in zien van den grooten blauwen Hemel.
Zinkt „Namen", zinkt „Henegauw", loopt een ander
zynen boegspriet aan tween, zyn roer aan stukken, 't is
jammer, maar 't ware wel i o keers en nog zoo jammer,
moesten wy, de manschap van „Westvlaanderen", uit
dwaze naloopery, daar ook met schade en avary van
t'huis komen.
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Dit en zullen wy niet, zoo lange als wy maar den
loods aan boord en hebben van dien goeden stierman,
die te Roomen het schipke van Petrus stiert en beweegt. Zulk eenen loods hebben wy tot nu toe nog
altyd gehad, sedert dat wy van den stouten Roomschen
vischvanger eerst van al gepraaid en aangesproken zyn
geweest en bekeerd allengerhand van onze averechtsche reize : sedert dat wy van hem het compas
gekregen hebben dat havewaards wyst.
Wy en hadden, ja, wel eertyds maar eenen loods in
't zwarte gekleed, nu hebben wy er twintig gehad die
't purper dragen en Wier hoofd met eenen fellen noordwester versierd staat.
De twinstigste, by is aan zee geboren, weet waar de
wind zit, weet waar de klippen liggen, kent de manschap van kleen tot groot : de minste kajuitjongen, elk
ziet hem geerne.
't Is waar, daar komen altemets by nachte van elders
gasten aan ons boord gekropen die diepe in de ballastkamer trachten een lek te slaan; eer dat wy 't weten,
zy komen in 't donker, of als wy, per ongelukke, by
windloosheid, een tukske doen en Been goe wacht en
houden, maar, eens dat wy ze kennen, 't en liegt maar
aan ons van ze rechtuit over boord te helpen.
Zoo zullen wy gerust varen, altemaal in een doen en
in een laten.
't En moet den goedjonstigen lezer en de fraaye
lezeresse niet verwonderen dat ik, medematroos en stiermans-maat, op dit aardig vaartuig, houde aan myn schip
gelyk het sleksken aan zyn huis houdt. Tusschen my en
den diepgrondigen Oceaan en staat er maar een planke,
en die planke schut myn leven, myn hope, myn al.
Daarom, al die met my dat brooze ding bewonen en
bevaren, diezelve zyn my dierbaar : wy leven te samen,
en, zonk het schip, wy gingen te samen ten gronde.
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En daarom zyn ze my dierbaar.
Daar en is toch tuit noch tap aan geheel 't schip
die 'k niet van buiten en wete, en blindelinge zou
vinden by nachte, en daarom is't my zoo dierbaar!
Wy spreken onze tale, wy zingen onze liederen, over
end weer, wy vragen ons raadsels, vertellen ons avondkluchtjes, rond den mast, terwyl wy zitten, en den
kabel schrepen: 't kan vreemde zeelieden vreemde in
de oore klinken, maar ons, lieden van 't zelve boord,
ons zyn zy dierbaar!
Zoo oud zyn ze als het schipke zelve en 'k en gave
geen een, geen woord, geen maalje die de onze is,
voor al 't vreemd goed van de wereld!
Ja, harde dagen, felle tempeesten, zware zeeslagen
hebben wy doorgestaan, monsters onder de oogen
gekeken, en 't blauwendig zeewater geverruwd met
hun en met ons bloed.
Bouten zittender nog in onzen mast, van in 't jaar
1300 en twee, als wy met „Vrankryk" aangeklampt
lagen, een groot zuidersch oorlogschip, met een geheele
vlote daarby; kogels slapender ten allen kante in bank
en berd, in roef en roer, van in de jaren 3o, dien keer
dat wy, van den hollandschen Kaper op kruistocht
overvallen, ons los gevochten hebben en vry!
En daarom zyt gy my dierbaar, o schipken van Westvlaanderen, met al dat er aan boord is, tot den laatsten
nagel toe; God vordere u! God zende u goeden wind!
(22 Juli 1865).
'N KOOPT GEEN KATTEN IN
ZAKKEN.
Daar en is geen een van al myne treffelyke lezers of
lezeressen die die spreuke van kindsbeen of niet gehoord
en heeft, en zelve al dikwijls gebruikt misschien.
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Wat dat men daarmee zeggen wilt is even goed
bekend, en men doet er naar, te weten naar die wyze
spreuke, in alle omstandigheden, zoo lange ten minsten
als dat het gouvernement en 't gedoken bestier van
't land er niet tusschen en komt.
Hoeveel katten en katers de die ons al verkocht en
aan den man geholpen hebben, die kwestie late ik in
den middel staan, om van wat anders te kouten.
Namelyk, ik zou willen proberen om u den oorsprong
uit te leggen van die spreuke.
Eerst ende vooral dan, 't is een oude spreuke, want
zy stafrymt, 't is te zeggen de zelve consonanten of
klinkletters worden op bestemde plaatsen daarin herhaald, aldus :
'n koopt geen katten in zakken.
Een ander voorbeeld van een dobbel gestafrymd vers
ware 't volgende :
men moet vossen met vossen vangen,
en 'k zouder nog wel duist kunnen byvoegen, die
rymen, niet in den klank, of achterwaard, maar voorwaard 's woords, in den staf, den boekstaf, den klinkletter of „consonant", op zyn nieuwerwetsch gezeid.
Die maniere van rymen is herkend als de oudste,
en aldus berymde verzen en spreuken zyn bykans altyd
oude, ja, dagteekenen van eer dat wy christen waren,
al te mets.
Als ongeleerde menschen, kinders, etc., die nog
hunne natuurlyke begaafdheid tot den dicht niet verbasterd en hebben met school en boekgeleerdheid, als
ze zy dichten of spreuke maken, 't is dikwyls alzoo dat
ze 't aangaan : 't komt hun lyk van 's zelfs.
Zoo : men koopt geen katten in zakken, dat is een
oude gestafrymde spreuke die heuren oorsprong heeft in
de oude gedachten en de dwaalgeloovigheid van eertyds.
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Weet gy wat dat de voorvaderen verstonden als men
zei: nen „hekepennink"?
— Neen ik.
— En ne „vliegende pauw"?
— Dat ook niet.
— Hewel, 'k zal 't u later eenen keer wys maken,
't is nu genoeg van te weten dat dat twee namen waren
van een en 't zelve dingen, dat, by onze nog schaarsch
bekeerde voorouders, allerhoogst geschat wierd. Die
nen hekepennink hadde, kon schatryke worden, en ze'n
hadden 't u niet gezeid, die 't wisten, hoe hy te krygen
was, voor geen goed van de wereld.
't Zyn weinig menschen die 't nu nog weten, en die
't weten makender kwaad van, van 't voort te vertellen, ik wete't, en 'k ga 't u zeggen.
Is er ievers een lezeresse die benauwd is, ze zou beter
doen van uit den huize te gaan of heur ooren te
stoppen; hier is't, zoo 't Belletje Platteeuw, God wil
zyn ziele, aan my verteld beef t.
„Weet-je wat, zei't, ge pakt ne zak, maar 't moet op
den langsten nacht van 't jaar zyn, St. Thomas nacht,
met 't slag van 12 uren, en 't miek zyn kruis al beven,
en in dien zak, steekt gy ne zwarten katrol, of kater,
zoo ze alhier zeggen; en als hy daarin zit, gy bindt
hem toe, aan den krop, den kater niet, maar den zak,
zei't, met den kater daarin, en dat met 99 dobbele
knopen, zei't, moet-je hem toebinden, geen eenen
knoop meer, noch geen eenen knoop min; en ge gaat
met dien zak na de lykdeure van de kerke, 't moet
een prochiekerke zyn, zei't, maar 't en mag de uwe niet
zyn; en als gy ten 12 uren voor die lykdeure of enddeure komt, zei't, binst dat 't slaat, gy roept driemaal
door 't sleutergat: „Koster, koster, koster, wil-je nen
haze koopen"! en de derdemaal komt hy, en hy die
komt, dat is, ('t wyveke miek zyn kruis) dat is Satan
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in persoone, zei't, en hy zal hy u den hekepennink
geven, of den vliegenden pauw, en ge laat gy hem
uwen haze, 't is te zeggen, uw katte in uwen zak, zei't :
maar toen moet-je loopen, al dat ge op de wereld
loopen kunt ; want, zei't, 'n geraakt gy niet t'huis tegen
dat Satan den 99sten knoop los beef t, hy zit op uw
hielen, en hy kraakt u
leen en letten,
zei't."
En van daar komt de spreuke : Men koopt geen
katten in zakken, en den duivel bedriegen en nog al,
dat men ze gereed zitten hadde, om hier by te voegen.
'k Heb rune genoeg gehad om dat wyveke, eer 't
stierf, van dat leelyk geloove te bekeeren, en nog veel
meer om hem te doen uiteen doen wat dat eigentlyk
die vliegende pauw of hekepennink was.
Misschien zalder my wel iemand schryven wat hy
daar mogelyks van weet, en al dat ik vergare, 'k zal 't
u binnen een maand of zoo, als ik een keer wel tyd
hebbe, trachten mee te deelen en uiteen te doen.
'k En wete maar eenen middel om superstitie wel
en voor goed uit te roeyen, 't is klaar en deugdelyk
uiteen doen wat dat het eigentlyk is, zoodanig dat er
geen mysterie of verholentheid meer omtrent en blyft.
(22 kill 1865).
ANNEKE CLERY
was lam geworden, van als't 4 jaar oud was, en als't
elf jaar oud was, hadden ze 't kind in zyn bedde geleid
en 't en hadde sedert dien nog maar twee keers kunnen
opstaan. 9 jaar lang lag het daar, dobbel toe getrokken,
mager lyk een hout, en met eene overanderdaagsche
lossche hoofdzwere die onverdragelyk was. Niet en kost
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hem over de lippen, 't en zy drinkbare spyze, en 't en
kost niet doen of 't en zy op zyn opgetrokken knien,
die hem voor tafel dienden, met zyne magere handtjes,
blommen maken en autaardwalen en zulk goed versieren met de naalde.
't Ging alle acht dagen te communie, of om de waarheid te zeggen, de H. Communie wierd hem gebrocht
op zyn bedde, waar dat 't ziek lag, en al dat de
docteurs voorenschreeven, 't deed het, zonder hulpe
nochtans, of zonder hope van alzoo te genezen.
Den 13 juny, nu laatst, hadde't met veel moeite de
laatste van honderd roozen gemaakt, om de kerke te
pinten ter eere van 't Alderheiligste Sacrament, en de
pastor was't komen bedanken.
Peist by al met eenen keer, 't zou hem morgen
moeten doen naar de kerke brengen en zyne halve ure
aanbiddinge doen, met de andere van zyn strate! door
den hof, al de achterpoorte van t'huis, 't en is maar
een stapke.
Als die beevaart, voor Anneke een lange en pynelyke
reize, wat bekout geweest hadde, 't stemde er in toe;
't ging gaan, zei het.
In der daad, 's anderdags, in zyne nachtjakke met
eenen „plaid" of reis-sarge gedekt, zyn krank lyf in de
arms, en zyn hoofd op de schouder van 't meisen
gerust, wierd het in de kerke gebracht.
't Meisen zette heur, met 't kind op heuren schoot,
op den eersten bank den besten, en Anneke begost zyn
gebed, over dat 't ging.
Maar 't had nog nauwelyks begonnen Onzen Lieven
Heere t' aanbidden, aai! zei het, dat 't voor 't Heilig
Sacrament niet en ware 'k zou moeten luide roepen
van 't zeer!
Al zyne lidmaten kraakten die 't hadde.
Bidt, en zet my op myne knien! zei het.
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En als't wat op zyne knien gebeden hadde, al met
'nen keer, 't staat op en 't gaat rechte naar huis. Ze
hielden 't nog met tween onder zyne elbogen, maar
ten dryen was't daar al weere, in de vespers, en 's
anderdags te communie, zonder hulpe van eentwie, en
volgende dage wederom, tot zeven maal toe, kwam het
naar de kerke, en 's zondags, den 25, ging het eene ure
verre, ongeholpen, achter de processie.
Den 29 Juny, was alles om ter best en de lossche
hoofdzwere en was niet meer weere gekeerd.
De Bisschop had er by geweest en geheel de stad van
Metz, in Vrankryk, was vol van de wonderlyke genezinge. 't Zal al opgeschreven, en met getuigen vast
gesteld worden, en de docteurs zyn de eerste om te
zeggen dat God gekonnen heeft 't gene dat geen een
van hen en koste.
Annekes broere is procureur te Oran, in Algiers,
zyn ander broere is substitut te Remiremont, 't heeft
een zuster in de Sacre Coeur, en eenen oom die majoor
is in het 2de genie te Metz: zoo die 't wilt onderzoeken
dat ze wel kunnen.
Eertyds, in katholike landen en tyden, zynder by
duizende en duizende zulke wonderen vooren gevallen,
de boeken staander vol van, maar de menschen en
gelooven nu maar 't gene dat ze zien; daarom is't dat,
voor die achter ons komen, zulke dingen van langs
om nauwkeuriger met kanten en bouten opgeteekend
worden.
Onze voorouders waren goetrouwiger, en 'n peisden
zeker niet dat wy hedendaags zoo licht geloovig zouden
zyn voor de menschen, en zoo ongeloovig in al dat
rechtuit van God komt.
God betere 't.
(22 Juli 1865).
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DE MEULEN VAN DENTERGHEM
ETC.
't Is wonderlyk hoe veel dienaars van Sinte Victor,
anders gezeid meulenaars, dat ik voor inschryvers of
lezers hebbe, te beginnen met „Sint Aubert" den windmolen van de oude bakkers gilde, te Brugge, tot overal,
en op de kleenste dorpen toe.
Te Denterghem onder andere, dat Been kleen dorp
en is, wat oost van 't dorp, heb ik daar eenen meulenaar van 't rechte bedde; weet-je hoe by zyn meulen
gepint heeft, als de Bisschop kwam? 't Wapen van
den Bisschop is een roo kruis op een wit veld, met een
herte in 't midden, nie'waar? hewel, dat was zyn
meulen ook in het blauw veld des hemels zag men
van verre de hekkens van die meulen staan, kruiswys,
niet schrank, en de zeilen liepen lyk slangen door 't
schettewerk, en rond den asse was er een groot herte
gemaakt, gelyk op den schild van den Bisschop; op het
bovenste ende zat er een groot vendel met een vaantje,
en van weerkanten meyen en vendels: 't was schoone
om zien.
't En was maar Jubile geweest te Denterghem,
gepreekt door de EE. PP. Recoletten, en alles is alderbest vergaan, tot spyt van al dat kwaad, of averechtsch
of „stem" achtig is, in die omstreken.
Daar is een schoone ruiterye te Denterghem, die ten
inkomen van Zyne Hoogw. dienst gedaan heeft en
treffelyk aangedaan was; 't muzyk, de congregatie, de
H. Kindsheid, de Sinezen, de vormlingen, 't ging al
mee den Bisschop inhalen.
De burgemeester had schoonst van al gepint en ze
mogen 't weten, 't was „uit eerbied voor Zyne Hoogweerdigheid" stond er.
'k Wil dat ik wiste wieder de verzen gemaakt heeft
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op den nieuwen bouw, voor de congregatie en Sint
Jan Baptiste; zy gelden een geheele mande lange jaarschriften, en ze zeggen iets dat het lezen weerd is:
Komt ziet hier dit lokaal, bestemd voor ouderlingen,
En zyne bovenzaal om Maria lof te zingen
Gesticht door giften van milddadige persoonen,
In d'hope dat het God hun eeuwiglyk zal loonen.
Dat en is er niet omme gedaan om schoone te zyn,
maar 't is al gelyk schoone en stichtelyk daarby. Leve
de congregatie van Denterghem! riep Zyne Hoogw.;
Leve de Bisschop! was 't geroep dat daarop antwoordde, en: leve de Paus die ons hem gegeven heeft! Zyne
Hoogw. heeft op verschillige plaatsen binnen geweest
en de medaljen die de congreganisten droegen, zullen
om het bezoek van den Bisschop, al de jonkheden nu
wel nog zoo dierbaar zyn.
Te Eeghem, is er een die over lange jaren naar
O.L.V. van Langewaa geweest heeft, met 3o boeken en
eenen parapluie op zyn lyf, en die aldaar over een
hage in eenen dyk gesprongen is, by zegt dat het te
Eeghem alderschoonst was. 13 praalbogen stondender
daar, en op een: „Lyk eerst uit kindren mond klonk
te Jerusalem: Hosannah Davids zoon, die komt in
naam des Heeren, zoo juichen wy u toe, de zangers
van Eeghem, zoo willen ze, op hun wyze, u, opperherder eeren!" Daar stonden nog schoone aanhalingen,
uit de historic des bibels, die nu zoo weinig gelezen
wordt: men bibelt niet meer! eilaas! dien schoonen
boek, daar men God alle stappe in tegen komt.
Dat bringt my op sommigte, niet vele, azynzuchtige
(vlamingen?) die een vast besluit schynen genomen te
hebben van alles in 't zwarte te zien en te keeren; ja,
waarder geen kwaad uit te zichten en is, daar loopen
364

zy vooren, met angstigen stap, en lamenteren putten
in de eerde hoe dat 't later gaat gaan: „Ja! zeggen ze.
en ze zien al te gare lyk gereesemde droogvisschen, ja!
wacht maar! 't Is nu Hosannah! en Palmen-Zondag,
wacht maar! 't zal Goe Vrydag gaan zyn en — kruist
hem!".
„Ja'et! zeider een oud goe vrouwken, die dat hoorde
en die in slechtere tyden geleefd heeft als nu, ja'et,
zei't, en achter Goe Vrydag komt Paasschen, als de
zunne danst!"
En 't sloeg ne flikkere!
In der daad, men zou wel peizen, aan den klap van
die Godszalige zuurzienders, dat de menschen, verre
van nog te kunnen beteren, dat ze niet meer en
meugen, en dat ze zy alleene, met kouskes en schoetjes,
naar den Hemel zullen moeten gaan!
God betere't!
En wat doen ze voor 't goed?
Ander menschen hun „corage" afknagen, zitten
hersenpekken en vys zien, iederen keer dat er iemand
voorby hun slekhuis loopt, zonder hunne zaligheid te
groeten, overal kwaad in speuren en kwaad uit zuigen,
met boosaardige lekkernye . . . . ach!!!
Goed doen, goed aanmoedigen, mee werken, of mee
willen ten minsten, troosten als er iets mislukt, op beide
handen slaan en bravo! roepen, als't wel uitvalt, neen,
dat en zyn geen deugden uit hunnen hemel: dat laten
zy aan ons!
Ja! aan ons, christene Vlamingen, die zullen blyven
doen en deugen, werken en bidden, hopen en blyde
zyn, zoo large als er een rechte staat, en, kapte men
ons in vierendeelen, 't dunkt my dat elk vierendeel
van ons nog zou voorts wentelen, over dat 't gaat, en
roepen : Voorewaards! zoo 't nog roepen kon!
't En ware dat wy ook de geluwe zucht betraapten
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van de die, en ook alles in 't geluwe begosten te zien,
om dat onze eigene oogen geluwe zyn!
Weet-je wel dat vele van die geroepen hebben:
„Leve onze Bisschop!" recht van hunne jubile'biechte
en communie kwamen, of daar naartoe gingen? en gy
zoudt ze mistrouwen! is 't christen vlaamsch herte u
zoovele weerd?
Hier nu de spa by gesteken en van wat anders
gekout!
Te Ardoye, op het kasteel, heeft de edele jonkvrouwe van daar 't schoon gedacht gehad, en doen
uitvoeren van Sinte Maartens te verbeelden.
Op zynen witten draver gezeten en gevolgd van den
armen bedelaar, die Christus zelve was, kwam hy tot
voor den Bisschop's voeten gereen; daar gekomen, zyn
blanke zweerd vloog uit de schee, en: rippe! zeide hy,
zynen kostelyken mantel in tween, en hy gaf er een
stuk van aan zynen armen medegezel!
Vertelt zulk een dingen, 't is schoone, de tranen
komen onder de oogschelen, maar „doer het, in eene
plechtige omstandigheid, by zulk yolk als in Vlaanderen, korts na den jubile, de tranen bersten voorewaards . . . . en, bin 6o, 7o jaar, zullen 't de oude
moederkes van Ardoye nog weten te vertellen aan de
kleentjes.
Op veel plaatsen, overal, mag men zeggen, heeft
Zyne Hoogw. met de achtbare Burgemeesters, schepens
en andere wettelyke overheden, de kloosters, scholen,
godshuizen, oudeman- en oudevrouw-gestichten, hospitalen, etc., gaan bezoeken, toogende dat de blydschap
en de wellekom van weezen en schamele lieden, ja,
de vreugdetraan van die bedlegerig zyn en naar eene
andere blyde inkomste verlangen, by hem niet vergeten, noch onaangenaam en blyft. Overal heeft die
broederlyke tegenwoordigheid van de geestelyke en
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tydelyke vaderen des yolks veel deugd gedaan. Als elk
zynen string trekt en gestadiglyk blyft voortgaan, dan
rydt de wagen rechte en snel vooruit, by en rydt in
den dyk niet.
Men maakt te Brussel, onder 's Konings oogen, geen
schoonder triomphepoorten, als die daar gestaan
hebben, te Wynghene en te Pitthem.
Wacken en Wynghene, Wynghene en Wacken hadden Hemelwagens, zoo men geen betere en ziet, noch
maken en kan, in de grootste steden.
Hadden Frere en Tesch en andere onvlaamsche
overheden daar geweest en dat al gezien, ze hadden
wel kunnen besluiten dat het, verre van bier gedaan en
geschuifeld te zyn met het geloove en den vlaamschen
volkszin, dat het nog te beginnen is, en nog lange jaren
her en her zal te beginnen blyven, immers zoo lange als
er Vlamingen by zyn.
De Vlamingen, zeg ik, en de vlaamsche vrouwen, de
mans en de knapen, de moeders en de maagden, tot de
kleene kinders toe „ons y olk" zoo men op 't hof zegt
en in huis, de studenten bezonderlyk ook wel mede
begrepen:
Wacht!
Ze'n moeten 't maar een keer vragen aan den senateur van Thielt, baron d'Anethan, by heeft het gezien.
Hy weet er van te spreken.
Thielts verlichtinge was prachtig; 't vierwerk te
Oostroosebeke alderschoonst; koninklyk versierd was
't hof van volksverbeelder de Muelenaere, burgemeester van Pitthem; de vlaggen over zyne woonste
zag men wel 2 uren verre.
Te Meulebeke, was er eene macht van rytuigen en
peerden; te Ruysselede en moet er niemand gaan om
't hun of te doen in 't ryden; te Wyngene, op den
wagen, staken de zwarte ( ? ) oude boschbewoonders
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nog altyd hun heidensche tong uit naar Sint Amandus, als of 't maar gister gebeurd en ware, dat zy
bekeerd zyn.
En die schoone uitgelezene gens d'armes, soldaten
die verdiend hebben, door hunne eerlyke plichtgetrouwigheid, over de zekerheid van Vlaanderen te
waken, deden ook overal hunnen prachtigen dienst.
God gave dat zy nooit ander werk te doen en
hadden!
't En is niet te zeggen als er hier een prochie of daar
een congregatie ongenaamd voorby gaat, dat het aan
die prochie schilt of aan de dankbaarheid, verre zy van
daar, 't schilt aan de kranke memorie, en aan de onmogelykheid waarin ik ben, van alles te geven; zoo
zyn 't oud eerlyk Coolscamp en zyn triomfe, de kanons
van Sinte Pieters en de tapiten op strate; de triomfboge
by de pastorye te Westcapelle, en ontelbare andere
byzonderheden, tot hier toe onvermeld gebleven.
Hy weet, die 't al weet, hoe rechtzinnig de Vlaming
is als hy zyne overheid, of 't zy wie dat 't zy, eere doet
en ontvangt; Hy weet, die 't al weet, dat wy van geene
Italiaansche verraders, nog min van die lichtzinnige
franschmans afkomstig en zyn, die, in het vierde van
eens menschen leven, i o keers te reke, te Parys, de
zelve vetpotjes ontsteken hebben voor i o verschillige,
elkander wegburstelende machthebbers : neen, ons
herte en ons verstand herkent eene groote overheid
die onveranderlyk is in den veranderlyken persoon
die ze ons voorenstelt, en die overheid is God!
Leve lang, met gezag, order en plicht, Christus
boven al! leve de Bisschop! leve de Koning! en mope
hy God eene zalige ziele opdragen.
(2 9 Juli 1865).
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LEZERESSEN VAN HIER EN
ELDERS.
Heeft er iemand onthouden (het kwaad vergeet zoo
lichte by treffelyke lieden), heeft er nog iemand onthouden hoe, over een jaar of zoo, een schrikkelyk
geruchte door Brugge en door Kortryk, en door centhoeveel andere steden liep, als dat er sommigte jonge
dochters, van de edelste en de treffelykste familien uit,
die in onze beste scholen uit weunden, hoe dat die
gezeide dochters, daar en in die scholen, op gevaar
liepen van kwaad te leeren en oneerlyk behandeld te
worden van de die zelve die ze moesten goed leeren.
Hebt gy nog onthouden hoe verlegen dat men toen
was, menschen bezonderlyk die gewend zyn van de
waarheid te spreken, en die by gevolg peizen dat iedereen de waarheid zegt, meest van al, wanneer 't op
zulke zaken aankomt?
En als 't uitgekomen is, en dat 't al leugens waren,
hebt gy nog onthouden hoe blye dat men toen was?
Hewel, dat schynt het boosaardig voorspel geweest te
zyn van een na-spel dat nu onlangs te Brugge te berde
gebracht is en gaat gespeeld worden.
Het water is troebel, de goe familien zyn ontrust en
ontroerd geweest : nu wordt het tyd van op vischvangst
te gaan, en die meiskes op te visschen, die, om de wille
van dat schrikkelyk valsch geruchte, zouden geschrikt
of weerhouden geworden zyn.
De veiligheid voor eere en zeden, die zy eilaas, in de
vrye kostschool-inrichtingen, by priesters, kloostervrouwen en andere treffelyke lieden, rondom den
autaar Gods, niet en konden vinden noch en dorsten
verwachten, die wordt hun nu, van wege het framasons
gouvernement, door handlangers die geen religie en
hebben, of ten minsten geene en onderhouden, beloofd
en toegezeid.
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Wy zynder eindelyk gekomen!
Onder de titelplate van mynen ouden Catechismus
staat er een engelbewaarder en een kind, en de engel
zegt : Komt kinders, luistert naar my, de vreeze des
Heeren zal ik u leeren.
Van uit de holde en onderaardsche slangenwegen
des gouverments hoore ik ook eene stemme die roept :
komt edele welgeboren jonge dochters, tot my, en ik
zal u......
Maar 't is belachelyk!
In onze zakken tasten, meester blyven door alle slag
van kromme krinkels en averechtsche wetten, dat geeft
men de averechtsche toe, maar God zelve den voet
lichten, eene gouverments leeringe in de plaatse van
Gods leering voor den dag brengen, menschen, ja
vrouwenzielen willen vormen, en dat in den name en
onder toezicht van, ten besten, een deel framasons!
Ze moeten een kleen gedacht hebben van de oude
achtbare christelyke famlien van Vlaanderen en van
Brugge bezonderlyk.
Eer zou men de muizenjonkskes by de katte om lesse
zenden,liever de lammeren by den wolf brengen, om to
leeren gers eten, als dat men de jonge dochters van Vlaanderen zou durven toevertrouwen aan het gouvernement, dat onder alle gouvernementen van Europa voor
het onchristelykste, j a, en het trouwelooste bekend staat.
In eene christelyke vrouwenschole, 't hoogste naast
God, waar de kinderen naar op zien is de onbevlekte
maagd en moeder Gods Maria, beeld van alle
vrouwendeugden, in alien stand en statie des levens.
En in de gouvernementscholen?
Leopold I, Koning der Belgen, etc., etc., aan al de
treffelyke dochters van zyn ryk, Salut, enz., per ordonnantie, Paul Devaux, grootmeester van de commissie
voor 't meiselyk onderwys en opvoedinge, to Brugge!
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Ai! Ai! Ai!
Ja, 't is Paul Devaux, de grootvader van de ministerielen dwankarbeid, de afgezakte representant van
Brugge, die nu schoolmeester wordt; 't is Paul Devaux,
de verachter en de bespotter van al dat Vlaamsch is,
die de treffelyke dochters van Vlaanderen gaat opbrengen en vlaamsch leeren, hy zegt het in zyn
rapport; 't is Paul, Paulus... De . . . vaux, de groote
kerkpilaar, die (zoo zegt hy) het religie-onderwys
(christelyk en zegt hy niet) zal ga slaan en bewaken,
in den name van den gemeenteraad!
— En wie gaat er den gemeenteraad en Paul
Devaux bewaken?
— En 't gouvernement?
— De framasons, ze zyn 't haast al, van den koning
to beginnen!
Dat gaat wat zyn!
Ja maar, daar zal eene directrice zyn!
Vertroost u, vaders en moeders, wier kinderen, om
de wille van den ministerielen slaven handel, alree op
den grootboek staan van 't Etablissement Devaux; daar
zal eene directrice zyn!
Van bier voort, ga ik liever uit Paul Devaux zynen
intepot schryven en letterlyk zynen prospectus vertalen,
dien hy mee gebracht heeft van Brussel, en afgelezen
voor den gemeenteraad, present 15 leden, op den
25 Juli in 't jaar 0.H. 1 865.
Weest dan aandachtig!
„Wat de meesteressen aangaat, dat (goedtje) is nog
krygelyk, in ons land, maar, voor de directrice, pst!
dat is een ander paar mouwen! Immers, de directrice
moet de ziele zyn van geheel den opstel; zy moet geheel
't onderwys, al de opvoedinge, bewaken, bestieren en
ingeven (niet meer?) van in de leegste klassen tot in
de hoogste toe; zy moet al die leeren in den band
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houden, zoo wel als al die geleerd worden; zy moet verstand, zeden en religie hebben, en in die drie zaken
gediplomeerd zyn; ('k wist wonder van wien!) zoo
zoetaardig moet zy zyn dat niets haar en kan verbitteren, zoo sterkmoedig dat zy nooit en verslapt; (al stak
men ze waar moeder Caesaria zat) zy moet by de gave
van 't gebieden eene meegaande ingeborentheid
hebben, dat zy de kinders kan leerzuchtig maken en
goed van caractère doen worden; ze moet met zachtheid en overtuiginge weten tot in 't herte te gaan; ze
moet genoegzaam de wereld kennen om dochters daarvooren te bereiden en tegen de gevaren daarvan te
verzekeren, zoo nochtans dat ze hoegenaamd niets
daarin te verre en mag dryven".
Ha! ik wete zoo wel, en veel Brugsche lezeressen
met my, waar die fyne Paul Devaux dat schoon portret
gehaald heeft; en ik verkenne zoo-med-eenen daarin
de christene en christelyke vrouwe! Zulke vrouwen zyn
christene vrouwen! die kroone van christelykheid, dat
diamanten kruis, dat niets en kan vervangen en daar
de glans uit spruit van al de reste, dat alleene, o Paul
Devaux, en hebt gy in uw portret niet geschilderi, of
beter, gy hebt den driemaal gebenedyden naarn van
den grooten schilder, die zulke beelden maakt, naar
Zyn eigen beeld en dat van Zyne onbevlekte Moeder,
uitgevaagd.
Maar, men verkent Memlinck aan zyne fynheid,
Rubens aan zyne kleuren, Christum aan den glans van
zyn eigen dierbaar bloed.
— En waar gaat by nu zulk een perel gaan halen?
— Luistert! want, 't is 't luisteren weerd : ik vertale
voort:
„De vrouwen die dat kunnen, men vindt ze langs
de wagenslagen niet! Dat weet het bestier van stad!
Ook is 't nu al 6 volle maanden dat wy op den zoek
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zyn, niet alleen in ons land, maar in Vrankryk (ongetwyfeld! ) en in katholyk Duitschland ; (protestanten!
foei!) 40 a 5o persoonen, die van zoeken weten,
mannen en vrouwen (wie mag dat zyn? 't zynder misschien nog die ze zouden gebruiken, eh ja!) hebben ons
helpen zoeken, daargelaten de plakaten etc., hier en in
andere landen gedrukt ende gepubliceerd.
„Met velen zyn ze gekomen ('k geloove't wel!) peist
een keer: 12 belgsche, 13 fransche en 16 duitsche
vrouwen! (geen vlaamsche Paul?). Al die apparences
favorables toogden, in 't vlaamsch: 't onderzoeken
weerd waren, hebben wy onderzocht; wy en hebben
noch brieven, noch reizen gespaard, (naar Duitschland en den Rhyn, met vlaamsche klinkers! eh!)
meesters en meesteressen, opzienders en consuls, eigen
en vreemde, hebben een handtje toegesteken (om wat
t'hebben?) en eindelyk . . . (hm! hm!) hebben wy . . .
(schuift!) een kleen getal vrouwen gevonden, weerdig
erkend door ons, (schapeau bas) 1 ) van directrice te
worden . . ." (Aai my!).
Eh! dat is toch een keer een arm dingen, eh? lezeressen en lezers, zooder zyn die dit lezen, dat de christelyke religie zoo verre gekomen is, dat, in 't katholykste
land van de wereld, dien armen duts van dien Paul
Devaux, alzoo dag en nacht, zes maanden lang, moet
met dien lanteern achter strate loopen, om eene directrice te vinden.
En de vrouwen die nu opgebracht zyn, zonder die
directrice, van de nunnekes! wat kan dat weerd zyn?
Eh! de menschen gaan 't moeten wat uitstellen van
trouwen, alzoo, tot bin'een jaar of twintig, als er een
keer wat preufstukken gaan zyn van Paul Devaux zyne
nieuwe kweekerye!
Daar gaander loopen!
( 5 Augustus 1865 ) .
1)

Mutse of !
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GOD BETERE'T!
Kind, draagt zorg voor goede fame,
Draagt ook zorg voor goeden name,
Meer als voor veel geld en goed
Dat men al verlaten moet.
Menig duizend zyn begeven;
Maar hun faam blyft eeuwig leven:
Strydt zoo lang gy leeft op de aard'
Op dat gy uw faam bewaart.
Dat het al menschen waren van den ouden tyd die
't Jaar 30 lezen, zeker en zou men niet moeten zeggen

van waar die 8 bovenstaande rymen komen: want elk
ende een zou weten dat zy uit dien ouden schoonen

gulden A B C getrokken zyn en uitgeschreven.
Maar eilaas! die tyden zyn voorby, die schoone
boeken al, lyk 't kleen gebedeken, de gulden A B C. en
zoo veel andere, waar dat de kinders de schoonste
lessen van de wereld konden in leeren, zyn achter
gebleven, men heeft hun nu andere in 't vlaamsch en
vele in 't fransch in hun handen gesteken! 'k en zegge
niet dat 't slechte zyn; maar dat is altyd waar, dat er
voor leeringe en schoone zedelessen tusschen de nieuwe
boeken en de oude geen verlykinge to maken en is. God
betere't !
't Is waar, die boeken en zyn nu niet meer geleerd,
ja zelve van veel groote menschen, al niet meer
gekend, maar, God zy geloofd, zy en zyn nog niet verloren, en daar komt van tyd tot tyd nog iets uit den
dood-boek, dat de menschen van de nieuwe wereld
kan nuttig en profitig zyn. God voordere't!
In dien schoonen gulden A B C dan, staan die acht,
in oude peetjesletters geprente verzekes, die de men374

schen, met den wyzen man, den goeden name boven
geld en goed doen schatten en bewaren.
't Is genoeg gekend dat alle treffelyke lezers en lezeressen van 't Jaar 3o voor hunnen eigenen name en
reputatie staan; maar iets dat zy misschien niet genoeg
en peizen, 't is dat zy ook moeten zorge dragen dat
hun land altyd en overal den goeden name mag
behouden, dien het tot nu toe altyd en overal gedregen
heeft. Staan voor de eere van 't land, 't en is niet lyk
als't de waals gedurig zeggen en schryven: dien honneur de la patrie, gloire et honneur du drapeau francais: Dit zeggen zy al met de lippen : 't en staat hun op
geen mondsvolle woorden; maar meenen zy dit al, als
zy voor dien honneur de la patrie hunne ouders en hun
land moeten verlaten om onder den blauwen hemel te
gaan slapen, hun dood te gaan zweeten en honger
lyden, lyk een peerd, tot dat zy, ten langen laatsten,
door eenen onbekenden vyand, van verre, met eenen
kogel, dien zy niet gezien en hebben, naar de ander
wereld gezonden zyn? En dit al om dat Kok...
No I of No III, een hoekske land zou meer hebben,
of om dat by ievers zynen steert in zou meugen
draayen!
't Is genoeg gekend, de vlamingen en zyn niet
benauwd; maar algelyk, God spaar' hen van
zulk eenen honneur de la patrie, als 't maar daar
vooren is.
Neen, 't en is voor zulk geen eere van 't Vaderland
dat de jaardertigers moeten zorgen en altyd te stokke
en te messe staan; maar wel voor die eere die Belgenland, en Vlaanderen bezonderlyk, door zyne standvastigheid in 't geloove, zyne lief de voor den godsdienst
en oude christelyke gebruiken, door de treffelykheid
zyner zeden in alle landen gewonnen heeft. Langen
tyd, en God gave dat het nog lange mochte duren,
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heeft men van Vlaanderen, van Belgenland gesproken,
als van een der katholykste landen der wereld, ons
landeke was daar vooren bekend van verre en naar,
't heeft er altyd vele vooren gedaan, en als het in 't
jaar 3o gewapend opstond, als 't den boom van vryheid
plantte, als de kinders naar de schole met de belgsche
kokarde gongen, en dat men zong:
Jantje Kaas zit in de zak
Vivat Potter en Rodenbach!
Dit was ten grooten deele om dat het moe was van
zynen godsdienst door eenen vreemdeling te zien verdrukken. Dan hadde Belgeland nog eenen goeden
name, maar eilaas! 't verslecht zoo!
Weet gy wat men van ons in andere landen zegt?
In Spanjen, by voorbeeld, waar dat men ook wilt
averechtsch worden lyk hier, weet gy wat de treffelyke
menschen zeggen in Spanjen tegen de averechtsche en
om dit al tegen te houden? „wilt gy van ons land,
zeggen zy, dat altyd zoo gelukkig geweest heeft, en
zoo preusch om dat het eens was in zyn geloove, wilt
gy nu van Spanjen een ander Belgenland maken? wilt
gy ze hier ook laten uitkruipen die schrikkelyke secte
van solidairen die in d'helle gebroed en uitgekipt is, en
waarvan ieder lid zynen eed doet van te sterven, lyk
een redeloos dier, wilt gy voor al die schoone woorden
van vryheid etc., de begravingen doen afschaffen die
op eene christelyke maniere geschieden, gelyk men in
Belgenland gedaan heeft, tot in de beste steden toe, tot
Mechelen byvoorbeeld? 't Is daar trouwens dat de
averechtsche naar toe willen, die mannen zyn overal
de zelve, en, laat gy ze in Spanjen deure komen, het
zal hier welhaast gaan lyk in Belgenland, zy zullen
zeggen dat wy vryheid hebben van Godsdienst en zy
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zullen de dwingelanden zyn van de levende, en als wy
dood zyn, wy en zullen zelfs niet vry meugen begraven
zyn".
Weet gy nu, treffelyke lezers van 't Jaar 30, wat men
van ons in Spanjen en elders nog zegt? Dat wy nog
mochten zeggen met het spreekwoord: Die niet besnot
en is moet zyn neuze niet vagen! mochten wy nog uit
den grond van ons herte zeggen, dat dit al geen waar
en is, wat men van ons land in Spanjen en elders zegt:
maar wie is er die niet en moet getuigen dat het maar
al to waar en is! God betere't!
En inderdaad 't zal beteren ook nu, de goede name
van Belgenland zal wederkeeren, zoo de treffelyke
lezers van 't Jaar 30 en andere goede lieden het maar
en willen. wie is 't die 't land alzoo veranderd heeft
en zyne eere en reputatie gestolen heeft? Het zyn die
metsenaars bazen met hunne dienders die aan 't afbreken liggen van dat schoon gebouw van vryheid dat
de Belgen in 't jaar 30 gemaakt en gezet hebben en
waar dat zy een splenternieuw driekoleurig vendel op
gedregen hebben. En wie heeft er die metsenaars aangesteld, wie heeft er hun hunne dienaars aan d'hand
gedaan? Is 't gy niet, kiezers, die ze hebt aangesteld?
't Is voor u dat ze afbreken en, laat ge ze voort doen,
zy zullen de steenbrokken nog op uwen nekke smyten
toe. 't Is gy trouwens die die mannen gekozen hebt, die
nu al die schoone wetten maken, die de vryheid wegnemen, waar vooren dat de Belgen in 't Jaar 3o gevochten hebben. 't Is zy die den godsdienst vervolgen
en verdrukken, die de valsche leeringe, en toen nog
met uw geld, verspreiden; 't is zy die Belgenland, by
den Paus en andere landen, op eenen slechten name
brengen. Gy en hebt het zeker niet gepeisd! 't en was
geen waar het gene de treffelyke menschen zeiden en
't gene de bisschoppen schreeven, om u van die
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menschen schuw te maken, als men eene stemme kwam
vragen men liet alle slag van prullen in uwe ooren
leken en gy hebt het geloofd. De valschaards, zy lieten
eenen pater-noster uit hunnen zak vallen, als zy kwansuis hunnen neusdoek uit trokken en 't was om u te
bedriegen, zy spraken u van hunne christelyke familie,
van hunne kinders die priester of nunne waren, als
hadden zy daar vooren geweest gelyk zy zyn moesten.
Zy waren tegen geen godsdienst, zeiden zy, en gy hebt
dit u al laten wysmaken. 't Is jammer, 't is jammer
van ons schoon landeke, dat het zoo veranderd is.
Maar 't en is nog niet te late: gy zult van uw leven
nog mogen stemmen: de averechtsch gezinde werken
wel met helsche macht en listigheid om alles naar hun
te trekken, maar nooit en zullen zy iets op uw herte
en uwe conscientie vermeugen 't en zy ' t gene gy wilt,
't zy dat men u, in de stemminge, rond draait in een
rolle, lyk by de arme Claren, 't zy dat men u doet
rond gaan, lyk de peerden in een rossekot, gy zult toch
altyd vry zyn van uwe stemme te geven aan wien gy
wilt: men zal u laten weten voor wien gy niet en
meugt stemmen, als gy niet en wilt bedrogen zyn:
hoort naar die uw goed willen, en zyt vlamingen en
jaardertigers, van 't rechte bedde! Wekt al die stemgerecht zyn op, om met u te doen en 'n laat u noch
door duivel noch helle dwingen om mannen te kiezen,
die uw geloove willen uitroeyen, en den goeden name
van uw landeken. God voordere't!
( 5 Augustus 1865 ) .
NU VOOR DE LEZERS.
Onze burgemeester is weer naar „Duitschland en
den Rhyn" zegt men, in commissie voor Paul Devaux
en Cie, om die directrice te zoeken, waarvan in 't Jaar
3o van verleden weke sprake is.
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Laat hem naar Duitschland zyn of naar Engeland,
met ons geld of met het zyne, uit eigen beweging of
bewogen door het zwaar gewichte van den framasonsdwankarbeid ; laat hem naar Duitschland of naar
D . . . . sland zyn, en, als by weere keert, den lof van.
Paul Devaux en de fraai-verklaringe van de logemannen verdiend hebben; maar nu ne keer, op zyn
vlaamsch gepeisd, en daar eene mondsvolle over gesproken.
Is dat wel betamelyk voor den raad en den burgemeester van eene vlaamsche stad gelyk Brugge, die
altyd nog stad is en onthouden heeft wat zy eertyds
was, is dat wel recht dat de raad van stad eerst van
al den vreemdeling hier tracht binnen te brengen,
onder dwang van 't vreemd gouvetnement, en om den
wille van de framasons, die hier al even vreemde zyn?
Is er ievers iets uitgevonden dat een vreemdeling
alleen bezit en ons meedeelen kan, zendt er omme,
betaalt hem met ons geld, den vollen prys, als 't iets
is dat 't betalen weerd is. Maar neen, dat en is 't niet.
Daar zyn hier een handsvol heetekoppen, Jacobyns,
zoons van 1793, die eene dochter of twee hebben, en
die pronken op al dat in stad is ; die dochters en moeten
niet beter opgebracht zyn als hun vader het was, daarom wordt er bevonden dat er hier iets te kort is, te
weten een gesticht dat bekwaam en weerdig zy die
kostelyke dochters op te voeden. Zy en willen aan geen
een gesticht, geen eene stadsgenoote, late varen de
nunnekens, iets te danken hebben, aan niemand niet,
uitgenomen aan ulieden, geeerde schatplichtigen, betaalders van stads inkomen.
Ja, om die heeren in hunne ambitie te voldoen,
zalder, met hun geld niet, maar met het uwe, iet
gebouwd en ingericht worden dat niemand noodig en
heeft, dat niemand en verlangt of 't en is zy, en waar379

mee zy toen nog op hun hoofd gaan zetten, als of gy
zoudt zeggen: zy doen de stad eenen uitnemend
grooten dienst.
Ik zegge daar dienst tegen!
In der daad, neemt nu ne keer dat burgemeester
Boyaval hem laat ingeven van Paul Devaux dat het
brood te Brugge niet gebakken en is zoo 't b'hoort, dat
er geen een bakker zyn ambacht volkomen en kan;
en dat by rond de wereld schryft, met ons geld, om
eenen bakker en chef, en dat er 12 uit Belgenland,
13 uit Vrankryk, 16 uit Duitschland komen, om te
Brugge, mits pensioen van ons geld, progres-bakker te
zyn, en dat al dat van den gemeenteraad afhangt moet
by dien bakker om brood gaan; en dat dien bakker
zyn brood onder den prys geeft, mits schade vergoedinge uit onzen zak, hem door den gemeenteraad toegestaan; en dat die bakker schoon wit brood bakt,
schuim van brood, licht en wel gegaan, maar zonder
de grootste en eigenste hoedanigheid van brood: de
voedzaamheid.
Wat zouden de lieden doen, 'k en zegge niet de
bakkers, maar al 't yolk?
Ze zouden den burgemeester buiten dragen, met
geheel zynen aanhang, en zynen bakker daarby.
Maar ziet nu! hoeveel gestichten en zynder niet in
Brugge en in de provincie, om niet verder te gaan, die,
eerst van al, goed zyn in hun eigen, om meiskes groot
te brengen; die, ten tweeden, goed gekeurd zyn van
deze aan wien Christus last gegeven heeft van te leeren
en op te voeden, groot en kleen, ryke en arme; die, ten
derden, 't betrouwen genieten, en met recht, van al
dat er is, tot zelfs van die familien toe, wier hoof den
misschien, zelf onder bedwang van 't ministerie, uitwendig niet veel religie en toogen?
Hoevele en zynder niet, zulke gestichten, voor meis38o

kes alleene? Devaux bekent het zelve, want hy gaat
hy een stichten, zegt hy, dat nog beter is als best, hy,
— Devaux.
— Met zyn geld zeker, eh ja! als 't om best is?
— Neen, vrouwe overste, het penninkske dat gy
gespaard hebt om goed te doen of om weg te leggen,
tegen dat de nood aan den man komt; neen, Madame
schoolhoudster, den prys van uwen arbeid en goede
zorge, dien gy neffens het gewin van uwen echtgenoot
legt, om eerlyk aan 't brood te geraken, volgens uwen
stand van leven, daar zal Paul omme komen, van elks
een kleentje byeen voegen, en u daarmee den weg
of staan en de kinders uit uwe scholen dwingen.
— (Peist hy! )
— Nu! alzoo gaat 't: in den grond van al zit er een
die boos is van zyn eigen, 't is 't Kwaad, het oud serpent, de satan, de vyand Gods.
Hy werkt op een of twee gevallen geesten, groote
koppen, averechtsch willende verstanden, Cavours,
Frere, etc., die weten wat dat zy willen en wat dat by
wilt, die 't niet altyd en zeggen, maar die 't altyd doen.
Die gevallen geesten weten den apetyt en de begeerlykheid ga te slaan van zekere mindere geestjes, die
leeger staan, en die zoo verre niet en zien als de andere.
Aan de eene geven zy het brood van eere, en zy
spreken, zoo zy best kunnen, het woord dat bun opgeleid en voorengeschreven is.
Aan de andere deelen zy het brood uit van geld en
goed, maar zeggen: gy zult daarvooren ons woord
spreken.
Aan nog andere, die dochters te stellen hebben,
toogen zy, in eenen spegel der toekomste, 't brood dat
eenen pater familias meest aanstaat, maar! zeggen zy,
uw stemme is de myne, ik zal spreken uit uwen mond,
gy niet meer: geeft my uw woord.
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Nog andere zyn gebeten op ievers eenen vyand, dien
zy 'k en weet niet waar wenschen; hewel, spreken de
hooge geesten, spreekt myn woord en 'k zal u 't zoete
brood van de vrake te proeven geven.
En zoo voorts!
Alzoo peist elk ende een dat hy zynen zin doet, zyn
woord spreekt, en zyne eigene begeerlykheid volgt, en
ze gaan, onzichtbaar voor hun eigen zelven, lyk een
regiment, op stap, en 't is Satan die aan 't hoofd staat,
en zyn yolk naar zyn werk leedt, en zynen „ratatou"
uitdeelt.
Daarom en op die wyze zalder te Brugge een schole
komen, waar misschien allertreffelykste meesteressen
ons schoon geld zullen trekken, zonder te weten, waarschynelyk, wie dat 't is die ze gebruikt tot later .... !
Laat ze maar treffelyk zyn en kundig, de macht die
ze er gesteld heeft en is't niet, en 't is die macht die
'k niet en betrouwe. Al zond het framasons-wezen my
eenen engel, 'k en zou niet gelooven dat hy my ten
besten komt, 'k zou my aan den kant houden en
zwichten.
Als er van (bedorven) goed kan kwaad komen, 't
gene zy altyd en overal uitklinken, wat zal't dan zyn,
als de wortel een keer kwaad is, en den oorsprong uit
der hellen?
Timeo Danaos.
Ah! 'n spreekt my van geen deugenieten, al smeeten
ze wywater!
(12 Aug. 1865).
LEZERS ENDE LEZERESSEN, ETC.
Het onderwys, of het schole houden, meiseschole of
andere, is vry : dat is de wet, de grondwet zelve.
Maar, als de ministers voorenstellen, als de kamers
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stemmen, als de senaat goedkeurt en dat de koning
teekent dat er zal geld genomen zyn uit den zak van
iedereen, en dat het gouvernement, met dat geld, gaat
schole houden, in den name van 't yolk, anders gezeid,
de schatplichtigen en lastbetaalders, dat is toen ook de
wet.
Zoo: krachtens de grondwet ben ik vry van te onderwyzen en vry van niet te onderwyzen; en krachtens de
bywet, of bykomende wet, ben ik vry van niet te. . . .
— Hola manneke!
— Betaalt gy voor deuren en veisters, honden en
peerden, domestiken etc.?
— Ja wel.
— Wel dan, gy moet onderwyzen.
— Maar 'k en wil ik niet onderwyzen!
— Ja maar 't gouvernement en vraagt daar niet
achter. Het peist dat het uwer ziele goed en zalig is
van te onderwyzen, gy en onderwyst niet, hewel, uit
vaderlyke bezorgdheid, het onderwyst het in uw
plaatse, en ge zult'et gy betalen.
— Als't alzoo is, 'k ga onderwyzen!
— Ja toch! dat staat u vry!
— En, als ik zelve onderwyze, toen en moe'k niet
betalen?
— Ge doet! ge doet! immers ge onderwyst toen twee
keers: eenen keer door uw eigen zelven, en in pro Aria
persona, en eenen anderen, of tweeden keer, by procuratie, en door 't onderwyzend gouvernement.
— Zoo 't onderwyzen is vry, en 't niet onderwyzen
en is niet vry!
— Percys!
— Hewel non-de-tribele! Ja maar, 't en is toen nog
niet gelyk wat dat m'onderwyst. Ik peize dat, byvoorbeeld, loopende water beter is als staande water om
vlas te roten, en 'k onderwyze alzo myn kinders, en
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bovendien 'k ben zeker dat 't vlas wel i o dagen in
staande water zit, tegen 4 dagen in stroomende water,
eer 't genoeg is, onderwyst het gouvernement dat ook
alzoo in mynen name?
— Niet te doen! zoo leeren de ketters, maar zy
dolen, zegt het gouvernement: in staande water zit het
vlas 4 dagen en in loopende water 1 o dagen, trouwens
loopend water is altyd versch en van de eerste bete,
ziewel, en, hoe sterker dat 't water byt, hoe langer dat
't moet byten, eer de uiterste pele van den stam van
't vlas doorbeten of genoeg gerot is; zoo leert de stem
van 't gouvernement! is dit niet klaar?
— Ja, zoo klaar als een inte-flasselke dat wel omroerd is! En is 't in ander dingen ook alzoo, dobbel a
byvoorbeeld?
—Percys het zelve, zyt gy voor de dobbel a?
— Niet te doene!
— Newel, 't gouvernement leert overal de dobbel a,
in uwen name, en met uw geld!
— En dat ze de jongens leerden 's vrydags vleesch
eten, in slechte boeken lezen, achter de priesters roepen,
zweren, en de reste, zou dat ook met myn geld en in
mynen name zyn?
— Hoor nu! Ja'et zekere! maar dat en doen ze niet,
natuurlyk, aan de vruchten kent men de boomen.
— God zy gedankt en geprezen!
Maar 'k meende al gelyk dat het onderwys vry was,
'k heb er verleden weke nog liggen mee boffen, in
Engeland, en ze loechen my uit, er 'k maakte my
kwaad, en ze loechen toen nog meer! en ze zouden
toen nog gelyk hebben de?
— Ja zeker: in Belgenland is 't onderwys vry en
't en is niet vry, alle twee met ne keer.
— Maar dat en kan niet zyn! 't een of 't ander moet
mis zyn en veranderen!
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— 't Eene en kan niet veranderen: 't is de grondwet : 't onderwys is vry.
— 't Moet toen 't ander zyn! kan dat ook niet veranderen?
— Tra-la-la-la!
— Wat wil-je daarby zeggen?
—He wel, luistert: dat wilt zeggen, om dat te veranderen, dat het ministerie zou moeten veranderen.
En om 't ministerie te veranderen dat de Kamers
zouden moeten veranderen, en de Koning veranderen,
die te gaare doen.
En om de Kamers en den Koning te veranderen dat
de kiezingen zouden moeten veranderen.
En om de kiezingen te veranderen dat de kiezers
zouden moeten veranderen, uitwendig of inwendig, of
alle bee'.
Uitwendig, door eene nieuwe wet op de kiezingen,
en 't ministerie heeft de wet veranderd en verbeterd
naar zyn averechtsche goeste.
Inwendig, door het onderwys.
En 't is daarom dat het onderwys zoo vry is in
Belgenland, dat iedereen mag onderwyzen, die wilt, en
dat by wilt, maar dat, ter zelver tyde, iedereen moet
betalen, en met te betalen moet onderwyzen, door 't
gouvernement, kiezers of moeders vrouwen en zusters
van kiezers te wege, tegen de jaren als men zal
schryven: 1900. Ja! daarom is in Belgenland het onderwys zoo vry, en het niet onderwys zoo niet vry.
Of, in korter woorden, 't onderwys is vry en onvry,
al met eenen keer.
En daarom, nog een keer, en staat het niet om te
veranderen, noch en zal 't niet beteren, want men
hoort al ronken van 't gedwongen onderwys, en 't
gedwongen onderwys is een zaadje, en de plante van
dat zaadje is gedwongene kiezingen, en de blomme van
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die plante is averechtsche vryheid, en averechtsche vryheid, de vrucht van die blomme, is slavernye, en daarom zei ik : „Tra-la-la-la"!
— En is er daar geen middel mee, of liever tegen?
- Ja wel! met de rechter hand ontdoen 't gene wy
met de slinker hand doen moeten en gedwongen zyn
te doen tegen recht en reden.
Voor als nu en is er maar die middel.
De jonkheid vry onderwyzen, met raad en daad, by
schrifte en by woorde, achter straten en wegen, te passe
en ten onpasse, by malkaar houden, bewaren, geren
zien, stichten, van 't kwaad houden, hun 't goed
beminnelyk en aantrekkend maken, blygeestig zyn daarmee, nooit wanhopen, altyd voortdoen!
— Ja maar, onze eigen slinker hand en werkt niet
mee, wy betalen 't averechtsch onderwys, en de slechte
werken tegen met handen en voeten en al dat z'hebben, slinksch en rechtsch.
— Hewel, 'k ga daarop antwoorden, maar geheel
kort, en 't gaat 't laatste zyn : wy zyn altyd zeker van
Een macht, en dat een groote, indien ik zoo spreken
mag, die nooit en zal mee doen met de slinker hand
of met de averechtsche tegen dat recht is, en ge weet
wie dat ik peize!
Voorwaards dan, gylieden al, tot wien deze myne
woorden komen kunnen, vrouwen, mans of kinderen,
voorewaards en oppewaards! want:
Als de mensch doet zyn beste,
God doet de reste!
( 19 Augustus 1865 ) .
MAG IK NOG WAT ZEGGEN?
Mag ik nog wat zeggen van 't onderwys? 't is 't
bezonderste en 't gewichtigste van al, en hier is't:
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Daar zyn in ons land twee machten die onderwyzen:
het gouvernement en de kerke.
Het gouvernement komt van omleege en de kerke
komt van omhooge.
Het gouvernement is een aftreksel uit het yolk, 't is
't yolk dat meester is, 't yolk bestiert zyn zelven, door
zyne dienaars, te weten 't gouvernement, zoo 't gaat
en staat.
't Volk is 't gouvernement, en zoo 't yolk is zoo zou
't gouvernement moeten zyn.
Onderstelt nu eene stad of een land waar 't yolk
slecht is, niet en deugt, kwaad wilt, 't gouvernement
moet doen volgens den wille van de meerderheid van
't yolk; neemt eene stad waar 12 duist moeders plichtig
zyn van kindermoord, en daar is zulk eene stad, en
tegen 12 duist plichtige moeders, hoeveel medeplichtige vaders zoudender wel zyn, plichtig, eens- of
anderszins, rechtsch of averechtsch, 't is gelyk hoe! Een
groot getal! byvoorbeeld, eene geheele reke waarvan ik
maar een soorte en zal melden, de die, die zulkdanige
schelmstukken, met alle bygaande omstandigheden, in
de gazette zetten en navolgbaar maken voor iedereen.
Hewel, laat dat yolk een gouvernement kiezen.
En laat dat yolk eene wet maken tegen 't kindermoorden.
Moet die wet streng zyn en groote straffe opleggen?
Verlangt de plichtige om sterk gestraft te worden?
integendeel! Hewel, de groote meerderheid is plichtig,
't yolk is plichtig, en gevolgentlyk 't yolk en straft zyn
zelven niet geerne, 't yolk spreekt zyn zelven vry, en
de 4 of 5 rechtveerdigen, die in Sodoma leven, spreken
ze tegen de wet, zeggen ze dat het eene schande is, ze
hebben ongelyk, dat ze met meeren waren ze zouden
gelyk hebben.
Zoo kander in een stad, in een land, eene en dezelve
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zonde groot kwaad zyn, en in een ander geen kwaad;
wat te Brugge nog wit is kan te Brussel al zwart zyn.
In Vlaanderen kan twee en twee viere zyn, daar het,
ievers in Engeland, 25 is.
Alzoo gaat dat, en beteren? 't en kan niet beteren,
zonder eene remedie die van elders komt.
Ge zult gaan hooren.
— Maar is dat eene uitverzierde zake van dat
kindermoorden?
— Verre van daar, 'k hebbe hier eene gazette uit
een land waar de kindermoord, volgens de oude wet,
gelyk staat met de andere moorden, de oude katholike
wet, wel te verstaan; en in die gazette staander vyf zes
gevallen, die voor 't recht gekomen zyn. De rechters
hebben hun beste gedaan ten voordeele van de wet;
't is klaar en 't gaapt dat het eene wetens en willens
gepleegde moord is! „Wel! gylieden daar, 12 gezworen
afgeveerdigden uit het yolk, gaat en overpeist u en
komt terug en zegt ons : is die persoone plichtig of
niet?".
Zoo spreekt de rechter.
Zy gaan, zy keeren, zy zweren op Gods heilig woord,
dat zy, eenparig, zoo een zoo al, van gedachte zyn ende
verklaren dat . . . .
— Dat de persoone plichtig is, nie'waar?
— Niet te doen: „onplichtig" is de uitsprake van
't orakel, de uitsprake van de volkverbeeldende macht;
onplichtig zegt het yolk, want die vrouwe daar, dat is
ik, ik : het yolk, ben beschuldigd en rechter al te samen,
en 'k spreke myn zelven vry!
En de rechter en kan geen recht doen, en morgen
zynder twaalf in de plaatse van zes kindermoorden.
— Maar God zegt dat doodslaan zonde is : „Met
willen noch met werken en slaat niemand dood, 'n
doet geen overspel noch geen . . . ."
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— Maar 't yolk zegt dat anders, en 't yolk is
meester, ergo etcetera.
Let wel op nochtans : 't en is te Brugge niet dat dat
gebeurd is.
Maar laat het yolk nu ne keer, in de plaatse van
Dude goede Gods wetten te breken en onmachtig te
maken, laat het yolk een keer nieuwe wetten maken,
en laat het yolk een keer onderwyzen door 't gouvernement, wat gaat 't toen zyn?
Ten eersten, in 't yolk zynder die onze religie voor
waar houden, andere die ze voor valsch uitmaken;
gevolgentlyk heeft men gezeid, om overeen te komen,
wy zullen dat potje gedekt laten, en daar niet tusschen
komen ; in onze grondwet, of eerste overeenkomste,
staat er dat het yolk geen religie voor waar en erkent
of en ontkent.
„l'Etat n'a pas de religion" dat gaat lyk beter om
zeggen in 't fransch.
— Ja maar, als de Staat onderwyst, onderwyst by
geen religie?
— Hy onderwyst geen-religie, en geen-religie, doet
van langs om meer progrês, al is't dat de Staat, volgens
overeenkomste, ook die allernieuwste religie, geenreligie genaamd, niet en zou mogen onderwyzen, noch
voor waar en goed erkennen.
— Maar daar wordt in sommige scholen religie
geleerd!
— Ja wel!
— Myn kind, zegt de staat aan den katholyk, daar
zyn zeven sacramenten! hoeveel sacramenten zynder?
— Zeven, mynheere! — Goed jongen. — Myn kind,
zegt de Staat verder aan den protestant van eersten
kaliber, daar zyn twee sacramenten, noch min noch
meer : de doop en het avondmaal. Myn kind, protestant, tweeden kaliber, daar en zyn hoegenaamd geen
389

sacramenten, dat zyn al prejuges d'un autre age. Wat
zyn de sacramenten? Prejuges d'un autre age,
M'sieur! Recht zoo, myn kind. — Myn kind, tegen
den libre penseur, de religie is sentiment religieux, wat
is de religie manneke? — 't Is de sentiment religieux,
meester, maar 'k en heb ik geen! — Bravo, 't is ook
wel! de vermaardste religiemeesters zyn: Mahomed,
Christus, Confucius, en zoovoorts .... !
— En is dat al de zelve staat die leert dat zeven
twee en dan wederom niemendalle en is?
— Ja wel, dat is 't religie-onderwys van den Staat
en 't en kan niet anders zyn.
— En is't daarom dat Paul Devaux spreekt van
religie, maar van geen christelyke religie?
- Zeker! dat ware Christus voorensteken, en dat en
mag niet zyn.
— Maar sommigte van die meesters en meesteressen
zyn wel geleerd en christelyk, zy gaan alle acht dagen
te communie.
— Ja wel, als kinders en onderdanen van Christus,
onzen vader en meester, j a ! maar, als ondermeesters en
meesteressen van den Staat, neen; wiens brood men eet
wiens woord men spreekt.
— Maar al gelyk, die goede meesters en meesteressen leeren de goede religie aan hunne kinders?
— 't Is te zeggen, de goede onder hun 'n leeren niets
dat er tegen is, dat hope en geloove ik, maar iets
zeggen ten oordeele van Christus of Maria, daar en
hebben ze geen recht toe, de jongens mogen opstaan
en zeggen: l'Etat n'a pas de religion! de Staat, in wiens
naam gy spreekt, en heeft geen religie.
— En de priesters die daar lesse geven?
— Hewel de priesters, als ze daar gaan, 't is als
hulpondermeester van den Staat, de Staat en erkent
niets boven hem, lukt de priester 't is wel, schuifelen
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z'hem uit 't is ook wel, hy en heeft geen meesterschap
noch erkende zendinge.
— Maar hy is van God gezonden en 't gouvernement erkent dat!
— 't En doet; priester, domine, rabbi, marabout,
bonze, 't is al even wys en even machtig in de oogen
van 't gouvernement, even dom en even week ook.
— En de ouders die willen dat hunne kinders religie geleerd worden, en hunne kinders daar naartoe
zenden?
— „Die niet en heeft en lean niet geven! 't gouvernement en heeft geen zendinge, en 't wil geen zendinge boven hem erkennen; zoo : leert het nu religie,
't is om dat het yolk daar nog min of meer naar vraagt,
naar den schyn ten minsten; wordt die schyn niet meer
gevraagd, 't en zal dien schyn niet meer leeren, vraagt
het yolk den schyn van eene andere religie, 't zal hem
geven, vraagt men vyandschap tegen alle religie, die
vyandschap zal getoogd worden, met het zelfste en
meer gemak als nu de schyn van vriendschap en van
vriendelykheid.
— En wat remedie toen?
— Van wege 't gouvernement, geene, of 't en is
averechtsche. Maar, ik zei dat er twee onderwyzende
machten waren, en wy en hebben hier nog maar van
eene gesproken, de andere is de kerke en de die en
komt uit het veranderlyke yolk niet voort, ze komt van
den onveranderlyken God, rechte neer, en naar ons
waard, door Christus, den Paus, de Bisschoppen, de
priesters, de ouders, op de kinderen, op iedereen van
ons, elk na zynen tyd en static.
Dat opperbestier Gods en fatsoent zyne wetten niet
volgens 't gemak van de overtreders; doodslag is doodslag, diefte is diefte, te Brugge zoo wel als te Brussel,
in Spanjen lyk aan den oorsprnog van den Nyl, en in
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't midden van Afrika. Die leerstoel Gods en uitsprake
des allerhoogsten en blaast geen koud en heet, en leert
geen wit en zwart, na mate van de vrage en den
aftrek ; dat waar is blyft waar. Martyrium wil zeggen
getuigenisse om dat, ten alien tyde, de priesters liever
gestorven zyn, als een woord van de waarheid in te
trekken, of te laten verkrenken of vervalschen.
De waarheid dat is de remedie, de kerke de medecynkamer, en Christus de medecynmeester, van wien
wy geleerd hebben van kindsbeen af, die groote grondwaarheid dat „de alderzaligste leeringe onder alle
wetendheden der wereld de christelyke leeringe is of to
de catechismus".
Tegen die macht en tegen die remedie, is't dat wy
ze met verstand gebruiken, volgens de vryheid die de
onze is, en is er maar een dingen dat van hulpe zyn
kan, te weten 't geweld.
't Geweld breekt de vryheid maar en raakt de ziele
niet.
God spaar'der ons van! maar, 't gedwongen Staatsonderwys en leergeweld nadert met groote schreden; te
Mechelen is't gestemd van de heeren die 't goed van
den armen hebben en bestieren, gaan de kinders naar
de broerkes, dat hunne ouders geen hulpe te verwachten en hebben, noch geen deel, in 't gene dat hun
wettelyk en volgens God behoort en toekomt.
Maar, in Sinte Pieters tyd, was 't erger als dat, over
grooter geweld heeft het kruis triomphe gehaald en
grooter tyrannie heeft de steen, die Christus is, met de
tyrannen daarby, gemalen en gemorzeld.
God vordere ons!
(26 Augustus 1865).
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VLAMINGEN VAN DEN OUDEN
BAK.
Jantje Kaas, droeviger memorie, rukte ten jare 1825,
door een decret, de vryheid van onderwys uit onzen
vaderlandschen grond. Het veintje verslaafde al 't vry
onderwys aan zynen wille: Alle kinders zullen hun
onderwys ontvangen, zei het, in myne tale en volgens
myne bescherminge. Maar hola! Jantje en kende de
vlamingen niet van den ouden bak. Deze zyn wel
getrouwe onderdanen, maar zy en verdragen geene
slavernye! Zy begonnen met petitien op petitien te
zenden, om de herstellinge van hunne verloren vryheid. Willem en gaf er geene acht op. Maar het
vlaamsch bloed begon in de aderen te koken.
Men stelde alle personele vyandelykheid van kante,
alle gezindheden vereenigden, men wierp Jantjes
„bestuur" om verre, en de hollanders en hadden niet
schoonder als van onzen grond te vluchten. Ten jare
183o, op den 24 November, stemde het nationaal congres het eeuwig verval van 't hollandsch koningdom.
De lucht weergalmde van den vreugderoep:
Jantje Kaas zit in den zak,
Vivat Potter en Rodenbach!
De belgen verasemden nu onder de schaduwe van
den boom van vryheid, die onzen grond overlommerde.
Men zag nieuwe onderwys-gestichten opryzen, waar
godsdienst, kennis en wetenschap te samen bloeiden,
tot roem van ons lief vaderland. Maar de francmacons
en de oude orangisten, zagen deze gestichten, met eene
slechte en nydige ooge; zy zeiden: aan ons is 't onderwys. De geweldigste en de rechtzinnigste onder hun
zeiden: de tak van 't vry onderwys moet of van den
boom van vryheid. De andere, voorzichtiger en schyn14

Gezelle Proza
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heiliger, zeiden: neen, neen, zoo niet; men zou te veel
roepen en schreeuwen, wy moeten dit allengskes doen.
Wy zullen nu een stuk van de pelle afklauwen, dan
nog een, en alzoo den tak allengskes ontpellen en laten
verdroogen! zoo gezeid zoo gedaan! Men onttrekt nu
het patroonschap van deze vrye schole, dan een hulpgeld aan eene andere; men vermenigvuldigt overal de
francmacons-scholen, men loopt de vrye gestichten
den weg af, men aanveerdt de kinders gratis; ja, men
belooft postjes aan de ouders, die hunne kinders aan
hunne averechtsche scholen toe vertrouwen, en men
weigert de arme menschen hulpe, willen zy hunne
kinders niet leveren. Burgers, gy klaagt geheele dagen
dat uwe middels om zeepe gaan, om dat men genen
prys meer en eerbiedigt en dat men byna zonder
winste verkoopt! Men hoort van alle kanten: myne
fonctie gaat naar de stokken! Maar, winkelier, wat
moet een schoolmeester zeggen? Het bestier opent eene
schole, nevens zyne schole, gebruikt zyne macht en
kracht om kinders aan te trekken, aanveerdt voor niet,
dwingt zyne onderdanen naar zyne gestichten te
komen, en doet daar en boven den schoolmeester
lasten betalen om zyne eigene schole dood te doen en
en zyn eigen zelven zyne broodwinninge te ontnemen!
. . . . en die lieden hebben vrouwe en kinders! Doet
zulke dwingelandye u het hair niet te berge ryzen?
0 myn vaderland! Hebt gy het slavenjok van Jantje
Kaas afgesmeten, om te kruipen onder den voet der
francmacons! 0 belgen, hoe hebt gy u uwe vryheid
laten ontfutselen! Ah! Opent toch uwe oogen; dat alle
gezindheden vereenigen, gelyk in 't jaar 3o. Laat ons
de vryheid weerom vragen voor welke wy gestreden
hebben, en stryden zonder ophouden, met alle wettige
wapens welke de constitutie ons ter hand stelt. Vereenigd moeten wy zyn:
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Eendracht
Maakt macht!
Zal het gezeid worden dat de vlamingen slavernye
verdragen? Neen, wy zullen stryden tot der dood toe:
zonder schroom, verzekerd van welhaast te molten met
trotschheid uitroepen:
De orangisten en de francmacons zitten in den zak!
Vivat de vlamingen van den ouden bak?
(2 September 1865).

GILLEKE LEEFT NOG.
Met ingang van septembris is er in de kerke van
Sint-Gillis, te Brugge, een alderschoonste steendruk
van Sint Gillis-in-de-Woestine uitgegeven en verkrygelyk gemaakt. Sint Gillis staat er op, afgebeeld, na de
vermaarde schilderye 1 ) van Hans Memlinc, die nu
nog op de academie staat. 't Is Mr. J. Petyt, van aan
Sint Jacobs kerke, die den Sanct of het „santje", zoo
men zegt, nageteekend heeft, en M. Herreboudt heeft
er alderschoonst de legende bygedrukt, als volgt:
Sint Gillis of Sint Egidius, was van koninklyke afkomste, en wierd, omtrent het j aar Ons Heeren 61o, te
Athenen, in Griekenland, geboren. Zyne ouders, die
1 Die schilderye heeft Memlinc geschilderd, in 't jaar
1488, voor Sinte Semoer's (S. Mauri) en Sint Gillis autaar,
in Sint Jacobs kerke, te Brugge. Zy stond daar tot in de
geuzentyd, toen wierd ze in Sint Juliaans gezet, in 1794 van
de fransche gestolen, naar Parys gevoerd, en, na den slag
van Waterloo, in 1815, terug gegeven aan . . . de Academie,
waar ze nu staat. „'t Santje" is te koope voor 1 o centime n,
by Petyt, by Herrebout en Zoon, en by de stoelzettige van
Sint Gillis.
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uitnemende ryke en christelyk waren, en spaarden
geen' moeite om hem wel op te brengen, en, in korten
tyd, deed Egidius zoo grooten voortgang in deugdzaamheid en geleerdheid, dat iedereen daarvan verwonderd stond.
Van jongs af, had hy veel medelyden met de arme
menschen, en hy decide hun al zyn goed uit, als zyne
ouders kwamen te sterven. Op eenen zekeren keer dat
hy naar de kerke ging, vond hy langs de strate eenen
armen en zieken man, die hem om een' almoese vroeg;
hy en had geen geld, en hy deed zyn kleed af, en hy gaf
het aan dien armen mensch, die 't aantrok, en zoo met
een genezen was. Dit mirakel, en meer andere, maakte
veel geruchte, en welhaast was Sint Gillis verre en
by vermaard. Maar door dien dat hy oprecht ootmoedig was, en maar en zocht om onbekend te blyven,
zoo besloot hy zyn vaderland te verlaten om God in
de eenzaamheid te gaan dienen.
Hy trok over zee naar Vrankryk, en kwam in de stad
Arles toe. Daar genas hy eenen zieken, die al drie jaar
de korsen hadde, en moest weer vertrekken om den lof
van de menschen te ontgaan. Niet verre van de Rhone,
die eene groote riviere is, lag er een uitgestrekte wildernisse. Sint-Gillis ging er naartoe, en vond daar eenen
heiligen eremyt, met name Veredemius, by wien hy
twee jaar bleef wonen. Maar allichte wierd hy, in zyn'
kluize, ontdekt en men kwam daar van alle kanten
naartoe geloopen. Zoo Sint Gillis verliet Veredemius
ook, om ievers elders een' schuilplaatse te zoeken, waar
hem niemand meer en zou achterhalen. Als hy den
geheelen dag gegaan hadde, kwam hy aan eenen
dikken bosch, en in dien bosch vond hy eene spelonke,
en 't was daar dat hy eenigen tyd verborgen bleef, en
met niet anders bezig en was als met bidden en mediteren. Hy at de kruiden der aarde, en God, in Zyne
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goedheid, zond hem eene wilde hertinne, die hem laafde met hare melk. Daarom is't dat Sint Gillis met die
beeste nev ens hem geschilderd staat.
In 't jaar 673, was Flavius Wamba, koning der
Westergothen, in die streke aanwezig, en 't gebeurde
dat hy, met eenige van zyne officieren, ging jagen in
den bosch waar Sint Gillis woonde; niet verre van
zyn' spelonke, kwamen zy die hertinne tegen en
schooten daarachter. Maar in de plaatse van ze te
treffen, kwetsten zy, zonder te weten, Sint Gillis aan
zyn hand; en daarom is't dat hy pleegt verbeeld te
staan met 'nen pyl in zyn hand, of, gelyk hier, in de
mouwe van zyn habyt. De jagers vervolgden de hertinne, en alzoo ontdekten zy den kluizenaar, want ze
zat by hem gevlucht. Het vinden van Sint Gillis in
de wildernisse ziet men in 't wit marbel gekapt staan,
omleege op den voorkant van den hoogen autaar, in
Sint Gillis kerke, te Brugge, en in dezelve kerke hangt
er, in den zybeuk, achter den preekstoel, eene schilderye, die deze gebeurtenisse verbeeldt.
Wamba sprak schoone, opdat Sint Gillis zoo willen
meekomen hebben naar 't paleis, en offerde hem al dat
kostelyk is; maar Sint Gillis en wilde van geen presenten hooren, en nog veel min zyn' wildernisse verlaten.
Eventwel, op het aanhoudend vragen van den Koning,
liet hy toe dat men daar, in de eenzame plaatse, een
klooster zou timmeren, en als het nu opgemaakt was,
wierd hy zoo lastig gevallen door Wamba, dat hy, met
tegenzin, aanveerdde van abt te worden van 't couvent.
Daarom staat by dikwyls met miter of staf verbeeld,
gelyk boven den hoogen autaar van onze kerke, en
op de roe van den roedrager.
De heilige man ontving vele religieuzen, bestierde ze
in aller wysheid, en eindelyk, ryp in deugden en oud
van jaren, ontsliep by gerustelyk in den Heere, op den
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eersten dag van September, tusschen 't jaar 72o en 26.
De reliquien van Sint Gillis berusten meest al in de
kerke van Sint Saturnin, te Toulouse, waar men ze
naartoe voerde op 't einde van de jaren 1500, om dat
ze de Calvinisten niet en zouden geroofd en onteerd
hebben. In 't jaar 1466, wierd er een been uit zynen
arm aan Sint Gillis kerke, te Brugge, geschonken, door
den wel edelen heer Willem De Grachant, ridder van
't gulden vlies en kamerling van den grave van Vlaanderen. 't Kapitel van Onze Lieve Vrouw kerke, al de
geestelyken van Sint Gillis, en de vier biddende orders
van stad gingen processiewys tot aan sinte Kathelinen
poorte, om die schoone reliquie in te halen, en
brachten ze met vele ceremonie tot binnen onze kerke,
waar zy nu nog bewaard en vereerd wordt. De kostelyke ryve waarin zy berustend is, wierd gemaakt in
't jaar 1593, en gegeven door den pastor van de
prochie, M. Adriaan Vander Haghe, zoo als 't op de
ryve te lezen staat.
Alle jare, op den eersten dag van September, wordt
er in deze kerke water gewyd, ter eere van Sint Gillis;
als men daarvan drinkt met eerbied en betrouwen,
dient dit water om, door de voorsprake van onzen
heiligen patroon, bevryd te zyn van korsen, peste en
cholera, en van allerhande besmettelyke ziekten.
De menschen vertellen daarby nog, 'k en weet niet
of 't waar is, als Sint Gillis die schote in zynen arm
gekregen hadde, en dat koning Wamba, met zyne
japers, daar by hem stond, en klagen, dat Sint Gillis
zei: „'t en is niet! Gilleke leeft nog!" en dat men
naderhand daar een familiespel van gemaakt beef t,
dat ik, op eenen zekeren keer, te Poucke in Oostvlaanderen, hebbe zien spelen.
Namelyk :
De familie zit rond de tafel en rond den heerd, en
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men ontsteekt een sulfer, die men, al branden, aan
een's gebuur of een's gebuurnege overgeeft, zeggende:
„Gilleke leeft nog!" Gebuur of gebuurnege doet en
zegt percys het zelve, en men geeft alsan voort, van
hand tot hand, tot dat Gilleke dood is. In wiens
handen Gilleke sterft, dat is, de sulfer dood gaat, hy of
zy moet pand geven, of boete doen, of is „a f" gelyk in
andere spelen.
De schalkaards trachten altyd, in 't overzetten, zoodanig de sulfer te houden, of, als men ze al vast heeft,
te bewegen, dat men gevaar loopt van een's vingers
te branden, het gene, by kinders en vrouwelien bezonderlyk, aanleidinge geeft tot uitroepen, schetteren
lachen en woeyeaayen dat 't schailwe geeft.
Dat altemaal, gemengeld met den herhaalden roep
van „Gilleke leeft nog!" en de haastige bewegingen
van die Gilleke zou geern kwyt zyn, is een leutig vertoog, waarvan het oud geheugen misschien menigen
lezer of lezeresse zal doen monkelen.
God gave't! en „honni soit qui mal y pense!" 't gene
te zeggen is: dat er geen blommen zoo schoone en zyn
dat er de kobben geen vergif en stoffe en kunnen uit
halen om de weldenkende honinkbietjes in te vernestelen en kwaad te doen.
In het woord Gilleke heeft men een bewys hoe onze
grootheers en grootevrouwen eertyds de letter g, (of
dje,) uitspraken, in vreemde woorden, zoo als Gillis,
Gent, Gooris, Gelm enz. Men zei immers, en men zegt
nog: Djillis, (Djilleke, Djille, Djillen) djent of djint,
(schoone) Djooris en Djelm (Willem).
Of 't van daar is dat Djoorn komt en wete ik niet.
Wil-je nog wat weten van Sint Gillis?
Daar kwam een keer een by hem, die niet en wilde
gelooven aan de Onbevlekte Ontvangenisse; en weet-je
wat dat hy deed? hy hukte hem neere, en hy schreef
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in 't zand, gelyk Onzen Lieven Heere, als ze die
vrouwe by Hem brochten, die zulk een groot kwaad
gedaan hadde.
— En wat schreef hy?
— 'k En weet het niet!
— Ja maar Sint Gillis?
Hy schreef aldus : de alderheiligste Maagd Maria,
Onbevlekt,
Voor de geboorte
In de geboorte
En na de geboorte
van Onzen Lieven Heere Jezus-Christus!
— Hewel, en wat zeid by toen?
— Niemandalle, maar 't er schooten 3 blanke leliEn
uit den grond, met elk een blanke blomme daarop, de
eerste achter 't woordeke „voor," de tweede achter
't woordeken „in", de derde achter 't woordeke „na",
en de ongeloovigaard stond verbaasd en bekeerd te
kyken.
Dat hebben ze my verteld in Duitschland, en inderdaad, ze schilderen daar Sint Gillis met drie lelien,
in de plaatse van met ne pyl.
Dit zy alle fraaye lezers ende lezeressen t'hunnen
besten!
( 2 September 1865 ) .
DE VLIEGENDE PAUW OF
PENNINCK.
Assa! jongens, wie wilt er ne vliegende' penninck?
Gaat 's nachts om elf uren gaan zitten met een tafeltje
en een blokstoel te midden van een kruisstrate, op de
knok; op uw tafeltje zult ge leggen een toegeknopten
lynwaden zak met een katte daarin; welhaast verschynt
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de prinse der duisternissen met al zyn hovelingen,
gekleed gelyk groote heeren, en ze vragen u wat dat
ge verkoopt. — Een haze! antwoordt gy. — Hoe veel
moet hy kosten? — Ne penninck — De zwarte menheere steekt u het gevraagde stuk in d'hand en hy
verzoekt u van nooit omme te kyken, als je naar huffs
keert, of wel, dat ge zoudt de nekke gekrakt zyn. Ge
salueert ze gy, en ge vertrekt, met uwen penninck, en
hoe zeerder dat ge loopt hoe eerder dat ge t'huis zyt.
De duivels maken bachten u en aanzyds u alle slag van
duivelderyen, spokeryen, gedruis, gespuis; ge hoort ze
kermen, zuchten, tieren, briesschen, kraken, donderen;
alles staat in vlamme en vier, 't weerlicht en 't weerschynt gedurig, maar ge'n moogt niet omme kyken,
anders uw nekke.... Ge ziet stroomen bloeds in de
grachten liggen, spoken, waterduivels, doo'keersen,
padden, serpenten, enz., nevens u, in masse; hier end
daar vertoogt hem een duivel met zyn klauwen en zyn
hoorns, leelyk genoeg, en ze stinken nog daarby; 'k
belove-t-je dat ge er by zweet en beef t, en, kykt-je
omme, ge wordt seffens de nekke gekrakt, net g'lyk
Karel Leemans doet, te Mercken, met de wilde aanden
die hy in de kooye vangt, en daarvan en geneest men
niet. Als ge t'huis komt, moe'tje seffens nen dreupel
brandewyn pakken, om 't verschot in te jagen, en
alzoo hebt gy ne vliegenden pauw volgens de tweede
„matote".
( 2 September 1865).

DE RUNDERPESTE.
Ziet een keer, myn fraaye welpeizende jaardertigers,
wat dat de gazetten nu zeggen; die eertyds zoo stout en
zoo luide spraken van voortgang en progres in stoffe401

lyke zaken, en die met ons den zot hielden en ons uitmieken voor achteruitwerkers en oudeleurders.
Zy die nooit nievers een hoeksken en hebben om te
spreken van den voortgang en 't progres in de goe
zeden en in onze eigene oude geloovigheid en christelyke religie.
Zy die integendeel dikwyls onvoorzichtige dingen
vertellen die, waar of valsch, niemand geen deugd en
doen noch en kunnen doen.
Die gazetten, die niets en zouden moeten veranderen
aan hunnen opstel en maniere van schryven, waar 't
zake dat er noch God noch religie meer en ware, met
oorlof gezeid.
Die schryven als of de mensch niet anders en ware
als een geleerd en verstandig stuk vee, dat, met het
ander onverstandig vee, te leven en te handelen heeft.
Die gazetten die ten hoogsten gaan dat ze gaan
kunnen, en al hun lynwaad uithangen, als er ievers
eene nieuwe manier van vette uitgevonden is, waar de
een of de andere heer hoopt, ten koste van de bedrogen
boeren, zyn fortune uit te slaan, en zyne beurze mee
te vetten.
Die moeders van 't kwaad en styfmoeders van 't
goed.
Die gazetten, en schryvers van gazetten, die maar
goed en weten van die kwaad en averechtsch zyn, die
twyfelachtig spreken van den Paus, maar toch daarvan
spreken, die niet en schynen te weten wie dat er gelyk
of ongelyk heeft: Christus of de boozen, God of Satan.
Wat zeggen die gazetten nu?
't Progres en heeft de runderpeste niet kunnen
beletten.
't En heeft ze niet kunnen voorzien zelve.
't En kent er geen ander middel tegen als kapot
maken, en dien middel weet iedereen.
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En daarenboven de runderpeste, 't is eene van de
natuurlykste gevolgen van 't progres, van te willen te
zeere ryke worden, van 't snel vervoeren van runderen,
land uit land in, daarvan is de runderpeste voortgezet,
eerst van al in dat land dat de progressisten altyd voor
onze oogen houden als het geboorte land van 't progres,
waar alles floreert en (op zyn engelsch) gelukkig is!
Wat zeggen die gazetten nu?
Ze geven lange beschryvingen hoe dat eene beeste
al is, die de runderpeste heeft; ze zeggen hoe dat ze
steent, en kruit, en afloopt en klagelyk ziet, ze schryven
kolommen vol grieksch en latyn, en engelsch (met hair
op), en waar komt het al op uit?
Doet de beeste dood! 't progres en weet ze niet hoe
genezen.
Armen troost die de religie van 't progres weet te
geven! 'k Ben ik een arme katholyk, en 'k weet ik ook
dat myne beesten stenen en kreunen, en 'k weet ik
ook dat de runderpeste eene straffe is, waartegen,
tot nu toe, God wilt het zoo, geen remedie my
baten en kan; en myn gezond verstand leert my ook
dat dood doen en delven het voortzetten misschien
belet.
Progressif gesproken, 't zou my voordeliger zyn te
verkoopen, tegen een pryzeke, maar ik ben christen en
katholyk, 'k hebbe en 'k eerbiedige myn conscientie, ja
zelfs de lief de leert my compassie hebben met andere,
ten mynen eigen onkoste, en ik hebbe by veel spreuken
en wyze lessen geleerd (in de Stemme niet, natuurlyk),
dat Christus meer uitgestaan heeft voor my als ik voor
hem of voor mynen even naasten.
Maar dat zou kunnen te christelyk worden.
Eilaas, eilaas, dat het hedendaagsch 't gebruik is weg
te steken het gene dat het waarste en 't zekerste en 't
beste van al is: Christus en Zynen troost in 't lyden.
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Gy zoudt kunnen peizen dat ik tegen 't progrês ben!
Niet te doene! Ik ben om al te bewaren dat goed is,
tot dat wy iets vinden dat zeker beter is; ik ben om
voorzichtig te zoeken, en als God ons laat vinden, zoo
Hy beloofd heeft, Hem te bedanken; ik ben om al dat
nieuw en goed is te gebruiken ter eere van die 't gaf,
en om nog nieuwer en nog beter te achterhalen, ten
onzen voordeele; ik en ben niet om seffens te loopen,
als er ievers een progressist een fyn middeltje uitgespeculeerd heeft om zeere ryke te worden, noch om dien
progressist te laten riemen uit myn vel snyen, en als
't nypt, goedsmoedig te peizen: 't is progth; niet te
doen: ik ben een voorzichtige zelf-progressist, en ik
progressere op myn rekeninge, en hope, op 't ende
van 't spel, dat ik geen progressive banqueroute en zal
maken, noch met den lanteern aan den dysel, roef weg
ryen, lyk die franschman die myn grootvader gerenueerd heeft, die ne stikkekooper was, God geliev'
zyn ziele, en vergeve die hem ongelyk deed.
Ik wete daar nog by, en dat weet al die christen is,
dat de menschen zelve 't kwaad in de wereld gebracht
hebben met te handelen zonder God en tegen God,
zoo als ze ons nu zouden willen leeren doen, en dat
met opgezetten wille.
't Kwaad en is van God niet, wy hebben zelve de
keeste van 't kwaad geleid in den vryen wille, die
kwaad gedaan heeft, en 't kwaad, de ziekte, de dood
is sedert dien gevallen op al dat leeft en niet en leeft.
't Kwaad is in de wereld, weert het gy daaruit,
progressisten!
Om niet te sterven, men moet niet geboren worden,
en dat stuk progrês, waar geene slechte gevolgen van
en kunnen komen, en is nog niet uitgevonden, contrarie, hoe grooter progris, hoe grooter kwaad dat er
mee kan ten uitvoer geraken, gedaan worden en van
komen.
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Ziet byvoorbeeld de runderpestc!
Het waar progres en de triomfe over 't kwaad, de
ziekten, de rampen, de ongelukken en de dood zelve,
dat is Christus!
Hy alleene leert ons 't onvermydelyk kwaad, (ten
minste) dragen als eene straffe en als eene boete, zoo
Hy voor ons gedaan heeft, en alzoo bringt het kwaad
goed te wege; Hy alleene kan de kunste van uit kwaad
goed te maken : uit armoe verduldigheid, uit rampen
en ziekten voldoeninge en verdiensten, uit vallen weer
opstaan en niet meer van den man maken, uit sterven,
't ergste kwaad van al, leven; en dat voor altyd, in het
land waar ziekte noch rampen, tranen noch ongelukken, sterven noch dood meer en zal bekend, noch
progres van nooden zyn.
Een Bingen is troostelyk : de vlaamsche We, die
nievers toe en deugt, heeft de eere van die leelyke
plage te mogen nen name geven: „la runderpeste" zegt
de franschman!
(16 September 1865).

WAT ARM KARELKE IS DAT.
Het yolk heeft veel macht, maar 't en heeft de
macht niet van zyn eigen zelven door zyn eigen zelven
te bestieren: dat en kan het niet en het is noodzakelyk
van, of wel van elders eene bestierende macht te aanveerden, of wel een of meer mannen uit het yolk te
kiezen om bestier te voeren over het yolk.
Ja maar, van zoo haast als dat die gekozen mannen
uit het yolk die bestierende macht in handen hebben,
dan vergeten zy allichte dat ze van 't yolk gemaakt
zyn, en in 't yolk moeten terug keeren, net gelyk Adam,
die van stof en aarde was, en tot stof en aarde vergaan
zou, al, uitgeweerd de ziele.
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Ze vergeten't.
„Hooge zit verre ziet" zegt het spreekwoord, en ze

zien zy waar dat er een profytjen aan vast is veel beter
en veel eer als al die omleege by 't yolk gebleven zyn,
en ze peizen : wacht een beetje! dat is bier goed zitten,
en ze zetten bun eigen zelve vaste, en ze schoorvoeten
al hun macht.
Afkomen als men juiste den wierook en de profytjes
gewend is, het scheutelke laten staan en eerdappels
eten met de grauwe kazakke, als men eenthoeveel jaar
geburgemeesterd, geministerd of gerepresenteerd heeft,
dat en valt maar hard op de menschelyke mage, die
sedert Adams tyd wat al te teerzeerig geworden is.
Zoo, 't en is in 't geheele niet te verwonderen dat die
nieuwe soorte van gekozen koningen, wil ik zeggen:
ministers, burgemeesters, representanten, allichte verbasterd worden, en dat het arm yolk, na patientig goe
bestierders gezaaid en gevet te hebben, eindelyk niet
anders en ziet uitkomen als tyrannen, dwangmeesters,
koppige deugenieten, die op het yolk zyn schouders
staan, met ysnagels in hun klampen, en die riemen
snyden uit het vel van ons herte.
De hoirie van de goe koningen is ook alzoo verbasterd, en 't yolk heeft op zynen poot gespeeld en niet
meer willen „schotirke" staan, en 't heeft die gasten
afgesmeten.
Toen hebben ze die nieuwe kiesmaniere uitgevonden,
om meesters te kiezen, maar de plage is er ingekomen,
en 't en is geen beteren meer aan.
Eh ja, ziet een keer, als het tyd is van of te komen,
voor 't is gelyk wat soort van meesters, hooge of leege,
daar zynder die 't gewillig doen; die wel bestierd heeft,
niet voor hem, maar voor 't yolk, die laat het geern
aan een ander over, en by zegt: wel en kan maar wel
zyn, 'k en moete toch geen dank verwachten, 't en zy
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van God, en hy komt liever af, als dat hy op gegaan is.
Maar de deugenieten, die der hun eigen profyt, hun
eigen eere, of de eere van hunne nichtjes en kozyntjes
aan vast gebonden hebben, met allerlei koordekes en
lintjes, de die .... !
— 't Is tyd van afkomen! roept het yolk.
— g'Hebt er my opgezet, ge kunt er my afhalen!
zeggen ze, en ze verbarricaderen hunne hooge positie,
en ze laden hunne groote canons, en tot hunne kleene
pistoolkes toe, en geheel hun leper nichtjes en kozyntjes
staan de wacht, om al die hunnen grooten „heer
kozyn" zouden willen afhalen bedekt ne kap in hun
been te geven, dat zy met hunne neuze in 't zand
rollen. Ja, tot de laatste garde charnpetre, die meer op
zyn kazakke peist als op zyn eigen 's zelfs vryheid en
geloove, hy leest hy ook al een kruisgebed, op zyn
mode, met hier en daar ne knoop daarin, om den
groot-champetre te houden blyven zitten.
En hy blyft zitten.
Maar hy zou al gelyk moeten vallen, door de macht
van 't yolk, ware't niet van nog wat anders!
Namelyk, en ge moet nu wel opletten:
Kykt, zeggen ze, ziet gy ginder verre, bachten
ulieden die my zoudt willen hier afhalen, ziet gy dat
zwart spook niet, uit de middeleeuwen? ziet gy daar
die papen komen om uw bloed? Neen, neen, M.Kaplaan niet, dat is ne fraaye veint; noch M. Pastor ook
niet, dat is een treffelyk, gedoogzaam priester; noch
Zyne Hoogweerdigheid niet, dat is een van 't rechte
bedde; neen, neen, neen, de die niet, en de die niet,
maar de papen, ze komen, ze komen, met yzers en
tangen, en vier en brandstapels, banvloeken, en, en,
en, de papen! de papen!
Zoo wete ik nen engelschen boerenknape die met
een beurze geld van stad kwam, by nachte, en over407

vallen wierd van eenen highwayman, dat is in 't
engelsch een baanstroper.
— Geld of uw leven!
— Aai Heere! zei de english boy, 'k bender aan,
maar, met den anderen woorde:
— 'k En zou 't al gelyk niet geven, zeide hy, dat
't niet en ware van dien leelyken zwarten daar,
bachten u!
En de highwayman keek omme.
En, binst de wyle dat de highwayman ommekeek,
naar dien ingebeelden zwarten, myn english boy had
hem zyne draaipistole, die een zevenschot was, uit
zyn hand gewrongen, en hy schoot hem ter plekke
dood.
Alzoo gaat dat.
't Volk kykt ook omme, en 't is zoodanig verschrikt
van dat zeggen en herzeggen, van die hooge zit en
verre ziet, dat ze peizen dat er waarlyk een geheel
leger spoken uit de helle gekomen is, en ze loopen
om daartegen te vechten; en ze slaan en ze smyten in
den wind, tegen die ingebeelde papen, en, ondertusschen, hooge zit verre ziet zet zynen throon al vaster
en vaster, en hy vischt onder 't yolk hier end daar nog
ne mageren stokvisch of twee van ne kozyn of nen
employe daarby, die niet te verliezen en al te winnen
beef t, en 't gefopte yolk keert triomphantelyk terug
van zyne expeditie tegen de papen.
En ze komen van Caneghem!
Ziet gy wel! zeggen ze toen die aan 't hoofd zitten,
dat „wy" u verlost hebben van de papen? Ze zyn
wederom terug geslegen en verwenscht in de roo zee,
voor zeven jaar, (of tot dat't nog ne keer kiezinge is),
en . . . .
Hourah, roept het yolk, viva de ribberol! weg met
de papen!
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En M.Kaplaan krygt op zyn hoedtje, al is't dat by
een treffelyke veint is!
En ze roepen zoo dondersch styf, dat ze den hamer
niet en hooren, noch de nepe niet en gevoelen van
smedtje viole, dat bezig is met het yolk, het arme yolk,
de boeye, die los was, weer aan 't been te slaan.
Aai Heere! ik heb dat zien gebeuren, en geweend
terwyl ik peisde op Kortryks velden, waar 't yolk zoo
groot was, en ware vyanden bevocht, met eigen wapen
en kracht en macht, en de aarde van Vlaanderland
omhelsde, en, onder den zegen Gods, uit de hand des
priesters, de vyanden te keere vloog die 't nu zoo
goedsmoedig ligt de hand te lekken!
Waar is de eere van Vlaanderland naartoe en de
vlaamsche vryheid onzer ontzaggelyke gemeenten!
Wat is Brugge, byvoorbeeld geworden?
Ah! „de reuzen van de middeleeuwen"! zei Karelke
Versnaayen van Gent, op 't congres te Rotterdam.
De reuzen van de middeleeuwen zyn altemaal onvlaamsche, onchristelyke, onhertelyke Karelkes geworden, te beklagen en te bespotten, gelyk het arm Karelke
dat in 't liedtje staat dat iedereen weet, en dat eindigt
met dit klagelyk verzeke :
( Zingt de reste zelve)

Wat arem Karelk' is dat!
(7 October 1865).

ZE TWISTEN OM EEN SPELLS.
Na twee jaar wachtens, heeft het wederom taalcongres geweest, en dit maal te Rotterdam, zoo't hier
te Brugge was, in 1863.
Zestien jaar lang komen de vermaardste taalgeleer409

den van zuid en noord Nederland te samen, spreken
veel en schoone, maar en kunnen nochtans, met al hun
vele en schoone spreken, tot geene afgemaakte zaak
geraken.
't Is waar, als wy tyd van leven hebben, zoo zullen
wy, binnen 25o jaar of zoo, een volledigen nederlandschen woordenboek hebben, die ons vlaamsch,
onder andere, recht zal doen, en als vlaamsch en
nederlandsch erkennen wat velen onwetens verachten.
Maar wacht daar achter.
Ik zegge : ons vlaamsch erkennen, en de weinige
bladen woordenboek die wy al in bezit hebben
bewyzen dat ik recht hebbe van dat te zeggen.
Woorden die over jaar nog uitgelachen wierden door
sommige belachelyke halfgeleerden, staan daar nu
geboekt en erkend voor goe en gangbare munte by
hollandsche lezers en schryvers.
Byvoorbeeld, het woord slinksch, dat sommigen ons
zoo kwalyk nemen, bewerende dat wy linksch behooren
te schryven, vind ik op blz. 14.
Aakster is goed, en meer oorspronkelyk, volgens den
grooten woordenboek, als ekster, en de arme jongens
doet men al gelyk, tegen draad, ekster schryven.
Ale staat er in, met de beteekeninge die de landbouwers kennen.
Alwaardig, alwaardigheid alwaardigaard, dat al de
kanten van Kortryk zoo wel gekend is, en dat zekere
onvlaamsche vlamingen ons niet en zouden willen
vergeven, staat daar ook, met boven de 200 reken
dicht gedrukten uitleg daarby, toogende dat de
vlamingen dat woord zuiver bewaard houden, daar 't
de grootste en geleerdste hollanders kwalyk geschreven
en kwalyk verstaan hebben.
Schongelen, aanschongelen is nog al een dat burgerrecht verkrygt in den grooten woordenboek.
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En by en is nog maar aan 't woord aansle pen gekomen of daar omtrent.
En die woordenboekmaker en wist toen nog niets
van 't leuvensch idioticon, of woordverzamelinge, die
de jongelingen van „T yd en vlyt" uitgeven.
En by en wist nog niets van de kostbare en schatryke verzamelinge die te Brugge gemaakt wordt en die
byna drukkens gereed is.
Weet gy wie dat er geen vlaamsch meer en kan? die
vlamingen die van jongs of alles in 't fransch geleerd
hebben en alles willen op den franschen leest slaan,
tot de vlaamsche tale toe.
Als of 't het yolk niet en ware dat de tale maakt,
spreekt en bewaart, en als of er hier, zoo als in Vrankryk, eene kamer van 40 academie-mannen bestonde, die
zeggen moeten en beslissen welk vlaamsch gesproken
woord voor vlaamsch mag doorgaan en welk niet.
Averechtsch, dat iedereen toch kent, staat ook, ten
langen laatsten, in dien woordenboek, met nog ontelbare andere, en daar is een wezentlyke dienst aan de
tale gedaan en een middel van vereeniging, terwyl de
spellings-oorloge hoe langer hoe erger wordt, en nievers
geene eerde aan den dyk en bringt, om een keer een
spreekwoord te gebruiken dat by hollandsche en
vlaamsche dykedelvers even gemeen is.
Ons gouvernement heeft daar ook al moeten
tusschen komen, en, by decrete van Pereboom van
Iper, vastgesteld dat Devries zyn spelling de spellinge
is van Belgenland.
Ze zyn 't hier te lande zoo gewend van in alles de
Ministers ( als 't averechtsche zyn) te gebode te staan,
dat een geheele bende schryvers hun kazakke gekeerd
hebben, of ten minsten de kokarde aangedaan van de
nieuwe ministeriele spellinge, te weten de dobbele aa.
Inderdaad, vele die 'k gezien hebbe spelen net als
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van te vooren, onderhoudende eenen regel alleen van
Devries zyn spellinge, en 't is de dobbel aa, en daarvooren staan ze op de lysten van die's lands spelwetten
goed en getrouwlyk nakomen, om de wille van de eenparigheid.
Paard en peerd, is dat eenparig? Staart en steert,
vuur en vier, ik werd en ik wierd, is dat eenparig? En
dat staan alle leeraars ons toe, als goed en geldig; en
die wonderlyke eenparigheid, die zoo wenschelyk was,
waar 't op 2 letters aankwam die een en denzelven
klank verbeelden, wordt, al met een keer, daar gelaten,
waar 't geheele woorden geldt!
Laat ze twisten om een spelle ; daar zyn duizende
en duizende woorden die iedereen die spellen kan gelyk
spelt, hoe is dat gekomen? door 't lang gebruik; hewel,
het lang gebruik zal de reste ook wel effen brengen,
laat ons aan de tale werken en aan 't yolk, en iets
doen in de plaatse van te liggen vizevazen hoe iets
moet gespeld worden.
Als Maerlant schreef, wie wist er dan van woordenboek- en spelregels en ministerie-schoolmeestersdecreten? en hy schreef toch, en hy maakte de tale,
onze tale, onsterfelyk!
In Holland en zynder tegenwoordig geen drie taalgeleerden die geheel en gansch gelyk spellen.
In Holland en schryft het gouvernement Devriesens
spelwyze niet voor.
In de handelingen van 't zevenste taalcongres te
Brugge, vinde ik een dozyn verschillige spelwyzen,
onder ander die van den ouden fraayen J. H. Halbertsma, een Hollander, die ae schryft zoo als wy, en die
zegt, onder andere, sprekende van onzen ouden woordverzamelaar :
„Cornelis van Kiel of verlatiniseerd Kilianus,
Kiliaen, die niet minder dan een halve eeuw dat werk
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waernam. Staende op de schouders van zynen meester
Plantijn was 't ene uitspanning voor hem om diens
woordenboek ene lange reeks van jaren met alle
woorden, die onder zyn bereik kwamen, te vermeerderen. En hierby ging hy als een echt taelgeleerde van
het beginsel uit, dat de boekentael alleen de tael niet
is, maer slechts deel der tael, hoe gewichtig dan ook
om haer privilegie" ;
Zoo spreekt en zoo spelt hy.
Op het laatste congres van II september, te Rotterdam, heeft M. Alberdinck Thym onze Pereboomsche
spellinge „gebrekkig, beginselloos en in de hoogste
mate inconsequent" geheeten, en zyn zeggen met voorbeelden vastgemaakt, en doctor A. De Jager, van
Deventer, de grootste taalgeleerde van geheel Holland,
die ons eigen vlaamsch door en door kent, heeft een
boekske van 32 bladzyden gemaakt, heetende „bezwaren tegen de spelregeling voor het woordenboek
der nederlandsche taal".
Hoort : van twee manieren van doen, die alle twee,
volgens groote geleerden, even groote gebreken hebben,
houd ik liever aan de oude maniere, te meer om dat
wy in eenen tyd van wordinge en onderzoek leven,
waar niemand nog bekwaam en is, peis ik, het beste
uit te rapen.
„Den Denderbode", schryft nog altyd den, en hy
leeft hy ook voort. God help' hem!
( 7 October 1865 ) .
ANNEKE MAANTJE.
Hoeveel duizende oogen dat er woensdag avond
naar de mane gekeken hebben is God bekend; immers,
te midden den helderen praal van hare volheid, is zy,
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van ten 1 o uren voort, al ondervraagd, beginnen te
tanen en te verduisteren, dat het aardig om zien was.
Ware het eertyds geweest, men hadde zeere zeere al
de waterputten toegedekt, uit vreeze dat er de verduisterde mane zou ingekeken hebben, en 't water
bedorven; clan ware men, vol schrik, aan 't roepen en
aan 't tieren gega an, om den vreezelyken wolf, andere
zeiden de drake of gapaard, of te jagen, die de mane
wilde verslinden. In Groenland, waar Emilius De Kiere
verhoopt alhaast het geloove te gaan prediken, gebruiken ze nog kisten en ketels, en ze buischen en ze slaan
daarop dat 't schrikkelyk is, al om dat arm Anneke
Maantje te helpen. Hier moet het ook alzoo geweest
zyn, want Sint Eloy zegt, in zyne predicatien: „Niemand, is't dat de mane verduistert, en verstoute hem
van te roepen en te tieren: vince luna"! dat is : weert
u mane! en Sint Maximus, van Turyn, een kerkvader
van in de jaren 600 : „Ik hoorde, zegt hy, zulk een
geroep dat ik vroeg wat er schilde, en ze zeiden, dat
de kwellende mane met roepen te helpen was"; Juvenalis, een geleerd man te Roomen, in den heidenschen
tyd, weet ook van die averechtsch-geloovigheden te
spreken, waarvan de christelyke leeringe ons verlost
heeft. Toch en zouden sommige lieden nog niet
durven naar 't maantje wyzen, uit vreeze van ne slag
te krygen.
In tegendeel, de christenen, die geleerd zyn, weten
dat de mane geen licht en heeft noch en geeft van
heur eigen zelven, dat het al van de zonne komt, en
dat zy gelyk een spiegel is, waaruit het zonnelicht
weer afbotst, t'onzenwaard, als 't nacht is. Nu,
gebeurt het dat de wereldbol in den weg loopt, 't is
toen eene schaduwplekke in de mane, of men ziet ze
geheel te gansch niet.
0 gy die dit gelezen hebt, peist hoe de edele maagd
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Maria de mane gelykt en door de mane verbeeld
wordt, om dat ze van de zonne der rechtveerdigheid,
die Christus is, al hare eere en groote majesteit
ontvangen heeft, van heur zelven een mensch zynde
gelyk wylieden. Peist hoe Maria de mane overtreft
in schoonheid, om dat ze onbevlekt is, en om dat ze
nooit tanen en zal noch duisteren, zoo de mane doet.
Daarom plooit, onder hare voeten, by 't serpent, de
blanke manezikkel, terwyl de sterren rond heur hoofd
staan, en de zonne heur stralen weeft, rondom haar,
als een kleed. Daarom zegt de vlaming als hy heur
beeld ziet:
0 Maria, die daar staat.
Gy zyt goed en ik ben kwaad;
Wilt gy myne arme ziele gedinken,
'k Zal u een ave Maria schinken:
Ave Maria!
( 7 October 1865 ) .
VAN WAAR KOMT HY?
Als de pastor naar myn huis komt en my de eere
doet van zyn bezoek, en dat ik aan myn eigen zelven
vrage: Van waar komt hy? dan antwoorde ik my
seffens, en ik zegge: Van den Bisschop.
— En de Bisschop, van waar komt hy?
— Van de Paus.
— En den Paus?
— Van Sint Pieter.
— En Sint Pieter?
— Van Christus, God en mensch, die Sint Pieter
gezonden heeft en hem Paus gemaakt, om Bisschoppen
aan te stellen, die priesters wyen, en die pastors
zenden, om naar my te komen.
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't Is waar, de pastor is mensch, lyk ik, en kan falen
als mensch, lyk ik, maar, als afgezant van God en
stemmedrager van de H. Kerke en faalt hy niet; en,
faalde hy, de bisschop zou 't hem aantrekken, en
faalde de Bisschop, de Paus zou 't weten en daarin
voorzien, en faalde de . . . .
De Paus en faalt niet, om dat Christus onfaalbaar
is, die ons, door den Paus, leert en in de waarheid
houdt en in de deugd.
De pastor komt van God en in Gods name, by en
steekt dat niet weg, integendeel, hy draagt een ander
kleed zelfs, om dat de menschen hem, als van God
komende, zouden herkennen.
Maar de burgemeester komt, en ik vrage my ook:
Van waar komt hy?
— Van de wet.
— En de wet?
— Van 't yolk, en dat is ik, en gy, en Pier, en Jan,
en Klaai, en de vrouwe en de kinders, die altemaal,
geen een uitgenomen, gelyk de burgemeester zelve,
katholyk gewonnen en geboren zyn.
— En wie betaalt er hem?
— 't Volk.
— En waarom komt hy?
— Om den wille van 't yolk te doen.
— En waar staat die wille bekend?
— In de wet, al by numero: I, 2, 3, en zoo voorts.
— Ha-ja-maar, by komt om myn dochterken en
om myn zoontjen op de staatschole te krygen, staat
dat ook in de wet, en is dat de wille van 't yolk?
Neen 't! daartoe en zendt hem de wet noch het
yolk niet.
— Van waar komt by dan?
— Ha! daar is de questie, van waar komt hy?
zoude by 't durven zeggen, wie dat er hem gezonden
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heeft en van waar dat eigentlyk den eisch uitgegaan
is, dien hy, gelyk een brood-bedelaar, herhaalt, van
deure te deure : geeft my uw dochterken en uw
zoontj en !
'n Staat niet te zien, lieden van te lande, 't zal aan
uwen kant gaan komen, de steden, Brugge vooren, en
dan allengskes naar de dorpen in Vlaanderland!
— En van waar komt de burgemeester?
— Hoort, hy en komt om uw dochter niet als burgemeester; geheel zyn burgemeesterschap steekt hy in
zynen zak, als by om uw kind komt. Als burgemeester
heeft by het schoon recht van, met uwe en myne
schoone duiten, eene schole te stichten. Als vader,
heeft by het recht daar zyne dochters in te besteden ;
maar, noch als burgemeester, noch als vader, en heeft
by recht aan uw of myn kind, en, komt by er omme,
hy komt als enkel mensch, beneden my, by vraagt, by
vernedert hem, hy erkent myne overheid, en myn
recht van hem te ontzeggen, als ik wil.
— En waarom komt by toen?
— Hewel, by komt als metsenaars-diendere.
Dat is eene geheele nederige neringe en gilde van
menschen, te Brugge en elders, die de lasten dragen
voor de metsenaars-bazen, die omhooge werken op de
stellinge, en de burgemeester is metsenaars-diendere,
met een geheelen hoop andere, en de briken die by
moet opdragen, om 't groot gebouw op te maken,
zyn onze kinderen, yolk van Vlaanderen, en de moortel, waarmee men ze in dat gebouw zal waste metsen,
is eene nieuwe soorte van cement, daar de bazen
het secreet van weten, en men zegt er tegen „progressiven educatie-moortel" a la Paul Devaux.
Verstaat gy wel : daar zyn immers lieden op deze
wereld die eenen nieuwen torre van Babel bouwen,
om, op hunne maniere, naar hunnen hemel te gaan,
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den hemel van rykdom, eere, glorie en macht; dat
zyn ze die, vry van God en van Gods wetten, tegen
Hem opmetsen : daarom heeten ze vry-metsenaars; ze
hebben de mate genomen van hun gebouw op de
kerke Christi; 't is een, 't is onheilig, 't is postelyk, en
't staat gesteund op alle natien en landen des werelds.
Zy en hebben geen zienelyk hoof d, maar ne zienelyken
steert, zoo lang als van hier tot aan beloken Paasschen.
De eigentlyke metsenaars, die hunne preuven gedaan
hebben, weten de mate en de hoogte, en de dikte en
de breedde; de metsenaars-dienders weten daar iets
van, na mate dat ze hooger op de stellingen en op
de leeren geraken, maar de onderste, die zand delven,
en kalk blusschen, gelyk den burgemeester, he, 't zyn
dikwyls fraaye dommeriks, katholiken zelve, die zoo
hooge niet en kunnen kyken als dat de tweede of
derde stellinge reikt, verre van te weten wat er daar
boven al omme gaat! Maar al gelyk, 't is hun beloofd
dat ze zullen hooger geraken en wat zyn, als zy veel
briken en goe moortel brengen, en dat de bazen niet
en moeten wachten, wanneer ze met hun truweel op
den ydelen moortelbak slaan en roepen : Burgemeester,
moortel, en dat wat rap, of gy krygt een brike naar
uwen .... !
Ha 't zyn zooveel burgemeesters die hedendaags van
die neringe zyn, te weten metsenaars-dienders!
— Zoo van waar komt hy?
— Van de vry-metsenaars, les franc-masons, zoo ze
dat in 't waalsch zeggen.
— Maar onze burgemeester by voorbeeld, Mynheer
van Dinge daar, hy en is hy geen francmacon, foei: hy
gaat naar de misse en alles!
— Précis, hy en is hy maar nen diendere! en de
die en meugen niet al te fyn zyn.
(14 October 1865).
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't IS AL HUTSEPOT t'HOOPE.
Men vindt onder de averechtsche drie soorten of
klassen van menschen. Maar zaten zy al in eenen zak,
ik en zou waarlyk niet weten, wie daar eerst uittrekken. De eene zyn openbare goddeloozen, die spotten
met God en zyn gebod opentlyk en die durven in
groote letters drukken en in publike vergaderingen
uitroepen: weg met den godsdienst, men moet hem
onteeren en in het slyk versmachten. Deze is rechtzinnig en ongeveinsd, men noemt het : nen ultra.
Andere willen in den grond het zelfste, maar zy zyn
voorzichtiger. Zy roepen naar de eerste : zoo geweldig
niet! Wy en zouden niet gelukken, laat ons spreken
met eerbied van den godsdienst onzer vaderen, van
den priester die hem met geene politieke en moeit,
in tusschentyd zullen wy overal den invloed van den
godsdienst vernielen en ondermynen, zonder dat de
menschen het byna geware worden. Deze noemt men:
doctrinairen.
Een derde classe, slaven genaamd, bestaat uit
menschen die to kerke gaan, naderen tot de H. Tafel,
naar de misse gaan, zelfs somwylen kerkmeester zyn.
Sommigen zyn van christene ouders geboren en zyn
christelyk opgevoed geworden. Nochtans men ziet hun
in alles mededoen met de eerste. Zy stemmen averechtsche wetter' en ondersteunen de averechtsche in
alle hunne werken.
Gy hebt misschien dikwyls by uw zelven gezeid: wat
aardige kerels zyn dat? Ik en versta my daar niet aan.
Maar ik zeg by myn zelven: deze zyn in den grond
van 't herte katholyk, zy hebben nog het geloove
bewaard of zy en hebben niet meer geloove als de
andere. In 't eerste geval zyn 't lafheiligen, die al
hunne eigene overtuiginge afleggen, aan al hunne
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eigene gevoelens verzaken om te schuifelen en te
dansen, gelyk een ander zingt. Zy zyn de verachtelykste der stervelingen. In het tweede geval zyn 't
schynheiligen en valschaards, verraders, en zoo zyn ze
al hutsepot gelyk.
(i8 November 1865 ) .

GOD VORDERE DEN KONING.
Onze wyze en oud gedaagde Koning komt, by al
den rypen raad en 't goed bestier dat hy zyn yolk
gegeven heeft, nog die uiterste lesse te voegen, te
weten, dat ook koningen sterflyk zyn, en dat die
hoogst geklommen zitten in de eere van de wereld,
toch eens bekennen moeten, met Salomon, dat alles
ydel en bedriegelyk is voor den geest, uitgenomen den
Opperkoning bovenal onderdanig en dienstbaar zyn.
Hy had lang geleefd en hy is gestorven.
Wys was hy van raad, als Koning, tot aan de jaren
toe van zyne uiterste krankheid.
Daar en was geen kanse aan Koning te worden
over een nieuw en een kleen yolk, zoo als 't onze was,
in 1830, hy wierd het nochtans.
Hy trouwde de Konings dochter van Frankryk,
stond wel met Engeland, om de wille van zyn voorig
huwelyk, en hy was een duitschman van geboorte.
Hy was inderdaad Koning van zyn yolk en vader
van zyne kinderen.
Vele verdeelde brokken en stukken, oneenige
geesten en gedachten gerochten aaneen, voor een tyd,
om dat hy Koning was.
Daar zy God voor gedankt en de Koning, dien Hy
ons gegeven en genomen heeft.
Geheel 't land draagt of luidt de rouwe, dat ma .g
recht- of averechtzinnig zyn.
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De rouwe des herten ontbreekt hem niet, is't te
hopen, by zyne eigene kinderen, en kindskinderen, by
die groote Koninginne en christelyke moeder van onze
dierbare Marie Louisa!
God gedenke heur zalige ziele!
Menige christene herten, den koning toegenegen,
zoo eertyds de rechtveerdigen onder 't yolk des Heeren
God en den koning toegenegen waren, hebben ook
hunne bezondere droefheid te dragen: de lang onderhouden en geliefkoosde hope ligt eindelyk in stukken
gevallen en gebroken!
De Koning zou in den schoot der heilige kerke
sterven, hoopten wy, de koning is eilaas! buiten de
ware kerk gestorven en zal zaterdag door anders geloovigen begraven worden, dat weten wy nu zeker.
Gods besluit en de raad van de Voorzienigheid is
ondoorgrondbaar. Hy oordeelt en Hy recht, Hy houdt
de herten in de handen, en Hy beweegt die, hier- of
daarwaard, zoo 't Hem behaagt en zoo 't Zyn aanbiddelyk besluit is.
De koning der Belgen, als mensch, blyft ons, bezonderlyk in de pynelyke omstandigheden van zyne aflyvigheid, onaangeraakt.
Men smaadt de dooden niet!
Zyne Majesteit zaliger, koning Leopold I, is de
aartsvader van onzen koninklyken stamboom.
Zyn eigen kind, Leopold, de tweede van dien
luisterlyken name, gaat zondag, in de stede en plaatse
zyns vaders, den last aanveerden van ons, het yolk
van Belgenland, volgens den wille van dat yolk, onder
Gods wille, te bestieren.
Leve de gestorven doch onsterflyke koning, in den
persoon van Leopold den tweeden, den belg, den
katholyk, den vereerder van zyne ouders, den beminnaar van zyn yolk, den eerbiedigen bezoeker van het
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H. Graf Christi, den goeden vader van zyne lieve
kinderen, den getrouwen echtgenoot van Maria
Henrietta, onze nieuwe geeerbiedigde koninginne.
God vordere den Koning!
( i6 December 1865 ) .
GOD VORDERE LEOPOLD II.
Luistert, vrome Vlamingen, naar de woorden van
uwen Koning.
Hy was, in 't midden zyns yolks, op zynen throon
gezeten, in de tegenwoordigheid van Bisschoppen en
generaals, van heeren, vrouwen en kinderen, van zyne
eigene vrouwe, onze Koninginne, van zyn eigen
kinderen, onzen kroonprince, en onze princeskes.
Hy zat op zynen throon, dien zyn vader voor hem,
met het yolk, gesticht heeft ; hy kwam zoo even recht
te staan, en zyne bermhertige rechtveerdige Koningshand naar den Hemel te steken, naar den Albermnertigen, den Alrechtveerdigen van hierboven.
Hy had gezeid :
„Ik zwere de Grondwet te onderhouden en de
wetten van 't Belgisch yolk ; de onafhankelykheid van
de natie te handhaven en de geheelheid van de natie
te handhaven en de geheelheid van ons grondgebied."
Hy zat op zynen throon, al de Belgen zweegen, en
hy sprak :
„Mynheeren!
„Belgenland en ik, wy hebben eenen Vader verloren. Zoo gy nu al te samen zyne gedachtenisse eere
aan doet, zoo hebt gy hem eenpariglyk bemind in zyn
leven. Europa heeft in onze droefheid deel genomen :
de Keizers, de Koningen en de princen van andere
landen, hebben met ons de rouwplicht gekweten ten
opzichte van dien man, die zoo hooge verheven stond
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in hunne trouwe en in hunne vriendschap. In mynen
name dan, en in den name van Belgenland, heb ik
ze te bedanken".
(Als hy dat zei hy stond rechte en neeg naar de
princen, die, van by den hoogzetel waar de Koninginne placht te zitten, eerbiediglyk wedergroetten.
't Daverde overal van 't handgeklak, en hy zei voort):
„Nu, dat ik in de plaatse gekomen ben van eenen
vader, die, binst zyn leven zoo veel eere aangedaan
wierd, en zoo betreurd is na zyne dood, is myne eerste
belofte, hier, voor de gekozenen des yolks, dat ik zal
godsdienstelyk de geboden en de voorbeelden ga slaan
die Hy my achtergelaten heeft, (ze klakken) noch zal
ik ooit vergeten welke plichten ik te vervullen hebbe,
om de wille van die kostelyke nalatenschap". (W ederom wordt er geklakt).
„Is 't zake dat ik Belgenland geen groote regering
en kan beloven gelyk die van Hem die ons onafhankelyk gemaakt heeft, noch geenen grooten koning, gelyk
dien wy beweenen, toch belove ik ulieden eenen belg
voor koning, en dat eenen belg van herte en ziele!
('t breekt al uit dat er is en 't ruischt van 't eendelyk
klakken) eenen wiens leven geheel en gansch aan
ulieden is". (Nu en is er geen houden meer aan: op al
de banken, hooge en leege, is 't bravo! en „vine le roi"
roepen, en hoed jes om hooge steken, en zwaayen
daarmee, tot de senateurs toe).
„'k Ben de eerste belgenkoning, die belg geboren is;
van kindsbeen of heb ik meegedaan in al dat myn
land, bedroevend of verblydend, aanging. Gelyk myn
yolk lette ik geerne op al dat ons vorderen en voorspoedig maken kan, op al dat kracht heeft om vrucht
te dragen van volksgeluk, en volkswelvarendheid.
Gelyk myn yolk, zoo beminne ik die groote volksovereenkomsten, die de grond zyn van 't goed order en de
423

vryheid, en waarop de throon, vaster als op jets
anders, gesteund staat. In myn gedacht blyft my en
Belgenland een en het zelve lot te verwachten, en die
toekomste heb ik altyd met betrouwen verwacht : zulks
is het recht van een vry yolk, dat treffelyk en manmoedig is, dat wil onafhankelyk zyn en dat zyn eigen
zelven onafhankelyk gevochten beef t, dat zyne onafhankelykheid weerd is, ja, dat zyne onafhankelykheid
zal weten te bewaren". (De koning was recht gestaan
eer hy dat zei, en hy hadde 't zoo vast en zoo edel
uitgesproken, dat het yolk en de heeren Senateurs en
Representanten daarvan gepakt waren: heel de
Kamer staat rechte, gelyk de koning, als om te antwoorden: dat zeggen wy ook! boven, is het een
gewemel van manshoeden, jongensklakken, vrouwenzakneusdoeken, en een getier dat er geen beschryven
aan en is).
„Ik en heb het niet vergeten, Mynheeren, als ik
myns zelfs wierd en hier begon mee te werken met
ulieden aan het maken van de wet, hoe dat gy my
welwillend ontvangen hebt, alsook, wanneer ik, korts
nadien, het huwelyk aanging met eene princesse die 't
land bemint als ik en die 't land leert beminnen aan
onze kinderen". (Ze staan weerom al rechte en roe pen
bravo! langs alle kanten).
„Aan al dit betuig van blydschap, dat van 's zelfs
uitbreekt herkenne ik met genoegen dat ons yolk wel
overeen komt. Ik, van mynen kant, en heb nooit geen
verschil gemaakt tusschen den eenen beig en den anderen (geklak ). Zy zyn al 't land toegenegen en ik zie ze al
te samen, al even geerne (wederom klakken). Volgens
de Grondwet en ben ik van geen partye, 't land moet
zelf uitwyzen welke de beste is. Ik begere sterk dat alle
partye-verschil getemperd worde met die nationale
broederlykheid die op heden al de kinderen van de
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familie der Belgen rond het zelve vendel schaart.
„Mynheeren, deze laatste vyf-en-dertigjaren, heeft
Belgenland dingen weten gebeuren, die zelden, gedurende een menschen leven, in zulk een landeken
gelyk het onze is, geschied zyn. 't Gebouw nochtans
dat de oude Congres heeren beginnen bouwen hebben,
kan en zal nog hooger opgetrokken worden. Meewillende zal ik helpen, ik verzekere 't u, al waar
iemand, voor dit werk, zyn verstand of zynen arbeid
ten besten geeft!
„'t Is met te volherden in dat voortwerken en in
dat voorwaards willen, dat Belgenland van langs om
meer zyn inwendig wezen zal bevestigen en den eerbied aanwerven die de mogendheden, die borge zyn
van zyn onafhankelykheid, met de andere Staten aan
Belgenland by voortduring bewezen hebben, en hedendaags nog, met zooveel genegentheid, komen te vernieuwen. (Men klakt).
„Als by den troon beklom zei myn vader tot de
Belgen : „myn herte en begeert niet anders als dat ik
ulieden gelukkig zie!". Die woorden, waar geheel zyne
regering de goedmaking van was durve ik ook uitspreken, in mynen naam. (langdurig geklak).
„God heeft geweerdigd 't gebed t' aanhooren dat
daarin besloten lag. Moge Hy het van dage nogmaals
aanhooren : make Hy my den weerdigen opvolger myns
vaders, en, dat bidde ik Hem uit den grond myner
ziele, bescherme Hy altyd voort ons dierbaar Belgenland!" (Men klakt; „leve de koning! leve de koninginne"! roept men met vernieuwde kracht, en herhaalde maal herbeginnende). 't Was 't einde.
( 23 December 1865 ) .

1 5 Gezelle Proza

425

DE DUIVEL EN 'T ONWEER.
Jaardertigers, hebt gy nog hooren zeggen, als 't heel
slecht weer was en de donder wel mee deed : „'t is
een weere van al de duivels?" Ik peize wel van ja;
welnu, myn gedacht is dat die spreuke haren grond
heeft in 't heidensch geloove onzer voorouders, die
byna in alles de goede geesten of de kwade deden
tusschen komen. Nu heeft juist het tegendeel plaatse :
de verlichten en zien geene hoegenaamde gemeenschap meer tusschen God en de menschen, en zy leven
volgens hun geloove. 't Is misschien om gemakkelyker
te leven dat zy hun geloove veranderen. Maar ik
klappe te verre om weer te keeren op den duivel in
't onweer; hier is eene vertelling, lieve lezers, waarin
de bygeloovigheid der oude Viamingen uitschynt:
In 1546, viel de donder op 't poedermagazyn te
Mechelen, dat juist vol buskruid lag; de ontploffing
was schrikkelyk : honderden huizen wierden beschadigd; vele warender zelfs die instortten; ook de zoo
kunstryke glasschilderyen der kerken waren meest alle
vernietigd. Nu nog leeft deze gebeurtenisse onder 't
yolk, in de volgende legende, waar de duivel zyne
rolle in speelt:
In den nacht van den 7 October 1546, borst over
Mechelen en geheel de omliggende streke, een vreeselyk ongeweerte los : geheel de Hemel stond in vier en
vlammen, en de gestadig rommelende donder beving
alle herten met angst en vreeze. Alsdan was het overal
de gewoonte in zulke omstandigheden de klokken te
luiden. Een kerkmeester van 't dorp Putte, alzoo twee
uren van Mechelne, die ook naar den klokzolder ging,
met het inzicht van te luiden, en kon al met eens niet
meer voort, als by by den torre kwam. Tot twee maal
toe deed de man zyn uiterste beste om boven te ge426

raken, doch elken keer wierd hy als door een bovennatuurlyke macht tegengehouden en, ondanks al zyne
pogingen, en kon hy geenen stap verder zetten. Gansch
vermoeid, schier wanhopig en niet kunnende bedenken
wat hem alzoo mocht beletten voort te gaan, riep hy :
„Moeyen al de duivels er hun mee dan?" — „Neen,
ik ben hier alleene; al de anderen zyn aan 't donderen
te Mechelen;" antwoordde eene stem, welke niemands
anders was als die van Satan zelve. En inderdaad
verscheide Vriesche kooplieden vertelden weinig tyd
daarna dat, korts voor dat de donder op 't poedermagazyn van Mechelen viel, men in Vriesland een
zwarm van Lucifers engelen de lucht al ruischen had
hooren doortrekken. Een dezer helsche geesten
schreeuwde met eene vervaarlyke stem: „Crombeen,
pakt dien molen mee!" — „Ik vliege te poste naar
Mechelen, riep deze. Kortsteert komt, hy zal 't wel
doen." En Kortsteert deed het, want, op den zelven
oogenblik hoorde men een schrikkelyk gekraak : de
molen vloog van zyne teerlingen, de mote nederwaards •
en al in splenters.
In Vriesland zyn daarvan, door het yolk, de vier
volgende verzen als eene geheugenis bewaard gebleven
Toen Moentjen, Krombeen ende Koof,
Naar Mechelen trokken om den roof ;
Zy zagen daar een molen staan,
Dien vatte duivel Kortsteert aan.
(3o December 1865).

GAAISCHIETINGE.
In den maand october, naast komende met Gods
gratie, gaan wy te Brugge eene groote beschryvinge
houden en eene handboogschutterye, die van geen
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stroo en is, ter eere van den ouden Vlaamschen Leeuw
van Brugge,
Die geen kruis en draagt op zynen rugge,
Maar wel zyne schuddende manen:
Wee die hem tinsen durft of to tanen.
St.! geen dichtwerk!
Naar die beschryvinge ende schutterfeeste gaan
genoodigd worden, om t'helpen kyken en leute maken,
alle Sinte Sebastiaans genootschappen van 't land, kleen
en groot, van stede en dorp, tot de die van Staan toe,
waar men al te mets van drie prochien met ne keer is.
Om te helpen kyken, zeg ik, en wel met recht, want
de Bruggelingen, de Bruggenaars, of zoo gy ze heeten
wilt, die genoeg inleggen, wel te verstaan, gaan zelve
den gaai schieten.
Ja wel, 't gaat gaaischietinge zyn, met pyl en boge.
Ze hebben daar nu al lange genoeg gestaan, die gaais,
elk op zyn pinne, hooge boven onze hoofden, op onze
gaaiperse, eene geheele sprange vol, al vogels van
eender veeren: 't is tyd van ze wat te vernederen en
niet meer onder hen te staan kyken.
Gaais die gaander geschoten zyn!
En eerst ende vooral, daar hebben wy onzen oppergaai, die daar nu al zoo lange staat, met zynen bek
naar Brussel, en zynen steert naar ons!
Die gaai moet af!
Eerste platon schiet! tweede maakt u veerdig, en
schiet er hem af! hy staat wel waste, 't is waar, opgevezen en ingeroest, maar schiet, en schiet, en schiet
voort: een schote zal hem eene zinderinge geven, eene
tweede, eenen tamelyken vrong, de derde splyt hy al
misschien, en de vierde, wie weet, of hy van zyne
hooge pinne niet af en wipt, en, eer de pyl nog grond
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genaakt, in 't gers aan onze voeten ligt te spertelen!
Brugsche burgeren, spant uwe bogen! 't is waar:
de boge en moet niet altyd gespannen zyn, maar ook
de brugsche Sebastiaans latte heeft nu al lange genoeg
ontlaten en geslapt gestaan. De peze gesmout
Gespannen,
Mannen,
en den pyl daarop gezet!
Die den gaai zal schieten
Hy zal Koning zyn:
Die den pyl zal rapen
Hy zal drinken wyn.
— En de zy-gaayen .... ?
— Daar naar zullen wy verder zien, maar den
oppergaai moet af, en zynder daar een half dozyn
kleene gaaikes, die wat in den weg staan op de
sprange, schiet maar deure, jongens, ping, pong, pang!
dat ze „boeksten", slinks en rechts, en vliegen waar
zy gebroed zyn.
— Perselekkers .....
— Niet te perselekken! altemaal Wilhelm Tells, en
recht naar Flip zyn ooge geschoten, je weet wel, zoo
die grieksche boogschutter zei, of schreef op zynen
pyl, 'k wilder af zyn, als by Flip, den Macedonienkoning, vader van Sander den grooten, zyn rechter
ooge uitschoot: zoo moet er geschoten, wel moet er
geschoten, recht moet er geschoten zyn, en van nu
voort alle dage, en gevoorkapt in het schieten: rechte
pylen, met goede bouten daaraan, die door al breken
dat ze tegenkomen.
't Zalder schuw gaan, dien keer! en 'k en zou 'k ik
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niet geern pylraper zyn; maar 'k beklage nog meest
van al den armen uppergaai, die al zoo lange op de
opperste pinne gezeten heeft . . . . en daar nu moeten
of komen, 't is hard! van duizende gelukken dat hy al
ne zekeren tyd in nen goen artikel doet, hy kan
fortune maken! wie weet?
„'t Zal veel yolk naar komen keike!" zei „'t V oske"
zaliger.
(Io Februari 1866 ) .

HAARLEMSCHE OLIE.
't Bedrog is de wereld meester, en dat gaat inderdaad te verre. Wy zouden moeten naar onzen eigen
zin en goeste de mannen kiezen die ons bestieren,
alzoo wilt het de doode letter van de wet, maar hoe
gaat het, en hoe gebeurt het!
Te Brussel zittender zes ministers, die men al veel
beter magisters zou heeten, en die, in de plaatse van
hun aan den wille des yolks te gedragen, alles aan
boord leggen om ministers te blyven en met zessen
koning te zyn, in de plaatse van een; wat zeg ik daar,
koning? alleenmeester, zoo de keizer van Rusland is,
of nog erger; al de wetten die zy voorenstellen
strekken daar naartoe om hun het afgaan onmogelyk
te maken.
De wet doet al dat zy kan om die ons bestieren
afzetbaar te maken en onderdanig te doen zyn aan
den wille van 't land.
Die heeren vagen de wet aan hunne oore, en doen
al dat zy kunnen om aan te blyven en 't yolk meester
te zyn, en zyn lesse te spellen, en zyne zaligheid te
spellen, en zyne zaligheid te zeggen.
Alzoo gaat het in Brussel, en de goedjonstige
vlamingen, die met een schoon fransch woord te
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paayen zyn, laten hun gezeggen dat dat progres is,
dat ze alzoo moeten geernancipeerd worden, dat de
papen den ondergang van 't land zyn, en zy den opgang, de glorie, 't geluk in vleesch en beenen.
Alzoo gaat het in Brussel, maar hier, hier is er nog
een steert aan hunne loosheid. Ja, Brugsche burgerye,
gy beeldt u in dat gy vry zyt en uwen beminden gevierden tyran kunt den klop geven als gy wilt, in uwe
kiezingen, dat gy kunt uwen boge spannen en den
oppersten gaai afschieten, met nog eenthoeveel kleene
gaaikes:
Ja-je!
Ze zullen u laten klappen en schryven, en vryven,
vergaderinge houden, en de kiezingen bereiden, en
alles; zy zyn daar wel gerust in, zy zitten warm op
hunnen stoel. Te Sjing-sjang en verschiet men in geen
kleen geruchte! De koppen hebben malkaar gesproken,
en pf! ze lachen met u! Het yolk! het yolk is goed om
de kalsye mee to leggen waar over burger-meesters
ryden moeten! De burgers, ja, als ze hunne contributien betalen, op tyd, dan zyn zy burgers, dat is burger
zyn, dat is geburger-meesterd zyn: maar, zy, ooit
meester worden, in hunne eigen stad, waar zy gewonnen en geboren zyn! dat is iets anders!
— Maar wy zullen hem afkiezen en een buize
geven, hem wegjagen.
— Ja, ja, zegt maar aan, maar wien zult gy in de
plaatse zetten, die gasten hebben eenen steert van
honderden en duizenden franken zwaar, en die in 't
genot komt moet in de schuld komen: wie zalder
willen burgemeester zyn, en al zynen voorzaat zyne
fouten en dommigheden effen doen en goed maken?
die theater affaire klaar trekken? en de huizen liggen
af; de statie, en 't is al gekaveld en gedeeld; de
scholen, 't geld is gestemd, de huizen gekocht, de
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schulden gemaakt! en nog al, nog al, nog al, dat men
maar weten en zal als hy een keer af is!
Zoodan, hoe slechter burgemeester, hoe vaster dat
hy zit, en de reden waarom geen andere te krygen is,
is juist dit, dat wy van den ouden zoo verre gekweekt
zyn.
Daar is het!
Zyn eigen zelven eene noodzakelyke kwale maken,
eene plage in 't yolk verwekken, eenen bloedstorm
opjagen, zoodanig dat men de lykelaken niet meer
missen en kan, dat is het!
Ja de lykelaken!
Zoo verre zyt gy gekweekt, o Bruggelingen, en waar
't nog een van bier, die u zoo verre gebracht had;
maar neen, daarvooren moet men van elders komen,
fransche émigré zyn, vreemdeling hier in stad, om te
durven, en stout en onbeschaamd genoeg te zyn, en
zonder compassie voort te bouwen aan zynen glorietempel, op de koppen des armen yolks!
Het gemeene best! het welzyn van een ieder! de
opkomste van den werkman! schoone woorden! 't
Volk schreeuwt en roept en tiert, ja tot zyne eigene
employes in zyn eigen bureaux!
Schreeuwen meugt-je, maar stemmen moet-je.
Weet-je niet dat gy riberol zyt dan, en gevolgentlyk
tegen de papen moet schreeuwen, tegen uwe tyrans
niet, tegen uwe autocrats niet? eh!
De papen en dwingen niemand, weg met de papen,
dat kan gaan; maar ons! Wy zyn onfaalbaar. Wy
staan op de gaaiperse: schiet er ons af, zoo gy kunt,
maar gy zult er ons weerop zetten, by faute van
andere! 't Geluk van Brugge hangt aan de hielen van
onze schoen! gelukkig Brugge dat gy ons hebt, en
den zegen geniet van rond uwe Egyptische afgoden
te molten dansen en wierook branden.
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J a! daar moet een Moses komen om 't gouden kalf
te bryzelen en te breken; daar moet een Breydel en.
een Deconinck zyn, of beter eene geheele reke Koningen en Breidels; Breidels, om die koppige muilezels
den toom aan te doen, en in 't stal te steken, Koningen, om, met wys beraad, vasten nioed en onfaalbare
genegentheid, eene ooge te hebben, te weten eene
ooge naar 't geluk van 't yolk : 't zy slecht 't zy goed,
't zy averechtsch, 't zy katholyk, 't zy protestant, 't zy
jode. Koningen des yolks, geen averechtsche beurzentrekkers, zelfaanbidders, kweekers van hunne eigene
vette gemakkelykheid.
Dat is al wel en geheel wel, maar met een klute
Haarlemsche olie, is dat altemaal weer ingevet en ingedroogd ; 't yolk weet dat wel, want de kiezers, wel
Heere, de kiezers ze peizen: dat het een stuk kwezelarye is van tegen de tyrans te kiezen en zy dragen
geern eenen nyper op hunnen steert als er maar een
ministeriel lintje of een burgemeestersch blomke by
gebonden en is.
( to Maart 1866).
GOEKOOP GOUVERNEMENT.
Als wy Jantje Kaas den schop gegeven hadden, was
de roep en de rake overal: goekoop gouvernement.
Verschillige onzer mannen die nu veracht worden of
dood zyn, zyn toen vermaard geworden door hunne
diensten in het tot stand brengen van een goekoop
gouvernement.
He ja, Jantje Kaas, wiens haring hier begon te
stinken, in de plaatse van te braden, hadde zyne
orangisten noodig en die cadetjes moesten postjes
hebben en betaald zyn, gevolgentlyk hoe meer de kaas
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stonk, hoe kostelyker de mostaard wierd om daarby!
Zoo lange als 't yolk eens gezind was, 't en moesten
geene volksverraders be taald worden, om 't yolk
onder te houden, en op de papen te bassen, om de
aandacht des yolks of te wenden van de listen en de
lagen des gouvernements.
Nu! wy maakten daar kort vier mee, en wy vochten
tot dat wy het hadden, het goekoop gouvernement.
Ja!
Maar Vauwke De Paux, God vergeve 't hem, 't
manneke! kwam, en 't stak het eerst het vier in de
stoppe, en 't smeet toen nog olie derby in dat vier, en
't zat daar toen te blazen, tot dat het geheel 't land
in twist en tweedracht blies. De vader staat tegen over
zyn kind, Pe stemt rechts en Ko stemt averechtsch,
daar wierden twee gezindheden te komen, en twee
partyen.
Twee wafelbakkers om eenen wafel.
En de wafel viel in de asschen.
Maar, om nu rechtuit te spreken:
't Was uit met 't goekoop gouvernement, en wy
begosten in de woestine te beklagen „de vleeschpotten
van Egyptenland", wil ik zeggen Jantje Klaas en zynen
mostaard.
Immers, verstaat ne keer wel:
De een partye vrocht met het recht, en 't ging nog
al wel in 't eerste, maar de andere partye, die geen
recht en hadde, ging het aan met den intrest.
Die 't wyf niet en wilde om heur eigen jeugd en
schoonheid zou ze trouwen om de occasie en om 't
geld, zoo speculeerden ze, en ze gingen aan 't postjes
maken, en 't in tween splyten, en 't alles off iciel doen
worden, en betaald van 't gouvernement, om 't
gouvernement op te schooren, en veel posthebbers,
pennelekkers, broodschryvers, ja, tot bruggedraayers
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toe, te doen schofirke staan onder (met oorlof) de
zate van de zes ministers.
Dat ging alzoo voort, en Pauwke blazen tot dat het
eindelyk zynen baard verbrandde, en al schreemen
naar Brussel liep, gaan klagen dat wy 't een affront
aan gedaan hadden.
„Bravo Brugge!" riep Reinaart de Vos van Antwerpen.
Eilaas! .. .
En kramer is toen gekomen, en wat heeft hy al
meegebracht?
Naalden en spellen,
Trompen en bellen,
Chintz en katoen,
Maar niets van da' m' hadden van doen,
te weten, in Brugge ten minsten, een goekoop gouvernement.
't Ligt hier nu ook, al lange al, al in partyen gespleten, en de averechtsche die boven zwemmen, —
ydel tonnen zwemmen altyd boven en buisschen fel,
— moeten hun boven houden met te doen zoo zy te
Brussel zien doen: postjes maken, school houden,
commedie bouwen, geld in stukken slaan . . . .
Ja maar, met eenen politiken hamere, zie-je wel!
En de dwazeriks, roepen toen achter de papen!
Maar, 'n gaat naar de kerken niet, lacht met de
biechte, de papen en zullen om u niet zenden: maar
ziet toch dat gy in geen slavernye en valt, waar by
't Russensch klopsystema maar een enkel kinderspel
en is!
Dat is toch een dingen!
Om dat ne mensch, nu in eenen zwarten rok gaat,
liever als in eenen witten, en dat hy by die lieden
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behoort die, hedendaagsch toch, overal aanzien
worden voor ten minsten eerlyk en treffelyk, noodzakelyk van treffelyke ouders, dat men daarom zou
moeten altyd dom zyn, en ongelyk hebben, erger nog,
geen recht, 't en zy om bepaapt en bepaapt te zyn, van
een hoop dronken zabberaars, die hunne zinnen
t'huis gelaten hebben en hun verstand in de kanne!
Verstand is verstand, gelyk hebben is gelyk hebben,
al kwame het van eenen . . . . pylerapere!
Dom zyn is dom zyn, 't yolk onder zyn leerzen
leggen is 't yolk onder zyn leerzen leggen, de werkers
hoorndul jagen van honger en van schande, dat is
vraakroepend kwaad, al kwame 't van twee burgemeesters, late varen van eenen, en al waren ze nog
zoo progressif.
't Jaar 30 en is, Jan verdikke, voor de papen niet,
't is voor 't geluk van 't yolk, viva de patriotten,
paapsche of andere, en 't goekoop leven, matjes:
En schieten maar: geen perselekkers!
(io Maart 1866).

MIETJE MEESKES.
Mietje Meeskes wierd geboren te Sinte Kruis, by
Brugge, op den eersten meidag, in 't jaar 183o, wezende Sinte Waubrugge, maar ze hieten 't Mietje in zyn
doopsel, om dat het riep: mie-mie-mie van als 't op
de wereld kwam, van dan of al wondere voorteekens
gevende van die zeldzame klyp- ende klapbegaafdheid
waarmede 't naderhand de wereld (te Sinte Kruis) ging
verbazen. 't Hiet Meeskes, natuurlyk om dat ze vader
Meeskes hiet, die een kleen veintje was, zone van Piro
Meeskes, de zelfste die Jantje Kaas ne snuif gaf, als
by burgemeester was te Sinte Kruis, by gebrek van
ander maniere van aansprake : „Sire! zei Piro, pak ne
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snuif!" Zoo by hiet Meeskes, en ze zeiden Jan van
Meeskes, of kort af, Jan Meeskes, die later trouwde,
na korten tyd paretjes gemaakt te hebben met eene
zekere Barbara Nachtergaale, van Oelem prochie, als
gy weet waar 't is. Zoo dat ze in de vogelhoirie bleeyen, zoo als gy ziet. Dat waren Mietjes ouders, van
een en van andere zyde, die ne peerdeplu kochten als
ze trouwden, en 't is die peerdeplu die Mietje liet
staan, in eene bakkerye, op Sinte Kruisplaatse, en
's anderdags, daarom gegaan zynde, met nen opgezetten wille en eene scheef opgezette mutse, wierd het
daar subitelyk overvallen door den geest des klappens,
die 't fablier, anders gezeid, het galgenjonk, of to
familiegeest, is van al de Meesen, en de Nachtergalen
ook.
Nu, gelyk 't in die bakkerye aan 't klappen was,
bleef het daar klappen tot 's anderdags 's nuchtens,
zegt de legende, maar 'k geloove dat ze overdreven is,
of 't zou moeten een drukfaute zyn. 't Was genoeg en
zoovele dat de bakkerinne liep kyken naar 't haantje
van den torre om te weten of de wind niet gekeerd
en was, en of Mietje ging blyven klappen. 't Gerocht
eindelyk weg, maar zonder zynen peerdeplu, ge moet
wel verstaan. En Trese Schuttepanne kwam toen juiste
in, de die schreef toen nog in 't Jaar 3o, en 't is de
die die Mietjes talent eerst doen kennen heeft. Ja!
Moesten al Mietjes klaps (zonder de klyps) by een
gedrukt staan, 't ware, voor die 't wys is en hem
daaraan verstaat, vyf-en-twintig folianten in duodecimo, met een gouden snee en kalfvellen overslagers,
zonder sloten. Daar steke ik nu een spelle by. Mietje
heeft blaren op zyn tonge gekregen, 't is waar, maar
niet van de verbrandheid, zoo ongegronde berichten
ten dien tyde gemeld hebben, maar wel van sala
te eten; dat was toen eene soorte van ziekte te Sinte437

Kruis en elders nog, dat al die veel sala aten, blaren
op hun tonge kreegen, een ongemak dat styf miskomt,
bezonderlyk voor tongen lyk Mietje Meeskes populierenbledtje. Hewel, om nu van die sala te zwygen,
en van wat anders te spreken, 't stond in mynen averechtschen droom, dat Mietje Meeskes in de doofstomme schole was: zie wel, 't was averechts, lyk
al de reste van dien droom; 't moest zyn dat heel
Sinte-Kruis lyk eene doofstomme schole staat van
verwonderinge te zien als Mietje Meeskes, achter de
hoogmesse naar den Smul gaat, zegge gaat, want 't
en geraakt er nooit, en ze hebben al twee drie keers
geprobeerd met eene hebbelyke lange boonperse om
daar deure te slaan, als 't klapt, maar 't is al verloren:
ze'n kunnen niet. Ulysses sprak : 't was gelyk een
sneeuwvlage, zegt Homerus of Verepeius, 'k wilder af
zyn, maar dat Mietje, 't doet Ulysses en Homerus en
Verepeius en al den baard af, alle drie, en die zonder
zeepe. Wonderlyke dingen! van Mietje spreken zelve
doet altyd voortklappen, van den werke weg; probeert het: ik was begost om te zeggen dat Mietje weer
naar Brugge gekomen was om die 13 duist steen te
tellen, waar voor een man, tegen 1 franc per duist,
maar 8 frs. gehad en heeft, en wat en hebbe ik al niet
gezeid eer ik dat zei? maar 'k zal 't nu liever zelve
laten klappen met een van zyne maatjes, Cisca Slibberdillens, van Vyve-Capelle. Ze staan op de mart
en ze
(7 April 1866) .
KLYPKLAPPEN.
Mietje. Ne! ne! Seemens, d'harloge is zot!
Cisca. Hoe! de loge is zot?
Mietje. De loge niet, d'harloge, zeg ik, zurkelhoofd,
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zie en boor-je niet dat ze zot is? ze wyst 10 en ze
slaat 8, is dat niet zot zyn? 't Is lyk die pikeur, hy
sloeg ook acht franc en de werkman wees 13 duist
(steen die hy gekuischt hadde) ; waar mogen die vyf
franc toen gevaren zyn? pikeur heeft er zeker zyn
botten mee gevet!
Cisca. Da'k in jen redens vallen, Mietje, ken-je gy
den husaar?
Mietje. He ba jae'k! daar staat by met zyn fusike:
„Porte arme!"

Cisca. En wie kykt er daar zoo naar hem dat hy
subbelt en bykans in de gote valt?
Mietje. Potverdikke! eh! eh 'k en zal 't ik je niet
zeggen, 't is ...... sjang!
Cisca. 'k Wil da'k zyn nichte ware!
Mietje. Ik ook, de Meeskes zofin floreren; Jan van
Onzenbroeck, die met een Meese getrouwd is, je weet
wel, Toria Meeskes, myn zuster, eh ja, by kapt steen
aan 't Sas te Blankenberghe, die wierd antepineur van
de commere, of zoo wat, dat al de wereld zou verwonderd kyken daarvan; en grootvader van aan 't
ambovenhof, die grysden daar, je weet wel, by zou by
ook wel eentwat uit den pot krygen; en 'k heb daar
nog ievers familie weunen in Duitschland, de die
kwamen ook al zeere naar Brugge, al by beer cosyn
weunen; 't ware uit met 't zokken breyen, he? ze
wierden al madams en mavrouwen, en al; en elk
zou staan om te meugen daarmee trouwen, en al is 't
dat de familie maar van Meenen en is, meenen of
niet meenen, 'k meen ik-ik dat ze zouden hun handje
kussen naar Mietje Meeskes; eh ja! 'k heb bier nog
te Brugge, in den sloter, hooren spreken van 't affecatje, hoe beet het daar, dat daar die iefrouwe rond
geleed heeft om te toogen, van Gent, die zei dat den
antepiater te Brugge moest in een kapelle veranderd
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zyn; och 'k zou 't duist keers zeggen om een oordtje,
't is te Brugge overal gekend, om dat dat zulk een
fraaye iefrouwe was, en nog niet meugen trouwen
dermee! och 't trekt ook op . . . ja! Meene! zoo is't:
mavrouw Meene! dat klonk nog al he? he? me zou'n
't boven de deure zetten: Meene-Meeskes en companie, en 'k zou ik toen meegaan naar de antepiaters
kyken en gaan wandelen in den pompernikenhof te
Brugge, en ryen in de koetse met twee peerden en een
caroline in mynen rok....
Dat hoorde ik van Mietje Meeskes, en niet verder,
want zoo 't zei: rok, zoo sloeg de portaaldeure toe van
de Potteriekerke, en ze waren alle bee binnen.
(7 April 1866).

MIETJE MEESKES.
Mietje Meeskes trok den eersten van Mei, zynde
zyn geboortedag naar Sinte Waubrugge, om dat 't
in 't jaar 183o juiste dien naamdag op zyn geboortedag viel. Als 't nu omtrent de Kruispoorte was, zoo
kwam 't in zyn gedacht dat 't zen peerdeplu vergeten
had, en aanstonds keerde Mietje terug. Onder wege
kwam het Belletje Vierendeel tegen dat al sedert
menige jaren van 't dorp verhuisd was. Wel, wel, zei
Mietje, Belletje, is dat al lange dat ik u nog niet gezien
en hen, waar he-je zoo lange gezeten?
Belletje. 'k Weune nu sedert zes jaren te Seelesys,
en 'k zynder wel, maar 'k en hen niet veel tyd om naar
stee te komen, en 'k ga nu ne keer gaan zien naar dien
tandemeester die daar is. 'k Zyn al wel vier jaar geplaagd met nen slechten tand. Ze zeggen dat hy 't zoo
goed doet en dat ne geheele mossieu is, met fiteuren
en knechten in lieverie, en als jen tand getrokken is
en jen heb Been geld, dat 't hy der u zelve Beef t.
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Mietje, Seemen 'k en hender nog niet van gehoord,
maar 't is ook al dry weken da 'k nog naar stee niet
geweest en heb, me zullender zeker veel veranderinge
vinden. En al ratelen en tatelen gerochten ze in Sinte
Waubrugge kerke. Daar stond Mietje en Belletje te
kyken, van de schoone versieringen die nog in wezen
waren en die gediend hadden ter eere van den gelukzaligen Berchmans. Na eene half ure in de kerke verbleven te hebben, trokken ze naar de mart om den
tandenmeester te zien.
Belletje. Waarvan zyn de straten nu zoo vuil by
eertyds? Mietje?
Mietje. 't Is sedert dat de groote bazen van Brugge
't stratenmest verpacht hebben.
Belletje. Hoe! is 't mest verpacht? — Bah ja 't, 't is
al 2 of 3 jaar. — En wat doen al die menschen nu die
mest raapten, ze leefdender wel met 2 of 3 honderd
mee, ze schooyen zeker, he? — 'z En doen, weet-je
wel dat ze de commedie afgesmeten hen, en de Koornblomme, en dat' ze geheel den teerlink gekocht hen,
en 't mannetje, waar da-je zoo dikkens om snuif ging,
staat nu ginder verre, zyn exercitie te doen; kykt hier
is de plaatse waar de commedie moet gesteld worden,
en die, 'k en weet niet hoe veel miljoen zal kosten,
en vele van die mestrapers werkender aan.
Belletje. 'k Meende, da' ze der wel met honderden
aan vrochten en 'k en ziender nog geen dertig.
— 'k Geloove 't wel, Belletje, de menschen winnender te weinig om te leven en te veel om te sterven,
komt, me gaan alhier. En ze trokken al over de mart,
den tandenmeester niet ziende, rechte naar de Capucyntjes. Kykt, zei Mietje, hier is 't helhol, dat naar
West-Brugge leedt en waarvooren dat er zoo vele
geschreven en gevreven geweest is om dat helhol te
dempen, de Vrydagmart wederom in heur wezen te
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brengen, en de statie buiten stad te doen, gelyk in
ander steen. — Mietje, hoe ligt dat nu met onze goede
Capucyntjes, moeten die menschen nu op den dool?
— 'k En weten 't zelve niet, maar 'k geloove da' ze
hul'der klooster hier gaan houden, want onze nieuwe
koning, is nog al voor hun, komt me gaan een gebed
storten. Naar een quart gebeden te hebben, trokken
ze door 't helhol. Seemen, zei Mietje, 't is nu zoo
klaar in 't helhol alsder buiten, dat is nog al een
redelyk goe werk da'ze daar gedaan hen, en ze gerochten alzoo tot aan de Bouverypoorte, en naar wat
rond den nieuwen engelschen-duitschen hof gedraaid
te hebben, zetten ze hunnen weg voort tot aan de
Clarastrate. Zie, zei Belletje, 't is daar dat 't klooster
stond van de ryke Claren, die zoovele aan de arme
menschen gaven, en die der uitgedreven en hun eigen
klooster gepakt zyn. Ne, Mietje, ze vullen nu die
schoone vestingen op. — Oh! ja'z, z' en weten niet
meer wat te doen zeker, met hunne Commedie brokken en theatergruis, en nog een beetje, met nen
sprong, ze zyn daar in dien man zynen hof, die zoo
zyn beste doet om door de wereld te geraken ; zie ne
keer al die schoone abricots, peeren enz., en kan dit
al blyven staan, als er de jongens nog niet in en
kunnen, ze zullen zyn schoon fruit met steenen of
smyten, en wie gaat 't hun beletten, er is nooit noch
policeman noch policewyf, noch policemutse omtrent,
en als al die vruchten zullen afgesmeten zyn, hoe moet
die man toen zynen pacht betalen? Kom, kom, 't is
geheel schoone hoe dat ze hedendaags de menschen
vast hen, ze zyn goed voor engelsche hovingen te
maken, daar waarder eertyds molens stonden, die de
schoonste versiering van de stad was, maar sedert dat
de critolinen opgekomen zyn geheel de stad moet naar
de mode zyn. Maar wacht, zou 't misschien hier
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zyn dat ze de gaaiperse gaan stellen voor de groote
schietinge, die in October moet plaatse hen, ze zullen
alsdan eene ruime plaatse genoeg hebben, om naar
den oppergaai te schieten. Alzoo al klappen kwamen
ze buiten de Dampoorte. Ne zei Belletje, 'k hen nu
nog vergeten mynen tand te doen trekken. — Wel, 't is
Maandag H. Bloeddag, je komt toch zeker naar de
processie kyken, want ze zeggen dat ze van deze
jare uitnemende schoone zal zyn, dat 't Zyne Hoogw.
de Bisschop gevraagd heeft, dat alle de prochien
zouden willen iets bezonders doen. — Bah jaa'k toch
he. Nu Mietje, tot Maandag als't God belieft.
( 5 Mei 1866).
't SCHILT AL AAN DEN
TROMMELARE.
't Jaar 30 heeft beloofd van ne keer met kanten en
abouten uiteen te doen, waarvooren dat het zulk een
arm beestje was, die vermaarde ezelexpositie, naar de
welke al de ware kenners van 't ras van gebakkene
steenezels gekomen waren. — Belofte is schuld, zegt
't Jaar 30 en 't betaalt geern comptant.
„Het schilt al aan den trommelare dat er met de
„bende en met al dat ze doet gelachen wordt, en dat
„er de menschen zulk eene slechte ooge op heen".
Ja't, waarachtig!! En schilt het ook aan hem dat
Monsieur Pierre Du Pont en consoorten, met den
godsdienst spotten, de priesters uitschimpen? Schilt
het ook aan hem dat men treffelyke borgers aanrandt om dat zy niet en willen herbakken zyn?
Scheelde 't ook aan hem dat men over tyd de groote
processie wilde stooren, ten eersten, met den weg
gedeeltelyk te benemen; ten tweeden, met slampen op
te jagen om het beeld van den H. Franciscus te stelen?
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Schilde 't ook aan den trommelare dat er gezongen,
getierd, en gemoorscht was in 't zothuis gedurende den
jubile, dat er menschen gestoord uit de kerke kwamen
om te zien welke ezels daar tuiten? De gebakkene
pilaarbyters die in 't sermoen waren, kwamen rood
tot bachten hunne ooren. Het is misschieri ook zyne
schuld dat men in drie, vier herbergen, op strate, ja in
de kerke zelve, met den godsdienst en met Gods
dienaars spot?
Zal men het ook op Ribbedibbedib steken dat de
bende zoo dikwyls de slekke geloopen heeft 's zondags
avonds als het helle donker was, en dat de slam petters
daar de police moesten houden in 't bier? Schilt het
ook aan hem dat de fransche litanie van overleye zoo
dikwyls by nachte gezongen wordt, dat geheel de
prochie davert en de Kruisstrate derby, tot Pieter Du
Ponts huis toe? — Het is zeker ook dien doodbyter
van nen trommelare die gezeid heeft dat men 's
avonds van de expositie spotsgewyze rond het beeld
van den H. Franciscus moeste dansen en springen,
dat er nen ezel de dood moeste spelen, en dat men
hem rond moest dragen al den de profundis zingen? —
De francmacons doen dat ook alzoo. — Zou het by
ook zyn die daags van de ezelexpositie ne rappe, snelle,
flinksche kerel een oprecht schoon polkaatje deed
afknikkeren voor een pinte bier en nen heetekoek?
Ezels, excusez! Leeuwen van Moorseele, uwe daden
tegen kerke en godsdienst en tegen al dat deugt zyn
geheel Vlaanderen door vermaard. Het pilaarbyten
van Napoleon en andere herbakkene en is niet bekwaam geweest om de menschen te bedriegen. Alles
hebt gy in 't werk gesteld om in iets te gelukken, om
de brave en treffelykste menschen door de modder te
slepen, maar al die nog eenen druppel waar vlaamsch
bloed in heeft is beschaamd voor uwe daden en zegt :
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Houdt uw geld en uwe heetekoeken, 'k en make my
niet vuil aan u.
In Vlaanderen wilt men vlaamsch, en te Moorseele
Moorseelsch, maar geen vreemd gespuis dat alles naar
de bakkerye zou slepen om het te herbakken. ledereen kent uwen stryd tegen den godsdienst en uwen
haat op de priesters : daar is de bezonderste reden
waar vooren de goé vlamingen van u niet en maken,
zy zyn nog te vast aangekleefd aan al dat goed is, om
niet beschaamd te zyn van hulder met zulke hutsepotterye bezig te houden gelyk gy zyt.
De tweede reden waarvooren dat uwe expositie zulk
een deerlyk dingske was, is om dat gy zoo dikwyls
door de mande gevallen zyt. Ten kan niet missen:
ezels moeten ezelwerken doen, g'hebt gylder getoogd
hoe groot dat uw oordeel is, wilt g'er preuven van?
— Waarom roept men altyd achter u :
Er steekt nog nen tuit
Van de ezeloore uit.
Waaraan schilt het dat gy langst alle kanten buizen
krygt? — Waaraan schilde 't dat gy te Gulleghem
moestet vluchten van de jongens! — Waarom hebt gy
te Kortryk mogen krebbe byten? — 't Schilt al aan
den trommelare. — Nu zegt gy de waarheid! — En
schilde 't ook daar aan dat gy van 't minste dat er te
antwoorden was, met uwen mond vol tanden stont,
en dat men wel de woorden uit uwen mond had mogen
halen met eenen bakwagen? — Schilde 't misschien
ook aan hem dat gy naar al uw loopen en uw slaven
om ne keer een muzyk te hebben op de bakkerinse
feestdag, (om heetekoeken te tuiten), dat gy, zeg ik,
ten lange laatsten te Kortryk, een kreegt voor drie
kluiten en nen heetekoeke? — Is het ook de schuld
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van den vermaarden stamperstover stamper dat gy
overal gekend zyt? Ha! 't zou der kunnen aan helpen.
Maar, zegt ne keer, dat hy niet leelyk en dee op zynen
trommel, peist gy dat gy niet en zoudt verkend zyn
van met dat ge gaapt? Peist ge dat men uw oordeel
niet en zou zien, byzonderlyk dat van uwen meester,
van Schaduwen en van M. Holhoofd, als hy zou mee
zyn? Ge zyt er vet mee; wilt g' er preuven van? Vraagt
er aan den simpelsten mensch hy zal er u een paar
dozyn van 27 voor ne kluit geven; maar in zulk geval
houdt gy liever uwe kluiten, niet waar? G'heet toen
nog gelyk ; ten anderen 't jaar 30 heeft er over tyd
genoeg gegeven voor nieten, 't is nog beter koop.
Daar ze, de knoop is open, Moorseelsche leeuwkes;
he je't nu vaste waarvooren dat uwe expositie te onnoozel was om dood te doene? 't Is dat de menschen
al uwe schoone werken kennen, en dat ze beschaamd
zyn van by hulder gezien te zyn. Al de die die by u
waren, weet ge welke kerelkes dat het al waren? Gasten
gelyk gy, 't is zeggen halfgebakkene of die niet verlood
en zyn, die hulder laten herbakken voor een broek, of
een pinte bier, of nen heetekoeke, de die zyn gebleven,
geheel den nacht, tot 's anderdags toe, want den
maandag noene trakteerde de bakkerinne met heetekoeken en den ezelmeester van Deynze heeft mogen
aan 't schoeiljetafelke zitten; hy lekkebaardde zeker?
Daar waren nog eenige treffelyke menschen die u
nog niet geheel en kenden, maar die seffens als z' u
zagen beschaamd wegliepen al roepen:
Er steekt nog ne schriklyken tuit
Van huld're lang ezeloore uit.
Zoo dat z'al die nog een beetjen aan hulder eer
hielden en die nog ne spellekop schaamte in 't lyf
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heen, 't huis gebleven zyn, of den bout gesteken
hebben, trouwens men kent het spreekwoord :
Die er mee verkeert
Is er mée vereerd.
Ten anderen, ze waren ook benauwd van misbakken
te zyn; en waarlyk, daar zyn redens vooren: den temperpot valt iederen keer in, en er is te veel vier in 't
bakhuis gemaakt, zoo dat ieder bakte mislukt: verbrand, zei pierlala papa, verbrand zei pierlala.
(g Juni 1866).

MIETJE MISERIE.
Heb-je nog 't vertelderke gehoord van Mietie
Miserie.
Sint Pieter en Sint Pauwels kwamen een keer gewandeld naby de stad Harelbeke, in die oude tvden
van de forestiers van Vlaanderen, Liederik de Buck
en consoorten, en 't regende styf, zoodat ze dweers
deur nat waren.
Ze keeken of ze eentwaar gingen binnen geraken
en klopten aan een rykmans deure, met name Geeraart
Herkenbout. Maar
Geeraart Herkenbout
Zyn herte ha' koud,
en zegt hy; „'k En houde geen herberge!"
Ze gaan voort tot verder, bykans buiten de stad
waar Mietje Miserie woonde, in een kotje van plakweeg, en 't had een hoveken aan zyn huis, van een
schortje groot, en 't stond ne perelare in.
„Komt binnen", zegt Mietje Miserie, „ge zult
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hebben dat ik hebbe, en is't maar een kotje, 't en
regent er niet in, 'k zal vier ontsteken en ge zult u
droogen; wat dat slapen aangaat, 'k en hebbe maar
een bondtje stroo en wat blaren, maar wy zullen overhands doen: zet ulieden wat!"
En terwylen dat ze zaten, rond den heerd van
Mietje Miserie, elk op een endeke bul, zoo dat gaat
in zulke huizen, zegt Mietje Miserie alzoo: „'k hadde
ul'der nog elk een pere kunnen geven van mynen
pereboom, maar 't is zulk eendelyk slecht yolk alhier,
ze hebben van den nacht al myn peren gestolen, en
'k en hebbe geen eene meer".
Zegt Sint Pieter daar op: „De wille maak'et werk,
moederken, 't is ook wel. En ik zal u dankbaar zyn".
,En 'k wenschte", zei Mietje Miserie, dat nog al
vele van wenschen hield, „als er nog Bens ne keer
iemand op mynen pereboom kruipt, dat hy daar van
zyn leven niet meer af en kan, eer dat ik zegge : kom
af".
„Ge wenscht dat"? zei Sint Pieter, hewel, 't is u
gedaan, en 't zal u geschieden".
't Oud wyveke en wist niet met wien dat het te
doen hadde, en 't slachtte van Abrahams vrouwe
zaliger: 't loeg.
Peisde't: „dat en zal toch nooit geen waar zyn!"
En 's anderdags gingen Sint Pieter en Sint Pauwels
deure, en ze gaven 't vrouwken elk eene groote benedictie.
Het duurde een jaar en 't was weerom perentyd.
Ja maar, 't wyveke was nauwelyks tien stappen van
zyn huis, met zyn eemerken, om water te halen naar
de Leye, op eenen keer dat de peren begosten rype te
worden en deugenietachtig hongen te lonken van
tusschen de groene blaren, ja, 't zat ne jongen in zynen
pereboom, en hy en gerocht er niet van.
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„Ah wel onzen lieven Heere!” zei 't vrouwken, „'t
is toch waar dan! wacht vogel, 'k zal u gaan heen.
Ik ga stap aans om hout en droog gers, en ik rooke
u lyk nen droogen haring, deugeniet dat gy zyt: wat"!
En 't ging.
Maar de peredief riep zoo bermhertig „aie! woeie"!
dat de gebuurs kwamen toeloopen, en, als Mietje
weere kwam, met eenen geheelen ar'vul droog gers,
dat het geraapt hadde, ze zaten al met dryen in zynen
pereboom, en 't en was geen een van de drie die wist
hoe op de wereld er af gerocht.
Mietje begon te schelden en te zeggen: gy hier en
gy daar, en gy nog eentwaar elders, en, als 't stond
om asem t'halen: „gebuurvrouwe," zeide er een, „wy
waren te wege dien gast hier af te helpen, en hem wat
troef te geven, voor zyn moeite, en wy en kunnen er
nu zelve niet meer van!"
Zoo 't hiet die twee afkomen.
En als ze beneen stonden zoo vroegen ze vergiffenisse voor den anderen, die daar nog op zat, en die
bitterlyk jammerde.
„In Gods name! Mietje, zei hy, „'k en zal 't nooit
van myn leven meer doen"!
Als Mietjen hoorde: „in Gods name!" „hewer,
zei't, komt af, en draagt uw peren mee, op een conditie, dat gy nooit meer, op geen honderd stappen,
omtrent myn kotje 'n komt".
Dat wierd aanveerd en 't en kwam van nu voort
nooit niemand meer van geheel de streke aan Mietjes
pereboom.
.
Nen tyd daar na, ja, Mietje wierd van langs om
ouder, en styver, en krommer: „poef!" gaat dat, op
Mietjes deure, dat de sperel op den grond vloog. En
't was Pieter die daar was, — de menschen zeggen
nu Pietje, maar 't is wel ne Pieter, — te weten Pieter
de Dood.
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„Ik wensche u den goen dag,” zei Mietje, „hoe gaat
met u, Petrus!"
Mietje en was er niet benauwd van, trouwens, 't
had altyd wel geleefd, nooit niemand te kort gedaan,
't en had nooit niet gehad en 't en had niet meer te
verwachten 't en zy de dood, en ze was daar!
„Wat" ! zei Pieter, zyt gy niet benauwd van my, die
den keizer doe beven, als ik over hem voorby vare,
en dat hy huivert lyk een riet, en haastig zyn kruis
maakt" !
„Neen ik", zei Mietje „'k ga myne laatste pere opeten, die daar aan den boom hangt, en doet gy toen
met my zoo God wil; en wil-je er een stuk van hebben
je meugt".
„Waar staat ze"? zegt Pieter.
En Mietje toogde ze hem. „Geef me daar ne keer
uw zeisen", zei't „'k zal ze afslaan".
„Niet te doen", zei Pieter, „ze zou bletsen op den
grond, en daarby, myn zeisen en geve ik aan niemand,
ge'n zult gy Pieter niet bedriegen, peis-je, hy is al veel
te oud daarvooren".
„Newel, ge zult ze toen moeten zelve afhalen, zei
Mietje, 'k ben ik te stram en te kortborstig".
En Pieter de Dood sloeg zyne beenen rond den
stam, hield zyne zeisen vast, en in een twee drie kroop
hy tot in de kroone al klutteren; by trok de pere,
maar als by wilde gaan af komen, by en wist lyk niet
waaraan dat het schilde, en by haperde altyd, en hy
en kost al geen kanten omleege geraken.
„Maar vrouwe" zegt hy, „wat voor nen boom is
dat"?
„Ne pereboom", zei Mietje.
„Ja, dat zie ik" zei Pieter, „maar ik en zie niet hoe
hier af".
„Ha! dat zyn uw zaken, Pieter," zei Mietje, waar450

om zyt gy daarop gekropen? zyt gy niet oud en leelyk
genoeg om geen oude vrouwe u te laten bedriegen?
wat belooft gy"?
„Al dat gy wilt", zei Pieter.
„Hewer, zei Mietje, „belooft dat gy my zult om
laatst laten, en maar mee nemen als de andere al dood
zyn"!
„Ja wel," zei Pieter, „als gy my hier aflaat, dan zult
gy den laatsten man den zak opgeven, en ik zal maar
om u komen als al de andere vertrokken zyn; haast
u! daar ligt een koning, zeven honderd uren van hier,
zyn oudste zone trouwt van dage, en 't staat geschreven dat by sterven moet: haast u! ha ast u"!
En Mietje zei: „komt af!" en de dood, zonder goendag of goenavond te zeggen, vloog heur veerden, en
nooit kwam zy daar by of omtrent meer, by zooverre
dat Mietje Miserie een stok- steenoud wyveke wierd,
en nu nog leeft, ja leven zal tot het uiterste des
werelds, als al de andere al gestorven zullen zyn: dat
heeft de dood beloofd.
( 16 Juni 1866).
NASTEN DEN

BRIL.

Men vraagt my per brieve en anderszins, wie of wat
Nasten den bril is.
'k En wete 't niet, of, stond er prys op om dat te
antwoorden: 't moet ievers een zekere Ignatius zyn,
die eenen bril draagt, zou ik zeggen, anders en wete
ik het niet.
— Maar, zegt myn Dixmudsche correspondent, gy
moet het weten, 't Jaar 3o weet alles, en daarby, by is
van Brugge, ergo dan ..... !
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— Wete ik alles, ik weet nog dit daarby, dat ik
voor gek aanzie die dat gelooven.
— 't En kan al niet helpen. Wie is Nasten? Is 't
geen uit den berg van ware? charitate, byvoorbeeld,
die daar weg geloopen is met al die police daar achter,
die hem niet en kosten krygen?
— 'k En wete 't niet!
— Is't geen van zyne confraters en beste vrienden,
waarmede hy heeft verkeerd en wordt vereerd?
— 'k En wete 't niet!
— Is hy onder de formosis Brugarum puellis, de
brugsche meiden, niet bekend als den wolf aan het
schaap uit de fabel?
— 'k En wete 't niet!
— Zynder geen treffelyke familien wiens lelieblommen hy geplukt heeft, zonder te willen herstellinge doen, en of schoon hy zelf genoeg geblomd is?
— 'k En wete 't niet!
— Is't geen oud student die al alle kanten rechts
is en te koope staat voor de meest biedende, die zyne
eigene goe familie, by zoo veel andere, schande aandoet, en hier en daar onherstelbare verliezen toebrengt?
— 'k En wete 't niet!
— Is't die getrouwde lap niet, die zyn eigen de
privilegie Beef t, in alle slyk zyn neuze te steken en
dan rond te zoeken waar hy ze gaat afvagen?
— 'k En wete 't niet, en laat my gerust!
— Is't hy niet die, met fyn? gezelschap, naar Dixmude geweest is; verschillige weken lang, en daar
valschelyk den katholyk uitgehangen heeft, en in den
katholiken kring geslopen is, en dan 's anderdags in
de gazette doen schryven of geschreven heeft wat hy
te vriendenhuize vernomen had?
— 'k En wete er niets van!
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— En is er daar geen senateur, of zyn cosyn, 'k wil
der of zyn, tusschen gekomen en hem aan de deure
geschopt zeggende: ga naar je . . . .
— 'k En wete 't niet!
— En staat er geen Emme in zynen name?
— 'k En wete 't altemale niet; neen 't zeker:
Nasten den brill daar en zie 'k geen Emme by, 't is
eene henne.
— En is 't by niet die, by de domme bezonderlyk,
het kredikol en 't ribberol houdt gaan te Brugge, om
elk treffelyk man te mogen, op tyd en onder hooge
protectie, zyn koeke beuteren?
— 'k En wete 't niet, gaat vraagt dat aan den
Westvlaming, en laat 't friar 3o gerust!
(6 Juli 1865).

QUI LE REMPLACERA?
Dat is nu ne keer op zyn fransch getiteld, eh! jaardertigers, myn goede en aloude vrienden, want, gy
moet weten, wy zyn nu al aan numero 104; en in
't fransch getiteld om redens wille dat het meest
fransch sprekende lieden zyn, te Brugge, die daarmee
uitkomen. Qui le remplacera? zeggen ze, en ze slaan
hunne twee opene handen op hunne twee knien, als't
is dat ze zitten; qui le rem placera? zeggen ze, en ze
buigen hun hoof d, schartende aan hun nekkebeen,
als't is dat ze staande zyn.
En antwoorde en geven zy geene.
't Is nochtans eene importante questie, dat remplacement, en, als ik laastmaal zei dat men maar en
moest naar Rosimonts gaan, daar warender een
hoopen die 't niet en vatten: 't Is nochtans klaar en
duidelyk genoeg: Uw zoon valt in 't lot, gy zoudt
hem geern van de soldaterye vrye krygen, hewel, ge
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en staat niet lang in beraad, aan uw nekkebeen te
vryven, noch gy en zit niet lange in beraad op uwe
twee knien te slaan, gy schiet in uwen zak en gy gaat
naar Rosimonts en gy koopt eenen remplacant; en
wat dat dat aangaat, 't zou'nder nog al vele blye
omme zyn om hem te mogen remplaceren, en, ging
het voor de minst biedende, 'k ben ik wel zeker dat
wy profitiger zouden gediend zyn, van 't is gelyk
welken brugschen rem placant als van dien meenenschen Leiwaterlekker dien wy daar hebben.
Dat zyn zyne vrienden die dat uitstuiken, van qui
le remplacera; maar, wat zegge ik, zyne vrienden, die
gasten zyn 't voor wien by niet rem placable, en hun
Jan credit is, zonder welken zy zouden moeten scampavi spelen, de die zeggen: Qui le rem placera, om
myn herberge, herbergske, kroegske, bierwinkelke,
kotje, cantyntje, mulhoekske vol yolk te houden tot
by nachte ten twaalven: quiiii le rem placera?
Qui le rem placera? die bazen zeggen dat, en met
recht, waarvan hy dorst schryven onlangs, en dat is
authentique zwart op wit, dat er nog niet genoeg
zulke bazen en zulke huizen en zyn in Brugge, God
betere't en betere hem!
Qui le remplacera? mogen de die zeggen die met
hem commedie spelen, daar aan de beurze; al de
commediebazen die te Brugge commedie gespeeld
hebben, zyn al met eene gescheurde (doorgaans
fransche) broek weggeloopen, maar hy, by met zynen
troupe .... wie zal er dien directeur remplaceren die
al de hoekskens en de kantjes kent, die de wet weet
wonen, en die ze kan blinddoeken en chloroformiseren?
Voor de die is hy impermeablement, imperturbablement irremplacable, d'accord avocat! maar voor
ons!
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ja wel, een dingen weet ik waarin hem geen mensch
en kan noch en zal, hope ik, remplaceren, en dat is
dit:
Te weten, in die wonderbare versatiliteit van genie,
waarmede by 't in zyn groot herte heeft kunnen
vinden van den eenen dag, na behoorlyk misse gehoord te hebben, cela s'entend! naar Gent is gereden,
aan 't hoofd van eene bende schoeljen, om daar de
katholike burgers te doen uitjouwen, en toen, o versatilitas versatilitatum! toen 's anderdags is naar huis
gekomen om aan de Kiekenmart faction te staan,
tegen dat de eerappelmeiskes passeerden, om die meiskes te beletten hun eerlyk vermaak te nemen in andere
meiskes uit te jouwen en uit te maken, om dat ze
geen eerdappelmeiskes en zyn!
Qui le rem placera?
Waarom dat verschil in Brugge tusschen de meiskes
en de knechtjes; wil het gouvernement niet absoluut,
en zegt het niet duidelyk genoeg dat meiskes en
knechtjes gelyk moeten opgebracht worden, en even
gelyk hunne vryheid genieten voor de wet? Waarom
dan de knechtebrokken mee voeren naar Gent, voor
schoon geld, en de meise-rokken, die voor nieten
wilden jouwen, te Brugge, niet vry gelaten in 't uitoefenen van het recht dat hun toekomt!
Waarom? dat en versta ik niet!
Hoe mogen de Brugsche jonge manskerels, van drie
maal zeven, naar Gent gaan „ezel"! roepen terwylen
dat de Brugsche jonge vrouwkerels voor de eer'appelmarkt niet en mogen gaan tot aan de kiekenmart om
te roepen : „kwezel"! Dat en versta ik niet!
Maar ook, en ja, 't en is 't Jaar 3o niet dat geboren
is om die mannen te verstaan, 't zyn al andere gasten
(Nasten niet, gasten zeg ik) die dat kunnen, en die
andere mannen loven ze daar over, en met recht: 't
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een hand wascht wel 't andere. Ondertusschen is dat
eene groote hoedanigheid, alzoo op eenen korten tyd
te kunnen van twee diensten zyn, en of er hem ooit
iemand daarin zal kunnen remplaceren dat en wete ik
niet; 't is misschien daarom dat ze voorleden nacht
zyn komen huilen voor zyne poorte : „Geeft ons brood
en huis en t'huis en spellewerk weder!" Qui les remplacera?
(7 Juli 1866) .

SINT GILLIS BLOMKES.
Nu ne keer by al die politike en die maren van
oorloge, vechten en dood doen, een spelle gesteken, en
een asemtje gehaald, om van wat anders te kouten,
dat troostelyker zal zyn.
Je moet weten, te Brugge eertyds buiten Brugge,
ligt er eene prochie en ze heet Sint-Gillis. En op die
prochie, lyk op andere prochien, staat er ne pastor;
en met dat die pastor's name Frederic is, zoo was 't op
den 18 dezer loopende maand van Julius, Sinte Frederic, de feestdag van den weleerweerden Heer pastor
en deken Van Coillie,
Dien God nog vele jaren
Moge sparen!
't Was ter zelver tyde 25 jaar, luttel min of meer,
dat die Eerw. Heer pastor-deken pastor geworden is,
op Sint Gillis. Dat en mochte niemand vele weten,
maar ze wisten 't al, en ze wisten 't van al lange eer
dat er M. den deken op gepeisd hadde. Zoo, ge kunt
peizen wat dat er ging gebeuren.
Heb-je gy nog, lezer of lezeresse, de kerke van Sint
Gillis gezien? Hewel, geheel de prochie en wist woens456

dag niet anders te zeggen of : „'t Is ne kleinen Hemel
van schoonigheid"!
Uit den marbelen vloer groeiden er eerst en vooral
wonderlyke boomen; de die staan, zeggen ze, in 't land
waar dat eertyds Onze Lieven Heere woonde. Daarboven, van weerkanten, waren 't wimpels en vlaggen,
blomkranzen en panderkes, opschriften en schilderyen,
die op malkander hongen te lachen, als of ze wilden
weten wie en wat dat er daar het schoonste was.
MYNHEER FREDERIC VAN COILLIE
JUBELEERT!
zei de triomphboge, in 't midden van de kerke, aan al
die bleeven staan en omhooge keeken, zeggende, of
peizende — want 't was in de kerke, — dat is de
moeite weerd!
Charles Blondeel,
Fyn met 't penceel,
En die daar by van goeden wil is,
Prochiaan zynde van Sint-Gillis,
had de versiersels en de pintingen van den autaar en
van de reste van de kerke kloekmoediglyk op hem
genomen; of by gelukt heeft, dat weet nu geheel
Brugge, en spreekt lof van de schrandere heeren die
't hem belast hadden.
Van 't luiden en moet ik niet spreken, op SintGillis en zyn de klokken nooit koud.
Als 't er nu eindelyk op aankwam, en dat alles
gereed en op zyn plaatse stond, zoo zouden ze moeten
hunnen deken gaan uit zyn huis halen hebben, maar
den deken was al in de kerke van 's nuchtens vroeg;
en wel mogen ze hem proficiat wenschen, anders, had16 Gezelle Proza
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den ze hem moeten uithalen, die Sint-Gillis gasten, by
schoonen klaren dage, hun deken en ware nooit levend
in zyn kerke gekomen. En nu, dat hy levend in zyn
kerke gekomen was, zoo begost hy de messe, ten achten
en half.
't Was een messe met zeven priesters!
Den doksaal is verzet in Sint Gillis, en op den
nieuwen doksaal, aan den Evangeliekant, daar warender wel dertig muzikanten, van de eerste uit, die altemale zongen of muzykten, elk op zyn beste dat hy
kon, en al op zyn Palestrina's.
Wat dat dat is op zyn Palestrina's, dat zal ik u
zeggen in twee woorden: dat is allerschoonst, en
achter de misse zongen ze Te Deum voor die vyf en
twintig jaar dat M. Van Coillie pastor heeft mogen
zyn op Sint Gillis, en M. den deken gaf de solemnele
benedictie met het Heilig Sacrament.
Als hy uit de kerke kwam en te wege was naar zyn
huis, lyk gewendte, ja maar, niet te doene: hadden ze
hem niet mogen uithalen, ze gingen hem nu inhalen,
of liever indragen, maar den deken was te vaderlyk
bezogrd voor ongelukken, om ze te laten geworden.
Zoo, hy gerochte 't huis, door de proficiats en door
de „houra menheire den deiken's" en tusschen de
boomen, en onder de triomphebogen, en met geheel
de prochie achter hem.
Hadde „'t gebouw" gekunnen, 't had ook mee gekomen, maar 't en koste niet, zoo den deken is er
moeten zelve naartoe gaan, en hoe had hy het kunnen
laten van daar zyn werkhuis, zyn arme- en borgerscholen, zyne bewaarschole, en zyn nunnekes van Sint
Joseph ook te gaan bezoeken, op zulk eenen schoonen
dag?
Daar was het wederom slag om slinger van muzyk
en gezang, van aanspraken en spelletjes, van fransch
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en vlaamsch, en complimentage tot dat 't genoeg was.
Van daar naar de ezelnunnetjes! Dat zyn de zusterkes van den armen, die den deken daar in de Sinte
Clarastrate, zoo treffelyk neergezet heeft, om voor de
oude mannekes en de oude wyvekes to zorgen, en die
oude menschen houden daar eenen ezel en koeikes,
en ze hebben zylieden hunnen deken ook hun complimenten afgeleid, en bouquets gegeven, en de matroone
die hem gaf kraakte van de zyde en ze'n was nog
maar 89 jaar oud; en ze hebben gezongen, en de
nunnekes ook.
Zyn hoogweerdigheid de Bisschop, met zyne twee
vicaarheeren, — drie bisschoppen! zeiden de
menschen — waren ondertusschen de versierselen
komen bezichtigen en de kerke bezoeken, en zy
wandelden, met onderpastors en kerkmeesters, in de
prachtige straten van Sint-Gillis.
„Gy haalt er eere van!" zei de Bisschop, „uw deken
heeft het wel verdiend, ge moet hem geern zien, dien
braven man"!
„ Ja-me"! zeiden de menschen, „viva den bisschop!
houra voor onzen deken"!
En daarmee was de bisschop aan den deken zyn
huis, en hy en moeste niet klinken, de deure stond
open, en als de bisschop den deken zag, zoo pakte hy
hem by zynen arm, en hy toogde hem aan zyn yolk,
en als de menschen den bisschop zagen en den deken
zagen, ze'n kosten 't niet meer laten, ze riepen en ze
tierden elk aan nen kant, en daar warender die stillekes achter hun schorte tastten, want hun gemoed
kwam vol en ze moesten weenen.
En den deken tracteerde den bisschop en zyn gezelschap, en de arme menschen waren getracteerd, met
twaalf honderd dekensche kilotjes, zegge twaalf honderd, en de kinders uit de scholen waren getracteerd,
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en de oude mannekes en de oude wyvetjes waren getracteerd, en 't was al getracteerd dat tracteerbaar
was, op geheel Sint-Gillis.
En 's avonds ten vyf en half was er prachtig lof.
En de menschen die van 't lof kwamen, hadden
ruze om weere naar huis to geraken, immers ze'n verkenden hunnen weg niet meer in de straten, zoodanig
was 't gepint en gepareerd.
De Sint Gillis dorpstrate zou nu moeten heeten
de groene dreve ; de twee Biddersstraten en lieten 't
niet liggen; de Dekenstrate, waar eertyds de Annunciates woonden, en twee Baljestraten, 't Boerekerkhof,
't was schoonder als of er de grootste heeren van
Brugge in gewoond hadden. Daar waren vleggen,
vaandels en wimpels, Belgsche, Engelsche en 'k weetniet-watsche, van alle slag, tot fransche toe. Gespannen
kaleko, portretten van Napoleon, chineesche bollanteems, kroonen met glas daarin, dat altyd ting-tang
ting-tang dei, Sint Antoniussen, met en zonder
zwyntjes, en veel andere heilige of onheilige personnagen.
's Avonds stond geheel de prochie in vier en
vlamme.
G'hadt glazekes, g'hadt pampieren lanteerns, g'hadt
blekken lanteerns, g'hadt gazlanteems, g'hadt lampen,
g'hadt oordtjekeerskes in eerappelstikken, of (kostelyker) in poteerde, g'hadt americaansche petrololie,
g'hadt spellewerkbollen, daar gy water zaagt in
branden, g'hadt quinquets, en al dat eenigszins luchten
kon.
Gedurig gingender vierpylen, bengalen, stinkpotten,
bommen, voetzoekers en viervogels af, onder ander
een die zei:
Ik ben een vogel zonder vel,
Zonder vlerken vlieg ik snel,
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Nu ben ik in 't verdriet.
Maar als ik brand dan ben ik in 't plaisir:
Ten negen uren veuzen.
Of by geveusd heeft, daar blyft nu de questie,
Want, ten negen uren
Was ik op andere avonturen.
En 't is ne luchtbol opgegaan.
En M. den deken, zeggen ze, heeft van ten achten
half tot kwart voor den elven rond zyne prochie
gewandeld, met al zyn prochianen.
( 21 Juli 1866).
DE SCHOELJEDAIREN.
Over eenige jaren stak in ons katholyk Belgenland,
eene nieuwe Secte den kop uit, het scheen dat zy wilde
met alle geweld de aloude Christuskerke en religie,
zoo niet van den steen op welken haar goddelyke
stichter haar gebouwd had, ten minsten uit de herten
en de huisgezinnen der Belgen dromen. Want, volgens
hare apostelen, niets en belette meer 't geluk der
volken als die bygeloovigheden en de dienaars daarvan. Ja maar, zeggen en is niets, woorden en zyn Been
oorden, want in den nood, en in den nood alleen kent
men zyne vrienden. Er bleef nu nog bewys van het
gene die grootsprekers voor het geluk der volkeren
gingen doen in tyden van openbare nood, en naar
de gelegentheid en moest men niet lange wachten.
Over eenige maanden wordt ons land, benevens
andere landen, bezocht door eenen volksgeesel met
name Cholera, die meest zyn gewicht doet voelen op
de volksklasse.
Als alles gaat dan spreken die volksverlichters en
volksvrienden met luider stem dat men den Gods461

dienst, dat men den priester moest bannen uit het
burgerleven dat men hem van het ziekenbed moest
verwyderen, en ziet, nooit sedert hunnen opkomst en
hebben de priesters, en hebben de zusters gemakkelyker den toegang gehad tot de zieken en tot de
stervenden als sedert het uitbersten van de cholera ;
nooit en hebben er min gevallen geweest van persoonen die de hulp des priesters en den troost van den
godsdienst in den artikel des doods weigerden als nu;
getuige hier van de schoeljedaire dagbladen die getrouw aan hunne zending zulke sterfgevallen als aanwinste hunner Secte aanzien, nauwelyks hebben zy er
twee of dry sedert konnen aanwyzen.
Wat bewyst dit? dit bewyst van den eenen kant dat
de Belgen nog vaster gekleefd zyn aan den godsdienst
hunner vaderen als dat die vrydenkers het inbeelden;
en van den anderen kant, dat, indien in gewoone
tyden er sterfgevallen zyn, na den wensch der schoeljedaire apostels, het toe te schryven is aan hunne
schoeljedairderye, die belet dat de priester toegang
hebbe tot den zieken. Want wat ziet men gewonelyk?
van zoo haast als den priester bekend is dat er iemand
in doodsgevaar is en ten prooi aan alle de smerten
die ze vergezellen, bereid ter hulp en tot zynen troost
en voorzien van de hulpmiddelen van den godsdienst,
gaat hy, maar welhaast wordt hy tegengehouden en
onder duizende voorwendsels den ingang van den
huize belet.
Nog eens, van waar zyn dergelyke maar hertscheurende gevallen nu zeldzamer? het is om dat die
ellendige, die niets anders en betrachten als die ongelukkige slachtoffers der cholera te berooven van
het geen alleen hun kan troosten, te weten den godsdienst, verdwenen zyn, 't is om dat die zoo gezeide
volksvrienden vluchten op de nadering des gevaars.
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Zy zyn vol moed als zy niets te vreezen en hebben, als
zy geenen anderen tegenkanter en hebben als den
weerloozen priester om hem te hoonen en te verstooten.
Maar nu, dat zy om die schandelyke zending te
vervullen eene schrikkelyke ziekte en het doodsgevaar
zouden moeten trotseren, verwyderen zy hunne stappen, latende het bed van den zieltogenden lyder vry
aan den priester, aan de liefdezuster die, gedreven
door gevoelens die verre boven de zelfszucht verheven
zyn, hun zelven vergeten om hunne lydende broeders
in Christo te gaan helpen en te gaan vertroosten.
Treedt dan vryelyk binnen, o heldhaftige priester,
o moedige maar eenvoudige nonne, draagt den armen
gerustelyk den onderstand dien gy voor hem hebt
gebedeld, spreekt van zyn lyden en de middelen om
er door een eeuwig geluk te bekomen. Nu zal men u
het huis niet verbieden, want zy die dit zouden willen
doen, zyn het gevaar ontvlucht die gy komt zoeken in
hoop van een ziele te winnen. Eere zy dan aan die
moedige priesters en religieusen van dien prysweerdigen moed en zelfsoffer die zy aan den dag leggen in
deze tyden van gevaar die wy beleven. En nu vrage ik
ten slotte, die welke de verachting leeren voor den
priester, voor de kloosternon, verdienen zy den naam
van vrienden des yolks? Is het volksliefde die hun
bezielt? Neen, het is eenen blinden haat tegen God en
Zyne dienaren. Wy hopen dan dat die schroomelyke
geesel, ten minsten voor gevolg zal hebben de oogen
te openen aan velen die door zulke schandelyke leerstelsels verleid waren!
Leest de oude parabel van den goeden en den
kwaden herder, en zet cholera waar wulf staat en
daar hebje-'t, schoeljedairen!
(II Augustus 1866).
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UIT DEN KOKER VAN 'T JAAR 30
OVER DE TEGENWOORDIGE
GESTELTENIS VAN EUROPA.
Zegt ne keer goeye vriendjes en oude makkers,
(want 'k mag nu toch alzoo spreken of 'k en ga 't
nooit meugen zeggen tegen maatjes die van over twee
jaar gepasseerd naar 't Par 3o wekelyks verlangen
tegen dat 't uitkomt) 't is lang he, zonder asem t'
halen? . . . . Hewel dan! Zoeje met my niet beginnen
te vreezen dat Europa risschiert van onder tot boven
ommegekeerd en rond gewenteld te worden om de
eenvoudige reden dat het katholyk geloove onder ons
veel te vele verflauwt en van dag tot dag vergaat
gelyk de sneeuw voor de zunne; want gaat de geschienis te rade, en 'k mag u zeggen dat ik er nog al
vele uren van myn Leven in versleten hebben, gy zult
met my moeten bekennen dat ieder keer dat de godsdienst aan 't vervallen was, men ook de kroonen van
koningen zag voor de voeten rollen en keuninkryken
instorten. Van zoo haast als de grondmuur van een
huis begeeft, moet het dak natuurlyk invallen: de
framaconshutsepot heeft geheel onze samenleving
ondermynd en staat nu om den sluitsteen los te
maken : dus moet dan alles niet instorten en 'nen
waren puinhoop worden?
Ja, zeggen wy het maar recht uit : 't yolk of beter
de gouvernementen van ons landeke zoo wel als de die
van grootere staten zyn schrikkelyk moe het jok van
den stadhouder van Christus op de aarde te dragen ;
zoo als nen droeven jongen doet die onder 't vaderlyk
gebied niet en wilt staan, en 't ouderlyk gezag miskent, om in vryheid en onafhankelykheid te zwerven,
zoo doen zy 't ook: En in Gods name toch is 't meugelyk die vryheid buiten de geboden Gods en de heilige
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Kerke te vinden? Hewel dan, van de twee eene, en
zoo 't niet betert, onthoudt het, 't zal der van komen :
zoo als alle bedorven yolk, zullen wy, (want de goede
bezeurt het altyd met den slechten), onder het militaire jok mogen optrekken, en God bewaart er ons
van, den savel zal 't kruis nog vervangen, en zoo 't
gegaan heeft in Mexico, in Pruisen en in Oostenryk
zullen onze kerken en kloosters misschien ook kazerns
en gevangenissen worden, want gaat 't waarachtig
geloove weg, natuurlyk komt de barbaarschheid in de
plaatse.
Inderdaad men zou wanhopen wanneer me zien dat
alles wat godsdienstig is verflauwt, en zouden wy ook
niet beginnen te vreezen dat gelyk de baren der zee
landen en velden overweldigen als de dyken doorbroken zyn, en den geest van 't kwaad alles overrompeld hebbende, wy ook in dien stroom niet en
zullen verdrinken?
Zoude er nu een kruiske moeten gegeven zyn over
Europa en gezeid: Nu is 't gedaan en in de slaverny
liggen wy gedompeld tot over onze ooren zoo als nu
zoo vele afgevallene christenen er in liggen? Ware het
niet van de steenrots die te Roomen staat, en niet en
waggelt, dat er al tegen botst wat wilt, wy zouden van
ja moeten zeggen; maar dewyl het zoo is, laat ons
maar courage hebben, alhoewel er oorlog, cholera en
zelfs omwenteling aan de deur staan en gedurig gereed
zyn om binnen te rukken, laat ons maar verhopen dat
wy door godsdienst en vast geloove waren vrede zullen
bekomen en zoete ruste genieten. Zyt maar gerust,
deze van bier boven gebiedt en bestiert alles; het
kwaad zwemt wel nu en dan ne keer boven, ja 't,
maar 't is om het ongeloof en de ondeugd ne keer
loon naar werken te geven; onthoudt het vriendjes:
God slaat om te genezen, en steken de framacons en
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de revolutiemakers voor eenigen tyd den kop boven,
't en zal voor niet lange zyn, ze zullen al gauw gedaan
hebben met zaaijen, want roert Garibaldi, Mazzini
etc., aan onzen Heiligen vader Pius IX, Dezen van hier
boven zal al gauw hunne schelmeryen verpletteren,
en hun achteruit doen trekken. Zoo dan voorts gevochten en voorts gestreden; geen schampavie te
spelen, maar op de bresse gebleven om deze nieuwe
barbaren te bevechten, en met gratie Gods zullen wy
zegenpralen; 't is immers voor de goe zake dat wy
stryden en de victorie zyn wy zeker dewyl Hy ze
beloofd heeft aan alle die tot het einde toe met moed
zullen gestreden hebben. Kloek aan dan, katholiken!
moed genomen en niettegenstaande wat zwarigheden
alhier en wat beproevingen aldaar, vergeten wy nooit
dat er niets noch niemand tegen ons vermag, als den
Heere met ons is.
( 8 September 1866 ) .
DE GAAISCHIETINGE.
Daar stond in 't Jaar '30 van de twee verleden zaterdagen dat wy gingen winnen, was 't hier niet 't was
elders, en, te Brugge, dat wy gingen
Beginnen
Winnen
't Jaar 3o heeft naar meer getracht :
Maar 't Jaar 3o en heeft niet meer verwacht, voor
als nu. Zoo, al de oude gaayen zyn er op gebleven, ja
beter, ze hebben er nog eenen nieuwen gaai bygezet,
en geenen kleenen, te weten den dien van Lotten
Daanincks.
Ergo, wy zyn de zelfste.
Ju peerd, klik, klak, bang!
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De triomphklokke heeft geluid te Brugge en 't
carillon item gespeeld, zoo 't voorzeid was.
Maar, als 't alzoo voort gaat en dat de brugsche
schuiterye zooveel progres doet als dezen keer op den
laatsten keer, de tyden zullen komen dat het carillon
niet en zal spelen, immers dat onze mannen zullen
dweers deure gewonnen hebben, die nu maar en
hebben beginnen winnen.
Eh ja, wil-je iemand overtreffen in 't loopen, je
moet eerst jen distantie inhalen, dat je achter ligt,
toen een tydeken gelyk staan en toen eindelyk vooren
loopen.
En wy lagen zoo verre achter.
Ziet een keer, als't de laatste keer beschryvinge was
en dat wy den gaai schooten, ('t was in 186o) op 1371
schotters, hadde onzen oppergaai voor hem 883
schoten, en nu, van de 1591 die geschoten hebben, en
heeft by er maar 869 nicer gekregen.
Meer stemmers en min stemmen, wat wilt dat
zeggen?
Dat wy hebben beginnen winnen, doet 't niet?
Quod erat demonstrandum.
Zoo dat en is al niet om zoo fel te roepen tegen
Brugge, gy daar van Rousselare, jaardertigers, en
van Poperinghe en van Kortryk, etc., etc.
Daar zynder altyd, die, als ze eenen keer twee drie
dagen gevrocht hebben, met eenen goen dreupel
corage op, en dat ze dan voor al hun werk en al die
corage geenen grooten lauwertak van victorie en
krygen met 5o flaschen champagne, die toen zeere
scam pavi spelen, den zoo gezeiden winnaar, by donkerlinge een beschaamd en benauwd kaartje dragen, en
roepen : „'t is al verloren! sluit de deure en nypt uwe
oogen toe, de wereld ga vergaan!"
'k Hoore geerne de kanonnen bommen achter zulk
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een triomphe als de hunne van laatstleden, ik peize
nog zooveel poer naar de musschen! en binst de wyle
dat ze klinken en drinken, klop ik nog een artikelke of
twee toe, dat het klakt op de hardmetalen letterkens.
'k Zou ik een keer willen weten wat dat Pauwken
Devaux al peist van de brugsche triomphe, en van
onze mannen, waar by hem zoo groene mee gelachen
heeft om dat ze maar daags te vooren uitgekomen en
waren, en dat ze jong en teer of oud en styf, zoo by
ze belieft, te heeten, (maar vry van zynen dwang ten
minsten), van 644 tot 784 stemmen vereenigd te
hebben.
En dat in hoeveel dagen?
En tegen hoeveel macht, die wy betalen?
En tegen hoeveel pennelekkers?
En tegen hoeveel perselekkers?
En tegen hoevele die even zoo smakelyk de pastors
schoen lekken als den burgemeesters botten?
En tegen hoeveel mannen met 2-3 aanzichten?
En tegen welke grootmachtige heeren, Jules van
Kortryk, Johannes van Thielt, Sorzen den engelschman, Antonius van Schalafies, Louitje van Oostende,
Meyne van Niepoort, Jan van Thorhout, en de reste.
Nu tot daar, pakt nu nog dat wy gevaren hadden
gelyk andere, en geheel en gansch onder lagen, leeger
als over zes jaar, neemt zoo gesupposeerd dat wy nen
kandidaat, gelyk Surmontje van Rousselare of geheel
de averechtsche bakte van Moorslee hadden.
Zouden wy dan moeten den moed opgeven?
Neen!
Tellen moeten wy: wy zyn met zoo velen, hebben zooveel gedaan, ze zyn op zulk een resultaat uitgekomen;
wat kunnen wy krygen als wy twee, drie, vier, tienmaal meer doen, volgens de corage en 't yolk dat wy
hebben.
Neen!
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Overal waar de jaardertigers hun geweerd hebben,
daar hebben zy gewonnen, tot Wendune toe, ginder
op de frontieren van Engeland.
En de bakkerinne die zoo heuren oven geheet
hadde.
En Karel die zoo machtig is.
En Pyke die expres op een peerd zat, om de oogen
te bedriegen?
En gesupponneerd, nog nen keer, dat wy niet gestreden en hadden, en aan onze heeren al de triomphe
gelaten die ze wilden, ge hadt ze nen draad zien spinnen : nu is er toch eene oppositie, die leeft en waakt,
die op geen gouvernement, geen posten, geen slavenhandel, op niet als op haren eigen moed en 's lands
wel en steunt, en met die oppositie valt er voortaan
te rekenen, te stellen en nu en dan een eiken te pellen.
Laat ze bouwen!
Voor den dag moet nu alles, 't is kiezing geweest.
„Wat!" zouden ze gezeid hebben „katholiken onafhankelyken, 'k en zie geen meer!" nu moet de burgemeester zijne oogen toe doen als by dat zegt.
Ons weren!
De mieren weren hun wel en dat zyn zulke kleene
beestjes!
(3 November 1866) .

't ZAL WEL GAAN!
Als de menschen gaan eentwat doen, ze moeten
er eerst eenthoelange van klappen.
— Zegt de, zegt Pe Vliegers, maar, dat wy een keer
veranderden van burgemeester, dat heeft nu al lange
genoeg geduurd.
— Eh ja, antwoordt Jan Pakmavast, het yolk is
meester, zeggen ze, he?
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En Pe Vliegers en Jan Pakmavast, de een met een
mande brood op zyne schouder en de andere met een
handsvol rekeningen in zyn hand, zeggen tot ziens,
en gaan elk al eenen kant weg.
Pe moet door den botaniken waar hy Seven Stapkes
tegenkomt op zyn kraakschoen gewandeld, al zyn
pensioentje digereren. Zegt Pe: he'je 't al gehoord, de
bourgemeester moet af?
Ja, zegt Seven, en hy staat en kyken, jaaa! 't is 't
eerste dat ik er van hooren, en hy gaat er mee deure.
Jan Pakmavast, ondertusschen, heeft dat aan den
brievendrager gezeid en de brievedrager aan 't meisen
van Scheurpanneels, in de dingestrate, en aan nog een
stuk of drie die 't ook voortzetten, de eene rapper als
de andere, tot dat een van Scheurpanneels voortzettelingen een van de die tegenkomt die 't Seven Stapkes
publyk heeft hooren zeggen op staminet.
— Eh, 't moet wel eentwat van zyn, zeggen ze en
alzoo geraakt het in de gazette, en de gazette drukt
het 1500 maal, op 1500 verschillige manieren, zoodanig dat het de honden toe achter strate schynen to
weten.
't Zet voort van steden naar dorpen : kykt! peizen
ze ginder verre, 't is percis, wy zullen er den onzen
ook bydoen.
't Wordt kiezinge in het dorp, daar ze 't klappen
zoo niet gewend en zyn, en daar 't bedriegen eene
kunste is, maar nog geen ambacht; ze proberen, ze
halen hunnen haal, en 't gaat.
In stad zyn er ook een goed getal die gepeisd hadden dat al die er van spraken het stuk meenden,
serieus, en 't zynder die er op los gegaan zyn, stem-je
niet, zoo en heb-je niet!
Ze schieten naar den gaai, hy wikkelt wel en de
pluimen stuiven, maar hy en valt niet, en ze zyn weer
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veroordeeld tot zes jaar dwangarbeid en de kosten
van 't proces.
En waarom?
Ah! waarom!
Daar moet zoo lang geklapt worden, eer sommige
lieden doen; zekere hinnekes moeten een eendelyk
lang ende kakelen eer zy leggen, en wat is 't toen nog,
den helft van den tyd!
Ja, de meeste kakelaars, die met hun kasse vol pylen
zitten, en die tiene twintig keers geprobeerd hebben,
uit leute, dat het iedereen zag, en andere geleerd, als
't al te schieten komt! .... , ze peizen: bah! acht of
tiene onder of boven, hy blyft toch staan!
En zy en schieten niet.
En hy blyft staan ook.
En hy zal blyven staan, zoo lange als dat de groote
kakelaars zullen blyven hunne pantoefelkes warmen,
terwyl de burgemeester de kalsyde verbrandt met zyne
rotsende vigilanten, met in elk twee progrês-menschen,
en terwyl zyne police, verkleed, de versteken hazen
opjaagt, des le point du jour, van met 't krieken van
dag!
Ah! onze fyne mannen, ze slachten den baas die
zyne twee knechten niet meer hoorende kloppen en
kleunen, grammoedig uitriep:
— Pier!
— Wat schilt er baas?
— Wat doe-je daar?
— Eh niet, baas.
— En gy, Jan?
— Helpe Pier, baas!
Pier rekent op Jan en Jan rekent op Pier, en alzoo
valt onzen haring in 't vier.
Ondertusschen gaan de jonkheden eenen keer proberen, en zien of er niet te doen en is tegen ten naasten
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keer. Ah! wy hebben de schoonste keure van de
wereld; zy en dienen maar om 't geld en om 't plaisir,
wy hebben hooger doel als dat; wat kan er ons deren?
wy hebben 't recht voor ons, wy heeten ons den goe
kant en wie spreekt er ons tegen? Voltaire zei dat er
moest gelogen zyn en dat er daar altyd eentwat van
bleef, en dat wy lieden een keer de waarheid zeiden
en 't recht, en overal tien tegen een legden! wy kunnen't: de waarheid bestaat, de leugen moet gefabrikeerd worden: en zou er daar ook niet eentwat van
blyven?
't Zou er al van blyven, want de waarheid is onvergankelyk en 't recht en kromt niet.
Op dan, jaardertigers, jonkheden, die peizen, willen
en schryven kunt, van Rousselare, van Kortryk, van
overal, wy hebben al een schoon hoopken bachten ons
liggen in twee jaar tyds, en 't is met eenen groenen
grimlach dat ze te Brugge onlangs gezongen hebben,
de averechtsche progressisten van 25 in eene dozine:
't Zal wel gaan, wel gaan!
BM ja't, 't zal wel gaan!
(io November 1866 ) .

NOMT ZE ALLE VIERE.
Hedendaags wordt er vele gesproken van averechts
en doctrinaire en garnisaire en wat wete ik al, maar
wie is er al van dat yolk? nomt ze alle viere!
Primo ten eersten: Die mannen die noch van God
noch van zyn gebod en weten: die noch naar kerke
noch naar kluize en gaan, zy vluchten gelyk 't vier al
dat christelyk is of de religie aangaat. Komt gy te
spreken van den paus of van de priesters, hun bloed
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kookt in hunne aders; en lage het in hunne macht,
't ware lichte gedaan met al dat gespuis, zoirn zy
zeggen, als 't er op aankomt; ze klappen en babbelen
voor een oordje 't voer:
Van de hardnekkigheid van den roomschen ouderling.
Van de dwingelandye der bisschoppen.
Van de macht die de papen over 't yolk willen hebben, en van duist dingen en nog, 't gene zonneklaar
bewyst dat zy noch geloove noch religie en hebben.
Als zy ne keer daar in geraken, en al uitspuigen
wat zy in hebben hoort men genoeg hoe goddeloos dat
zy zyn.
Wacht u van de zulke, jaardertigers, 't zyn garnisairen of docterinairen, 'k wilder af zyn.
Anderwerf ten tweeden: De kabberdousmannen die
gaan waar een treffelyke man niet en zou willen gezien zyn. Dat is de ware soorte. Verwezen visch en
versche visch is 't niet al een visch? Als er questie is
van kiezingen, 't zy voor de kamers, 't zy voor de
provincie, 't zy voor de gemeente, zy gaan alle herbergschjes af, en daar trachten zy de stemmen te winnen van al dat niet vele en gelykt. Zy steken fraai van:
voor de lieverallen: en bas la carotte; cleri . . . kaarle
haalt de lanteerne, en zoovoorts, en zy drinken een
glas . . . meer met een anders geld als met het hunne,
te weten; en trachten maar altyd het yolk te kabberdousifieren en te Sjing-sjangiseren.
Zyn zy een zeker ze zeggen: nog een voor ons: nog
een zieltje gewonnen. Nu naar eenen anderen, zy
moetender al komen.
Kent gy geen zulke, lezers van 't Jaar 3o? Te Brugge
en is 't niet moeyelyk; 't zyn er eene geheele bende
van de brave christelyke mannekes. Kwamen zy naar
u, zendt ze met de knikkers spelen.
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Tertio derdewerf: Zynder nog van die soorte? Ja
de postjestekkers. Hebt gy nog eenen hond achter een
been zien hankeren? fly staat mooi, zit neere, wikkelt
zyn stertje: springt op: ligt koeste; geeft pootjes,
lekskes aan zyn meester: en dat al om:
Een
Been
Zy, zy doen het juist alzoo om een vet postje van
't gouvernement to krygen. Zy schreeuwen en zy
tieren; of zy vleyen en zy postelen precis gelyk het
hun geboden wordt. Zeggen hunne oversten: jongen
past op, werkt voor ons en tegen de priesters of gy en
geraakt nooit niemand. Zy maken een salut en zy
knikken van ja en zy doen tot de naaste kiezingen en
zeggen hunne venerable meesters: allons! aan 't werk:
en bas les ci en bas les la, weg met de papen: pap met
de weggen! Zy gaan en zy roepen en zy tieren om ter
meest. Maar gy zoudt hun vragen: wat en waarom
roept-je daar? Zy zouden moeten antwoorden: wat
precies, dat en weet ik niet; maar waarom? Om dat ik
het moet doen, anders en kreeg ik geen postje.
En hoe zoiln zy het weten die dutsen? de calottins;
dat yolk en kennen zy niet.
Questie weten ze wat eene calotte, of in 't vlaamsch
eene kalote is, late varen een calottin.
Maar de meester heeft gezeid:
Hondje spreekt om je betje
En 't hondje spreekt zoo lange en zoo luide dat 't
iedereen hooren kan. Is 't noodig, 't zal zelve in de
herberge op de tafel springen en zoodanig keffen en
tjaffen dat het iedereen beu zal zyn. Is de tyd nu
gekomen, de meester doet de vingers open en laat het
betje vallen. Knap! 't Postje is bin.
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Laat ze bassen; maar niet byten als 't u belieft,
j aardertigers !
Quarto met vieren: De dwazeriks; en och heere!
't Zyn er zoo vele dwaas, wel met drie aan. Van die
mannen die eenigen tyd naar de schole gegaan hebben,
en die van hunne meesters gezeid zynde, dat hunne
hersens van geen verstand-deep gebakken en waren,
maar van raapspyze, t' enden een zekeren tyd niet
meer en wisten van welk hout pylen of pypkoters
maken; en in hun zelven zegden: by gebrek van doctrine 'k zal my garn . . . doctrinaire steken, 'k ga toch
ievers uitkomen: als men dat is kan men aan jets
geraken zonder vele te zyn en ik en ben niet vele; 't is
precis, 'k gaan ik altyd zeggen, dat wy nu een goed,
rechtveerdig en christelyk ministerie hebben: dat
Sjing-Sjang een groot man is, en 'k zal er wel komen.
Zoo gezeid zoo gedaan.
Men gaat 't speeltjen aan en men speelt het voort.
En 't examen dan; dat zy moeten passeren!
Ja 't examen; weet gy waarin dat dit bestaat? in
wel te kunnen steken van pape en goed te kunnen
schreeuwen van kweek! en daarmee is 't gepast: Gy
passeert doctor in de doctrine van Voltaire en Pauwke
Devo, met groote die-stink-ze!
Hoe is 't toch mogelyk dat er nog somtyds menschen
zyn die peizen dat men moet verstand hebben als men
doctrinaire is!
Goeden tyd toch! Al dat niet en is en niet en gelykt
is eentwat by de die, gelooft gy het niet? Gy moet
maar den eersten den gereedsten onderzoeken, 't is al
dat niet en weet noch waar uit noch waar in, te dwaas
om iets te doen en geen halam om op hun renten te
leven;
Zoekt ze maar aait
Al om ne klaait.
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Van al degene die gy kent, jaardertigers, en gy zult
er eenen geheelen hoop vinden, en als ze wel geschud
zyn gy en zult niet weten welken eerst pakken.
( 1 November 1866 ) .
L'IMPREVU.
Gy allen die dit leest en een paar oogen zet om dat
het fransch is, dat is nu weer een nieuwe name die
ze aan ons Heere beginnen te geven. God, dat en zeggen ze al lange niet meer, bah neen-z' ; la Providence,
met eene dobbel P, de Voorzienigheid, dat plochten
ze ook nog al te zeggen.
Maar nu,
C'est l'imprevu!
Katholiken ook, politike katholiken, kouten van
rimprevu, om dat het alzoo in de fransche gazette
staat, en ze worden, uit fransche naklapperye en napeizerye zoodanig fransch van tale en van religie, dat
het niets meer en beteekent. Al hunne hope voor den
Heiligen Vader is rimprevu, eene domme, doove,
blinde, godheid, zou men zeggen aan hun klappen, die
de secreten van de toekomst in haar besloten houdt.
God leeft
Die 't al geeft.
Zegt de vlaamsche katholyk.
Als Sint Pieter in 't kot zat te Jerusalem bad geheel
de Kerke voor hem en Gods engel haalde er hem uit;
en als Sint Pieter te Roomen in 't kot zat, hy vluchtte
en hy kwam Jesus tegen, geladen met Zyn kruis, en hy
keerde weder en hy stierf martelaar, en toch, daar
kwam een andere Petrus; en nu, dat de Kerke 1866
jaar gestaan heeft zouden Christi geloovigen twyfelen!
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Gy en moet maar twyfelen om te zinken, gelyk Petrus
op de zee; waarom twyfelen, kleen van geloove? Hadt
gy geloove lyk een graantjen mostaard zaad! maar gy
hebt het verlezen, uw geloove, in uwe
Valsche,
Walsche
boeken en gazetten! En Pius de negenste zou wankelen! niet te doen, kinders, ja God niet, maar 't gene
God doet is imprevu, onvoorzien van de dwaze
menschen; Hy komt als een dief in den nacht, als een
bliksem die schettert van Oost tot West, en 't is
gedaan.
Ziet een keer Napoleom!
Hy verraadt den heiligen Vader; korts nadien verlaat hy Oosteryk en laat ItaliEn groot worden, aan
zyne rechter hand; Pruisen nog grooter, aan zyne
slinkere hand; Mexico slaat hem tegen, en Vrankryk
moet bekennen dat het allichte gaat het derde land
zyn van Europa, wat zeg ik, het vierde of het vyfde
van de wereld, met een suikerzieken keizer aan zyn
hoofd!
Napoleom en kan op Engeland niet rekenen; op
Rusland niet rekenen, dat Sebastepol op zyn mage
leggen heeft; op Pruisen niet rekenen, dat wil
grooter worden; op Italien niet rekenen, dat bot, zot
en rot is, ter zelver tyde; hy laat Roomen schieten,
Roomen en den Paus, den middel van al op deze
wereld, den eenigsten souverein die mag rekenen op
onderdanige onderdanen, en dat op 200 millioen van
de zulke.
Waar staat uw hoofd Napoleom?
Gy die altyd zoo zeker speeldet, hebt gy misschien
al tegen Sint-Pieterse rotse gaan stuiken? Neen, katholiken, de persoon van den Paus en is de katholike
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Kerke niet, hem kunnen zy dere doen, maar de ziele,
maar Christus, maar Zyne Kerke dat gaat buiten de
macht van alien mensch, de Kerke, en al dat de Kerke
behoeft om te blyven de Kerke te zyn, dat zal blyven
staan, per omnia soecula soeculorum, alle eeuwen
door, zoo de pastor zingt in de hooge messe, met alle
twee zyne handen steunende op den autaar, die
Christus is.
Al die den Paus genegen zyt en kindsgezind voor
zulk eenen vader, steunt zyne tydelyke macht alwaar
't maar op eenen frank van 't gene dat het uwe is, en
met de schepen van al de natien en landen van de
wereld die voor Civita Vechia liggen en wachten gelyk
naar eene nieuwe zon- en maanverduisteringe op Calvarien, terwyl de Gerechtigde gekruist wordt, protesteert, droogt met Veronica de tranen of van den
lydenden koning der katholiken en zendt my 't Godsdeel voor Zyne Heiligheid!
(8 December 1866).

OP VERZOEK
Stelle ik den volgenden brief die een geloofweerdig
persoon my zendt, hier :
Mynheer Jaar 3o.
Ik kwam zondag laatst uit Sint Salvators van de
elf en halve messe, en in het naar huis gaan heb ik
wat gezien dat ik nooit en zou geloofd hebben, had
ik het met myn eigen oogen niet geware geworden.
't En is wel geen groote zake, maar met myn eenvoudig verstand, 'k peize dat het nog al vele beteekent. Z. H. de bisschop kwam daar langs de strate gegaan met een anderen priester dien ik niet en kende :
nevens hem, geen twee voeten van hem, passeerden de
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pensionnairen van den Athenee; 't zyn al jongens
alzoo van twaalve tot zestien, zeventien jaar oud. Wel,
uit die bende geen een jongen noch de meester ook
niet, en salueerde den bisschop, niemand en kwam
aan zynen hoed, of aan zyn mutse. Zy bezagen hem
redelyk straf en 't was daarmee al.
't En is maar simpel verteld, maar 'k zou al gelyk
geern hebben dat gy het van vooren op uwe gazette
drukt, 't zal misschien dienen om aan eenige ouders
te doen verstaan dat zy mis zyn wanneer zy zeggen,
dat de Athenee ook een goede schole is.
Uw dienaar, X.
(8 December 1866).

EEN ZALIG NIEUWJAAR!
Jaardertigers u altegaar
Wensche ik een zalig nieuwejaar,
Veel pykens in uw kaarte,
Geen ruze met de maarte,
Den zegen over 't huis
Patientie met uw kruis,
En als dit jaar is t' enden,
Dan zal ik nog een zenden,
Ontvangt dien almanak,
En doet hem met wat plak,
Al op uw zolderdeure,
Dan weet gy dag en heure,
Van zonne en mane en al
Dat u behagen zal.
Adieus; en eer 't te late is
Ik zegge : 'k geve 'm gratis.
( 29 December 1866).
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SALVO MELIORI.
't Is wonder hoe de vreesachtige katholyks en de
furieuse ribberols alle twee moeten bekennen dat zy
gemist zyn in hunne schikkingen over Roomen en den
Paus. Elk deed met den Paus dat hy wilde, onlangs,
daar waren er die hem dood wenschten en hy leeft
nog; daar waren er die hem weg wenschten of weg
begeerden, rechtzinniglyk, van Roomen en hy blyft
er; sommige waren bezig, in hun hoofd zie-je wel, met
hem appartementen greed te doen op 't eiland Malta,
in de Middellandsche Zee: „neen!" zeiden andere
wat peisje de? Malta! toe toe! dat is eene rotse; foei,
wy gaan Einsiedeln meubleren in Zwitserland, dat
ligt daar te midden in Europa en van daar kan de
Paus, dit en dat en gunter, kortom 't waren, over ruim
veertien dagen, zoo veel pausen in Europa, hier ook,
als er dwaze hoof den zyn die de fransche gazetten gelooven: elk deed wat de Paus alleen te doen beef t, of
beter wat het werk is van Gods almachtige voorzienigheid.
En wat is er gebeurd.
Vrankryk meende zeker: wacht, ge gaat wat zien,
als er geene pole trance meer te Roomen en is: de
Kerke! de Paus! ha! ....
Meenen is by Allewine, en ze zyn te Roomen, boven
al blye, blye dat de preussche roobroeks weg zyn; dat
schryft er my een vlaamsche zouaaf.
Italien creveert (met oorlof) van de schulden, en ze
stellen 't al uit van naar Roomen te gaan; ze maken
groote vuisten en 't is daarmee al, tot nu toe.
Hoort e keer!
Geheel de katholike wereld wilt den paus te
Roomen, geheel de wereld zendt geld en soldaten, en
de Paus blyft staan, tot spyt van die 't benydt.
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Wie zou er nu gemakkelykst zitten peis-je, Maximiliaan in zyne Mexicaansche nittels, Napoleom by zynen
suikerpot, Victor-Emanuel in zyne nesten, of de Paus
in den stoel van Sint Pieter?
Wie?
Weet-je wat? 't Is de Voorzienigheid die 't al doet,
maar de Voorzienigheid werkt met andere, en die
andere dat is ik, en gy, en Cis, en Pier, en Jan en
Klaai, en Trese en Cisca, en nog al, al die zyn dat
Christus gewild heeft dat wy zyn: katholyk, geloovig,
eensgezind, standvastig in ons willen.
Wy houden den Paus, onder Gods Voorzienigheid,
rechte.
Wy dat is zulk een schoon woord voor die 't zeggen
kan met waarheid, maar 't en zyn de slechte niet, 't is
wy.
En hoe meer dat wy katholyk worden in raad en
daad, hoe beter.
En dat en is niet te zeggen hier en daar eenen persoonelyken vyand eenen aafschen trek geven en zeggen: „Neem, ribberol!" neen, neen; geen persoonelyke vyanden, niets gehaat, 't en zy 't kwaad, en dat
bevochten!
Maar eilaas het kwaad doen is hedendaags min
kwaad gekeurd van sommigen als ongelukkiglyk het
kwaad met den vinger wyzen daar 't gedaan wordt.
Dat is de steun van de wereld: Katholyk zyn en
trachten met meeren te geraken; niet roepen progthman alhier, lange neuze of korte neuze aldaar, maar
onze vyanden in 't goed nadoen, en meer doen, en
leeren achter hunne onvermoeide averechtsche werkzaamheid.
Dat is een ander paar mouwen!
De slechte gaan naar Lophem, roept gy, met een
deel vyven en zessen en flauwen praat.
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Gaat ook, of gaat elders, en doet wat: praten is zoo
goekoop.
Nu? Salvo meliori, (zalve aan myne oore, in 't
Ikik.
vlaamsch,) dat zegge
( 5 Januari 1 86 7 ) .

SMITJE VIOLE.
Ons Heere, vergezeld van Sinte Pieter, deed eene
reize per ezel; maar nog en waren zy geen twee uren
op weg of het dier verloor een zyner yzers. „Dat wy
nu by een smisse waren," zei Sinte Pieter; „ginder staat
er eene!" antwoordde Ons Heere; en zy er naar toe.
De smid, of liever het smitje, want het was een heel
kleen manneke, sloeg het yzer weer aan, zoo dat zij nu
hunnen weg konden voort zetten. Eer zy verder trokken vroeg Ons Heere naar de schuld, doch het smitje
zei: „gaat maar voort, goede menschen! 't is u gedaan
ter eere Gods; ik wensch u goede reize!" Dat beviel
den Zaligmaker zoo wel dat hy aan het liefdadig
smitje toeliet, drie zaken te wenschen tot belooning
van zyne goedhertigheid. „Vraagt den hemel", zei
Sinte Pieter; maar smitjes eerste wensch was dat hy
een zetel zou molten verkrygen, waar niemand uit kon
opstaan als hy er hem in had neergezet. Als hy nu
zynen tweeden wensch zou doen, kwam Sinte Pieter
er weer tusschen, hem zeggende dat hy toch den hemel
zou vragen; maar niet te doen: smitje vroeg om eenen
notenboom van welken niemand of zou kunnen wanneer hy er eens opgeklommen was. Nu had hy nog
eenen wensch te doen. Sinte Pieter herhaalde hem nu
ook weerom dringend dat hy den hemel zou verzoeken; maar 't was nog eens aan doovemans deur
geklopt, en smitje wenschte naar een leeren zak, waar
niemand uit zou kunnen die er in geraakte. Al die
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wenschen wierden stiptelyk vervuld. Nu zetten Ons
Heere en Zyn medegezel hunnen weg voort. Smitje
van zynen kant, begon op eens een ongebonden leven
te leiden: hy dronk en braste dat er het einde aan
verloren was en bracht het in weinig tyds zoo verre,
dat hy om aan de hongerdood te ontsnappen, zyne
ziel aan den duivel verkocht. Smitje teekende de overeenkomste waar door hy zyne ziel aan Satan afstond
en gaf dat stuk af aan den kooper. De somme waar
van smitje, ten gevolge dezer commercie, in bezit
geraakte, was vry groot, doch na tien jaren zou de
duivel op komen achter zyne gekochte ware. Maar
smitje en bekommerde hem daar niet mee en leefde
gelyk vroeger, ja, nog erger zelfs, juist als ware alles
met hem volkomen in regel.
Als nu de tien jaren verstreken waren, wierd er 's
nachts ten twaalven op smitjes deure geklopt. Smitje
ging open doen en herkende seffens zyn laattydigen bezoeker. „Kom binnen, kom binnen, heer
duivel", zegde hy. Dan ontstak hy licht, schoof den
zetel, dien by van Ons Heere gekregen had naar den
duivel en deed hem er in zitten. Smitje nu, zonder aan
zynen gast den tyd te laten van te zeggen waarom hy
kwam, nam eenen zwaren stok en ranselde Satan er
zoo erbarmelyk mee af dat by huilde van pyn: „Smitje
toch! hou op! scheedt uit! oei! oei! oei"! Maar smitje
gaf altyd voort katoen gelyk cm derscher op terweschooven. Toen by eindelyk moe was van slaan, vroeg
by aan den duivel: „gaat gy my voor tien jaar uitstel
geven? zoo niet ik herbegin". De helsche geest stemde
recht uit toe in smitje's verzoek en mocht alsdan voortgaan ; misschien vloog by wel voort.
Ja maar, de tien andere jaren gingen ook voorby,
misschien nog te gauwer voor smitje om dat by er in
't geheel niet naar verlangde, maar altyd even lustig
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voortleefde; en nu wierd het een ander paar mouwen:
in plaatse van een, daar kwam 's nachts een heele
bende zwarte geesten op smitje's deure buischen.
Smitje deed open: „Ha! Wellekom, vrienden"! Riep
hy, „'k wete waarvooren het is: ik ben gereed; maar
kyk! Ge komt ook juiste van pas! Zoudt ge niet eens
op mynen notenboom klimmen en gildig noten eten?
Ze zyn nu zoo schoone rype"! Smitje liep eenen lanteern halen, en de duivels die t' hulders nooit geen
noten en eten, waren al gauw op den boom. Smitje
vreef zyn handen: in een, twee, drie, had by een half
dozyn fuziken by hem, ('t en waren nog geen; zullen
de ongeleerde jaardertigers zeggen!) geladen met
erweten en daarmee gaf by feu op de notenkrakers.
Hun bloed liep al gauw ter aarde neder en terwyl zy
brieschten van smert en schrikkelyke verwenschingen
tegen Smitje uitbraakten, laadde en loste deze maar
altyd voort. Toen het hem docht dat by genoeg geduiveljaagd hadde: „Hoe is het"! riep hy; „Staat ge
my nog tien jaar toe? anders . . . en by haalde weer
den bane over. „Ja ja, wy geven u tien jaar"! huilden
al de duivels gelyk uit een enkelen mond; „laat ons
af"! Daarmee was de betooveringe gedaan en de duivels stooven van den boom, omleegewaards door de
aarde, om haastig hunne vaarnisse aan hunne broeders
der duisternissen te gaan boodschappen.
Smitje mocht nu weerom eens asem halen, maar,
zoo by het nu nogal eens ferm binnen pakte, toch en
was zyne vroolykheid zoo groot niet meer als te
vooren; trouwens daar en bleef hem nu maar de
leeren zak, meer over; dat was zyn laatste reddingsplanke of zak, en daarmee zou by geerne een goeden
slag doen.
Toen nu deze tien jaren ook vervlogen waren: „Dat
hy maar en komt"! zei Smitje in zyn eigen, „'k ga hem
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ontvangen"! Hy en hadde dit nog maar mee moeite
gepeisd, zoo stond de duivel voor hem; maar geen
duivel gelyk de andere, neen; hun opperhoofd, Lucifer
zelve, en daarom ook veel vreeder en ontzachelyker
van wezen.
„Smitje, zei hy, 't is nu van gewillig mee te gaan en
op geen tegenstand te peizen; 't ware voor u eene
verdobbeling van pynen; maar eer wy vertrekken, geef
my eenen dronk water, ik verstikke." „Heel geerne",
sprak Smitje, en hij daar achter. Maar Lucifer en
betrouwde Smitje niet en in eenen sprong was hy by
hem. „Zoo zeere niet, zei hy, 'k ga mee, ge zoudt kunnen vallen". Als ge zelve maar niet en valt, antwoordde
Smitje. Zy gingen voort, maar al mee nen keer,
Smitje staat; „aldaar" zegt hy, en geeft den duivel
eenen stuik dat deze in eenen put valt. 't Scheen ten
minste alzoo, maar 't was inderdaad in den .leeren
zak, dien Smitje daar open gespannen hadde. Snel
gelyk de bliksem snoerde hy nu den zak toe, pakte
hem op zynen rugge, ging hem op het aambeeld leggen, waar hy hem aan bond, trok zyn veste af, nam
dan in elke hand eene yzeren roede en begon daar op
te beukelen net als versloeg hy een matrasse. Zeggen
hoe Lucifer tierde en huilde, en vloekte en zal ik niet;
doch Smitje en horkte er niet naar, en eerst na den
zak gekeerd te hebben en aan die zyde zoo veel gegeven te hebben als aan de andere, stond hy wat en
vroeg den schier plat geslegen duivel om den verkoopingsacte zyner ziele weder te hebben. De duivelen-chef en sprak niet rap kenoeg naar Smitje's zin en
hy pakte were zyn yzers; maar Lucifer hoorde ze
nauwelijks rammelen of „j a, ja-te, gy gaat den acte
hebben!" riep hy; „hier moet hy liggen, voor myne
voeten!" zei Smitje; 't was er: en de duivel mochte
weg.
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Smitje was er nu boven op, want hy maakte meer
van zyne ziele, als hy zelve gemeend had. Ook kreeg
hy nu al zyne blymoedigheid weder; doch daar zyn
geld al op was moest hy werken om aan den kost te
geraken en zoo sukkelde hy nog wat tyds voort tot dat
Donkerman Dood kwam en hem mee deed. Smitje
ging rechte naar de helle; hy klopte; 't kwam een
kyken door 't sleutelgat en vroeg: „Wie is er daar?"
Maar nauwelyks had hy Smitje gezien of hy stoof
weder naar binnen, al roepende: „Smitje! Smitje"!
Al de duivels en Lucifer ook verschoten daar van.
Haastig kwam er eene bende naar de poorte geloopen
en schreeuwden: „Weg! van hier! Voort"? Smitje
ziende dat er geen doen aan en was ging er van deure;
toen naar den hemel. Hy klopte; „wie daar? . . . .
vroeg St.-Pieter? „Ik"! „Wie zyt gy"? „Smitje, ah,'t
is gy: hoe! Wat wilt gy hier? . . . . 'g En hebt den
hemel niet gewild als ge 't schoone hadt! Neen, neen,
hier en is voor u geen plaatse"! Maar Smitje bleef
niettemin by de hemelpoorte staan. Daar kwam al
gauw een die mocht binnen gaan; Smitje stak zynen
vinger tusschen de poorte en 't kassyn als ze toe ging;
en ofschoon het nog al zeer deed, hy verdroeg het en
peisde: het ryk der hemelen lydt geweld ai! ai! ai!
Toen er nog een kwam stak hy zynen vinger wat
verder en zoo kreeg hy er allengskens te gare zyn heele
vuist tusschen. Ten laatsten won hy zoo veel dat hy er
gansch kon binnen springen; daar zyn schootvel afwierp en er hem op neerzette.
„Hieruit"! zei St.-Pieter; „'k zit op 't myne!" antwoordde Smitje en hy bleef er ook.
lksche met ze kriksche.
(5 Januari 186 7 ) .
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EEN GELUKKIGE DAG.
Hoe gelukkig is het hem te herinneren de aangename oogenblikken van het leven op aarde, alwaar
de mensch door de genade verheven wordt, in het
bovennatuurlyke zyner bestemming. Het is zoet voor
de eerste maal te zien naderen ter heilige tafel, vleklooze kinderen, om in hunne jeugdige herten te
ontvangen hunnen Schepper. Dysendag laatst heeft
men de ievervolle broeders van lief de zien vereerd
worden door de eeremis van een nieuwgewyden priester, Mr. De Cock, die hun oud leerling is. De eeremis
wierd nagevolgd door een broederlyk eetmaal, waar
de nieuweling des Heeren, hem te samen met
de assistenten en de heer geestelyken bestierder van
het gesticht vervoegde, by die broeders die hem in
zyne eerste jongheid als leermeesters gevormd hadden.
Daar hoorde men de reeds voornoemde broeder het
zinryk rymschrift voorenlezen, welke wy verder geven,
en de nieuwgewyde priester aanbieden. Toen hoorde
men de geestelyke bestierder de nieuwe priester geluk
wenschen, alsook de broeders over de roemvolle bekrooning hunner poogingen en werkzaamheden, de
zedelyke en christelyke opvoeding der kinderen aan
hunne zorgen toevertrouwd. Daar hoorde men de
jonge priester bedanken voor de lessen van hun ontvangen en hun verklaren dat de eer hem bewezen, hun
ook ten deele toekwam, dat zy vereerlykt waren door
de weerdigheid waartoe by verheven was, en na hun
hermaals bedankt te hebben, byzonderlyk Broeder
Eduardus, zyn oude meester, die te zamen met broeder
Eusebius, thans te Montreal in America verblyvende,
hem zyn eerste lessen gaf. Dan heeft die heer den
wensch geuit het welzyn en den bloei van het gesticht
der broeders te mogen zien aangroeien en vermeer487

deren om kinders te leeren voor welzyn van godsdienst en samenleving.
Hoe verschillig zyn zulke gelukkige gestichten, waar
de goede geur van godsdienstleer alles aangenaam
maakt; hoe verschillig van deze waar de jeugd in onverschilligheid voor godsdienst en versmading zyner
dienaren opgroeit. Uit hunne vruchten kent men de
zelve en hunne werken volgen hun na.
't Zy wydbekend gemaakt in al de hemelstreken
Hoe dat wy vreugdevol, geroepen door de klok,
Ter kerk zyn heengegaan, alwaar, in lange reken,
Een stoet van vrienden en verwanten henen trok.
Het gold geen wereldfeest, geen blyde huwlykszangen,
Geen konings landjuweel, geen zegepraal der kunst;
Het gold het bly voldoen van menig jaar verlangen
Het gold een zegen Gods ver boven and're gunst.
Hy was nog niet, 't en zy in 't hoopvol moederherte,
Als God reeds had bestemd: hy zal Myn priester zyn.
Hy wierd, en wassend troostt' hy menig moedersmerte,
Wanneer zy biddend peisde: eens wordt een priester myn!
Hy stapte voort, en daar waar 't ouderlyk vermogen
Te kort schoot, om de ziel eens priesters ga te slaan,
Daar wierd het wys behulp van meesters bygetogen
Die nu eerbiediglyk rond zynen autaar staan.
Zoo wordt het kleene zaad gezaaid, in de aard begraven,
De zonne schynt erop, de reken verscht zyn hoofd,
Het zwelt, het groeit, breekt uit, krygt blad'ren, branken,
[staven,
Wordt boom en strekt de kruin ten hemel ryk beloofd.
Zoo wierd hy priester; lang, wanneer by is te komen,
Zoo schynt de tyd, maar kort, wanneer by eens daar is!
Zyt vruchtbaar dan, 't is tyd, en van u afgenomen
In menig christen hert weerschittre uw beeldtenis.
Beeld Gods zyt gy, zoo sprak de apostel, en 't is reden
Dat gy, zoo God eerst deed, Gods beeld in andren prent,
Met al de deugden die ge al langen tyd geleden,
Zoo by beschouwing als bedryf in 't Godsbeeld kent.
Wees vruchtbaar! 't is de wensch, — wie kan u beter
[wenschen!
Van uwe oud-meesters die nu uw discip'len zyn,
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Wees vruchtbaar! in het land, in d' herten van de
[menschen
En weze 't ware vrucht die ge opdoet, neen, geen schyn
Geen schyn en was't in u, maar waarheid die wy zaken,
Wanneer gy, kind, met ons ootmoediglyk verbleeft,
En dan reeds teeken gaaft, hoe Jong nog in uwe dagen,
Van 't hemels leven dat gy hebt nu, ende geeft.
Geen schyn en was't geluk dat uwe ouders proefden,
Wanneer gy, hunnen raad weerspannig nooit, liet staan
Al 't geen waarmee zoo zeer veel and'ren God bedroefden,
En gingt den rechten weg met hooger zorg verlaan.
Geen schyn en is het geen gy heden, in de kerke,
Gebiedend aan God zelf, — o priester, schrikt gy niet? —
Komt in uw priesterhand, als Christus, uit te werken,
Geen schyn en is de vreugd die g'heden rond u ziet.
Ga voort dan, en laat vry de wereldgodaanbidd'ren
Verlekkerd op hetgeen niets is dan hertenkwaal,
De breede straat ingaan en hunne zaken ridd'ren:
Wy steunen op geen schyn en op geen leugentaal;
Wy steunen op Gods woord en op Gods wond're werken,
Hy zal ons, u en al dat aan u toebehoort,
Met hemelsch'hulpe en troost van hooger streken sterken
En dit komt door uw hand o priester, door uw woord.
Gelukkig dan zyt gy, zoo zeggen 't die u minden
Van in uw kindschheid af, en die, verhopen zy
Tot in hun laatsten stond u weerdig zullen vinden
Van 't ambt dat gy bekleedt in 's hemels heerschappy.
Ga voort, de baan zy lang of kort, zy is vol eeren;
Zyt troost van vader en van die gy moeder heet,
Zyt hunne kroon, die u, nog jonkheid, mochten leeren,
En God die alles gaf, o priester, nooit vergeet.
( I 2 Januari 186 7 ) .

DE DWAZE EN MOETEN 'T NIET
LEZEN.
Veel menschen die gebeden hebben voor den Paus
en die hunnen penning Godsdeel naar Roomen gezonden hebben en bekommeren hun zelven zeker al
niet te vele om te weten hoe die gebeden en dat geld
den Paus konnen nuttig zyn.
17 Gezelle Proza
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Zy betrouwen op God en op het woord van de
heilige Kerke en ze doen dat ze kunnen.
Dat is waarlyk katholyk zyn en geloove hebben en
aan zulke menschen moet het zeer troostelyk zyn te
vernemen dat de Paus nog altyd te Roomen is en dat
zyne zaken zelfs beter staan als dat ze plachten.
Ge moet weten, met dat geld dat wy gezonden hebben, met die soldaten, en bezonderlyk door Gods hulpe
verkregen door zooveel gebeden, heeft de Paus kunnen
blyven leven en wachten.
W achten is zoo vele te zeggen, bezonderlyk tusschen
den Paus en Victor-Emmanuel.
Pakken en was niet voor hem, paters en nonnen weg
jagen om hun goed te hebben ook niet, een parlement
kiezen naar zynen zin, ministers en generaals hebben
van zynen deeg ook al niet, maar Victor-Emmanuel
zyne ministers, generaals en soldaten en kosten toch
geen kloostergronden eten, daar moet geld van gemaakt worden, veel veel geld, en om geld te maken
moeten er koopers en geldverschieters zyn.
En ......
Zoo hy heeft geprobeerd en gezeid : „Allah, wie
koopt er al myn kloosterhofsteen en myne nunnelochtingen etc., etc."!
Geen een die sprak.
„'t Is zwart goed"! zeiden sommigen eindelyk.
„'t Is gestolen goed"! riepen andere, „'t en bedygt
niet"!
Geen een die kocht.
En de Paus wachtte alsdan, met Gods hulpe, en
men schreef in de gazetten : „Die hier en die daar!"
Maar Victor en kon niet meer wachten : hy moest
eten.
Wat doet hy?
Hy zendt Tonello naar Roomen, met een zoete
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toomtje, om bisschoppen te helpen maken voor zyn
yolk, hy die zoo anti-bisschoppelyk was, en hy zegt
tegen de Italiaansche geestelykheid: „Asa, Eerweerde
heeren, probeert gy zelve ne keer om den stokhouder
te spelen, en verkoopt al uw, . . . wil ik zeggen myn
goed, zelve : op conditie dat gy myn schulden betaalt,
moogt gy de reste hebben en den pot uitlekken".
— Ja maar! wie gaat er borge zyn? Victor, gy en
hebt gy al geene goede reputatie!
En daar is een gekomen uit Belgenland, langegrammen-duim-of -zoo heet hy, die gezeid heeft :
„Hoort, als 't is dat de Paus content is, en gylieden
ook, Eerweerde land- en godbezitters van Italien, die
zoo deerlyk bestolen zyt van Victor-Emmanuel en zyn
yolk, als 't is dat de Paus content is en gylieden, 'k zal
ik borge staan, tusschen uwen tween : Victor-Emmanuel al dat goed afvragen, verkoopen, zyne schulden
betalen, en u een eerlyk bestaan laten en die gedurige
onruste van dat dooderhand goed, dat altyd pakkelyk
is, weg nemen. Zy-je content?
't Is den half-opgeeten koeke uit den hond zyn
muile halen, niet waar, maar toch 't is beter dat, als
niet.
't Is beter dat als varen gelyk de geestelykheid in
Belgenland en elders, die al hun schoon goed afgepakt
zyn, en alle jare eene spytige aalmoese weere krygen,
waarvan men het yolk wys maakt dat het een trectime
van den staat is, die de werkman moet uitzweeten en
opbrengen voor de priesters, de opeters van het
gouvernement.
— Zoo, gaan ze content zyn? gaat de Paus dat toestaan?
— Dat blyft te zien en de pryzen zyn daarvan te
deelen.
— En gaan ze mogen van Napoleom!
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— Ze'n gaan 't hem hope ik, niet vragen!
En om da-je spreekt van Napoleom, kykt een keer
hoe dat hy hem weert om zynen kinne boven water
te houden, en achter Pruisen, Russen, Engeland,
Oostenryk, en ja, Italien niet te staan! Pruisen wordt
in eenen keer viermaal zoo machtig als hy, ja, en dat
terwyl hy nog telyve bezig is met spotten met de
pruisensche naaldegeweren om dat het geen fransche
en zyn, en nu hy zoekt al zes maanden achter een beter
gewere en hy en vindt of en heeft toch nog geen. Hy
had geern meester gebleven te Roomen, hy is gedwongen zyn troepen weg te trekken, en consuis, hy wil ze
t'huis hebben; en 't ging toen al in stikken gaan vallen
te Roomen, schreeven de fransche gazetten, hewel,
hy trekt ze weg, en ze klakken te Roomen op hulder
handen, alles is ruste en vrede en 't en valt niets in
stikken, contrarie.
Hy wilt Maximiliaan op den throon zetten en de
throon valt omverre.
„Hoe! gy keun"! zegt hy, „dat gy zyt", zegt hy,
„'k ga u laten alleene vroetelen"! En hy trekt weg te
wege, en America doet hem uitgeleed, zeere genoeg,
met eene fransche beleefdheid.
Hewel! Mexico betert, en Maximiliaan zal misschien langer keizeren als Napoleom!
De christenen van 't suikerkandis-land en de lieden
van daar omtrent willen den Grooten Turk eenen
schip onder zynen broek geven. Napoleon zegt: „Hola!
st! ge moet daar wachten tot dat myne expositie gedaan is!" En de suikerkandis-christenen lachen met
zynen „st"! en ze doen voort, en Rusland heeft er
leute mee.
Oostenryk is geslegen en 't staat op!
Italien zit vol schulden en 't doet voort.
Vrankryk heeft alle reden om gelukkig en voor492

spoedig te zyn, 't heeft Napoleon III, dien groten man,
die kan boeken maken en geweerloopen trekken, dien
homme impenetrable, daar niets, aan en kan 't en zy
de suikerziekte ; Vrankryk zou moeten groot zyn en 't
verkleendert; 't zou moeten vroom zyn en 't verkindert, 't en is niet zoovele van ginder verre in 't
Coreienland waar de menschen steerten dragen, dat
Vrankryk eentwat kan doen dat beteekent; de gazetten zeggen wel dat de wapens van Vrankryk met
gloire bedekt zyn, maar 't is aardige gloire! De Russensche gazetten en de Engelsche brengen 't anders
aan den dag.
Wat schilt er met u, o Vrankryk?
Zoudt gy wel tegen dien steen geloopen hebben die
te Roomen ligt? en zoudt gy 't wel te late beklagen
dat gy, eerstgeborene dochter van de H. Kerke, met
vader en moeder hebt durven spotten.
Cham beklaagde 't ook dat by met Noe spotte.
( 2 6 Januari 1 86 7 ) .
DEN UPPERGAAI IS AF, LARIDAF!
En wy hebben hem in zynen steert geschoten dat de
pluimen stooven, ik hebbe verschillige van die pluimen
opgeraapt, om ze te bewaren.
De tegenpartie mocht wel wenschen dat die memorabele pluimkes niet bewaard en wierden, maar 't is
goed indachtig zyn, tegen later, wat er op zulke dagen,
gelyk den i i Juny, al gedaan en gezeid wordt.
Eerste pluimke. 't Jaar 30 had voorzeid, 't gene
gemakkelyk was om voorzeggen, dat Nastens candidaat ging baron gemaakt worden tegen de kiezinge,
om op zulker wyze de stem van den koning by de
stemmen van de kiezers te voegen en alzoo den oppergaai weer vast te zetten. 't Jaar 30 was gemist, 't heeft
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een kruiske geweest dat 't ministerie hem gezonden
heeft in den uitersten nood, eene soorte van benedictie
en vaarwel. Als het muzyk aan 't spelen was, den
zondag avond : Wat speelt er daar? zeiden ze op de
Kiekemart. 't Is den burgemeester zyn adieu! Zeiden
de passanten, en Samson, die ook van dat gedacht
scheen te zyn, — hy is immers van alle gedachten,
— stak zyne arms omhooge, en : 't Is nu wat, zeide hy,
maar 't zal dysendag wat anders zyn!
En 't was wat anders.
Tweede pluimke. Eerste sinxendag vond men eene
proclamatie aan de hoeken van de straten geplakt,
(haastig gedrukt want de x van aux habitants stond
scheef overende) luidende als volgt :
„Aan de inwoners der Stad Brugge.

„Het Gemeente Bestuur verneemt dat de EE. pp.
Capucynen, wiens klooster door het gouvernement is
aangekocht geworden, voornemens zyn morgen Maandag, zich stoetsgewyze naar hun nieuw lokaal te begeven. Gelyk die ceremonie daags voor de kiezinge
plaats heeft, en in het midden der ophitsing, die alle
stemming mede brengt, zou zy voor sommige persoonen den schyn kunnen hebben van een politieke
manifestatie : ik verzoek ernstiglyk myne Medeburgers,
in 't belang der rust en der algemeene vryheid, zich te
onthouden van alle betoog dat eeniger wyze zou kunnen den stoet stooren of tegenkanten, welken de EE.
PP. gemeend hebben te moeten inrichten.
„Ik verhoop, in deze omstandigheid op de gezonde
rede en de matigheid van geheel stads bevolking te
molten rekenen.
„De Burgemeester,
„J. BOYAVAL.
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„Brugge, den 9 Juny 1867”.
Derde pluimke. Op tyd en stond, en dat deed iedereen deugd die 't zag, hong eene antwoorde onder die
proclamatie; weerd is zy by de vrage bewaard te
worden.
Alzoo was't:
WIE IS ER BEKWAAM om de processien te
stooren? Het zyn de liberalen! Wy zeggen het niet.
't Is M. Boyaval zelve die het verklaart. Hy vraagt en
smeekt zyne ingezetenen van de processie der EE. PP.
Capucinen niet te stooren, noch tegen te kanten. Aan
wie spreekt hy? Voorzeker aan de katholiken niet, zy
maken de processien, eerbiedigen die als godsdienstige
plechtigheden, zouden als een schelmstuk aanzien van
daar stoornis in te brengen.
Aan wien spreekt hy dan? 't Is aan zyne voorstaanders, aan zyne verdedigers, aan zyne vrienden, by gevolg, 't is dat hy hun tot zulke feiten bekwaam kent.
Zie daar uwe eenvoudige maar rechtzinnige bekentenis!
't Vierde pluimke is nog een antwoorde, die ik veel
moeite gehad heb om te krygen, mits zy zoo gauw
aangeplakt, zoo gauw afgetrokken wierd, ik heb ze
al gelyk, en scheurt ze nu weg uit myne 1600 jaardertigs als gy kunt.
Hier is ze, en 't is laatste:
„DE CAPUCYNEN EN M. BOYAVAL.
Kiezers,
„De burgemeester komt nu eene proclamatie aan te
plakken om u te zeggen dat de verhuizing der capucynen geene politike vertooning en is, waarlyk neen't
het en is geene vertooning, maar de capucynen moeten
weg om dat het M. Boyaval gewild beef t, de preuven
daar van zyn deze:
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„Eene deputatie is naar het ministerie gegaan met
eene petitie, geteekend door 1200 Bruggelingen, om
het verplaatsen der statie te bekomen, volgens het plan
van M. Seresia. Wat heeft de minister geantwoord?
Mynheeren, ik en ken u niet, het is waar, ik zie daar
1200 handteekens, dat is niets voor ons, wy en kennen
maar den gemeenteraad, gerepresenteerd door M.
Boyaval, en deze vraagt om de statie te behouden op
de plaats van het capucyneklooster.
„Daar is de waarheid, (en heden gelyk Pilatus, wilt
Boyaval er zyn handen uit wasschen)”.
'sAvonds hoorde en las men overal: Pilatus wascht
zyn handen! en als de reie leeg stond zei men : Kyk,
Pilatus heeft zyne handen gewasschen. Ze zeggen dat
er nog pluimkes zyn, onder andere eene spotprinte
waar een capucyn op staat met het capoentje in zyne
kappe, en een stuk verzen dat sommige pretenderen
gezien te hebben, gelyk in eenen kortstondigen weerlicht, voor eene venster in 't Wapenmakerstraatje.
Weet er iemand my nadere informatien te geven, 'k
zal ze by de reste zetten, 't zal toen een bouquet van 6
uitgestoven en verloren pluimkes zyn uit het kiesgevecht van 11 Juny laatstleden.
TOEMAATJE.
Ons Caloentje
Dat Capoentje
't Mag wel preusch naar Brussel gaan.
Want dat dutstje
Op zyn mutstje
Heeft nu Sjing-sjangs pluimen staan.
Wetten maken
Dat zyn zaken
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Die hy beter zal verstaan
Als beer Sing-sjang
Met zyn kling klang
En zyn knikkers aanzichte aan.
Zonder 't touwtje
Van Mevrouwtje
Is by rechte blyven staan,
Als het Nasten
Met zyn gasten
Gingen al omverreslaan.
De naaste gaaischietinge.
(15 Juni 1867).

3 PRYZEN TE WINNEN.
Hoe lange is 't geleden dat ik zei: Is 't take dat er
twee om 's zeerst loopen, die achter is by moet eerst
zyne scha inhalen, en dan, zoo hy kan, zynen tegenlooper achtersteken.
De canons donderden nog in myne ooren, die
Smetje Rooms aan 't afdoppen was, (myne ooren niet,
de canons!) als ik dat schreef, ter eere van onzen
(nu ook afgedopten) Mandarin, en daar warender die
loegen met my als ik hield staan dat de laatste schietinge by de voorlaatste eene ware winste was geweest,
en betere kanse hopen liet voor eenen naasten keer.
Kykt nu ne keer!
Met niet te zitten treuren, of vloeken of tieren,
gelyk ribberols, die de kunste niet en kennen van manaftig onder te liggen:
Met te doen lyk het kork, onder te gaan en seffens
weerop te komen;
Met niet in dronkenschap of domme demonstratien
onzen tyd te verslyten;
Zoo zyn wy er toch gekomen.
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En nu zelve, dat wy aan land gerocht zyn, en is 't
niet goed al te luide mossels roepen.
't En ware dat wy mossels riepen naar die felle
mannen daar, volksverbeelders van Brugge, die ginder
verre verre, nog een jaar van hier, komen schoone
spreken om te mogen nog wat op de kussens zitten
knikkebollen.
Maar toen noch ware 't kwalyk mussels roepen, want
zy en schynen noch mossels noch visch, en, hebben wy
onzen senateur, zaliger gedachten, zy ne welzwygendheid op flasschen getrokken, zeker en moet ze nu,
gekuipt en getund, in de heeren de Vriere, Valkenaere
en Van Nieuwenhuyse, niet weer naar Brussel gezonden worden, willen wy wys zyn.
Volksverbeelders van Brugge!
En waar zyn ze?
Wat doen ze?
Wie hoort er iet van spreken?
Niet te doen!
Nu dat wy vry zyn van te kiezen die wy willen, en
dat Pauwke Devaux expres van Brussel gekomen is,
om ons dat te laten weten, nu dat wy vry zyn, zeg
ik, gaan wy ne keer eene sprange zetten met drie
gaayen daarop, in de plaatse van eenen, en daar naar
schieten, gelyk ware vryschutters, schiet-je niet zoo en
he-je niet, en
Die ne gaai zal schieten
Hy zal hoofdman zyn,
Die den pyl zal rapen
Hy zal drinken wyn.
(15 Juni 1867).
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HY HEEFT ER GESTAAN.
— Wie heeft er gestaan?
— De gaai heeft er gestaan, en by en staat er niet
meer!
— Jamaar, 't en is dat niet, waarom begin-je nu
aldus, Jaar 3o?
— Heb-je 't niet onthouden de, dat ik zondag zei dat
er nog een liedje moest zyn, en dat er Mietje Meeskes
al een woord of twee van gehoord hadde, te Sinte
Kruis, in 't uitkomen van den Smul?
— Jawel.
— En dat ze zongen van
't Is gedaan, gedaan, gedaan,
Caroentje ...... ?
— Jawel.
— Newel, jawel! 't moest Caloentje zyn, in de
plaatse van Caroentje, en 't is Caloentje die er moest
gestaan hebben, en
het heeft er gestaan,
en het staat er nog, maar ondertusschen dat is de titel
van 't liedje, dat ze bezig waren met drukken, als de
katholike bezig waren met lukken, in de laatste gaaischietinge.
— En is 't Mietje die daar eerst achter gekomen is!
— Ja-het, je moet weten, 't was komen dienen naar
Sint Antonius met zyn zwyntje, in Onze Lieve Vrouwe
kerke, en, peist het: 'k zal nog een onzen vaderken in
den blok steken om dat liedje te vinden, en het vond
het. 's Anderdags 's nuchtens, 't komt by Lotte
Schouweliers, van Sint Andries, en de die is kennisse
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met eene andere M. A., die te heuren huize of en toe
gaat, en al te mets bezocht wordt van zekeren ribberol,
die groote vyand is van Sint Antonius (schoon goei
kennis met zyn zwyntje), en op eenen zekeren keer,
dat hy haastig moest zyn neuze snuiten, om dat hy
eene groote vallinge hadde, sedert de laatste schietinge
te Brugge, snapte by rap zynen neusdoek uit zynen
zak, en 't vloog een brief ken uit. M. A., die dat zag,
liet het briefke liggen, tot dat hy weg was, om dat zy
meende: wacht, 'k ga ne keer weten wie dat er hem
zoo al briefkes schryft, en ze raapte 't op, en 't was een
liedtje, en M. A. toogde't aan Lotte, en Lotte zei 't
aan Mietje, op een eeuwig zwygen, en Mietje maakte
hem kwaad: „Wat peis-je van me de"? zei 't alzoo,
„peis-je da'k een lange tonge ben, lyk gy de"? zei 't
alzoo, „die alles uitratelt en tatert", zei 't alzoo; „foei"!
zei 't alzoo, „ge moet absluit om babbelwater", zei 't
alzoo, „ik"! zei 't alzoo, „klappen"! zei 't alzoo „nooit
van me leven'! zei 't alzoo.
En, 't is genoeg en zoovele dat Mietje van 's anderdags al in de Gruuthuis-strate stond, te bellen, en te
stampvoeten van ongeduld, om dat het zoo geplaagd
was van de jeukte aan zyne tonge, zei 't alzoo. De
deure was half open . . .
— Hier hebben m'het!
— Wat! Mietje, wat hebben me?
— 't Liedtje van Caloentje! en seffens begost het
luidkeels op te gaan:
't Is gedaan, gedaan, gedaan!
Ge moogt peizen dat gy wilt, maar ze kwamen tot
van uit den berg van ware charitate, om te horken,
dat het zoo luide zong!
„Maar"? zei Mietje, als 't gedaan was, „dat is onder
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ons, zul-je, en dat niet uit te brengen, hoor-je 't Jaar
of 'k en zeggen NOOIT NIET meer", zei 't alzoo.
Ik, wetende hoe schrikkelyk die bedreiginge voor
my was, hoe dikwyls ze Mietje al herhaald hadde, en
hoedanig het aan zyn woord hield, miek seffens het
besluit van daar aan niemand het eerste woord van
te vermonden, en daarom is 't dat ik een liedtje, (op
zyn Mietjes) hier geheel en gansch dood, bedekt en
verzwegen houde.
Ik heb nochtans Mietjes briefke, gerompeld en gefompeld als het was, in myn bezit, want, als 't, eene
ure of twee nadien, nog aan de Dyver-brugge stond,
op weg naar Sinte Kruis, maar blyvende onderwege
zwygen, (op zyn Mietjes) by Brilleman den boekenverkooper zyn kraam, dien't van zyn Leven dagen nog
nooit gehoord of gezien en hadde, daar lag het papierke nog op myn tafel: 't had het vergeten, slacht zynen
parapluie, klapzieker memorie!
Nu, in der daad, 't gene dat Mietje zong en zal ik
niet uitbrengen, maar 't liedje dat het vergeten heeft
zal ik afdrukken, om hem de moeite te sparen van er
te komen achter zoeken, in Brugge, op groot gevaar
van zyn eigen zelven te vergeten zwygen, zoo 't al
dikwyls gedaan heeft.
Gy zult my komen te vragen hoe komt dat te pas?
Wel ja, dat komt te pas, namelyk om de blyde memorie te bewaren van de brugsche gaaischietinge van
elfsten Juny laatstleden, en om een pluimke te meer
op te rapen van de menigvuldige pluimen die den
oppergaai op dien memorabelen dag uit zynen senateurlyken steert verloren heeft.
Ik heb daarenboven voor de liefhebbers die geern
zingen, en zingen volgens dat hun vry hertje gezind is,
het liedje laten transponeren, door eenen vermaarden
componist, die tegenwoordig, op verschillende manie-

30,
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ren, do zingt in d'hoogte, als de maker van 't eerste
liedje la bleet in de leegte, en die altyd ram roefelt,
als zyn tegencomponist plam slaat.
Gy zult goed gaan hooren :
HY HEEFT ER GESTAAN.
Wyze : C'est l'amour, l'amour, l'amour,
Refrein : 't Is gedaan, gedaan, gedaan,
Caloentje krygt een buize
't Is gedaan, gedaan, gedaan,
Caloentje heeft er gestaan.
I

De kiezers willen niet meer weten
Van g'heel dien bucht van papenboel,
Die 't menschdom plagen, en opeten
't Geld van den burger, da's hun doel;
Maar wy zullen ze temmen,
Zy moeten nu op straat,
Wy geven niet ons stemmen,
Aan hunnen kandidaat.
(Refrein)
2

Wy willen onze stem niet geven,
Aan dat kapoentje van lophem;
Wy willen naar Vooruitgang streven,
Voor Boyaval is onze stem.
Wy lachen met de reste,
Met g'heel het paapgespuis,
Wy vluchten 't lyk de peste;
Want 't is een echte kruis.
(Refrein)
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3
Wat zou Caloentje gaan vertellen,
Den katholyken kandidaat,
Hoe zou hy dat to Brussel stellen,
Bij de geleerden uit 't Senaat;
Voor Brugge waar 't een schande,
Moest dit wel ooit geschien;
Neen, hy moet door de mande,
Met kop en gat en knien.
(Refrein)
4
De koning die en wilt Been menschen,
Die hunne broeders zweeren haat,
Die 't ongeluk van and'ren wenschen,
En dit alleen uit eigen baat,
Wy zullen nooit verdragen,
Dat zulk een slechte kwast
De menschen meer kan plagen,
Dus nagelt hem maar vast.
(Refrein)
5
Een buize moeten wy hem geven,
Want 't is den klop aan g'heel hun boel
't Is voor Caloentje naar zyn leven,
Toch in den hemel 'n schoonen stoel.
Ons kunnen zy niet dwingen,
Wy zyn wy Liberaal,
Daarom durven wy zingen;
Leve Jules Boyaval!
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't Is gedaan, gedaan, gedaan,
Caloentje krygt een buize,
't Is gedaan, gedaan, gedaan,
Caloentje heeft er gestaan.
—Brugge, drukk. C. Van Hecke.—
Nu 't liedtje van den bovengemelden en vermaarden
componist:
DE KNIKKERMANDE.
Wyze: „'t zal wel gaan"!
1
Komt menschen 'k zal 't u laten weten,
Waarom dat ze altyd „papenboel
Met cappesyntjes" willen eten.
Progres en vryheid schynt hun doel,
Maar 't is om ons te temmen,
Te leevren aan den Staat,
Met vryheid, recht en stemmen,
Gelyk hun candidaat :
(Allegelyk)
Niet te doen, te doen, te doen,
Pilatus heeft een buize :
Niet te doen, te doen, te doen,
En viva van Caloen.
2

Ze wilden ons hunne orders geven,
En zeiden: „Sterft of stemt voor hem"!
Maar wy, die vry zyn, vry, wy geven
Aan die wy willen onze stem :
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Wy lachen met „den oorlog"!
— Als Pauw Devaux kwam t'huis
Met definitiven oorlof,
Sa, vocht men om zyn' buis?
(Allegelyk)
Niet te doen, te doen, te doen, enz. . . .
3
Zy hadden 't geren gaan vertellen:
Geen katholike candidaat
En durft er hem op rang meer stellen,
Te Brugge, voor 't vry-volks Senaat:
Maar nimmer zal die schande
Aan onze stad geschien,
Dat in de knikkermande
Wy kroopen, kop en knien.
(Allegelyk)
Niet te doen, te doen, te doen, enz. . . .

4
Neen die en wilt geen vrye menschen
Die elk in zyne vryheid haat,
Een lastdier moet by wenschen,
Waarop men zit, en rydt en slaat:
En zouden wy 't verdragen,
Dat zulk een boom bier wast?
Zou de ergste van die plagen
Hier blyven nagelvast?
(Allegelyk)
Niet te doen, te doen, te doen, enz. . . .
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5
God wil den koning vryheid geven
En kracht en macht om heel dien boel
— By Henrietta? — dood te leven
Die nestelt onder zynen stoel:
Wy staan daarrond, en zingen:
Die Vlaanderen tergen zal
Zal iedereen zien springen
Lyk Jultje Boyaval!
(Allegelyk)
Niet te doen, te doen, te doen,
Pilatus heeft een buize:
Niet te doen, te doen, te doen,
En viva van Caloen.
't Is t'uwer eere, menheere!
zei Mietje, en 't trok er van deure, zeker op zoek
achter ander pluimkes.
't Is nog eentje, maar 't is abomenabel vuil, zegt
men.
( 6 Juli 1867) .
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„POLITIEKE VERZEN”

STUDENTEN-OPSTEL

Weg onedel vlaamsche spruit, gij
die uw hert met nijd gevuld hebt.
Weg, gij die uw hand beplekt hebt
met 't onnoozel bloed eens broeders,
't bloed eens broeders aan het kruishout.
Weg, gij die door slechten omgang
Uwen naaste hebt bevallen
En het staal door 't hert gestoken;
die hem schandelijk vermoord hebt.
Weg! indien geen traan van leed nog
uwe onreine kaak gespoeld heeft,
weg, indien uw brandend oogstraal,
rood van 't bloed dat gij vergoot daar,
nog geen leedtraan is ontvallen!
Beter dan 'e gij zal hij zijn
wien ge 't mes in 't herte staaktet:
Want hij zal in 't hemelsch bruiloft
aan zijn's Heerens tafel plaats hen.
Want de Vlaming zal een kruisbeeld
planten waar gij hem ter dood brocht;
En hij zal der lang naar dien nog,
hij, de Vlaming, die het kruis miek,
komen bidden op den grachtkant
voor de ziele van dien broeder.
En de Vlaming, Vlaamsche Vlaming
zal, als hij het kruis voorbij gaat,
eenen „rust zijn ziele" zeggen
voor het kruise van dien broeder.
Ja, de Vlaming wijdt een kruisbeeld
aan de die, die langst de bane
hulpeloos zijn omgekomen.
Daarom ook plant hij een kruisbeeld
op de graskant waar hij 's nuchtings
't bloedend, purperbleeke lijk vond.
1848( ?)
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DE BELG IN 1848

0 Belgic! dierbaar Vaderland!
Hoe fel de woeste baren klotsen
En werpen menig schip op strand,
Gij staat onwrikbaar als de rotsen.
De donder loeit alom, en slaat Europa's kroonen
Van 't hoogste van haar gloor, in 't diepste van haar doem.
Gij, Belgie, praalt alleen op neergeschokte troonen,
Met onverslensb'ren roem!
Het yolk, het diep verblinde yolk!
Wil alle dwinglandij verpletten... ;
'T wil niet meer bukken voor den dolk
van Koningen en stalen wetten;
'T wil vrij zijn, 't rukt zich los.
'T schroot plengt het bloed bij stroomen
Uit menig zuivre borst; 't velt duizenden ter neer ......
En 't yolk eilaas! na al zijn' valsche vrijheidsdroomen.
prangt zich in ketens weer.
Maar Belgie heeft zijn troon bewaard,
Toen list en snoodheid hem besprongen... ;
Zijn helden staan er rond geschaard,
Als dapp're leeuwen rond hun' jongen:
Kom, moedig, onversaagd, door eendracht nauw verbonden;
Zij duchten Been gespuis: hun bloed staat reeds te pand.
De troonbestormer ras wordt door den leeuw verslonden
Voor u, o Vaderland!
0 Gij, wiens weergalooze macht
verstrooit de forsche staatsorkanen
en spot met die het recht verkracht
om valsche vrijheid 't spoor te banen,
Geduchte, groote God! uit streng beproefde velden,
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Stijgt uwen naam ter eer de zuiv're wierookbrand ......
Versterk dan 't leeuwenkroost; behoud den moed der helden;
Bewaar ons Vaderland!
(Uit: Echo de Courtrai, 2.3.1849).
Met muziek van Mechelaere verscheen het vers te S. Niklaas,
bij Landrien-Fovel, 1849.

AAN MI JNHEER JULIUS

„'k Wil van dat priestersch jok bevrijd!"
zoo spraakt ge, gij die Vlaming zijt.
Doch waret gij van vlaamsche zeden
zoo wistet gij dat men nog heden
in Vlaandren, zijner vadren weerd,
kan strijden met het vlaamsche zweerd,
totdat men sterve of zegeprale
voor God, voor Vlaanderen en zijn' tale.
De Vlaming blijft zijn taal getrouw,
en d' helsche machten zijn te flauw,
om hem zijn godsdienst of te rukken
noch zal hij voor den vreemde bukken!
Hij werkt, hij strijdt met hert en hand
totdat hij, haters van ons land,
u welverdienden loon betale
voor God, voor Vlaandren en zijn' tale.
(Uit: Hekel en Luim 1855).

VOORWOORD

Mijnheer Opsteller van het Vlaamsche Land.
Wij waren bezig met nog een aardig liedje, als uw
schrijven ons toekwam en liet weten, dat de Broeder51 I

minne wilde ook iets van den geesel krijgen. Wij hebben seffens ons werk aan de kant gezet en op eenen
anderen toon gedicht dan wij eerst to wege waren.
Zende u de zake salvo meliori, en met mijne en
mijn broeders hartelijkste groetenissen.
G. Spoker, Stud.
Daar rijdt al door de stad van Gent.
Nieuw aardig liedeken, op de wijze van
„Duivels, me' koolbranders".
I

Daar rijdt al door de stad van Gent
'ne groote, groote wagen,
waarop men al de ware vent
die comet van der hagen. (bis)
2

De wagen is met bree beslag
beslegen op de wielen
en rotst en botst bij nacht en dag
de peerden op de hielen.
3
De peerden zijn gekruist van ras,
Gekruist al op de schouders.
Geraadt eens hoe de name was
van hun gezegende ouders??
4
Van achter wit, en rood van voor,
aanzijds met slijk bespetterd:
zoo rijdt en rotst de wagen door
de straten, dat het klettert.
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5
Van boven zit een aardig man,
een voerman, op den wagen;
die roept al dat hij roepen kan:
Het comet van der hagen!

6
Hij heeft een hoofd met hoorens aan
gelijk de saters dragen,
en stoppels op zijn kinne staan
lijk doorens van der hagen!

7
Ook blaast hij warm en blaast hij koud,
en draait naar alle kanten,
zoo lang hij, waar hij veel van houdt,
maar geld ziet en kalanten.

8
Hij draagt, gelijk een sint Niklaai,
twee groote, groote panders:
al voren heel vol sukelaai,
al achter vol ...... wat anders!

9
Hij roept en smijt naar 't yolk dat loopt
en grijpt al alle kanten:
alhier! Alhier maar! koopt wat, koopt!
Van dage half geld, kalanten!
Ico
Koopt alderbeste winkelwaar,
geschikt voor alle magen,
en of't een Tortorelle waar',
't Comt alles van der hagen!
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II
Al wat er aan het verken is
is goed, ja, maar wie weet er,
dat van der hagen niets, gewis,
en komt, of 't is nog beter?
12
In Noorder en in Zuider taal,
in alle winkels t' hoope,
en is er niet da"k altemaal
voor geld niet en verkoope.
13

Zoo roept de sater immer voort
zoo lang de lieden koopen;
zoo lang hij niet en wordt gestoord
en dat ze al met hem loopen.
14
Maar klaagt er ievers een student
van 't kraamke van der hagen,
uit vrees dat hij de vente schendt
men zal den hond opjagen!
15
Den hond, wel ja. Daar loopt een hond
den koopman of en tegen,
de peerden in den wagen rond,
al doen ...... wat honden plegen!
16
Hij loopt alhier, hij loopt aldaar,
de straatjes op en neder.
Hij zoekt ...... wie weet al wat en waar;
komt weg en keert nog weder.
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17
Maar als er een te bij durft staan,
of 't minste woordje wagen,
op een van die te winkel gaan,
en koopen van der hagen,
i8
dan grinst die vuile roode hond
en toogt zijn botte tanden,
en zoekt met spog uit zijnen mond
den dader te beschanden.
19
Hij bast, de rekel bast alom
om zijne plicht te kwijten.
Doch niemand geeft of zwicht er om:
de rekel zal niet bij ten.
20

Tenzij wanneer hij, arme dwaas,
zijn kriegel bloed voelt jukken:
dan bijt hij, maar hij bijt, helaas!
zijn eigen lijf aan stukken.
G. Spoker, stud.

1856.

AAN DEN OPSTELLER VAN „HET VLAAMSCHE LAND:'
OP DE OEVERS DER HARLEBEKE

Mijnheer,
In eenen pennestrijd dien gij onlangs aangevangen
hebt, bemerkte ik zonderlinge en wel verschillige dingen: het leven van den H. Antonius van Padua botste
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tegen het vuil Noord en Zuid; de schijnheilige Gazette
van Gent stond tegenover het goddeloos Journal de
Gand; de walgelijke Studenten-Almanak beweerde
een paar to maken met de Maagd van Orleans; dit
alles was achter en vooren bezegeld met eene haag,
dragende tot opschrift: 't comet al van der Haghen.
Ik heb in 't volgende liedeken op mijn wijze willen
beschrijven dien winkel waaruit alles komt: staat het
u aan en vreest gij geen derde deurwaardersexploit,
plaats het in uw blad, en geloof mij enz.
G. Spoker, Student.
't Comet al van der hagen.
aardig liedeken op de wijze van
„ze meugen 't nie verre weten."
1
Wat komt er al van der hagen?
Wat goed wat slecht
Wat krom wat recht,
Wat wit wat zwart,
Wat week wat hard,
Al veel dat goed
Noch kwaad en doet
't Komet al van der hagen.
2

Wat groeit er al op der hagen?
De bloeme die
'K zoo geerne zie
Wanneer de mei
Heur groen livrei
Van looverblaan
Heeft aangedaan
't Groeiet al op der hagen
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3
Wat groeit er nog op der hagen?
De doom die schrapt
De doom die krapt
Ten elk ende een
Zijn vel verscheen,
Die traan en bloed
Vergieten doet:
't Komet al van der hagen.
4
Wat komt er al uit der hagen?
Het sap waarvan
Het bietje kan
Den heuning scheen;
Het bietje alleen,
En maken dat 't
Geen kwaad bevat
't Komet al uit der hagen.
5
Wat komt er nog uit der hagen?
Het sap waarvan,
De kobbe kan
Het vuile scheen;
De kobbe alleen,
En maken dat 't
Venijn bevat:
't Komet al uit der hagen.
6
Wat kapt men al uit der hagen?
Den stok waarmee
De moede schree
Des ouden vaars
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Ten - grave - waards
Langs de oude straat
Gesukkeld gaat:
't Komet al van der hagen.
7
Wat snijdt men nog uit der hagen?
De taaije wis
Waarvan gewis,
Dezelfde man
Getuigen kan,
Dat ze eertijds wel
Viel op zijn vel:
't Komet al van der hagen.
8
Wat vindt men al in der hagen?
Het nestje alwaar
Het vogelpaar
Met bang gemoed,
Zijn eike broedt,
Zijn jongskes aast
En piept en raast:
't Komet al uit der hagen.
9
Wat vindt men nog in der hagen?
Het kruipgebroed
Dat vreet en wroet
Dat al bespat,
Beklijt, bekladt;
En toen het sterft
Nog meer bederft:
't Komet ook van der hagen.
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I0

Wat doet men al aan der hagen?
Men bindt men boeit,
Men snijdt men snoeit,
Men stokt men staakt,
Men breekt en maakt,
Men vult men stopt,
Men kleunt men klopt:
't Komet al aan der hagen.
II

Wat doet men nog aan der hagen?
Als 't al mislukt
Al dat men stukt,
Al dat men lapt,
Al dat men tapt,
Al dat men beert,
Al dat men scheert,
Al dat men doet aan der hagen.
12

Hoe eindigt het met der hagen?
Wanneer z' half dood
Staat, naakt en bloot,
Men maakt zich kwaad,
Men pakt en slaat
Ze in busche en schier:
Men legt ze aan 't vier:
't Komet al van der hagen.
( 23 Maart 18 5 6).

G. Spoker, Stud.
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TOT DE HEEREN VAN DEN RADE VAN GENT

Op den toon: Te souviens-tu, disait au capitaine.
Soldaten beef t, gij hebt het hooren dundren
De vlage zit in 't stadhuis, waar zij grolt
Omdat gij niet het yolk hebt laten plundren,
Omdat uw moed den burgers vrijdom gold!
— Wat schilt dat ons? soldaten-hert zou beven
voor wat gegrol, wat pennemenschen praat...
Geen schooner lof kon men soldaten geven,
dan 't ijdle blaam van 't gentsche magistraat.
Geen hoof den meer, geen tucht meer, geene wetten:
dat pratend yolk, met rok en pen in 't hair,
zij zullen 't al en wel te regte zetten:
Soldaten schuift: het magistraat is daar!
Sa! Durft het yolk nog eenmaal ruiten breken,
of ergens doen, hoe slecht ook dat het gaat,
Soldaten... koest! eer dat gij zijt gaan spreken
aan d'heerkes van het gentsche magistraat!
Het zij zoo dan; daar storm'et door de straten.
het vrekgespuis! — Mijnheeren!! ... Wat gedaan? —
— Houdt handen af... ge zijt te ruw, soldaten.
Wij zijn van die het yolk tevoren staan —
— Mijnheeren laat, waar ons onz' pligten roepen,
ons gaan, wellicht, wellicht wordt het te laat! —
— Neen! De eerste plicht van dappre belgsche troepen
is immers: wacht... naar 't gentsche magistraat.
Wij zijn te ruw! mijnheeren van den rade.
Gij weet het best hoe men te werk moet gaan.
Des Konings zoon, des Konings heilge gade
wie heeft hun' eere en faam te kort gedaan?
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Wij zijn te ruw, doch ruwer te Jemappen
het ruwe yolk, dat in zijn overdaad
met bloedig' hand en Godvergeten stappen
de vrijheid moordt! 0, gentsche magistraat!
O dierbaar land der vrijgevochten Belgen
Wie van ons tween, wie heeft uw blaam verdiend?
Of moet een man jaloerschen hoon verzwelgen
nu hij, o land, met lijf en bloed u dient?
'T mislukt gespuis roept: „Weg, weg met de troepen!
En ruimt bevreesd zijn legerveld: de straat;
en schande! lijk het rijfkerafke, roepen
Ook d'heeren van het gentsche magistraat.
Weg met den troep! in stadhuistaal geschreven
of uit den mond des grauws gebracht, 't en kan
geen plichtbewust soldatenhert doen beven
of riep men: dood! men schrikt geen eerlijk man!
En moest eerlang het grauw nog eens vertoonen,
dan kwaam' ter hulp de moedige soldaat,
en schoon gij lacht, weledle volksverkoornen,
wij staan u voor en! leve ons magistraat!
Vrij vertaald uit den Bien Public van 5 Augustus 1857
G. Spoker, kap. bij 't 6e.
(Uit: Standaard van Vlaanderen, 11.8.1857).
BRUGS SCHIMPLIEDEKEN

En os da kiind ter werel kam,
tadeen peernelne broeksken an.
Hoe is da kiind zen name dan?
En wien die ister pitje van?
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18 Gezelle Proza

Karoles Niipers heeteted:
't ee Drieske voor ze pittje get.
En kopt da kiind e kleuterspaan,
Het zol ter eer olleenegaan.
Het was in Frankrijk uitgekipt,
mor z'hen het nor ons land geschipt;
Wat moet Karolus hier toch doen?
De boeren niipen dasse bloen!
Hij niipt bier menig beuze plat
en it hem dik en drinkt hem zat,
en over nu en jaar of twee
gink hij gaan spoelen nor de zee.
En os ti utet water kam
en ha de vint geen broek meer an.
Hij stelde eene fabriken in;
om blankenbergsche broeks te spin' ;
en scholen waar men leert voor niet
hoe dat nen boer zen wortels sniit.
Veel bitteraapen en salaan
deed hi te gaar ten tooge staan.
Je voerdi nieuwe feesten in
met wijtewagens vul boerin'.
en wad'eeti ton nochedaen'
eer datti moste om zeepe gaan?
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J'ee 't geld uit onzen zak geluist
en ezelsborsten mee gekruist.
J'eed onlangs Vlaendren nog verlost
van 8 millioentjes en de kost.
J'ee childig cheten, wel verteerd,
en indlijk is hij weg gezeerd.
EPIGRAM

Het snuisteren is uw ambt,
en 't ziften van affronten
uit mensch- en beestendrek,
uit rat- en ridderstronten.
Daartoe betwist men u
noch reuk, noch smaak, noch iet:
de zeugen doen dat ook,
maar edele ridders niet.
Radt, Radt,
Wat is dat?

Slokkaart, in een appelmande,
zag 'nen appel — Ai zoo lief! —
liggen, dat hem van zijn tanden
't water van zijn tote liep.
Ai, och! mocht ik profiteren
van den appel! 'k he' zoo'n durst,
'k zou hem lieflijk aan-heks-eren
met mijn mage: wacht wat! g'rust!
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Wijder als een wafelijzer
doet hij 't lieve mondtje ton
o-pen, dat de schoone spijs er
heel fatsoenlijk binnen kon.
Maar, zoo Slokkaart stond en gapen
en ging springen naar zijn prooi,
stond een vosken op to rapen
eenen steen en 't gaf 'nen gooi.
'T steentje vloog in Slokkaarts muile,
haalde hem drie paar tanden uit.
En confrater liep al huilen
weg en zei: vervloekt! dat fruit!
't Appelke is ons lieve landtje.
Wie dat Slokkaart is, me' man,
en dat vosken daar, een zantje
voor die 't seffens raden kan.
(R.d.V. 22/7 6o).

S. Poker.
NEUS EN HAIR 1)

Hebt gij niet gezien
een ventje met nen neus?
nen neus, nen neus, wel neus, ja neus;
was dat nu toch ne neus!
Hebt gij niet gezien
een manneke met hair?
met hair, met hair, wel hair, ja hair;
was dat toch ne keer hair!
1 ) Koddige duo voor twee gelijkige stemmen A. en B.,
door J. en G. Spoker, Gent, Gevaert.
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Zeg! wat zoudt ge liever dragen
zulk een schoon paruikske, man!
of zoo'n ding waar peerd en wagen
met gemak in keeren kan?
Zeg! wat zoudt ge liever dragen
zulk een knappe neuze, man!
of dien bosch waarin men jagen
en, misschien, wat vangen kan?
Geen olifant
in 't Oosterland
en wierd er ooit gevangen,
die zulk nen snuit,
die zulk nen tuft
had voor zijn aanzicht hangen!
Een stekelzwijn
mag leelijk zijn,
gij zoudt er bij verliezen;
en of het maar
to kiezen waar,
'k zou kemelhaar verkiezen.
'k Heb dikwijls hooren preken
dat onbeschofte lien
van anders fouten spreken
en d' hunne niet en zien.
Wel, is mijn neus niet rechter
en is mijn neus niet kleen
't waar zeker nog veel slechter
had ik er twee voor een!
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Zoo, staat mijn haar omhoge
en kan het niet verscheen!
mijn kop zit toch in 't drooge
'k heb liever zulk of geen!
Laat elkend'een vergeven
en blij zijn dat hij leeft!
tra la la la la la la la la
en blij zijn dat hij leeft!
en tracht hij langst te leven
tra la la la la la la la la
en tracht hij langst te leven
die langsten asem beef t.
1855 ?)

KORT TE MAKEN!

(Een treureindig blijspel, spelende in eene barbierschole of salon poer la koep des shfeus.)
Heer.

Barbier.

Hier
Barbier
Mijn hair!
Toe! snijdt het; maar
'k verzoek u 't kort te maken:
'k moet
Op staanden voet
Naar 't bal, en 'k wil in tijd geraken.
Heer
Wat eer
Geschiedt . . .
526

Heer.

'k verzoek u 't kort te maken.

Barbier.

Knip, knip, knip, Mijnheer.
'T is zeer
Schoon weer, niet waar?
Knip, knip, knip, maar .. .

Heer.

'k verzoek u 't kort te maken.

Barbier.

Heer.
Barbier.

Ja wel, 'k versta
Uw orders; ja •
En te Paris
Knip, knip, knip, 't is . . .
Wel! ga 'j 't haast kort gaan maken?
knip, knip, knip, oh!
Maar apropo
De keizer...
Kort te maken!!

Heer.
Barbier.

Heer.

Barbier.

De keizer die
Slokop (kn — ip) drie
Genaamd
Weg! weg!
De keizer! zeg.
Zeg, wilt ge 't kort gaan maken?
Knip, knip, knip, Mijnheer,
'T en staat niet meer;
'T is af!
Zoo kort als kaf,
'k en kan 't niet korter maken!

(R.d.V. 15/7 186o).

Spoker.
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IC WAS SO LANGHE SCHIPMAN

Een oud en aardig vlaamsch liedje, een octave
hooger gezet, om 't accoord to staan met de fransche
piano's van onzen tijd. Auctoribus G. en J. Spoker 1).
Ik was zoo lange Slikman,
Slokman, slokkende man,
Tot dat ik met mijn slikken
Een stieleke wan.
En al de lieden vragen m' al
Hoe dat dat stieleken heeten zal:
Slokken heet dat stieleke;
Savoyen viel mij wonderwel,
Ma' 'k sta om nog wa' betere.
Ik was zoo lange Slikman,
Slokman, slokkende man,
Tot dat ik met mijn slikken
Een huizeke wan.
En al de lieden vragen m' al
Hoe dat dat huizeken heeten zal:
Naartschavot
Heet mijn kot,
Slokken heet mijn stieleke;
Savoyen viel mij wonderwel,
Ma' 'k sta om nog wa' betere.

1 ) G. en J. Spoker, twee gebroeders, zijn, de eene de
woord- en de andere muzijkdichter van nog twee vlaamsche
liedjes: Neus en Hair en Schoemakers Kermesse. Te Gent,
bij Gevaert.
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Ik was zoo lange Slikman,
Slokman, slokkende man,
Tot dat ik met mijn slikken
Een landeke wan,
En al de lieden vragen m' al
Hoe dat dat landeke heeten zal:
Fijnverstand
Heet mijn land,
Naartschavot
Heet mijn kot,
Slokken heet mijn stieleke;
Savoyen viel mij wonderwel,
Ma' 'k sta om nog wa' betere.
Ik was zoo lange Slikman,
Slokman, slokkende man,
Tot dat ik met mijn slikken
Een kroontje wan.
En al de lieden vragen m' al
Hoe dat dat kroontje heeten zal;
Dwangvoorloon
Heet mijn kroon,
Fijnverstand
Heet mijn land,
Naartschavot
Heet mijn kot;
Slokken heet mijn stieleke;
Savoyen viel me wonderwel,
Ma' 'k sta om nog wa' betere.
Ik was zoo lange Snikman
Snokman, snokkende man,
Tot dat ik na veel snikken
Een wuveke wan.
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En al de lieden vragen m' al
Hoe dat het wuveke heeten zal:
Tijdverdrijf
Heet mij wijf,
Dwangvoorloon
Heet mijn kroon,
Fijnverstand
Heet mijn land,
Naartschavot
Heet mijn kot;
Slokken heet mijn stieleke
Savoyen viel me wonderwel,
Ma' 'k sta om nog wa' betere.
Ik was zoo lange Slikman,
Slokman, slokkende man.,
Tot dat ik met mijn slikken
Een kindeke wan.
En al de lieden vragen m' al
Hoe dat dat kindeken heeten zal:
Vaarsgezind
Heet mijn kind,
Tijdverdrijf
Heet mijn wijf,
Dwangvoorloon
Heet mijn kroon
Fijnverstand
Heet mijn land,
Naartschavot
Heet mijn kot,
Slokken heet mijn stieleke
En kent gij nu nog Slokman niet,
'k en kan 't ik niet gebeteren.
Spoker.

(R.d.V. 29/7 6o).
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MARS JANG DE PARIE

Menheere' me dame'
Marsjang de Park;
Kop kop kop wat aa' me:
Marsjang, me vwasie,
Me nolden en spellen,
Me klinkers en bellen.
Me sitse en katoen,
He je nimendolle van doen?
Menheere' me dame'
Marsjang de Park,
Ik ben ik geen kramer
Gelijk parissie.
'K ben eerlijk van handel
'K ga recht in mijn wandel
Hetsss . . . 1 ) sitse en katoen
He je nimendolle van doen?
Menheere' me dame'
Lang Pier Cella Paix,
God wil me beschamen
Of 'k liege: Jamais!
'K en wil nie' meer loopen,
Mijn goed is to koopen
Voor nieten . . . katoen?
Hetsss . . . eje nimendolle van doen?

1 ) God zegen 't je. Mrsjang moet niezen. Menschen en
dieren, die niezen binst dat ze vertellen, 't is teeken dat ze
liegen — uitgenomen de vossen: zie Grimm's Deutsche
Mythologie bl. 10 7 1 .
(Nota van Reinaert de Vos).
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'K he, kammen en burstels,
Twalettengerief,
Sieraeizen en futsels
En kosemetief:
'T is al om ter netjes
Voor heers en koketjes
En yolk van fatsoen;
He je nimendolle van doen?
Menheere' me dame'
Marsjang de Parie,
'K wil dat ze toch kwamen!
'K ben g' handgift! Mersie!
'K en kan niet bedriegen
En hoorde ik een liegen
Ik sprong uit mijn schoen.
Hetsssieeh! . . . mendolle van doen?
Voor grijsde mestassen
En withairden kop,
Voor knevels en jassen
Pomaed Esloquedge!
Zoo heet men in 't noorde
Van heeren een soorte
Med 'n aardig fatsoen.
He je nimendolle van doen?
Menheere' me dame'
Evviva Parie!
Kop kop kop wat aa' me,
Daar is 't al . . . hetsssiiieeh!
Heh!! 't eerste en het mooiste
Van 't beste en van 't schooste
En vrij! oh! !, oh! katoen
He' je nimendolle van doen?
Spoker.

(R.d.V. 5/8 6o).
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OP REINAART DE VOS

Daar zijn vossen vossen vossen
Al waar dat men been gaat;
Op de bergen in de wouden,
Of wanneer m' in stee gaat;
Vossen met en zonder steerten,
Zoo de mode al mee gaat;
Op vacancie nu bijzonder
En studentenbeevaart.
Vosselinkskes, voskes — vossen
Met een bitje of geen baard,
Maar toch nimmer fransch gezind en
Niet zoo elk end' een gaat.
Nu die vossen, 't is een wonder
Hoe dat al lijk een praat!
0, gij voskes, gaat en loopt maar
Langs de Schelde en Leivaart.
Waart ge wel met duiz'd, 't is immer
Toch maar eene Reinaart.
Spoker.
(R.d.V. 19/8 6o),
MATTEN HAZE, EENE FABEL

Matten haze, op ne keer,
Amuzeerd' hem niet meer.
En ging gaan studeren
Om 't dansen to leeren
En hij danstede alleen
Op de achterste been'.
Slok-op Wulf kwam gegaan
En loerde dat aan
En zeid' hij : „Maar Matten
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Wat feesten zijn datte?
Daer dansen alleen
Op de achterste been'!!
Komt laat ons to saam
Ik danse als een daam
Vrouw Kraai die zal op de
Viool spelen; kom-de?
'T zal mooi gaan met tween
Op de achterste been'!"
Zoo Matten gaf poot . . .
Slokop beet hem dood
En ging in de schouwe' em
Gaan eten al gauwe en
De kraaije kreeg een
Van de achterste been'.
Slokop is gekend
Voor 'n gulzige vent;
Maar wie Matten haze
Zal zijn, en de dwaze
Kraaije, die 't raadt zoo med-een
Krijgt 't andere van die achterste been'.
(Na' Klaus Groth) 1).
2/9
6o).
(R.d.V.
Spoker.
EEN DEUNT JE VOOR ETEN

Een arme, een arme speleman
Wiens muzel hem het brood gewan,
Kwam over tijd, 't is lang geleen,
1 ) Z. Quickborn. Platduitsche gedichten v. Klaus Groth
8ste uitg. Hamburg Perthes—Besser en Menke i 86o.
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Kwam langzaam deur 'nen Busch getreen;
En als hij bijkans t' enden kwam
— Asa! — zeid hij, zijn brood hij nam,
Hij miek zijn kruis, hij zette 'm daar,
En was te wege te eten: maar
Slokop de Wulf, de duivel fel,
Hij wist het en hij zag het wel!
Hij kwam, hij zag, hij zei: — „Dat brood! .. •
In een-twee-drie! of 'k bijte u dood." —
Den armen arme speleman,
Wel Heere toch! verschoot er van;
Zijn honger sloeg 'k en weet nie' waar
En: — 'T broodje! zeid hij, neem het, daar .
Slokop, hij slokte 't brood al ras
En zwoer omdat 't geen terwen was.
Toen wederom: — Ik bijte u dood,
Zoo sprak hij, met zijn tanden bloot,
Zoo gij niet seffens . . . — 'k heb, mijnheer
De Wulf, eilaas! geen brijzel meer;
Zoo, moete ik sterven, 'k sterf niet no(5',
Maar 't deert mij van mijn muzel zoo!
Hij spreekt, hij valt, en vallend fluit
De muzels laatsten adem uit:
Het speelt: „Waer kan men beter zijn"
„Als in ons moeders" . . . . — Schaverdijn 'n,
Dat dee de Wulf van met dat hij
De muzel hoorde. — 'k wed dat hij
Geen honger en geen dorst meer had,
Zoo neerstig koos hij 't wulvenpad.
— Wel Heere! — sprak de speleman,
Die 't brood verloor, maar 't leven wan
Om 't spelen van zijn muzelzak, —
'K beklage 't en 't is jammer da 'k
Slokop den Wulf van eersten of
Geen deuntje voor mijn broodje 'n gaf! —
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Zoo, Reinaert, die gewis begeert
Veel liever heer Slokop zijn steert
Langs hierwaarts dan zijn hoofd te zien,
Onthoudt mijn raad en doet na' dien;
En eer „Hir 't dierbaar ding genaakt
En ons ons land afhandig maakt
Zoo pakt, als goede speleman,
Den ouden vlaamschen muzel van
De wand, en speelt het oud refrein:
Waar kan, waar kan men beter zijn!
Speelt deur en deur het land alom
Dat al dat fransch is, keer wijs om
Zijn slipper in zijn handen pakt
En vliegt al potverneuzelzakt,
Waar Slokop zelf te voete gaat:
— Is dat in 't Portugaalsche? — Ja 't.
Spoker.
(R.d.V. 18/11 6o).

VAN DEN AANSTAANDEN BLOEY VAN DE
SINCERITAS NAPOLEONTINA

I)

LINN.

Staande in den grooten buitenlandschen kruidhof
het Pannenhuis of to Tuileries te Parijs, hoofdstad van
de geannexeerde of vereenigde staten van Frankrijk,
Flandre francaise, Nice, Savooijen, Monaco, Rocquebrune.
1) Ilc vermeen den vlaamschen lezer te moeten helpen
aan de vertaling der latijnsche woorden: zoo sinceritas napoleontina, dat is te zeggen napoleontijnsche wanelooze
familie van tijdelooze nieswortels en pepermunte. R.d.V.
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Toe Parijs, ic hebt vernomen,
es ene blome in die botte comen,
die sider dat si in derde groeit
nemmermere ne hevet ghebloeijd.
Die es van corsica comen, twaren
over menichfoude jaren;
ende soe ward ghevonden daer,
ic ne wete no hoe no waer,
van mynen here van Goedendele
die niet ricke ne was herde vele
maer, die eerst die biome vant:
dat es iederendeen bekant.
Of soe goed ware of to quade
hine wiste niet, maer, van den sade,
setti voort, na franckerike
voor den tyde van republike,
ende soe groeijde daar herde wale
ende ward vaste van stamme ende stale.
Up enen tide so quam
soe in de botte, so ic vernam,
maer ne bloeijde niet, och Here!
om die strengheden van den were
die haer tegensloech ende niet
bloeijen en liet.
Achtien hondert alse men screef
ende vichtiene, daer ne bleef,
so hebbict in den boucken vernomen,
nimendalle van der blomen
als den naecten stam caitive
met enen wortelkine viere of vive
ende een sceutekin twee of dry;
ende men sprac: si es vorbi
ende fotu (in walscher tale
dat es verloren, verstadime wale)
Maer, bilode! dat was gemist
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ende aleer dat ment wist,
in Parijs, die grote stede,
stont die blome entie bladen mede
ende die wortelkine altemale
ende die sceutekine, vele in ghetale.
Een van olland es daer comen
ende vele uut Italien, hebbic vernomen,
ende van america.
een, en dat bleef wech bina,
waert niet van ener damen
met enen ingelscen namen,
die enen brief screef, en 't quam so saen
maer ne mochte bi dandre staen,
scoon die tacken ende die blaren
ende die wortel van tselve waren.
Een dat van duutslant es comen
hevet die bittre doot ghenomen,
noch niet langhe gheleden, maer,
't liet een deerlijk sprutekin naer,
dat men kweket in eener seren
omdat die locht nien soude deren.
Maer een sake wonderbare,
diec sou swijghen oft loghen ware,
es: dat poer no loot ne mach
daer omtrent comen nacht no dach
omdat loot en poer (das wonder! )
tmochten seer doen! is bem sonder
rime omdat so aerdigh es
dat loot ener blomen ghevaerlick es.
Die van ollant, noch selc ene
ne vint ghi in der werelt ghene!
011ant es vernompt daervan
wijt ende breet, omdat men daer can
scone kliesters kweken, ende bollen,
toe Aerlem ende toe Zwollen
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ende toe Amsterdam; van daer
voer soe naer ingelant, das waer,
ende word gheplant in eenen pot, gheen wane
waer elc niet en sou willen stane;
maer so es der blomen nateure
dat soe overal groeyet deure,
ende waer elc ander inne versciet,
dat ne doet no ne deert heur niet:
poer, no loot, no sleghter dinghen,
most die werelt in brocken springhen,
men soude noch die blomme sien
staen, ende niet verroeren, doordien
dat si staet op vasten voete:
niewer en es heurs ghelycke tontmoeten!
en soe bloeyt haest! twentich en meer
hoveniers besorghense seer:
al met sochte handen sie naken
hore blaren al beven, ende si waken
rond die blome, ende steekt soe nen keer
si segghen ai! . . . ten doet gheen seer!
ende si bliven daer ghetrouwe
die heren, die cnechte, die mannen ende die
diet willen weten
[vrouwen,
seghen dat in boucken oud ende versleten
staet dat, in erodes tyt,
ooc selc een blome, breet ende wyt
stont al in Pilati hove
ende datti daeromme int ghelove
staet ende datsi bot
en blome drouch, bilot!
ende datsi openghinc met enen slach
datter al die werelt bleec van sach,
ende dat de aerbevinghe was to male,
ende dat die roke grote quale
brochte den volcke alomentom
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sodanich dat hem Pilatus daerom
worghde of to doorstack, kwilder of syn,
omdatti dacht: is sal ghestraft syn.
Tsijnder die dat segghen, maer
ten es gheen waer!
twas een ander
blome ende wie kander
selke getuighenissen
gheloven! Al die menscen missen
ende syn dwaes vander gheborten!
die blome es eender ander sorten
ende sal gheven een fraeyen rook
ende es fraey van vernuwen ook,
ende soe sal vreughden bringhen
ende gheen een van al die scrickelike dinghen;
Can soe bloeyen en wit ons Here
scincken haer ghevoughelik were
diet beleven selent sien. —
Die blome staet bindien
binnen den panhuse tot Parys,
ende diet latyn syn wys
hoort na horen sconen namen:
sinceritas napoleontina. — Amen.
(Uit R.d.V. 3 1/3 61).
Spoker.
Loo, 2 2 April 186 I .
EENE FILOSOFISCHE ANTWOORDE

Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
'k Zag uw raedsel, vriendje Rein,
In uw laatste nummer staen:
'k raedde en 'k zei: „Wat mag 't toch zijn? . . .
„Slokop?" — Neen . . ., dat kan niet gaen. —
„Rein de Vos? — Wel, ook al niet! —
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„Kerker? Kerkhof? Prul-schrift? — Neen! —”
Eindelijk werd ik gram, en ziet!
'k kreeg iets dat my de antwoord scheen:
'k zei, en 'k riep: „'T moet Prael-graf zijn! —"
Vindt ge iets beter, Voske fijn?
S. Poker.
(R.d.V. 28/4 61).
BULLETIN COMMERCIAL

Te Brussel gaat de handel niet:
Wat maakt men daar?
Tapijten.
T' Antwerpen gaat de handel niet:
Wat maakt men daar?
Schilderijen.
Te Gent en gaat de handel niet:
Wat maakt men daar?
Geweefsels.
Te Mechelen gaat de handel niet:
Wat maakt men daar?
Kanten.
Te Namen gaat de handel niet:
Wat maakt men daar?
Kassijen.
Te Doornik gaat de handel niet:
Wat maakt men daar?
Moortel.
Te Hasselt gaat de handel niet:
Wat maakt men daar?
'k en weet niet.
In Luxemburg en deugt het niet:
Wat maakt men daar?
Ministers.
Te Luik daar gaat de handel wel:
Wat maakt men daar?
Geweren! ! !
(R.d.V. 30/6 61).

Spoker.
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AAN M. VAN MALAKOF, HOOGGEBOREN

Ha! gi leeliken duc van Malakof!
'Ten schilde maar een kleen kleen bitjen, of
Ge schoot 'et schoonste wild
Dat jager ooit gewenscht heeft of gewild! .. .
Ge moe' weten, Slok die was met groote macht
Op vossejacht,
Met al zen ammiraals en generaals
En 'k weet nie' wat. — De duvel haal z' —
Ende, zoo gezeid is, op de jacht
Was hi met aldergrootste macht.
Daar krijgt hi al med' eenen keer . . . en roept hi: Wacht!
Hi was al van zi peerd en ging gaan staan
En zeide: Wacht een bitje, 'k hee seffens gedaan.
Maar 't smoorde stif, en Malakof
'N zag nie' of'n keek nie' — 'k wilder of! —
En hi peisde, daar hi van verre kwam,
En zin geweer al nam:
'T staat daar 'ne wulf
Tegen eenen boom, potverdulf!
— Maar! . . . 't en is Slok-op-de-wulf niet, Malakof, —
Zei zin konsjentie tegen hem, en ze ried 't hem of. —
'T is hi! une, deusse, troisse, paf!!! 't was vossezaad,
Dat op 't geweer zat, anders ging het kwaad!
— Ooei! oei! zoo klonk 'et seffens deur den bosch,
En elk en ieder meende: nog 'ne vos!
'T was Reinaert niet, maar 't was Slokop
Die zat met twee graan lood in zinen kop. —
Loop zeere met de kopplementen na mi wif,
Ai Heere! zeid hi: 'k bloe zoo stif!
En m' is ton uut den bosch gegaan
En veel geweeren bleven vul gelatin.
Eerst ging Slokop en hiel, vol zeer gevoel,
Zin besten neusdoek aan zin smoel.
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Ton kwamen de anderen, en den duk
Met zinen dikken buuk
Kwam achteraan gewakeld, en hi kreesch
Van blydschap en van droefheid en van vrees.
Ton kwam 't peerd gegaan,
Met al zin beste dingen aan,
En 't weende dikke tranen langs zine' poot:
En de menschen peisden, dat 'et zin neuze snoot;
En de vossen riepen nu: tot wederzien!
'T zal de naaste keer beter passen, misschien.
Ah! gi leeliken duk van Malakof!
'T en schilde maar een kleen bitjen, of
Ge schoot het schoonste . . . 't alderschoonste wild . . .
Maar Jupiter heeft het, in zin gramschap, anders gewild!!!
Spoker 1).
(R.d.V. 26/I 62).
UIL EN BOER

Daar weunde 'nen uil,
En hij weunde in een hol,
Van wikke, wakke, wukke:
Kwei-ouw, zei den uil,
Kwei-ouw, kwei uil
Van wikke, wakke, wukke.
Daar kwam er 'nen boer,
Me 'nen bond en e' roer,
Van wikke, wakke, wukke:
Kwei-ouw, zei den uil
Kwei-ouw, kwei-uil.
Van wikke, wakke, wukke.
'T is wel zei den boer,
1)

In zelfde nr. onder Gemengde berichten:
De duc de Malakof heeft twee graan lood in Slockop
zijn oor geschoten.
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En hy pakte ze' roer,
Van wikke, wakke, wukke:
Hy wees en hy schoot . . .
En den uil viel dood,
Van wikke, wakke, wukke.
(R.d.V. 16/11 62).
DE PELGRIMREISE NA ' SOTTEGHEM, ENDE DER
CAITIVIGHEN LIEDEN DADEN

Lieden van te lande, anhoort
wattic segghe ende segghet voort.
Dats die prologhe, voorwaer
cort essi ende claer.
Anders eist vanden saken alien
die mi te verhalen vallen,
die weder claer syn, no cort;
wildit horen, swyght ende hort:
tes te Sotteghem, inder stede,
dat men eertiden voer ter bede
na' sente Eegmonde, wel bekent
voor . r . vaderlandschen sent.
Hoe hi leefde in oedmoedigheden
ende in heliger ghebeden
weet een jegelic, ende, tes pront,
datti fraei was. Hi starf ghesont
ende wel te live, want menne drouch 1)
daermenne 2 ) zijn hoeft of slouch,
en men begroefene 3 ) diet wil weten,
in eender kisten. Ses 4 ) nu ghespleten;
1)
2)
3)
4)

Men droeg hem.
Daer men hem.
Men begroef hem.
Ze is.
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soe ic ghelesen hebbe, daert staet,
in eenen boucke 5 ) eist waer? jaet!
Sieret, die veel dichten maecte,
daer hi dicken omme waeckte
dichte daervan ende riep overluut:
elaci! sente Eegmont esser uut!
Doe quam daer Piot bi name,
dats te verstane niet onbequame,
want me die soudenieren alsoe
heet die ne weten wat no hoe —
Quam Piot ter bedevaerden
na sente Eegmonde, den wytvermaerden
fiertere devoot ghegaen,
ront den noene te Sotteghem aen,
al met sinen paternostre. Neen, soe zeidi,
hi es hier noch ende hi louch daerbi,
vander leute, doe hi sach
dat sente Eegmont daer lach,
mit sinen hoefde alonder sinen aerme.
Sieret haddet daer also gheleit, och aerme:
thoeft was bruun, die beenderen grijs:
nee, sei Piot, dattes percies,
wan, gi wetet wel, shebben desen
sent te Brussele verwesen
ende syn hoeft gheslegen of
eersi hem deden inne het graf,
daeromme eist bruun te desen daghen.
— Diet proberen willen, si maghen;
ic peise dat oec bruun sal worden, indien
si willen hun hoeft laten ave snien. —
Nu, tote daer, wel twintigh rebben
vant hi daer sente Eegmond thebben,
ende hi bewees, uter medicijn,
5)

Journal des Beaux-Arts. 1863 bl. 72, io6, 19o.
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dat dat alsoe plach te sijn;
maer die waerhede es, elaci!
vul van groter desolacie!
tes dat Sieret hat ghelyc
anegaende dat heligh lyc:
tes verhuust naer ander streken,
soe ict hebbe horen spreken,
van . I . pelgrimme van over see,
diet quam segghen 6 ) wach ende wee!
Sotteghem, onwise stede,
troort, ende al hu kinderen mede
want sente Eegmont es vandaen
ende met hu bedevaert eist ghedaen!
wel mach hu profijt verdoven,
omme dat ghi hebbet laten roven
huwen sent. God spaert ons al!
maer sente Eegmont hi nu sal
meer vereert zijn, waer men hem
hevet, alse te Sotteghem,
waar die honden, en hun jonghen,
ende oec kindre en grote lieden gonghen
dicken sitten bi die grafdeure of to staen,
voor een tideken, wilt mi verstaen
en deden daer, wat Siret vernam,
doe hi na' Sotteghem quam,
met sinen „flair" van arceologhen
noch ne wassi daerin bedroghen!
Waer die sent nu es, daer ne can
selfs geen hondeken meer an
ende wel sal dat lant bewaren
dienen schat daer hi es; maer huchelaren
die gi sijt, hier, seght wat ist
dat gi geleit hebbet in die kist?
6)

Beffroi, Bruges 1863;

2me
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liv. p. 125.

isset eens ander mans ghebeent
dat gi te doen vereeren meent
mits betalen, ende gi gingt stelen utet graf?
ende dat mu te bewaren gaf
lietet gi varen! twee mael schande
sidi, Sotteghemschen lande!
laetie van Brussele maer comen,
die die honden in sinen tomen
slaet, ende al medeen,
sal men wechsmiten dat vals gebeen,
dat sent Eegmonts niet en es:
tes van eenen prochiepape ghewes,
die oec refit hadde ende meer
om begraven te sine ende te blievene seer
als sente Eegmont omdatti niet onthooft
bi den gerechte ne was, mi ghelooft.
Sotteghem, wel maget soe heeten!
Brugghe heeft er niet an, si queten,
die van Brugghe, hun plicht, ende wacht
hielen se, soe dach soe nacht,
alse die van Gent hem lichten wilden
Carel-den-goe sijn lijc; ten schilde
niet, hine was na' Ghent! maer hoort:
nu lichti inder kerken, onghestoort,
ende is daer al 600 jaer bleven:
eere moet men den dooden gheven!
hunne beenderen ende hun graf
later, caitiven, hu anden af!
hunne brieven ende testamenten
nocht hunne uterste willen seldi schenden,
dat dat heligste noch es van al;
God leeft die dat vreken zal,
quade lieden, en die tiden nasen
dat mu sal straffen
met den beursesnideren ende Barabasen.
Spoker.
(R.d.V. 2 4/5 63 ).
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DE BRUGSCHE MASTKLEMMINGE OP

9

JUNI J LAASTLEDEN

Op de wijze van:
„Wacht tot den naasten keer!"
Daar stond ne mast
In de eerde vast
Te Brugge al uit der poorten,
Alwaar men op,
Tot aan den top,
Zou klemmen, naar behoorten.
Daar zou nu prijs,
'Ne groote prijs,
De klemmer zijn te winnen.
Alhier! Alhier!
Zoo was 't getier,
De mastklem gaat beginnen.
En zoo medeen
Daar klom er een:
Vergat zijn kruis te maken,
Zoo, kwestie zal
(En daar is 't al)
Hij aan den prijs geraken? 1)
In Hs. in 't Gezellearchief, waar maar 3 strofen op
1)
staan, luidt de 3e strofe:
Daar is er een
daar is er twee
daar zijn der drie te samen
die wel gekleed
en wel bereed
den mast te klemmen kwamen.
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Hij klemt, hij blaast,
Hij is er haast:
Zij proppen hem al onder,
Zoodanig dat
zij kop en ...
Met drien daar klemmen. — Wonder!
Alhier, alhier!
Dat is plezier!
Daar klemmender drie apen!
Zoo riep er een
Wijl op zijn been
Het yolk daar stond te gapen.
Maar, zie zoo, zie!
Degene die
Zijn kruis vergat te maken
Hij klom, hij klom
En smeet rondom
Met gruis om op te g'raken.
Hetsi! hetsa!
Parci, parla
De menschen mosten niezen,
Waar hij, ah mij!
Balances bij,
Kwam deerlijk te verliezen.
Hij viel er of
En viel in 't kaf,
En 't yolk zei: Ahwal Heere!
Is dat een kluts
Dien armen duts!
Dat zal hem klemmen leeren!
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Ton kroop er een,
Met snelle been'
En kwaad van bete, omhooge:
Hij haalde prijs,
En, is hij wijs,
Hij houde hem lange in 't drooge!
(R.d.V. 74/6 63 ).

Spoker.

KREDIKOL EN RIBEROL 1)

Een lange lange reke,
Van potjes en pannetjes breken,
Wormee ga me ze maken?
Me' slokken ende me' slaken,
Kinnetjes, kinnetjes, zijn m'er ol?
Brugselz kinderlied.
Een lange lange reke
Van kiezingen zullen wij breken,
Wij zullen ze weder maken
En blijde zijn(?) dat we ze braken
Kom! kiezertjes, kiezertjes, zijn m' er ol?
Te Vladzeele was 't to begunnen,
'T was willen wel, maar nie' kunnen
'Ten was maar een Riberol daar,
Maar nu zijn ze altemaal daar
Al Krediko' Krediko' Kredikol!
1 ) Brugsche volks-transfaselei voor 't fransch clerical en
liberal.
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'T was korts nadien to Meenen,
'T en schol daar maar aan eenen,
Of Kredikol was verloren,
Maar Riberol wierd er geschoren,
Dat 't lange nog, lange jeuken zal!
Te Korterike aan de Leije
Daar bieken z' hem een pasteije
Een „taarte met een tute" ;
zoo hard was de korste van buten,
ze'n smaakte, ze'n smaakte aan geen een van al!
Te Brugge daar gingen ze lukken?
Daar sprong er maar een op krukken,
Nu springt er Devaux en De Riddere
Te gader met Defferiere:
'k weet nog een en nog een die springen zal!
Op 't endetje van de reke
zoo moesten wij ook wat breken:
(En Pauwken en zal 't nie meer maken
Omdat wij Pauwken braken)
Het nestje van Kredik- en Riberol!
Toen rechtede weer ons Brugge
zijn' ouden gekromden rugge;
'T wierd vrij van herte en van sprake,
De staatsgodsdienstigheid brake:
'T wordt vlaamsch ja, zoo moet 't zijn, en 't zal!
Spoker.

(R.d.V. 4/1 64).
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BRUGGE!

Brugge, 't oude Brugge,
Waar der eertijds zooveel bloed
Gestort wierd om de vrijheid,
'T oude Brugge schept weer moed!
Men slaapt er niet, men waakt er,
En men bidt er op het graf,
Van Breydel en De Coninck,
Die dat Brugge aan Vlaandren gaf.
De Franschen die daar waren,
Uit het zuiden toegewaaid,
Die zwaaien en die draaien
Al waar't ministerie blaait.
Maar 't vlaamsche ras, dat zit er
In den grond en 't komt er uit
Wanneer het moegetergde
Hert van 't vaderland ontsluit.
Daar komen ze! Daar komen ze!
Uit den grond gerezen als
Weleer, te Mons in Pevelen,
Zei de fransche koning valsch.
Weerop! en 't sta geschreven
Op elk kiezersbulletijn
Dat Vlaandren weer wil Vlaandren
En voor altijd Vlaanderen zijn.
Spoker.
(R.d.V. Io/i 64).
DOOD VAN GARIBALDI

O Musa, wie ge ook zijt, gedaald uit hooger spheren,
kom bier, en sta bij mij, om mij wat te inspireren,
Terwijl ik zing, of schrijf, want zingen kan ik niet,
Van Garibaldis dood, het nationaal verdriet.
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Hij was, hij is niet meer, hij is geweest! „Gewezen,"
zoo zeiden, op zijn ouds, de vaderen van voordezen.
Tot daar! Grammatica, wat tart gij mij? 't Is al
Al Garibaldi dat ik denk of dichten zal!
De vogel zingt „Gari" en „baldi" zijn de klanken
Die hond en kat, bedroefd, den vogel tegenjanken.
„Garibaldi Gari . . .'""k en hoor, 'k en zie, 'k en voel
Niet anders meer, eilaas! o Musa pakt nen stoel
En zet u wat, gij sloor, tot dat ik, om to dichten,
Met weenen mijn gemoed heb kunnen wat verlichten.
Ik ween ... en stoel en bank en bedde en boekerij,
't Deelt al in mijn verdriet en 't weent al rondom mij . ..
Hij was gespierd van lijf, met forschen moed in de aderen,
Een waarde stamgenoot der stamberoemde vaderen?
Zyn adem was het vier, zyn oog de bliksemstraal,
Zyn stap de donder en zyn willen louter staal.
Hij vloog van hier naar daar, ontembaar in zijn springen,
En schielijk, ...hij is dood! Wel Heer, zijn dat toch dingen...
Was dat een hoof d, dat hij, met mannenkracht omdaan,
Had op zijn fieren hals en op zijn schouders staan!
Was dat een kraag, bezet met zeventien medaljen,
Die om zijne edel borst, in zeventien bataljen
Gewonnen, hong en pronkte, aan zijden strik gevest!
Zijn hair! was dat toch hair; zoo dicht ineen geklest,
Gevlochten pek, zoo zwart, en golvend lijk de baren
Van 't bulderend element waarop de schepen varen!
Gelijk een geesel, slinks en rechts, zijn reuzenstaart
Sloeg rondom hem omver ... — tyrannen in zijn vaart?
— Neen, neen, versta mij wel, geen kwestie van tyrannen,
't is van een paard dat 'k spreek, een hengste-paard! De
[mannen
Die in de stem van Thielt den landbouw doen uiteen,
Vertelden 't mij, 't is dood! Heel Moerbeke, in 't geween
Alwaar 't geboren was, is troostloos, en, in Vlanderen,
Zoo hoort me', op strate en weg, de lieden aan malkanderen
19 Gezelle Proza
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De vrage doen: hoe is 't gestorven, 't edel dier?
En de antwoorde is, eilaas al dikwijls: 'k weet niet, Pier!
(R.d.V. 26/3 65).

Spoker.

In R.d.V. van i Januarij 1865 schrijft L. Vleeschouwer, in zijn Diepzinnig overzicht van het verloopen
jaar onder meer het volgende:
't was toen, dat Reinaert eerst vernam
Dat Pauw Devaux vol vuur en vlam
Het kreeg in zijnen koker,
Nog eens te gaan naar 't Parlement,
Om als een ministerie-vent
Te spelen d'onruststoker.
Maar daar, och arme! viel hij plat;
Want 't kost niet wezen in de stad
Van den beroemden Spoker.
(Hier open ik een parenthees:
Hoe is 't dat Spoker, die voordees
Was zulk een felle prater,
Geen teken meer van leven geeft?
Als hij bij de Latrappen leeft,
Een sprakelooze pater,
Dan moet hij 't toch, met goed fatsoen,
Aen Rein zijn vriend te weten doen.
Parenthesis claudatur.)
In 't nr. van 8 Januarij 1865 staat er dan:
Spokers Antiparenthesis aan Reinaert.
Spoker zit in kot noch cel,
Spoker zit . . . zit in zijn ye!!
Ware 't anders 't waar nie' wel.
Rein, daar weet je nu 't bedied
Hoe geen kwaad mij is geschied;
554

(Maar waarom ik zweeg, nog niet:)
Maar ik zweeg niet, Reinaert, want
Gij hebt al te veel verstand
Al uw lezers ingeplant.
Heb je 't gene ik, met de post,
(Dat maar een centime 'n kost)
Naar u zond, al doorgerost?
Doet gij dat, gij zult verstaan,
(En niet meer op d'hage slaan
Met of zonder dubbel aa'n,)
Om te weten wat of hoe
Waar ik denk of wat ik doe;
Want, o Rein, (hier nijpt de schoe,)
't Is dat Spoker, als hij spookt,
Zelve nu een viertje stookt
En zijn eigen potje kookt.
Is dat potje meer of min,
Reinaert, naar uw (schalken) zin,
Steekt er dan uw pootjes in. —
Pakt en peuzelt, hier of daar.
Maar ik heb te veel voorwaar
Reeds ge . . . (zalig nieuwe jaar!)
Antwoord van Reinaert
'k Heb uw brief vol parenthezen,
Spoker, met vermaak gelezen;
Maar, dit zie ik met verdriet,
Zeer veel tijd en hebt gij niet,
Om aan Reinaert nog te schryven;
Daar gij zelf nu aan het vrijven,
Stoken, koken, romlen zijt;
Dus, nu ben ik Spoker kwijt!
Kwijt? o 'k mag het zoo niet noemen,
In t7aer dertig toont gij hoe men
Altijd onvergeten blijft,
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Schoon men brieven niet meer schrijft.
Beste Spoker, dat is pertig,
Prettig meen ik, dat 't Jaer dertig,
Dat ons zoo veel goeds vertelt,
Nu door u wordt opgesteld.
Laat de doctrinairs maar spoken,
Woelen, schreeuwen, onrust stoken,
't Beste spook, verstandig zijn,
Zal toch 't spook van Spoker zijn.

IN DE KAMERS!

Wat doet men in de kamers
Der Volksvertegen . . . kramers?
Men schuldt er en men scheldt er,
Men duivelt en men heft er,
Men stampt en men coleert er,
Men sakkert en men Freert er,
Men Hijmant en tamboert er
Men Tescht men Luxemboert er,
Men stuift er en men stoomt er
Men pompt en Peereboomt er,
Men poetst er en men blinkt er,
Men stichelt en men stinkt er
Men blaaskaakt en men viert er
Men slaapt en men Rogiert er,
Men bomt en bastiljeert er,
Men Antwerpembeteert er,
Men paapt en men baggijnt er
Men ezelt en men zwijnt er,
Men schuifelt en men danst er,
Men waalt er en men franscht er,
En, laat Delaet, op honderd,
Een wind in 't vlaamsch: het dondert!
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Ons geld! ons geld! met hamers
Waar breekt m' et? — In de Kamers.
Spoker.

(Uit R.d.V. i7/5 66).

1866.

KATJE MY, KATJE WEERE

Stemme: A la facon de Barbari, mon ami.
1
Hebt gij dat liedjen al gezien,
Dat laatst is uitgekomen,
Waarin crapuel ne keer of tien,
Of meer nog wordt hernomen,
Daarbij den name van calecon,
Van faridondaine, van faridondon,
Het is zoo schoone, hi hi,
Biribi,
A la fawn de Barbari,
Mon ami.
2

Als men al zulke liedjes hoort,
Men kan daaruit besluiten,
Aan Wien crapuel best toebehoort,
En wie zijn neus moet snuiten.
Al neemt dat yolk nen hoogen ton,
Van faridondaine, enz.
Och Heer, het is zoo petit,
Biribi,
A la fawn de Barbari
Mon ami.
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3
Wij mannen van het papenkraam,
Zoo als gij ons wilt noemen,
Wij zijn in 't geheele niet beschaam'
Op zulken naam to roemen,
Want bij de Papen is het bon
Van faridondaine, enz.
En dikwijls vet aussi,
Biribi,
A la fawn de Barbari
Mon ami.
4
Gij arme sukkelaars die gij zijt,
Veel beter zoudt gij zwijgen,
Want uw beslag en uw lawijt,
't En kan geen bijval krijgen.
Koopt liever elk ne mirliton,
Van faridondaine, enz.
En speelt daarop van: do re mi,
Biribi,
A la fawn de Barbari
Mon ami.
5
En uw tunique zit u wel,
Als gij komt uitgekropen,
Een hoope slunsen aan uw vel,
Al met gebuilde knopen,
Daarbij een mager pantalon,
Van faridondaine, enz.
Vous etes jolis, jolis,
Biribi,
A la fawn de Barbari
Mon ami.
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6
En gaan wij regt in papenschoen,
Daarop moet gij biskeren,
Want hebt gij ooit wat nieuws vandoen,
't En kan niet arriveren.
Wij zijn kontent van ons calecon,
Van faridondaine, enz.
't Is beter als een geschooide kepi,
Biribi,
A la fawn de Barbari
Mon ami.
7
Wij zijn, zegt gij, tot niets bekwaam,
Voor ons 't is droevig hooren,
Maar gij, gij hebt den schoonen naam,
Van Cuerne to gaan stooren.
Tot anders niet en zijt ge bon
Van faridondaine, enz.
Met uw muziek van Charivari,
Biribi,
A la fawn de Barbari
Mon ami.
8
'k Ben vijand van al zulk rumoer,
'k En wil niet langer dinken,
Hoe meer ik aan die belle roer,
Hoe meer dat zij wil klinken.
't Is nu genoeg, pauvres garcons,
Van faridondaine, enz.
Salut en bon appetit,
Biribi,
A la fawn de Barbari
Mon ami.
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ALI.E VIERE!

Wijze: „Jantje kom',
Jantje kom',
Jantje de lanteereman!"
I
Sulke valt,
Sulke valt,
Sul, de groote springer valt;
G'heel omleeg,
In den deeg,
Waar dat hij zijne buize kreeg!
2

Arsijl die komt,
Ma pawol,
Met zijn onkels pawasol,
En hij gaat
Langs de stwaat,
Dat elkeen zegt: „Pommaad!"
3
Paul die komt,
Paul die komt,
Onze lange groote Paul;
Waar hij gaat,
Waar hij staat,
„t'Is de questie" is g'heel zijn praat.
4
Reyntje rijdt,
G'heel verblijd,
nogtans dat mamatje strijdt,
Elkeen lacht,
Al zijn macht:
Papa's kind valt in de gracht!
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5
Sul zegt: „Paul,
Zijn m'er ol?
Waar is Arsijlkes parasol?"
Paul verschiet
En zegt: „Ziet,
Dat en is de questie niet!"
6
Reyntje staat,
Tenden raad,
En roep naar Arsijl: „Pommaad!"
Arsijl zoekt rond,
Langst den grond,
1,,
En zegt: „'t Is al peewdestw
7
Sul en Paul,
Reyntje en Paul,
Met Arsijlke parasol,
Zingen klaar,
Allegaar:
„'k Wilde dat 't geen buize en waar!"
8
Maar de klank
En 't gezang
Van het yolk roept, luie en lang:
„Valsch gespuis,
Recht naar huis,
g'Hebt alle viere een buis!"
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VARIA

NOG FEESTGEDICHTEN
GOUDEN BRUILOFT

De landsche lieden weten zelden
hun onbekend geluk te melden:
ze wonen op Gods wereld groot,
ze winnen daar hun daaglijks brood;
al eer de zon is opgestaan
zij wakker in den arbeid gaan,
en, lijden zij, van 't lastig boeren,
hun herte weten ze op te voeren
naar Hem, die hun' verdiensten al
beloonen zal.
Zoo wete ik een', vol deugdzaamheden,
die, vijftig jaar getrouwd op heden,
den rugge recht een' stonde, en God
bedankt voor zijn voorspoedig lot;
zijn' vrouwe, naast hem, hoort en ziet,
verwonderd maar ondankbaar niet,
den langen tijd dat beider leven,
te gaér, als in een' boek geschreven,
die heden schielijk opengaat,
te lezen staat.
Daar staat 't, in gouden letterstaven,
hoe ze eerst elkaar hun herte gaven,
in God en Zijn gebod getrouwd,
onstoorbaar op malkaar gebouwd;
daar staat het hoe uit hunnen stem
gezegend, elfmaal leven kwam
te spruiten; dat, vereend te gader
met ander yolk, u, ouden vader
en oude moeder, kinders zoet
begroeten doet.
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o Drie-en-twintig stammelingen,
uw' namen, 't ware een liedtje zingen,
moest ik ze noemen altemaal
in deze gouden bruiloftzaal;
de grondtoon zou, dat wete ik vast,
een zijn die op uw' deugden past,
o ouders, vrij van zonde en schande,
gij perels uit den vlaamschen lande,
gij Bruno en Sophie, voorwaar
een heldenpaar!
't Geluk zij u gewenscht, bij dezen;
het moge u vrede- en vruchtbaar wezen,
en meegaan menig jaren lang
zijn' ongebroken bruiloftgang:
God geve 't u, Die 't al bestiert;
en 't gene gij vandage viert,
dat God 't uw' kinders, vroeg of late,
met dankbaarheid eens vieren late,
tot lof en eere en onderstand
van Vlanderland!
'tIs uitgedicht; de woorden staken,
maar 't herte niet: 'k en weet geen' spraken
die schoon genoeg zijn, half of heel;
'k verzwijge eilaas het meeste deel;
maar Hij, die u van kindsbeen of
de hulpe van Zijn' goedheid gaf,
Hij zal u Zelf Zijn' redens zeggen,
en heel 't mysterie openleggen,
als 't eens, in 's Hemels erfenis,
ook bruiloft is!
(Uit: B. 1896 blz. 344-46.)

17.7.1894.
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AANSPRAKE OVER TAFEL OP DE GOUDEN BRUILOFT VAN
HEER EN VROUW HENDRIK D 'HAENE-MAES GEVIERD TE
KORTRI JK

Wiste ik wat de blommen spreken
als zij kouten met malkaar,
seffens hadde ik honderd reken
vol van uwen lof te gaar,
vrome tuinman, die vol dagen
vol verdiensten heden hier
komt de jubelkroon te dragen,
oude blommenhovenier.
't Dunkt mij, 'k hoor de lieve blommen,
de een na de andre opengaan
en bij ons aan tafel kommen,
die in uwe perken staan;
'k hoor ze, die in huis en hoven
daaglijks pronken hier en daar,
luidkeels hunnen meester loven
die ze kweekt al vijftig jaar;
'k hoor ze zeggen: laat hem leven
langen tijd nog met zijn vrouw,
moge God hun voorspoed geven,
vrij van rampe en vrij van rouw!
Laat hun herte een blomme wezen,
breed gebloeid en schoon van kleur,
hooge op heuren stam gerezen,
vol van alderzoetsten geur;
Laat de zonne van hierboven,
niet te fel en niet te krank,
al dat groeit in hunne hoven
koestren heel hun leven lang;
laat ze kweeken en verkoopen
al dat goed is, al dat schoon,
dat eenieder kom geloopen
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en betaal met milden loon
't werk dat uwe handen deden
zoo zorgvuldig vijftig jaar,
altijd voort in peis en vreden
met uw eerzaam wederpaar.
Dat is 't geen de blommen spreken
en vertellen onder een,
als zij 't hoofd te gare steken,
oude en nieuwe, groot en kleen;
En ik zeg het achter, Peter,
niet zoo schoon misschien maar toch,
'k meene 't, en 'k en kan niet beter,
leeft tot honderd jaar, en nog!
Mei 1894.
BRUILOFTLIED

De twee:

Den ouden dag en langen tijd te leven,
dat is 't begeer van 't menschdom, groot en kleen;
maar als hij komt, als m' oud is en versteven
dan is 't: oei! aai! mijn borst, mijn buik, mijn been!
Doch oud of jong, vandage is elk genezen,
elk danst en springt, 't zij wat of waar 't hem houdt;
elk zegt: Viva! Poly die mag er wezen,
Lang leve Burgemeester Spillebout!
't Manneke:

Een oude man, gekromd en moe van leven,
en is niet veel geacht bij groot en kleen.
Hij steent, hij hoest, en, heel of half versteven,
zoo sleept hij bier of daar zijn houten been;
doch oud of jong, vandage is hij genezen:
hij danst, hij zingt, niet wetend waar 't hem houdt,
en roept: Viva! Poly die mag er wezen,
Viva de Burgemeester Spillebout!
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't Wijveke:

En Three Cadul, op 't letste van heur leven,
ze peisde: och God, men kanse is bitter kleen
van 't naaste jaar . . . wat zeg ik, och, versteven
zit ik in 't graf, al met mijn' eerste been!
Neen! Three Cadul, vandage is ze ook genezen:
ze pakt nu snuif, dien ze in heur' vingers houdt,
en zegt: Al ging 't mijn laatste snuifke wezen,
't is 't uwer eer, Mijnheere Spillebout!

De Twee:

De maand April doet blad en bloem herleven
en 't nestje bouwt nu vogel groot en kleen.
Och Heere God, ons bloed is lijk versteven,
en 't kerkhofblomke wacht naar onze been!
Maar, nog aleer de dood ons komt genezen
van alle pijn en leed, 't zij waar 't ons houdt,
aanveerdt aanveerdt, en laat die blommen wezen
het beeld van onze dank, heer Spillebout.
(Op de wijs van de Brabangonne.)

JOSEPH, OP ZI JNE ZIEKE MOEDER LOUISE . . .
HEUREN FEESTDAG, 25 AUGUSTI 1878

Ze zijn aan 't bruiloftvieren,
aan 't pinten en 't versieren,
ter koninklijke feest;
ze spreken schoone woorden,
ze spelen zoete accoorden,
en liegen omtermeest.
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En ik, Mama, voorzeker,
'k en ben geen schoonespreker,
noch sterk in d' harmonie,
toch wete ik u to zeggen
't geen niemand zal weerleggen
dat ik u geren zie.
En, tot bewijs van dezen
opdat gij moogt genezen
zal 'k bidden uw' Patroon,
en hem oodmoedig vragen
dat gij ook eens moogt dragen
zijn konklijke kroon!
Toen zullen wij verblijden
in lange en beter tijden
als in dit aardsche dal;
dit wensche, Moeder, Vader,
en vrienden altegader,
ik, Jaekje en Toontje en al!
Kortrijk, 24/7 78.
AU REVEREND
GABRIEL
VAN DEN GHEYN
ORDONNE PRETRE A GAND LE 20
DECEMBRE 1884

Temoignage de respectueuse affection
Le bapteme, 8 Gabriel,
Te designant du nom sublime
Qui de Dieu la force exprime,
Te designa pour 1' Autel
De l'adorable Victime.
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Sois donc fort, o Gabriel,
En Celui que rien ne change;
Ton bonheur soit sans melange
Et qu'au Nom de rÈternel
Te protege son Archange!
Dans ton Coeur, 8 Gabriel,
Plus aimant qu'un Coeur de mere,
Je depose ma Priere:
Porte-la devant l'Autel,
Et benis ton Ami—Pierre!
G. G.
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JEUGDVERZEN
EEN SCHOOLOPSTEL

Wat zoete Vriendschap kan op d'herten die ze bindt,
Zal blijken uit het feit dat ik hier leg voor oogen.
Hoe sterk de liefde kleeft aan dezen dien zij mint
Zal zich in dit verhaal zeer klarelyk betoogen:
Wen voor de stad kapel, de spaansche legerscharen
Met vreemde oorlogsmacht aan 't hevig stormen waren,
Bestonden in het heir twee krijgers, even jong.
De teerste liefde die hun beider hert bevong'
Verbond hen alsof zij twee echte broeders waren:
Men zag hen steeds te saam te midden der gevaren
Den vyand trotsen, en met 't zweerd tenederslaan:
Te gader rustten zij wen 't vechten was gedaan.
Als d'een was in 't verdriet, bekommerd was ook d'ander,
En als er vreugde was, zij deelden met elkander.
Dus was hun liefde, toen, o noodlot en o ramp!
Den eenen door een' bal bij 't aanvallen van 't kamp
Werd doodelijk geraakt, hij zinkt ontzield ten gronde,
Den and'ren die het ziet, en vreest noch staal noch wonde
Hij springt uit zijne rei, by vliegt door vuur, door al,
Om nog eens zijnen vriend t' omhelzen eer den val
Hem zijne ziel ontrukk'. Nochtans houdt men hem tegen,
Men wilt hem door het vuur, door 't doodsgevaar bewegen,
Maar altijd wilt hij voort, en niet dan strenge macht
Kan hem weerhouden. Dan, met allerdroefste-klacht,
Valt hij op zijne knien en met beschreide wangen:
Ach mocht ik toch, roept hij, uw laatsten zucht ontvangen!
Den aanval wordt gestild, en 't hard geschut gestaakt.
Den jongeling, gepraamd door 't vuur dat in hem blaakt
Loopt uit de legerplaats recht naar de vreede wallen
Waar hij zijn een'gen vriend, zijn dierbren pand zag vallen.
Hij heeft hem haast in 't oog, (die mint, bedriegt zich niet)
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Hij vindt hem, ja 't is hij dien hij daar liggen ziet.
Hij werpt zich op zijn lijk, omhelst het duizend malen;
Wat in zijn hert geschiedt is moeijlijk of to malen:
Hij weent, hij built, ontdekt de vreed geschonden borst
Vervloekt den vreedaard die zijn vriend vermoorden dorst.
Hij voelt ook in zijn hert de zelfde wonden steken.
(Want z' hadden maar een hert.) Zijn kracht komt hem
[t' ontbreken
Hij valt en zegt geen woord, ten einde door 't getraan,
Kon zijne droeve stem zich maken eene baan.
Hij sprak: 0 weerden vriend! Waar zijn de rooze kleuren
Van uwe frische wang; 0! moet ik eeuwig treuren
Van u zoo vreed ontschaakt? Ach open nog uw oog
Zie nog eens uwen vriend, Ach zie nog eens omhoog!
Voor eeuwig dan, o vriend, is dezen mond gesloten
Die meermaals in mijn hert den balsem heeft gegoten!
Zal nooit meer uwe stem, of uwen zoeten blik
Mijn borst door liefdegloed doen zwellen, en moet ik
Van u gescheiden, hier, mijn ongelukkig leven
En zonder eenig hoop, de droefheid overgeven!
0 neen! 0 gave God dat uit dit tranendal
De dood my rukte en aan myn weerden vriend, myn al
My wedergav'! 0 vriend, o, hoort gij mijne klachten?
0 bitter lot, o Dood en wil toch niet verachten
Mijn' droeve en laatste bee. 0 geef dat ik bezwijk!
Hij kust nog eens zijn vriend, hij zinkt . . . Hij was een lijk.
(Uit: B. 1908 blz. 62-63.)
1846 ( ?)
KWAWEERDICHT

De engel sprak mij in den geeste
dat ik op uw' naamdagfeeste
toch een liedje dichten zou;
maar gij moet van mijne zangen
geene zoete vreugd verlangen
want mijn zangster is in rouw.
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'k Zal u van geen roosjes zingen:
't roosje kan geen blijdschap bringen
in een herte vol verdriet
dat, geslingerd door de slagen,
zijne droefheid niet kan dragen
en gekraakt ligt als een Het.
Ja 't verheug' u meer te luist'ren
waar de wangedrochten fluist'ren
in het diepste van den nacht;
ja, 't gekrijsch dier droevige uilen,
die ginds op het kerkdak schuilen,
geven vreugde aan mijn gedacht.
Oh! het is een wilde vreugde,
die in mijne jonge jeugde
hadde zoo mijn hert verkoud!
Maar die dagen zijn gevloden;
mij is andere vreugd verboden! . .
Daar is wat mij zoo berouwt.
'k Zat somtijds alleen te droomen
tussen de verdroogde boomen,
bij den hoogen populier
die zijn recht geschoten takken
boven de geschaaljde daken
hemelhoog heft vol van zwier.
Mocht mijn ziel ook derwaarts stijgen,
en 't gewenscht geluk verkrijgen
aan de droevigen beloofd!
O mocht ik u haast verlaten
menschen die mij enkel haten! .. .
Maar die troost is mij beroofd.
575

lie daar, onder d' hardne steenen
eene waterbronne weenen
heel den dag en heel den nacht:
Och zoo rollen mijne tranen
Immer, ziet, twee droeve banen.
Vloeien moet mijn' bitt're klacht.
Hoort gij ginds het snaartuig spelen
en zoo zoete toonen kwelen,
dat de vogelkens verrukt.
't Hand nochtans, dat op de snaren
't lied zoo zacht doet henen varen,
heb ik nooit in 't mijn gedrukt?
Wen de zon reeds lang gedoken
is en 't sterrelicht ontstoken,
en de slaap mijn' schedel vindt,
nooit komt iemand mij betoonen
dat er hier nog vrienden woonen,
dat nog iemand mij bemint.
Neen... Maar 'k draag nog twee gedenken
die een vriendhand mij kwam schenken
eer ik werd van hem gedeeld!
En in ieder avondbede
zoen ik nog in zijne stede
Jesus' en Maria's beeld.
1846-47 ( ?)

(Ook in: DWB. 1923 blz. 980-991.)
PRIAM'S GRAFSCHRIFT

Hier rust het koude stof van Trojens ouden vorst,
Die tot zijn jongsten dag den dood beschimpen dorst.
Hij gaf aan vijftig zoons het leven . . . .
Voor 's vaders oog wierd hem het staal in 't hart gedreven.
1847( ?)
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DOOD VAN GRAAF D'EGMONT

In 't midden van de markt staat een schavot verheven
Alom met droef gewaad, met zwarte floers omgeven
(1847?)
DE DICHTER IN DE GEVANGENIS

'k Neem nog eens mijn luit in d'handen.
Muza, stem mijn droevig lied,
'k schrijf het op de zwarte wanden
van dees kerker van verdriet.
Waar' ik in het bosch gezeten
waar het koeltje geurig zucht.
Mocht ik alle smert vergeten
in de versche morgenlucht!
Mocht ik op een beekje's zoomen,
bij zijn zelver vloeijend bed,
van de zoete vrijheid droomen,
de eenig' hoop van mijn gebed.
Mocht ik guide bloemkes plukken,
klaar bepereld met den dauw!
Mocht ik mijne ziel verrukken
onder 't vrije hemelsblauw!
Neen! . . . Ik moet hier blijven klagen
op dees kouden kerkergrond.
0, wie kon mijn smert verdragen?
Nooijt is mij een vrije stond.
Waar zijt gij, o mijne moeder?
die mij leidet bij de hand
naar het huis van d' Albehoeder
als ik jong was, in mijn land!
Ach, zij minde mij zoo teder
en ik gaf haar lief de weer.
0, geef mij mijn moeder weder;
is er dan geen hope meer?
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Zij zit nu alleen te weenen
bij de linden onzer stulp.
0 mocht ik haar troost verleenen!
Gij, o Hemel, wees haar huip.
0, mijn vader! 'k zie u sterven
onder 't last van jaar en wee;
0, kon ik mijn vrijheid werven
en mijn vaders leven mee!
'k Had een vriend ook in den tijde,
eenen echten boezemvriend,
wien ik al mijn lief de wijdde
en nog meer had hij verdiend!
Kon hij nu mijn klachten hooren
Hoe zou zijnen boezem gloén;
Kwam mijn ongluk aan zijne ooren,
alles zoud' hij voor mij doen.
0 waar mag die vriend nu schuilen,
in wat streke, ver van mij?
Zucht hij ook niet in de kuilen
van de wreede dwinglandij?
Zwaluw, die aan de barreelen
van mijn kot uw' jongskes voedt,
wil met snelle wiekskes deelen
d'afstand, die mij weenen doet!
Zeg mijn vriend dat dien hij minde
ver van hem zucht in een kot.
Bid' hem, dat hij troosting vinde
voor mijn allerdroefste lot.
Vlieg, o zwaluw, op de winden
over dal en over meer;
wil mijn dierbren vriend gaan vinden,
breng een woordje van hem weer!
Wil mijn' ouders waar gaan schouwen
dat hun' lieve zoon nog leeft,
dat hij hoopt hen nog te aanschouwen
eer hij zijnen adem geeft!
(Uit: B. 1908 bl. 173-175. )
1848(?)
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FEESTWENSCH

Hoe zoud' ik u bloemekens schenken
zonder een gedicht erbij?
Ik kan aan geen bloemekens denken
of ik denk aan poezij.
Zie dan wat ik op de blaarkens
van dat roosje schrijven zal.
'T was gevoed van d' heldre baarkens
van het beekje in groene dal.
'T stond to blozen op zijn stengel
in het purper en het rood.
'T was alsof d' hand van een engel
het met geuren overgoot. —
Maar helas! 't Zal door de droogheid
haast met vlekken zijn besmeurd;
is 't niet aaklig, dat de schoonheid
maar zoo korten tijd en deurt? —
'k heb het, met nog andere bloemen,
saamgegaard en opgetooid —
met viooltjes, met den perel
van het stekend hulsteblad,
met het kruid, dat d'eikensperel
als een boezemvriend omvat. —
Moog' dus 't roosje van uw leven
altijd 't ware beeldsel zijn!
Moge God u vreugde geven,
vreugde zonder aardsche pijn!
Mocht gij aan de beek der vriendschap
drinken, als het roosje doet.
Mogen met den geur der blijdschap
al uw' dagen zijn gevoed! —
Deze zijn dan mijne bloemen
in vrouw Flora's hof gegroeid,
'k Wil nog op mijn dicht niet roemen,
want de dichter nog niet bloeit.
i849(?)
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HERELT I
Jan (zijn toenaam blijft gezwegen,
daar en geeft toch nu niet aan)
was eens hindelijk 1 ) verlegen,
want hij moest te biechte gaan
d'eerste keer van glee' zijn leven.
Jan, die droeve droeve Jan!
Peist eens hoe hij moeste beven;
in der daad, hij schudde er van.
Toch niet enkel om zijn zonden
was ons Jantjes herte ontsteld,
maar, am 't geen commere-monden
hem van 't biechten haan verteld.
— „Jan, die man daar bacht de schetten

„heeft een hekel bij hem staan,

„waar dat hij u op zal zetten,
„hebt g'u wat te veel misgaan." —
„God!" zei Jan „dat kan niet schikken,
„dat men beste lijwaa'-broek
„en mijn lichaam moest aan stikken!
„Wacht, dat ik een middel zoek'!"
En een middel wierd gevonden:
in de broek, van achteraan,
wordt een schijve vastgebonden
die den hekel zou weerstaan.
Jan, alzoo ter kerk gekomen,
zwaar gewapend, 't herte kloek,
biechtte 't alles zonder schromen,
met die potschijve in zijn broek.
Na der hand heeft hij bevonden,
t' zijner blijdschap, dat geen staal
had genezen zijne zonden
maar Gods priesterlijke taal. Nota's in Hekel en Luim:
1 ) Hindelijk, west-vlaamsch = schrikkelijk.
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— Vlaming, die met grage zinnen
gulzig in de boeken zoekt
't geen ge meent aldaar te winnen:
voedsel dat den geest verkloekt;
voedsel voor uw zielvermeugen,
waar- en schoonheid ondereen,
zonder schande en zonder leugen,
vindt gij uw behoefte? Neen!
Neen! 't 2 ) zijn luttel gave spijzen
in dien berg gedrukt papier
dien men rondom u doet rijzen
en vervendert 3 ) met getier.
Zie, die schoone dwazerikken,
Franschgezoogden bijkans al,
die daar zitten rikke-rikken
lijk de puiten in een wal: 4)
boekensmeders bij g'heel hoopen,
die op fransch oudijzer slaan,
en 't voor louter vlaamsch verkoopen
met een schoon papier daaraan! . . . (a)
2)
3)
4)

't zijn = daar zijn. Hoogd. es gibt.
Vervenderen = vertieren, verkoopen.
Wal = gracht.

(a) Wat anders is toch die dolligheid om van die vierkante
boeken te maken met keurigen omslag, aardigen titel, drie of
vier beeldekes zonder onderschrift, geen inhoudstafel noch
achter noch voren; vol nooit uitgezeverden minnezever, als of
er niets anders meer te doen en ware; wat is 't al, 't en zij
van uit den zuiden overgewaaid lichtvliegend pluimzaad, dat
in onzen vetten grond maar al te wel en trekt, zoodanig wel,
dat ze er van Parijs weer ommekomen, om. . . in een, twee,
drie, weer in 't fransch ... gekeerd, te laten pronken in
hunne modelitteratuur en demoiselle boekerijen. Ware dat al
ons vlaamsche letterkunde, wij mochten er vrij mee boffen.
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Pakt den hekel, vlaamsche Vlaming
eer g'hem g'heel verrosten laat
daar hij reeds zoolang aan 't raam 5 ) hing
omdat 't lijwaad niet en gaat!
Pakt den hekel, hekelt boeken,
is 't geen vlas, het is toch iet;
hekelt dunne schrijversbroeken
dat m'hun schaamle beenen ziet.
Hekelt dat de blaren stuiven,
hekelt al in stof en gruis;
dat de schrijvers, als ze 't snuiven,
gaan al niezen zeer 6 ) naar huis.
Hoe, een dommen schrijver koopen
fraai gebunseld 7 ) in een boek!
Hekelt! . . . Totdat ze ook eens loopen
met een pothulle 8 ) in hun broek!
W. VI.

(Uit: Hekel en Luim, 1855.)
PRIESTER

Een ziele is een ziele,
een priester is duizend zielen.
bidt en werkt voor een ziele
bidt en werkt, maar duizendmaal om 'ne priester:
zijt gij een of zijt gij geen,
tracht een te maken
of
tracht een te worden!
1 85 7-58(?)
5)
6)
7)
8)

Raam of rek, latte waar men gereedschap aan hangt.
mere = snel, gezwind.
Gebunseld = omzwachteld.
Pothulle = potdeksel.
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DE BLINDE

Ach hoe moet het hem nu deren
Dat zijn ooge u nimmer vindt
Dat zijn oore alleen hem spreekt van
Vlaandren dat hij toch zoo mint.
Nooit en zag uw slavenketen
die Vlaanderen eenmaal droeg
Nooit! hoorde uwe j ammerkreten
Vlaanderen en 't was genoeg.
Ja, hij hoorde en 's grootmans herte
schouwde u op den blijden dag
dat hij brak uw slavenbanden.
Vlaandren, dat hij eenmaal zag.
Maar leedt gij, Vlaandren pijn en smerte
het klagen dat heur borst ontschiet
Ja, hij hoorde; Vlamingsherte
ziet u, ziet zijn ooge u niet.
Hoort hij en zijn Vlamingsherte
ziet u, ziet zijn ooge het niet
Vlaming die
Dankt den Heer en denkt dat Vlaandren
meer van u dan hem verwacht.
1857( )
(Hoort bij gedicht op de blinde Rodenbach
„Ziet gij traagzaam . . . Cf. L. V. II 752.)
*

Ik zat op het gras bij een eikenen boom
Aan mijnen voet rulde een ruischende stroom.
't Was reeds de bloeimaand, de geurige Mei
bloemkens ontelbaar besperkten de wei.
(onvoltooid)

1857-58(?)
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*
waar van oosten westen waar toch
ligt het land het heilig land
waar de vlaming ware vlaming
waar de ware vlaamsche vlaming
en vlaming niet.
waar toch
(1858-59?)

OP DE VISCH

(concept)
1766r u en was nergens een schepsel
en 't water was 't eerste element
dat levende

konde houden

zelve
alles doet leven in God gouden wezen
glans
dat niemand en hoort
der
hoe geren aanschouw ik u toch
verwonderen als gij
zoo stom
hoe blij is u 't leven en God
en mishaget toch nooit
en snapt u gezwind
gij schiet in het water en roert niet
zinkt onbeweeglijk neer
oogskes
die gij en schaamt u toch niet
doet ofte ze luikt
niet r
wateretend
graten en vleesch
roozen doornen
vreugd lijden.
1859.
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AAN DE GEBROEDERS MAUS

Zegt dan Mausekes lief olv,unta Ocoyaf exovTec
weet gij zeker toch, jae'g vuet;- yae taten nayra
gij zijt overal bij waar menschen lijk ik ov Ovvarrat
komen noch hooren noch zien noch weten wat er gebeurd is..
weet gij wie der de zot van alle zotten de meeste is?
X859(?)
AAN KAREL DEGHELDERE

Karel, weerom Karel zijt
gij gisteren nacht gewezen,
g'hebt met een goeden plaaster mij
het treurziek hert genezen.
zoo is 't en ze zeien 't al,
zoo is 't en zoo moet t' wezen
die j' om zijn negen stuvers
heeft wat meer dan leeren lezen,
maar niet en leerde. 0 leerdet gij
nog wel voor duizend franken
ooit beter geloof en onschuldt et mij,
dan uw eigen hertevlaamsche klanken.
Zoo is het en zoo moet het zijn
God gave dat 't altijd ware
Aan dichten zal het, o Karel mijn,
niet schillen, ik ben 't geware.
En 'k zoeke en ik zoeke en al zoeken ik, ziet,
'k vinde Been rijm op - eute en hebben wij vlaamsch niet veel' anders meer
wij hebben nog vlaamsche leute.
1859-186o(?)

20

Gezelle Proza
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UIT EEN LOFDICHT OP HET WATER

Zij die den Hemel doorspat en heur stralen
doet op de borst van al 't levende dalen
zal in den schoot van het water, is 't ooit
vuil van een smette, zij zal het veredelen
't vuil op den vuilhoop des aardenklomps nederen.
Vuil wordt het water, maar vuil blijft het nooit.
Hij die een beker koud water gegeven
aan een die kleen is en arm van zijn leven
God leeft die 't immer vergelden zal vriend.
Hij die u gaf wat hij mij wilde weigeren
hij geve dat, kan ik niet, 't geen uw eigen
vrij vranke ziel voor heur vraagt en verdient.
186o(?)
LIED VAN BAEKELAND

(in den toon van het marktlied).
Stemme: Het nachtegaeltje kleen kleen.

Komt vrienden die in 't ronde hier staat,
En eer dat gij naar huis toe gaat,
Komt, luistert naar de vreedste moord
Die 'k heel mijn leven heb gehoord:
Van steken en van wonden
Geen weergade ooit gevonden!
In Vlaanderen of in ander land
En is er geen een gelijk Baekeland.
Hij staat als kapitein aan 't hoofd
Van al dat moordt en brandt en rooft;
Een bende van wel vijftig man,
Wie is er die 't gepeizen kan?
Vol weduwen en weezen
Ligt Vlaanderen to vreezen.
Men durft op strate niet meer gaan
Bij nachte of men wordt er van dood gedaan.
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Daar stond een herberg of een kroeg
Die 't Meiboomke voor name droeg
Daar zaten ze; en ze kaarten met
Den koopman, op zijn geld gezet.
Zij peisden al to samen:
Dat wij zijn geld afnamen!
Zij gingen hem den weg afstaan
En al dat ze peisden dat wierd gedaan.
In 't midden van een diepen bosch,
Met tween daar vielen ze op hem los.
Maar hoort hoe dat een arrem dier,
Een hond, hen hielp om 't leven schier,
Met bij ten en met bassen:
Zoo mochte het hun niet passen.
Zij liepen vol van vreeze en vaar
En lieten den man en den hond aldaar.
Hij sukkelt en verliest de baan,
En laat zijn hond al elders gaan,
Daar kwam er nog een man voorbij
Die riep en zei: „Ga mee met mij !"
Maar leidde hem van de strate:
Dit was hem luttel bate,
Want 't was een dief die op hem sprong
En die hem zijn geld en zijn goed afdwong.
De man komt t' huis, bij vrouwe en kind.
En vindt zijn hond daar, welgezind,
Die lag doorkorven en doorwond,
Half dood half levend, armen hond!
Maar als hij zijnen meester
Aanzag, de trouwe beeste
Hij sprong, hij hies, hij viel op hem;
Hij lekte zijne handen en stierf op hem.
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Maar 't Meiboomke, dat rooversnest,
Daar kwam gendarmerie op 't lest;
En wat ze deed of niet en dee,
Ze moesten en ze gingen mee
De baas en de bazinne,
Die rechte duivelinne.
Zij staken ze alle twee in 't kot
Te Brugge, en van daar gaan ze naar 't schavot.
Maar hoort nu hoe dat Baekeland
Nog geld en goed te stelen vand:
Al met gendarmes kleeren aan
Zoo is hij in een huis gegaan;
Het was te Coukelare,
God gaf dat 't elders ware!
Hij kwam bij dage en zag het al:
Hij kwam er bij nachte en hij pakte 't al.
Gekoord, gebonden en misdaan
Daar heeft het yolk veel uitgestaan.
Maar niemand die hun zeggen wou
Alwaar de beurze zitten zou.
Maar Baekeland is gekomen
En heeft het kind genomen
En zei: Dat kindje, dat gij ziet,
'K verplettere 't, hebbe ik de beurze niet.
'T er stonden daar den heelen nacht,
Tien zwarte kerels op de wacht:
Hoe dat er daar gevloekt, getierd,
Gestolen en gebroken wierd,
'T is schrikkelijk om peizen;
Dan gingen zij gaan reizen.
En bovenal, de grootste pijn,
Men weet niet alwaar ze geblonden zijn.
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Maar loopt hij zuid of loopt hij west,
Gods gramschap wordt voldaan op 't lest.
Hij duikt hem of en duikt hem niet
'T is Een die 't altijd alles ziet:
Die kwetst en laat genezen.
Betrouwt u op den Dezen:
Hij spaart hier namaals, slaat hij hier
En smijt dan de roe in het helsche vier.
1859.
(Door Gezelle gedicht voor V. Huys', Baekeland of de
Rooversbende van 't Vrijbusch, Gent i 86o, blz. 2 9 1 vgl. ) .
NOG VAN BAEKELAND

(7ste legende.)
Van Baekeland de moordenaar
Weerom wat nieuws; komt, hoort er naar.
Wanneer hij bacht de grendels zat
En anders niet to doen en had,
Zoo schreef hij, zegt Historij mij,
Zijn biechte en zijn berouw derbij.
Maar een die wel van 't ambacht wist
hoe dat m'in anders water vischt
en die den boek geschreven zag
waar dat hij schoon ter tafel lag,
als Baekeland naar bachten was
of ievers zijn gebeden las
zoo kwam daar een, men weet al niet
hoe dat een koe een haze schiet,
zoo kwam daar een en pakte en ging
vandaar met dat papiere ding
en wie dat was en wie ton nog
en zei ik, of ik 't wiste nog!
Genoeg is en zoovele dat
hij Baekeland bestolen had
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en daarom, die dit hoort of leest,
o peist: ik ben toch slim geweest
van zulk een dwaas gedacht en houdt
uw deure toe
Geen slimmer zonderlingen dan
Die Baekeland bestelen kan.
1859.

OPDRACHT AAN EEN BEGGI JNEMOEDER

Och grootiefrouw, de gifte en is maar kleene
maar 't herte is groot dat u die gifte doet
dat God u nog veel beter gunst verleene
en u bevrij van allen tegenspoed!
't Was een gravin, gravinne hoog en schoone
die dit gesticht hier eerst heeft opgerecht;
het blijve staan en blijft ervan de kroone:
dat is hetgeen ons leutig liedtje u zegt.
In dezen boek die vul staat met gebeden
leest altemets een reke drie of vier
opdat uw hof en wij uw' zaligheden
nog langen tijd genieten, uw bestier.
ca. 186o( ?)
OP EEN GESCHONKEN BOEK

Die dezen boek geschreven heeft
zal, is 't dat God hem 't leven Beef t,
gedenken wie hem hielp daaraan,
en hem helpen waar hij hem helpen kan.
1862.
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OPSCHRIFT VOOR EEN BURGEMEESTER(?)

Bruynsteen zal nu meester zijn
van de burgers groef en fijn
kleen en groot en dun en dik
lange en korte zooals ik.
spelende op den orgel snel
meester ben 'k van 't orgelspel.
EPIGRAM

Ik bak maar in den bak en zat en zit ik niet
Gij lieden, in den bak of uit den bak gewezen.
Proficiat, en wilt beschaamd noch droevig wezen:
Proficiat, vele eere is u en ons geschied.
1879( ?)
AAN 'T LEIEVOLK VOOR HUNNE MILDDADIGHEID

o Volk, dat op den Leieboord
en vlaamsch van hert en vlaamsch van woord,
zoo geren geeft wanneer gij hoort
in Christi naam iet vragen
moog de engel die mij waakt
u mijn „bedanke u" dragen.
1872-8o ( ?)
GALNOTE
(OP EEN REIS NAAR LOURDES)

Te Tergniers, stond entwaar een appelaar to blinken,
Een Sodomasche vrucht daarop vond mijne vuist,
Maar moesten z' altemaal zoo snotverblomme stinken,
Geen een en at ik op, al waren er tien duist.
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VARIANT

Een appelare stond
Te Lourde entwaar te blinken;
een Sodomasche vrucht
daarop vond uwe vuist;
maar moesten ze altemaal
zoo potvolblomme stinken,
geen een en ate ik op
al hadde ik er tienduist.
Ik weet een schoone vrucht,
geen Sodomasch verdichtsel
van appels rijp en rond
zichtsel;
vol schandlijk
't is vlaamsch al dat ik zeg
en zoo wel de stof is
in Vlandren groeit de vrucht.
o Schaamt u eekenboom
van zulk een vrucht te dragen
en vlaamsche zaken zal 'k
in 't vlaamsch vertellen
een les erbij voor elk:
in vlaamsche bosschen staat
en op het eekenblad
dat schoonrood duikt ze
de galnote is genoemd.
Ik weet een schoone vrucht.
DE PILATEN VAN SOLDATUS

'k Heb gerookt en 'k heb gesnoven,
't blad geknauwd en 't zap geproven;
'k heb genoeg en 'k zal voortaan
toeb- en snuifbak laten staan!
1878( ?)
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UIT EEN GELEGENHEIDSVERS

Van zoo ik kwam mijn steert te kwispelen
in sinte Maartens platte mispelen
nog eer ik mijne woorden las
in Kortrijks Beyaartsche gazette
met zeven mispels dikke en vette
ik waarlijk al gemispeld was.
't Is sinte Maarten, zeg ik, zeker
die wederom is mijn besteker
en zate er nog wat in zijn trog
of groeit er nog wat in zijn hoven
of in zijn kasse, omleege of boven,
hij zij bedankt en 'k vrage om nog.
188i ( ?)
HEKELDICHT OP DE MODE

Vreemde vogel, die verlaten
hebt de sterren en de straten
van het hemelsch firmament
om te komen hier beneden
ons en onze bezigheden
gaslaan en nog onbekend,
welgekomen moet gij wezen
bij de Trijntjes en de Trezen
en de Mietjes zeer beleefd
waar men u, vermoeid van varen,
tusschen donkeren en klaren
overnaast gevangen beef t.
Zegt wat dunkt u van de kleeren
die de boeren en de heeren
dragen in dit aardsche dal?
Van de kousen en de schoentjes
en al de aardige fatsoentjes
van de Damen eerst van al?
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Zegt wat dunkt u van de kassen
die zij aan hun lichaam passen
rondom rond getapijtsierd
en behangen met gordijnen
die den weg te vagen schijnen
als 't madam eens uit reschiert?
Is 't de mode ginter hooge
van alzoo te gaan ten tooge,
van alzoo te zijn gepupt,
dat het alles draait en wikkelt
dat er aan is, vringt en vrikkelt,
waait en wentelt, danst en wupt?
Zijn 't botijntjes dat ze dragen
daar omtrent den hemelwagen
met talons nen halve cent
breed van onder en die tippen
om ne mensch in tween te schippen,
zijn die ginder ook bekend?
Draagt men poufs daar en manchetten,
draagt men 't haar in gouden netten,
draagt men buiken van carton,
draagt men stalen achterkramen
die kalkoen zouden beschamen,
klaar lijk doozen vol bonbon?
'k Wildet weten, maar wat baat het
gij en spreekt niet en ge laat het
onbeantwoord dat ik vraag;
zijt gij doof en stom geworden
of hebt g'op uw tong getorden
dat uw spreken komt zoo traag.
Spreekt gij niet; gij schijnt te zeggen
en in teekens uit te leggen,
door uw houding en fatsoen,
dat zij, waar gij pleegt te wonen
bij de maan- en sterrenthroonen,
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al dien onkost niet en doen.
Aan uw beenen zie 'k noch botten
noch bottinen om te trotten
over strate naar uw werk.
G'hebt een mutske met een strekske
lekend langs uw mager nekske,
niet te kleen en niet te groot
en g'en hebt u niet te schamen
lijk onze' aardsch gekleede damen
dat uw hertje is al te bloot!
Neen, gij schijnt een zedig beestje
wel geslegen op het leestje
dat God zelf u had bestemd.
Gij en spant en gij en nijpt u,
gij en pint en gij en pijpt u
in geen Brusselsch stalen hemd,
om te schijnen en bedriegen
en de waarheid valsch te liegen,
en dat God had welgedaan
aan uw lijf te transformeren
en zijn werk te corrigeren.
Dat God staan deed, laat gij staan:
gij en tracht in geen paruiken
uw ontbrekend haar te duiken
noch om de een of de andere fout
uw fatsoen te transformeren
en de hand te corrigeren
die uw lichaam heeft gebouwd.
(onvoltooid.)
Zoekt niet op den steert te terten
van 't serpent, dat u ontsnapt;
wilt gij vrij zijn, vrij van herten:
Zij de kop in tween vertrapt.
4-6-1884.
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RI JMP JE VOOR EEN TABAKZAAK

Gij, rockers en gij snuivers,
goe waar, om weinig stuivers,
verkoop ik, en, nochtans,
myn' katte en kan geen fransch;
geleersd, geschoeid, gekloefd,
komt,,, kijkt er naar en... proeft!
189o( ?)
(Op tabakzakjes van de Firma K. Teirlinck—De Vos,
Statiestraat 44, Zottegem.)
ZOT

Een zot is zot, al waar g'hem keert;
en die is met een zot vereerd
zal in zijn zotheid meégedraaid
al lichte zot zijn en verwaaid.

(189o?)
OPSCHRIFT

Gods heilig, dierbaar Bloed, alhier eens weggesteken,
belette 's vijands macht dit huis ooit in to breken;
dat Geertruid Pelichy, heure eere en God getrouw,
gemerkt beef t, met het Bloed des Lams, als Gods gebouw.
(April 1891( ?) )
(Uit: B. 1892, bi. 136.)
KOLEN

Wij halen uit den grond:
dat aarde vroeger was
wordt steen door onze hand;
en doen geen dievenwerk;
ofschoon wij stoken brand
en geen en roept er: Bluscht
wanneer wij stoken brand.
i897(')
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OPSCHRIFT VOOR EEN WINKEL

Winkelier zijn heeft veel gaven,
dat ze 't al voor nieten gaven!
Dit noch dat en is te dulden:
jonge winkels, oude schulden!
1898.

UIT EEN GEDICHT VOOR EEN KLOOSTERZUSTER
VAN BON PASTEUR

Angiers, o blommenstad,
hoeveel gedenkbaarheden
gij in uw schoot bevat
van 't nu en van 't verleden,
toch is uw pronkjuweel
dat klooster penitent,
waar wereld, moegebeuld
gij uw victimen zendt.
Victimen? 't eigen woord
in 't dietsche ik niet en wete,
dat zijn ze toch, eilaas,
die onder schande en slete
van lichaam en van ziel
verkocht en toegezeid
den valschen wereldgod
zijn in den schoot geleid.
o Molochs ingewand,
vol vier en vlam gesteken
(onvoltooid) ca. 1879( ?)
Bij stand en lief de
niemand en grief de.
(Bij de oprichting van onderlingen
bijstand te Kierken, W.V1.)

597

NA 'T ONTVANGEN VAN EEN VAAT JE BIER

'k Heb menig malsche pinte bier
met dankbaarheid gedronken;
Hoe u bedankt en wete ik schier,
die m' hebt een ton geschonken.
Mog' Hij die een glas water koud
niet zonder loon zal laten
u loonen en tienduizendvoud
die tonne bier doen baten!
LEVENSSPREUKEN

Iste jaar- en levenstijd:
Ach, of 't altijd, hier en el,
Bloeitijd ware en kinderspel!
2de jaar- en levenstijd:
Arbeidt, eer gij, vroeg of laat,
ijel van hoofde en handen staat.
3de jaar- en levenstijd:
Vrouwe en man zijn boge en snare:
krank verschee'n en kloek to gare.
4de jaar- en levenstijd:
De avondklokke is hemelzang,
na des levens pijne en dwang.
DANKGEDICHT VOOR BROEDER GABRIEL TE CLAPHAM
(ENGELAND)

Te Clapham is't een goed quartier,
'k wil dat er vele waren,
lijk Clapham, in het land daarnaar
wij morgen henenvaren:
nog langen tijd zij Gabriel
hier Bisschops vriend en reisgezel.
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Victoria, daar stond hij op
de wacht, om ons to vangen,
met peerd en steert en roozenverwe
op alletwee zijn wangen.
„Alhier!" zei hij, „wat staat gij daar
zoo lange? Of is er brandgevaar?"
Na korten tijd op tafel was
er al dat ate of drank is,
tot vegetable marrow toe,
dat zochte spijze en kranke is.
Wij zeiden, onder ons getween:
„zoo goed onthaal en is er geen!"
Zoo ging het en zoo bleef het gaan
en alledage smoorden
wij pijpen, menigvuldiglijk,
die man noch wijf en stoorden;
tot dat wij eenmaal, rookens moe,
vertrokken naar Westminster toe.
Daar liep er een de trappen op,
die zei: „Ge moet, mijnheeren,
mij volgen, recht om hooge, langs
die vastgebonden leeren.
Daar klom er een, op 't zelve pas,
maar Gabriel too timid was.
Een ander stuk vol stoutigheid
wierd korts daarna bedreven
van een die in de pijne zat
en die dit heeft geschreven;
geen mensch die't zag en Gabriel
en zei het niet, al wist hij 't wel.
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De Cardinal, wilt mij verstaan,
met twee van zijn prelaten,
en heeft die op Westminster klom
niet onbeloond gelaten:
hij kwam naar Clapham toegesneld
en wierd er ook gegabrield.
Gegabrield, dat is een woord,
dat zegt hetgeen geen monden,
al had er iemand five or six,
en zouden ooit verkonden:
de goede God, 0 Gabriel,
die alles weet, Hij weet dat wel.
Guido Gezelle.

Clapham, 18/9 99.
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VERTALINGEN, E.A.
CASABLANCA 1)

Het kind stond op 't ontsteken dak
Van waar elk was gevloOn.
De vlamme van het oorlogswrak
Blonk rond hem op de dam.
Doch deftig stond hij in den gloed,
Als temmer van den storm
Geschapen, vol van heldenbloed,
In fier' doch kindsche vorm.
De vlam rolde aan, maar week hij? neen!
Nooit zonder vaders woord!
Die vader, laas! lag dood beneen,
Noch had zijn zoon gehoord.
Is mijne taak nu af! o spreek,
Mijn vader, klonk zijn stem:
Hij wist nog niet dat hij bezweek
En weteloos was van hem.
Spreek vader, riep hij nog eens neer,
Of ik nu weg mag gaan:
En niet dan 't bonzend schroot riep weer
En snel woei 't branden aan.
Reeds op zijn brauw voelt hij den brand
En op zijn waaijend haar,
En staart nog in dien doodschen stand
Met wanhoop: zonder vaar!
1) De jonge Casabianca, bij de 13 jaar, zoon van den
Oost-admiraal, bleef op zijnen post, in den slag van den Nijl,
na dat 't schip in laaijen stond en alle vuurmonden verlaten
waren: hij sneuvelde bij 't springen der kruidkamer. (G. G.)
6o1

Maar Bens meer klonk zijn stemme kloek:
Mijn vader! moet ik staan?
Wijl ov'r hem vast in want en doek
De kronkelvlammen slaan.
't Was woeste pracht die 't schip omwond,
Door top en vlagge vlocht
En stroomde, 't dapper knaapje rond,
Lijk vaandels door de locht.
Daar bonst een donderend gebrom!
De jongen, waar was hij? . . .
Vraag het den wind die ov'ral om
Met stuks bestrooit de tij,
Met roer en mast en wimp'l en vaan
En zeil en tak'l en berd.
Maar 't aldereelste, daar vergaan,
Was dat jong trouwig hert!
(Naar 't Engelsch van vrouw Hemans.)
1 84 6 ( ?)
DE NACHTEGAAL

(Naar Vergilius).
Daar op het vrije loof van d'hooge populier,
Betreurt de nachtegaal, haar wreed ontscheurde jongen,
Die eenen ruwen boer, ten spijt van haar getier,
Bespiedend haar verschuil, met 't nestjen heeft ontwrongen,
Toen nog geen enk'le pluim hun teedre leen omgaf.
Zij zit nu op een' tak geheel den nacht to kweelen:
't Verlies van 't teedre kroost, aan welk zij 't leven gaf,
Doet haar aan den Echo haar' droeve klacht bevelen.
(Uit: B. 1908, blz. 32.)
1847.
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UT ARGILLA, ITA JUVENTUS

Een vriend is als een wit papier
Dus let op dit onnoozel dier;
want zoo daar iemand kwaad in prent
zoo is dat edel wit geschend.
Maakt dat geen jongeling ledig gaat
Want niet te doen leert enkel kwaad
De daad spreekt zelfs
si non
Interdiu animum studiis et rebus honestis invidia
vel amore vigil torquetur (Horace)
Geen jongman mag op rusten peizen,
Die buiten is gezind te reizen,
Maar is men eens of ziek of moe,
Die sta ik eerst het rusten toe.
Die thuis zijn jongheid heeft versleten
en bij den hypos heeft gezeten
en daar geen letters heeft gebeten
wat kan den goeden blokker weten?
1847 ( ?)

(Naar Horatius.)

AVE MARIS STELLA
I

Heil dij, ster der zeeen
Moeder van Gods woord,
Altijd maagd geblev'ne
Zalig' hemelpoort.
60 3

2

Hoorend deze groetnis
Uit Gabriels mond,
Wissel Eva's naamsmet
In een vree-verbond.
3
Breek onz' schuldebanden,
Doe den blinde zien,
Doe al 't kwaad verstuiven
En veel goed geschien.
4
Toon dij onze moeder
Draag Hem onze bee
Die voor ons geboren
Werd, dijn kind gedwee.
5
Zonderlinge maget
Boven alien zoet,
Kwijt al onze schulden,
Maak ons kuisch en goed.

6
Gun ons rein to leven,
Maak ons voetpad vrij,
Dat wij Jesum ziende
Saam steeds wezen blij.
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7
Lof zij God den Vader
Met Zijn edlen Zoon
En den heilgen Geeste
Elk een eerekroon
Amen.
185o( ?)

SCHOENMAKERS KERREMESSE

Ne keer, dat het schoenmakers kerremes was,
Zoo waren de pekkers al mooi, ooi, ooi;
Ze zaten, met boven de tnegentig,
J a, negenmaal negen-en-tnegentig,
Te smullen aan d'hesp van een vlooi!
En, als er nu ieder zijn gouste van ha'
Ton kregen ze durst, om ter meest, eest, eest;
Ze tapten, met diepe in de tnegentig,
Ja, negenmaal negen-en-tnegentig,
Het sap uit nen houtenen leest.
En, als er geen sap meer to tappen en was,
z' Haan ieder een savelken aan, aan, aan;
Ze klapten ton, alle die tnegentig,
Ja, negenmaal negen-en-tnegentig,
En 'n kosten malkaar niet verstaan.
En als ze nu gildig gekokeruld haan,
Ze vroegen ton: „He'-je geen vaak, aak, aak?"
En 't warender, boven de tnegentig,
J a, negenmaal negen-en-tnegentig,
Die altemaal zeien: „Be' ja'k!"
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Ze gingen, ze sliepen, ze droomden. Waarvan?
Dat zult gij allichte gaan zien, ien, ien:
Ze droomden met verre in de tnegentig,
Ja, negenmaal negen-en-tnegentig,
Dat ze andermans leer mochten snijen.
Zij sneeden, al droomen, al wonderlijk wel,
Maar, ver van in leer, 't was op doek, oek, oek;
En 't sneeden er, boven de tnegentig,
Ja, negenmaal negen-en-tnegentig,
Wat sneeden ze? Elk sneed in zijn broek!
En als [ze] nu lagen en sneeden, al lang,
Daar kwamp er een aardig geruit, uit, uit.
En, peis ne keer, alle die tnegentig,
Ja, negenmaal negen-en-tnegentig,
Ze vloogen al 't sleutelgat uit.
1856.

Op nen duitschen leest. 1)

LA FARFALLA

La farfalla e l'imagine della vita
the come ella e bella e colorita.
Ma scorre la bellezza ed it colore
della vita, della farfalla e del fiore.
Sia dunque buono ancora io dico
1 ) Naar een Duitsch leugenliedje: Jahrestag der Schneider. Zie E r c k-B ö h m e, Deutscher Liederhort III, nr.
1635. Cf. F. B a u r, in Verslagen en Mededeelingen der
Kon. Vlaamsche Akademie, 1941, blz. 329 vlg. — Gezelle's
bewerking verscheen eerst in Hekel en Luim, Gent, Maart
1856; afzonderlijk, met muziek van J. Schepman, bij Gevaert
to Gent; en in Rond den Heerd III (1868) p. 379.

6o6

e non sia come una farfalla, amico.
Ecco ti di miei versi primi, primi
che ho mai fatti in Italiano. o Dimmi
che se non sia Bello e buono, o Nino,
che hai capito un poco ii sonettino.
186o(?)
(Zie W al g r a v e, Gedichtengroei 2 1923, blz. 121.)

RUST )

Ik hoorde een water gieten
Zijn baren van de rots,
En in de leegte schieten,
Met wonderbaar geklots.
'k En wist niet hoe 't mij aankwam
Noch wie den raad mij gaf,
Maar 'k moest er achterna gaan
Al met den pelgrimstaf.
Hoe verder ik, hoe verder
— Al langs de beke heenGegaan kwam, al zoo helderer
My 't zoet geruchte scheen.
o Waar, o waar, o beke,
Hebt gij mij heen gehaald?
Uw murmelen ben ik zeker
Al wandelen meegedwaald.
1 ) De vroegste titel luidde: De Pelgrim. Under de titel
Rust verscheen het in Rond den Heerd I (1866) blz. 112.
Cf. F r. B a u r, in Verslagen en Mededeelingen Kon. Vlaamsche Akademie, 194i, blz. 327 vlg.)
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Wat zeg ik? Murmelen, ai dat
En kan geen murmelen zijn:
Het is de zang, de taal van
Dit water cristalijn.
Hier rust ik van de reize
En schoon gij mij niet ziet
Daar ben ik, ende peize
Op U die leest dit lied.
1861.
(Door Longfellow vertaald uit W. M ii 11 e r's Wohin;
Gezelle uit Longfellow's vertaling Wither.)

PIUS IX-LEO XIII

Door 't kruis aan 't kruis, den naam dien Pius heeft gedregen,
Gelijk Maria droeg haar zevenvoudig wee;
Zoo is, uit 's Pausen graf, een nieuwe Paus gestegen
En straalt als hemelsch licht, weer op de wereldzee!
3o Nov. 1878.
(Naar 't Engelsch van Ch. Kent.)

ATHALIE

(Koorzang no. 2.)
Een helder licht in ons gerezen,
een kind is opgestaan, o wonderlijk geval!
't Veracht des werelds loosheid al,
en op zijn schamel kinderwezen
een mansch gemoed elk merken zal.
6o8

Terwijl elk loopt den autaar kroonen
van Athalia's euveldaad,
zoo komt dit kind aan elk vertoonen
dat God alleen, dat God bestaat:
en, als Elias, durft het hoonen
het nieuwe Jesabelsch verraad.
Wie maakt het ons bekend? Hoe kwaamt gij in het leven?
Wie heeft u de taal der profeten gegeven,
gij, die als Samuel, bij vroeger dag
den autaar en den tempel wakend,
't gekozen yolk zijn kwalen stakend,
bezorgt dat het nog eens heraadmen mag?
Zalig, zalig, duizendmaal,
't heilzaam kind, dat, uitverkoren,
luistert naar Gods eigen taal
wien Gods wet niet is verloren!
Ver van de wereld af, nog nauwlijks in het licht,
zoo sierden 't al de deugden;
geen boosheid heeft zijn herte ontsticht,
geen kwaad geroofd zijn kindervreugden.
Zalig, zalig, duizendmaal,
o kind, ons voorbestemd, tot heil en zegepraal!
o God, wat vindt hij, die wil treden
in 't rechte pad der deugd, gevaren overal!
Hij valt aleer hij 't weet in duizend listigheden.
Wie is 't die hem bewaren zal?
Waar moet hij gaan? Wie zal hem leiden?
Beschermen wie voor 't ongeval
dat zooveel strikken hem bereiden?
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o Davids hoog paleis, eerweerde Sioens stad,
waar eens God zelf een huis en tabernakel had,
hoe liet ge u zulk een gunst, eilaas! afhandig maken?
Of deerde 't u niet eens, en haat gij 't immers niet,
van vreemden voet vertorden,
dat ge al uw poorten neer en afgepuinhoopt ziet?
Eerweerde Sioens stad, waarom en spreekt gij niet,
als gij u slaaf gemaakt en in de boeien ziet?
Waar Davids harpe sloeg
terwijl hij lief en leed in heldre psalmen kloeg,
begeesterd in Gods naam — daar, heden,
daar hoort gij 't wild gezang des vreemden heidendoms.
daar hoort gij Molochs gruwlijkheden,
en Bad's vreeslijk ronkende offertroms.
Eerweerde Sioens stad, waarom en spreekt gij niet,
als gij u slaaf gemaakt, en in de boeien ziet?
Hoe lang nog, Heer, hoe lang zal 't onze zielen schamen,
dat boozen onversaagd U spotten in 't gezicht;
Uw tempel zelve en blijft niet eens van hun gezwicht;
en schelden doen zij al die u nog durven namen.
Wat helpt, zoo schimpen zij, dat gij woest en verwaten,
voor geen gij niet en ziet,
uw eigen zelf wilt haten?
Uw valsche God en baat u niet.
Geleefd! Geleefd! zoo lacht de goddelooze,
geen veld voorbijgegaan, geen blad, geen blom!
Nooit bloeit de tijd weerom!
Geplukt moet, eer zij welkt, des levens rooze!
De j aren gaan zoo snel voorbij! Dus, niet getraagd!
Met haasten, liefde en lust, geleefd! zoo lacht de booze.
Geen een van ons die weet of 't morgen daagt!
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o Neen! o Heer!
Toch nimmermeer
en zult Gij laten
den booswicht zijn boosheden baten.
o Neen! o Heer!
Veeleer moest hij schrikken en beven:
want nooit wordt hij in 't ander leven
deelachtig in de vreugd, die God bereidt.
Aan ons behoort 't geluk der Hemellingen,
Gods blij den lof te zingen,
gezeteld in den throon der zalige eeuwigheid.
Wat blijft er over van dit onverstandig razen ?
Zooveel niet als het speur eens ijdelen drooms, o dwazen.
Hoe bitter is 't, eilaas, na zulken droom te ontwaken,
een armen knecht te zien Gods eerste gunsten smaken,
terwijl hun ingewand door fellen dorst aan 't blaken
zal drinken ongelaafd den drank dien Gij bereidt
voor al die u, o God, verzaken!
ca. 188o( ?) 1)
LIEFDADIGHEIDSLIED

De winter woedt en de machtige vlagen
doen 't arme yolk verstijven daar het gaat;
niet nutteloos en laat ze om hulpe vragen,
't is bitter koud in huis en op de straat;
ons eigen bloed, zegt, wie kan het verstooten?
Geeft blij van hert dat God u loonen zal;
helpt elkendeen 't zij kleenen of 't zij grooten
maar 't arme kind dat helpt toch liefst van al.
Een charitate, en Gods wil zal geschieden
1)

Zie de vertaling van het re Koor in Liederen, Eer-

dichten et Reliqua.
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een charitate om Zijn liefdegebod,
een charitate voor de arreme lieden
geeft aan dees armen, gij leent het aan God.
Wat 'n verschil tusschen u en den armen;
Zijn vleesch en bloed, is 't voor God niet gelijk?
daarom dan zou die niets heeft om te warmen
niet durven vragen? Geeft hulp, gij zijt rijk
en als hij vraagt in den naam van Dengenen
die, eeuwig rijk, in een aremen stal,
te middernacht onder ons is verschenen,
wie is 't dan, wie, die iets weigeren zal?
(Uit: B. 1922, bl. 103.)
(Uit het Fransch) ca. 1880 (?)
SCHILLER'S KLOKKE

( vv.

1-44)

Diep gegrondvest in der eerden
zit de leemen leest gevast
opdat ons nu een klokke werde
wakkere mannen opgepast.
Van het voorhoofd beet
rennen moet het zweet
zou het werk den meester loven
doch de zegen komt van boven.
Het werk dat wij met ernst bereiden
betaamt ook wel een ernstig woord
den arbeid met goe reden leiden
dat helpt den werkman lustig voort.
Zoo laat ons nu met vlijt betrachten
hetgeen de zwakke kracht ontspringt
den slechten man moet elk verachten
die niet en denkt wat hij volbringt.
6 12

Opdat het werk den mensch verheffe
verleent de Godheid hem verstand
en dat hij diepe in 't hert beseffe
hetgeen hij schept met zijne hand,
Gaat om hout en vuurboomstammen
maar van 't droogste ziet wel na
dat de ineengedrongen vlammen
recht de roode kele in sla
Kookt de koperen brij
doet het tin erbij
dat de taaie klokkenspijze
vloeie na der rechter wijze,
't Geen in den diepen dam verborgen
to zaam de hand en vlam bedwingt
zal onzen luiden naam verkonden
als [' t] in den klokstoel hangt en zingt.
Nog duren zal 't na jaar en dagen
nog roeren menig mensch 't gehoor
nog met den rouwbeklager klagen
nog bidden met der biddren choor
Het wisselvallig erg en schoone
dat 't alledaagsche leven roert
slaat in de klok heur koperen kroone
die 't iedereen naar 't herte voert.
Witte blazen zie ik opringen
goed de geute
laat er asschenzout [in] springen
dat verhelpt
(onvoltooid)

(1886)
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VEXILLA REGIS

Des Konings standaard voor ons gaat,
en 't kruis-mysterie gleisteren laat:
het Leven hing daar stervend aan,
om ons to doen de dood ontgaan.
Io Dec. 1883.
HYMNUS (PAPAE NOSTRI LEONIS

XIII)

in honorem S. Herculani, Episcopi Perugini 1878.
Van bij bewaker 's vaderlands,
o Herculane, heil, gegroet!
Komt helpt uw zoons die telken jare
u vieren met een lofgezang.
Verwoed kwam uit der Gothen koud
gewest gevaren Totila
en zat rondom Perugia's
gebergte met barbaarsche macht.
Reeds zag de stee, ten val bereid,
heur laatste stonden; nauw bezet
zat 't yolk in angst en 't burg'renwee
kloeg ieder klank en wederklank.
Doch, herder, staat gij onvermand
en waakt, o Herculane; elk hert,
dat breekt van droefheid of ontgaat
van vreeze, doet gij vromer zijn.
Uw mond ontvlamt en: Voor 't Geloof
der vad'ren strijdt, o kinderen, fel.
God zelve voert u aan: voor God
vecht vrij uw kerke, uw vaderland.
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Die stem verwekte in 't yolk weer op
eene ongekende onschrikbaarheid.
Zoo een, zoo al, zoo willen zij
sterk strijden en verwinnaar zijn.
Wel zeven jaar met u aan 't hoofd
bleef staan de stad, zoo 't yolk nog weet
en 't leger der barbaren bleef
verslegen telken slag dat 't sloeg.
Gij overtreft elkeen, daarbij
......... . vereerd
en kracht die van Been breken weet
in 't sterven zelve glorierijk.
Want viel de stad bij list en niet
bij machte, wierd de maar vermond,
zoo kwaamt en gaaft gij blijde uw lijf,
uw leven voor uw schaapkens teer.
Op last des wreeden Totila
wierd in uw borst het zweerd geplant:
gij vielt voorover, schuldloos en
geslacht, dekte u de martelpalm.
En nu in zalig hemelblauw
gewelf, hoog heerschend, waart gij vrij
het vaderland als vader, als
Patroon en herder vroo en goed.
Verheugt, Etrusche stee, voortaan
van zulk een ed'le zon bestraald,
en draagt, met houdend loof bekroond,
den schedel fraai ten hemel waard.
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Valt verschbereide strijd u aan,
verstoot elk stout en boos beraad
en blink' voor eeuwig, schoonder nog
door Herculani trouw, 't Geloof!

CREATOR ALME SIDERUM

Gij schepper van het luchtgewelf,
onfaalbaar licht, de waarheid zelf,
die ons bevrijd hebt, altemaal,
aanhoort, o Jesu, onze taal!
De wereld in 't bederf geveld,
door 's vijands loos en boos geweld,
hebt Gij, vol deernisse, aangeraakt,
hebt Gij geheeld en vrijgemaakt.
Gij hebt ons alle y schuldigheid,
ootmoedig Lam, ter dood geleid,
in Uw onschuldig maagdenbloed,
aan 't kruis gedempt en uitgeboet.
Daarom, zoo is 't, dat overal
en beven elk en buigen zal,
dat helle en hemel toebehoort,
de knie voor U, hoogweerdig Woord.
Wij bidden dan, o Heere, en slaat
Been straffende oog op al ons kwaad,
maar, scheldt ons, Gij die Vader zijt,
onze oude schuld en schanden kwijt!
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I 893 .

Zij God den Vader hulde en kracht,
en God den Zone ook, toegebracht;
zij God, de heilige Geest, vol eer,
geprezen, nu en immer meer!
(Uit: B. 1893, bI. i6i.)
VENI CREATOR

Komt, Schepper, komt, o heilig Geest,
bezoekt ons al van minst tot meest;
komt storten Uw genadenkracht
in d'herten die G'hebt voortsgebracht!
Gij zijt de trooster hoog geroemd;
gij wordt de gave Gods genoemd,
de levensbron, de liefdevloed,
de zalving van elk rein gemoed.
Gij zijt des Vaders rechterhand,
de vinger en de eerweerde pand,
die herte en longe en taal begaaft,
en met Uw' zeven giften laaft.
Geeft dat Uw licht onz' ziel bestraal,
geeft dat Uw' liefde in 't herte ons daal;
en daar met zulke krachten werk,
dat al dat zwak is worde sterk.
Drijft ver van ons den vijand af;
verleent genade ons, en geen straf;
geleidt ons langs de rechte baan,
opdat wij alle kwaad ontgaan.
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2i Gezelle Proza

Maakt dat door U ons kenbaar zij
de Vader, en de Zoon daarbij;
en dat wij, Vader, Zoon en Geest,
tegaar U loven om ter meest.
Den Vader looft, den Zoon vereert,
die van de dood is weergekeerd;
ook zij den Trooster lof gezeid,
van nu tot in der eeuwigheid.
Amen.
REISSPREUKE

Wilt gij bizen door het land
hebt 5 dingen bij de hand:
Hebt vooreerste een ezelsoor:
dat is, past op uw gehoor.
Hebt de oogen van een valk:
dat is, let op menig schalk.
Hebt de beenen van een hert
dat ge niet gevangen werd;
Hebt dan nog een verkensmuil
dat 's gezeid, ontziet geen vuil;
Hebt vooral een kernels ruk
voor geluk of ongeluk.
FRIESCHE NIEUW JAARSWENSCH

Oon myn sibbe frjeon en greate stalke
de Stan-fries Johan Winkle r,
fen syn frjeon Guido Gezelle
Nyjier 1891.

Ho graech ik Jo 'ris sprekke woe,
Dat 'k Jo myn winsken sizze koe,
Ik wyt dat dit net wirde kin
'k Lit Jo nou mei dit kaertsje wite,
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Dat 'k yet deselde for Jo bin,
En rop romhertich Jo to miette:
Hab altyd, eltse libbensdei,
De romt fen seine op jou wei!
DES MORGENS

Des morgens, eer het haantje kraait,
eer merelaar of vinke slaat,
eer 't vroegste licht in 't oosten laait,
eer 't jachtgewoel de stad verlaat,
dan moogt gij hooren,
wilt ge 't niet stooren,
dat God onzichtbaar uit wand'len gaat.
Des morgens, eer de dauw verdwijnt,
eer 't dag is en de zonne blaakt,
eer al dat gers is groene schijnt,
eer al dat sliep voor goed ontwaakt,
dan moogt gij hooren,
wilt ge 't niet stooren,
hoe God u diepe aan 't herte raakt.
Des morgens, als geloken al,
of uitgebloeid, de blommen staan,
als verruwloos nog overal
de weide is en de wandelbaan,
dan moogt gij hooren,
wilt ze niet stooren,
de stille stappen des Heeren gaan.
Oogst 1899.

(Uit: B. 1899, bl. 262.)
Naar het Hoogduitsch van A. Drew e s.)
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VERKLAREND GLOSSARIUM
GETROKKEN UIT HET GEZELLE-LEXICON
VAN PROF.

DR

FRANK BAUR.

Dit Glossarium vervolledigt dat achter dl. II van deze uitgave.
De verwijzingen, voorafgegaan van * slaan op dl:

aa' — aan 531.
aafsch — verkeerd, achterbaks
481aait — plat Antwerpse uitspr.
van uit 475.
aan — naar, volgens. Hem aan
handelen
iets gedragen
volgens ... 430.
aaneenhang — samenhang,
complex 195.
beginnen, onderaangaan
nemen 358.
aangeklampt — geenterd, boord
aan boord in strijd 357.
gepunt 172 (vgl.
aangezet
Ansatz).
aan-heks-eren — leuke woordspeling van fra. annexeren
523.
aankomen — invallen, overkomen 607.
aanleggen aanrichten, verwekken * 133 inleggen, oppotten 205.
aanslaan vl. dlw. aangeslegen — aangetekend op openbare schandelijst; bij name
geschavotteerd 542.
aantrekken — hem (zich) i.a.
ingrijpen, handelend optreden 416.
aanzichte — een a. krijgen —

een mooi uitzicht, mooie
schijn 204. (vgl. fra.: Sauver la face).
aanzijds — naast, rondom 4.0! ;
* 101.
aan zijn — aan gang zijn, bezig
zijn 40.
zonderling 57, 198.
aardig
a. rieken achterdocht verwekken, verdacht ruiken 8.
kromspraak v. absoabsluit
luut, nodig 500.
achtendeel — het achtste van
een zak graan 122.
achter — van, uit 481.
achtersteken — achter zich
laten, eig. voorsteken, voorbijstreven, 497.
achteruitwerker — purisme v.:
reactionnair 402.
achterwaards — van a. aan
van 't eindje van 't jaar,
dus: van geener waarde.
achtkantig — achtkantige ezel
— volslagen, vierkante dommerik 21 I .
Adamsrebbe — vrouw * 115.
adret — handig (fra. adroit)
* 368.
afbringen — ontleren, ontwennen 181.
afdoen — afhandig maken,
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ontfutselen 6o; nadoen,
overtreffen 300.
afdoppen - doen afgaan van
kanon, afvuren, afschieten
497.
affecatje - Brugse uitspr. v.
advokaatje 439.
afgaan - weggaan, een openbaar mandaat verzaken 43o.
afgepuinhoopt - verwoest, ineengestort 6io.
afgeschemeld - geschetst ( cf.
fra. esquisse) * 149.
afgeven - verkondigen * 388.
afkomen - een betrekking of
mandaat opgeven, verlaten
406.
afleegen - verlagen 278.
afloopen - steriel worden ( ? )
403. iemand den weg a. onderkruipen, concurrentie
aandoen 1o.
afrechtsch - verkeerd, averechts * 364.
afstaan - iemand den weg a.
- in hinderlaag afwachten
587
afstoven - beredderen, bolwerken 204.
afteekenen - of stand doen bij
contract 292.
aftrek - verkoop, bijval. 392.
of zijn - 'k wilder a. z. - ik
weet het niet zeker meer, 'k
ontgeef het mij 473.
ahwal - Brugse uitspr. v. he
wel (fra. he bien!) - welnu 55o.
akster - ekster 304.
aksteroog (e) - likdoorn 189.
al - alien, allemaal * 9; i o9 ;
langs, aan *24; 1 o8 ; geheel,

helemaal * 86; al luisteren
- onder het 1. I o6.
albegrijpig - alomvattend, alles zeggend * 22.
albij - bijna * 13o.
alboven - langs boven 31.
ale - vloeibaar mest 410.
aleventwel - toch, nochtans,
echter 126, 233.
algelijk - desondanks, nochtans 135; toch 78, III, 161.
allah - (fra. allez ! als sterke
twijfel of ontkenning) kom aan! i88; interjectie
voor: vooruit maar, 36.
alle daags - dagelijks * 26.
allerkinderendag - onnozele
kinderendag 128, 162.
allertier - allerhande * 12.
allicht ( e ) - dadelijk 135; weldra 396; spoedig 6o6.
alonder - langs onderen 31.
alsan - ook : ansan, ansaankens
- voortdurend, aanhoudend
241; althans, ten minste,
stellig. Gezelle's etymologie
p. 242 is verouderd; niet uit
al 's hands, al te hande,
maar uit als ± ane ( =
altijd ( s ) aan).
alshands - altijd, in elk geval
138; i6, vals-etymologiserende spelling. z. boven.
althier - langs hier (al te
hier?) 32.
alvergetendheid - onwetendheid, onkunde * 79.
ambovenhof - voor: handbogenhof (nl. de S. Sebastiaansgilde in Gezelle's oude
buurt, aan de Rolleweg).
439ankergat - kijken gelijk een
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uil uit een ankergat 21 1 dwaas verbaasd kijken.
antepiater - Brugse kromspraak voor: amphitheater.
439antepineur - Brugse kromspraak voor: entrepreneur,
ondernemer 439.
ar'vul - armvol 449.
Assa - interjectie: (fra. ah!
ca - weiaan!) 400.

aschevijster - assepoester 165;

ook : oude praatvaar achter
de haard.
ate - onkruid, wilde haver
192.
autaardwale - outerlinnen 361.
aven - Kortrijks voor: avond
* 13.
averechtzinnig - heterodox,
liberaalgezind 42o.
averechtsch - links, niet
katholiek iii.
aviseren - beraadslagen 198.
avond - de vooravond van
een heiligdag 126.
bachten - naar b. zijn - naar
nr. 100; 589; - achteruit
* 140.
baferen - slaan. Jets binnen b.
= jets binnenschrokken 327.
Baggaertshof - beggaarden
klooster to Brugge. * 413.
bakte - baksel, de hele oven
gebakken brood 447.
bakwagen - kruiwagen met bak
(fra. brouette a bac) 449.
bare - staaf (fra. barre) * 124.
barrieregeld - tolgeld 302.
bed (de) - van 't rechte b. van wettelijke afkomst, 103.
V. d. onverbasterd, 137

authentiek gelovige, goed
kristen 363; - in 't zelve
bedde ziek en doorlegen van dezelfde kwaal of ondeugd aangetast 36.
bede - ter bede varen - beevaart doen 544.
bedel - pedel, kerkbaljuw 347.
bedijgen - worden, groeien
169.
bedrichten - bedrijven 244;
ook: bebouwen, bezorgen
(van land).
bee - beide * 8.
bedijgen - bedeeg, bedegen worden * 55.
beestelijkheid - ontucht 143.
beetje - een b. t'eenegaar stukje per beetje 214.
begaven - begiftigen 617.
beginsel - begin * 23.
bejegenen - ontmoeten * 54.
beklijten - bezoedelen, ontreinigen 518.
bekout - besproken, over en
weer beraden 361.
belaaijinge - lading, last, aanwinst 68.
beleeder - leidsman * 228.
belleman - omroeper * 9.
beloftenis - belofte * 47.
beloofd - beloverd 488.
beloven - 'k belove 't je - ik
kan 't u verzekeren 171.
bende - band, rol, reep, sliert
183, 325.
benevens - naast * 278.
benitteld - eigenl. beneteld;
v. d. erg. verlangend 78.
bepaapt - voor paap gescholden 436.
beraan - beraden, van oordeel 149.
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berdel - plankje 106.
berechtingbroeder - laudaat,
lid van de H. Sacramentswacht * 373.
bereeuwd - ontreinigd door
aanraking met iets doods
158.
beroepen - oproepen, uitnodigen 146.
beschaffen - opmerken, bewust worden 344. Vaak met
beseffen verward.
beschanden - schandvlekken,
bevuilen 515.
bescheed - onderricht, van bescheid voorzien * 127.
beschik hebben - plan hebben,
bereid zijn tot * 25.
beschrijvinge - oproepingsbrief tot de verkiezing 467;
of tot een wedstrijd 427.
besnot zijn - een druipneus
hebben 377. Het spreek-

betinteldheid - jeukte, geneigdheid, bekoring 319.
betje - eigenl. bitje - beetje
474.
betrek - opzicht, oogpunt 108.
beugencarbonade - stoverij
van ossenvlees * 411.
beukelen - kloppen, slaan 485.
beurzesnijder - gauwdief 158.
beurzentrekker - beurzesnijder, gauwdief (met politieke
allusie op de liberale politick die de godsdienstige
stichtingen in 1856 laiciseerde.) 433.
beuter - met de b. bachten
den lijs zitten - zijn schaapjes op het droog hebben
339.
beuteren - boteren, met boter
insmeren 163; iemand zijn
koeke b. - iemand scherp
berispen of streng bestraffen 453.
beuterpateel - boterpot of schotel (botervlootje) 164.
beuze - Brugs voor: beurs
522.
bewarenis - bewaring, behoud

woord (niet bij Stoett) wien het schoentje niet past,
hoeft het niet aan to trekken.
bespaarzen - besprenkelen
282.
bestand - bij machte, in staat

* 44.

9-

besteken - een feestgeschenk
aanbieden * 18.
besteker - trakteerder op
iemands feestdag 593.
betamelijkheid - beleefdheidsvormen, omgangsritueel 346.
bete - kwaad van bete hardnekkig, verbeten 55o.
beteekenen - met een teken
voorzien 2 81.
betinteld - sterk geneigd tot;
zie benitteld 204.

bezeemd - met honing bestreken 345.
bezeuren - bezuren, vergoeden 465.
bibelen - de bijbel lezen 364.
bieken - vl. t. v. bakken 551.
bieren - bier drinken * 344.
bij - vergeleken met 441; nabij * 72.
bijtachtig - korzel, vijandig
57.
bijtebauw - boeman, kinderverschrikker 193.
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bijwerven - aanwerven i o.
bilot - bi lode! basterdvloek
539, (volgens Gezelle uit:
bij S. Elooi!)
bin' - bin' een jaar - over
een jaar 259.
bindien - intussen - middelerwijl * 69.
bitje - beetje 207.
bitteraap - komische taalspeling voor: betterave, beetwortel 522.
Blankenbergsche rekening onduidelijk ingevulde en
daardoor bedriegelijke rekening; 239, zie Rond den
Heerd V 408.
blaai - wind, kale drukte 98.
blaas - windstoot, zucht * 19.
bleeten - blaten 502, 299.
blekken - van blik 460.
blend - blind * 4o.
bletsen - blutsen 49o.
bleuze - blozend * 109.
blijden - verblijden * 45.
blijen - blijde zijn * 216.
bliksemszeer (e) - bliksemsnel
229.
blinksterren - schitteren 228.
bloedstorm - bloedopdrang
432.
bloeie - bloesem * 149.
bloementruis - bloemruiker
(vgl. Hd. Blumenstrausz)
* 157.
blokstoel - melkstoeltje, driepikkel 400.
blomde - bloeiend, gebloemd
* 173.
blomgerecht - bloementractatie, bloemstuk, ruiker * 118.
blouwen (veelal: blauwen) smokkelen, bedriegen * 391.

boeije - planken aanbouw, afdak (vgl. Hd. Bude) 296.
boekklakke - lederen muts,
met toeklappende oorstukken (niet in Debo) 259.
boeksen - botsen 428.
boeren - omgaan, handelen
349.
boffen - snoeven, opscheppen
384.
bol - bovenste deel 1o8.
bolij - gekookt rundvlees,
soepvlees (fra. bouilli) 194.
bondtje - bundel, bussel 448.
boodschaplien - purisme voor:
apostel * 82.
boomvelder - houthakker 47.
boonperse - boonstaak 438.
bootwerk - zware arbeid

* 13o.
borgerschole - betalende
school; tegenover: armenschool 458.
borgte - to borgte - op krediet 339.
borst - v6Orhemd * 233.
bosse - kruisboog (vgl. Hd.
Michse) * 9,25.
bossebaan - schietbaan * xi.
bot - dom, onbeschaafd 98.
botterik - domoor i o6.
Bourgonje laten waaien Gods watertje over Gods
akkertje laten vloeien; zich
om niets bezorgd maken
* 234; soms ook: de B. wijnfles laten aanrukken.
bout - den b. steken - wegvluchten, het hazenpad kiezen 447.
boute - pijlhoorn, 357; met
kanten en bouten (ook:
abouten) - overal, aan alle
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zijden, tot aan de uiteinden
362.
boven - Dezen van hierboven
- familiair voor: God. 466.
brandel - de kop v. d. brandele - haardijzer in een
open haard, waarop de
brandende houtstukken rusten (ook : brander) 1o6.
brandspeite - pompiersspuit
275.
branke - tak 488.
broek - Been b. meer aanhebben - volledig geruineerd zijn 522.
brokske - een brokske tegen
't dui worden - een appeltje voor de dorst 339.
bruiloftmalen - bruiloft vieren, bruiloftsmaal houden
* 57.
buik - half uwen b. vol
fransch verstaan - weinig
frans kennen 342.
buisschen - rumoeren, gerucht
maken 273, 435.
bul - boomstronk. Een endeke
b. - een stuk boomstronk
448.
buralist - kantoorbediende 29.
burstel - lees: bustel (Brugs)
voor: borstel 532.
busch - bos, woud i80.
busche - takkebossen 559.
Calottin - paap, handlanger,
van de katholieke partij 474.
Caneghem - ze komen van C.
- weten niets of wenden
voor niets to weten 408.
caitivigh - boosaardig 544.
caroline - kromspraak voor:
crinoline 440.

casijn - vensterbank (fra.
coussin) * 368.
champetre - voor: garde
champetre - veldwachter,
landelijk politiedienaar 340.
cheten - Brugs voor: gegeten
523.
childig - Brugs voor: gildig dapper, flink 523.
chintz - naam van een stof:
Sietse 435.
choraal - misdienaar, koorknaap * 362.
coaster - voor: coadjutor hulppriester * 195.
commedie - schouwburg 445.
commere - snapster, babbelaarster 580.
commune - huis v. commune
- gemeentchuis 204.
consuis - kwansuis, zogezeid
492.
convoelje houden - sluikvergadering van slecht yolk
houden 306.
convoi - trein, spoorweg 203.
corage - kromspraak voor:
fra. courage (moed) 468.
cozijnen - jicht * 1 1.
critoline - kromspraak voor:
crinoline, hoepelrok 442.
dag - dag hebben - bestaan,
leven 299.
dagbladier - journalist, koerantier, dagbladschrijver 339.
dank wijten - dank betuigen,
dank weten 161.
dasse - Brugs voor: dat ze
522.
de - verscherpt: to - dan 499.
deeg - soort, complexie. gasten van hunnen deeg 625

kerels van hun soort, van
dezelfde makelij 2o3.
deelen — erven 24o.
deelsman — boedelvereffenaar,
notaris * 31.
dekenen — deken zijn, als
deken leven * 177.
dekensch — herkomstig van of
overeenkomstig met den
deken 459.
den — hem (mnl. ene) 178.
dertienavond — vooravond van
Driekoningen 163, 17o
dertiendag — Driekoningen;
zie biz. 148, 162.
deuregletsen — door de slokdarm gaan, geslikt worden
202. gletsen — slieren, schuiven.
deurgesteken — gefiltreerd 158.
deurwacht — de deurwacht
krijgen — niet binnengelaten
worden 249.
De Vries — Mathijs De Vries.
Zijn spellingstelsel werd
reeds in 1865 in Belgie
ambtelijk ingevoerd. 411.
diamantslijper — baliekluiver,
zonneklopper, 284.
die — als betrekkelijk vnwd.
na neutra is gewoon Westvlaams * 18.
dienaar — vereerder, bedevaarder 363.
dienen — vereren, bedevaarten
284.
die-stink-ze — grappige woordspeling voor fra. distinctie
(onderscheiding) ; een van
de vier examengraden in de
Belgische Universiteiten.
diezen — ook: dierzen — duurder worden * 116.

digereren — verteren, verduwen 470.
dijkedelver — aardwerker 411.
dijsendag — dinsdag * 81.
Dijver — Brugs toponiem —
naam van de Reie-sectie tussen Eekhoutbrug en 0. L.
Vrouwekerk 55.
dysel — (vgl. Hd. Deichsel)
dissel, wagenboom. — met
den lanteern aan den d. wegrijen — heimlijk verhuizen
om zijn schuldenaars te
ontkomen, 404.
dik — dicht 396.
dikke — dikke achter de ooren
zijn — ook: nog nat achter
d. o. z. — dom, dikhuidig,
ongevoelig, onervaren zijn.
253. De plaats is zo te lezen:
Maar, om dat ik spreke van
evers, misschien en weet gij
daar geen bedied van, en,
dat er iemand mee begost
te lachen, ievers een van die
dikke achter zijne ooren is
• • • •

djanteren — tegenstribbelen,
foeteren 193 (niet bij De
Bo).
doet 't niet? — vragende interjectie: niet waar! (vgl.
Engels!)
doksaal — zangtribune in de
kerk 458.
donk — handvol, bosje — Een
donk werk — een wrong of
handvol stop 45.
donkerlinge — bij duister, v. d.
heimelijk 467.
doodaas — dood wezen, kreng
158.
dooderhand-goed — bezit van
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de dode hand, kloostergoed
491doorlegen - met open rugwonde, bij bedlegerige ziekten, wegens het lange liggen
36.
draaipistool - revolver 172.
draaipunt - draaikolk 44.
dreupelderversdrank - drank
voor geheelonthouders * 308.
drevel - loopjongen 308.
drietuithoedje - ouderwetse
koetsiershoed met drie tuiten of hoeken 259.
drijtuit - priestersteek (tricorne) 30.
droef - stout, ondeugend 113,
215.
dromen, drummen, wegstoten
46 1.
duiveljagen - op duivels jacht
maken, schieten. Ook: de
duivel uithangen, onbehouwen leven 484.
dulder - doller, kwader 555.
dulligheid - woede 300.
dunt-de-melk - melkspoelsel
* 414.
durst - spreek: dust (Brugs
voor dorst) 523.
duts - sukkelaar. Een fraaije
duts van een vent - een
brave naieveling 259.
dwaalgeloove - bijgeloof 551.
dwaalgeloovigheid - bijgeloof
358dwaasgeloovigheid - bijgeloof
303.
dweersdeur - grondig, helemaal 447.
dweerschen - doorkruisen 284.
ee - heeft 522.

eekene - eiken 206.
eekerling - eikel (in den e. zit
de meulenstake - eikels
worden bomen ) 568.
een - iemand 588.
eendelijk - zeer groot, schrikwekkend 158, 226 ; onzeggelijk, overmatig * i o6.
eenkantinge - partijdige zelfzucht, baatzucht 313.
eensgemoed - eensgezind, een
van gevoel * 49.
eens of anders - in elk geval,
in een of in andere zin 35,
ook: eens - of anderszins op eene of andere wijze 164.
eenthoe - eender hoe, op
welke wijze ook 109.
eenthoelange - een poosje, gedurende enige tijd 469.
eentwaar - ergens in iets, wellicht 48.
eentwanneer - eens, zo ongeveer 228.
eentwat - iets * 7; 520.
eentwatsch - een soort van
296.
eentwien el - iemand anders
176.
eer - voor, vroeger dan * 51.
eer ( d ) appelmeiske - helpster
bij de aardappelkraweie
(oogst) ? niet bij De Bo!
455.
eerappelstik - stukje aardappel 460.
eersteling - purisme voor:
novice; ook neophiet 109.
eigen - van zijn eigen - uit
zichzelf (cf. fra. de soiméme ) 385.
eindelinge - eindelijk, ten
slotte 177.
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eis 't - is het (Kortrijks!)
* 109.
el - elders * 9.
elderwaards - naar elders, in
andere richting 196.
en - indien (vgl. Mnl. ent)
355; te: stond en gapen,
stond te gapen, 17o, 524;
* 16.
en bas la carotte - komische
speling met de strijdkreet
van de linkse partijen in
Belgie: a bas la calotte weg met de papen! 473.
enddeure - ook: endeldeure
- hoofdingang van de kerk,
waarlangs de lijkstoeten
worden binnengelaten 337.
endelrijm - cindrijm, laatste
rijm voor het sterven * i16.
ends - van e. tot e. - van
't eene tot het andere eind,
over heel de lengte, geheel
325.
en ja - zoveel als: tja! stopwoord. 455.
epeysd - gepeinsd, gedacht
88.
ergloos - argeloos, zonder erg,
ongevaarlijk 127.
ervig - oud en ervig - uit een
eerbiedwaardige traditie
overgeerfd 159.
erwete - (met bijaccent op
-ete) - erwt 164.
EsloquOpe - pseudo - fra.
voor: Slokop - Napoleon
III 532.
espres - opzettelijk, uitsluitend 137.
ezelnunnetje - zuster der
armen, S. Vincentiusnon.
459-

fabelen - fabels vertellen,
verbeeldingen uitdenken 49.
fablier - amulet, talisman
437faction staan - de wacht optrekken 455.
familieachtig - bezorgd om de
eigen familie te bevoordeligen 313.
fatsoen - sieraad 134.
fatsoenen - uitdenken, maken,
aaneenflansen 297.
fenijnig - giftig, vergiftigd
* 101.
fijge - vijg; handlanger van
Josef II; liberaal 154.
fijnten - bedenksels, hersenspinsels (vgl. fra. feinte)
190.
fiske - zoontje (fra. file) 193.
fiteure - kromspraak voor:
voiture (Brugs!) 44o.
flak - vlak, volop 275.
flassche - fles - op flasschen
trekken - bedriegen, bespotten 498.
flikke slaan - zich vergissen,
falen * 215.
flikkere - dans, danspas 365.
fiertere - relikwiekist 545.
fraai - interjectie: braafjes!
34o; braaf, deugdzaam * 19;
59; 173fraai-verklaringe - attest van
goed gedrag 379.
frak - staatsicrok, uniform
314.
framason - franc mason vrijmetselaar, logebroeder
167.
frankeman - politiedienaar
262.

Freren - handelen als Frere
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Orban, de liberale minister
556.
fuike - gekke streek, wilde
jeugdgril. Zijn fuike uitsteken - wild of gek doen 258.
fusike - (fra. fusil) geweer
439.
futsel - vodderij, beuzeling
532.
futseldoek - waardeloze lap
* 348.
gaai - hier: domoor 466;
gaaischietinge - schietwedstrijd op de staande (of liggende ) wip 172 ; - hier :
ironisch voor: verkiezing.
427.
gaan - zullen. Dat ga'je gaan
horen; dat zul je vernemen
177.
galgenjonk - ook: duiveljonk
- alruinplant, mandragore
gebruikt als amulet. 437
Hier zoveel als: merkteken.
gang - het is gang - tijd om
to gaan 216.
gangbaar - begaanbaar, bruikbaar 277.
gapaard - draak 414.
gapen - overduidelijk zijn
388.
garnisaire - woordspeling met
garnizoen en jannissaire
(- turks soldaat). Het leger
was nl. zeer links rond 186o.
Nu nog heten radicale liberalen: les jeunes Turcs 472.
Gazette - Kortrijks Beijaartsche G. - De Gazette van
Kortrijk, door Gezelle's
vriend Beijaert uitgegeven

en waaraan hij meewerkte
593gebachtend - van W.C. voorzien * 139.
gebaren - van niet gebaren kromme haas spelen, zich
onbetuigd laten, doen alsof
men niets merkte 57.
gebeteren - verhelpen 530.
gebeur - buurman 57.
gebeurte - buurt * 325.
geblonden - sterk vi. dlw. van
belenden - aanlanden, v.d.
verdwijnen, verdolen 286.
gebuurnege - buurvrouw 399.
gedenkenis - heugenis, gedachtenis * 41.
gedoogzaam - geduldig, verdraagzaam 407.
gedowen - vl. dlwd. v. duwen,
douwde, gedouwen 300.
gedacht - soort. Een gedacht
van een mensch - een soort,
fatsoen van wens 99.
gedragen - hem aan jets g. zich aan lets houden, handelen naar jets io6.
gedruksel - drukwerk, factum
243.
geernaars - garnalen * 113.
geestig - prettig, aangenaam
109 opgewekt 123, 164.
geetebukboekske - boekje
waarin de geiten en bokken
opgetekend worden (?) 344geethair - geitenhaar 166.
gefompeld - verfrommeld,
verfomfaaid 501.
gefruit - bekocht, bedrogen
* 109 ( eigenl. : geba.kken ) .
gegabrield - door Broeder
Gabriel gastvrij onthaald
600.
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gegrootmacht - met hope
macht bekleed * 292.
geheem - geheim * 79.
geildig - ook: gildig - overvloedig * 233.
gekadijsd - geruild, verwisseld 3 12.
gekappeld - in kapelen of
kapellen opgestapeld (van
vlas bvb.) 45.
geklast - getast en geklast ordelijk opgestapeld 309.
gel - Kortrijkse uitspr. v. geld
* 16.
gelapnaamd - bijgenaamd 131.
gelden - waard zijn 364.
gelieve - God gelieve haar
ziele - God aanvaarde de
ziel (der overledene) welgevallig 138.
gelijk - daar, omdat 179.
gelijken - niet vele gelijken niet veel waard zijn (cf. fra.
cela ne ressemble a rien).
gelofzangd - met een lofzang
begroet * 178.
geluchten - rieken; v. d. verdragen i81.
geluwe korts - ook: geelwe
korts - geelzucht, jaunisse 31.
geluwe zucht - geelzucht 365.
genaken - aanraken 41.
gemand - van een man voorzien * 366.
gemeend - bedoeld 196.
gemeene - gemeenzaam, familjaar 204.
gemoet - ontmoeting 162.
gemooscht - geknoeid, gebroddeld, gefoefeld 444; hier:
overdaad gepleegd, verkwist.
genaken - zie: naken * 68.

geniver - genever, brandewijn
164.
geniverpulle - brandewijnfles
171.
genoeg - 't is genoeg en zoovele - wat er ook mag van
zijn; hoe dan ook 339.
genot - bezit van macht (vgl.
fra. avoir la jouissance de
qque chose) 431.
Genthof - Brugs toponiem.
De Genthofstraat is een van
de meest drukke winkelstraten to Brugge. 54.
gepekkeld - geklauwd. * 209.
gepijnd - beangst, ongerust
301.
gepijnd spel - gedwongen spel
229.
geproven - vld. deelwd. van
proeven 593.
gepupt - opgedirkt als een
pop 894.
geraan - geraden, raden 175.
geraken - in iets geraken op iets komen, een vraagstuk aanraken 473.
Gerechtigde - de Rechtvaardige, Christus, en, bij uitbreiding, Zijn aardse vertegenwoordiger de Paus 478.
gereesemd - een voor een aan
een touw of een wis gerijd
365.
gerenueerd - yolks voor: ge.
ruineerd 178, 404.
gersfakke - graszode 155.
geruit, gerucht, rumoer (zie
bvb. ruit noch muit) 6o6.
gerust - ongevoelig, onverschillig; gerust zijn in iets zich iets weinig of niet aantrekken 33.
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gesausd - doortrokken, doordrenkt 122.
geschabd - versleten tot op de
draad (vgl. Hd. schdbig)
298.
geschaveeld - geordend, bedeeld 317.
geschipt - ontronde vorm van
geschupt, geschopt 522. Ook
wel: ingescheept?
geschuifeld - gedaan en geschuifeld - afgedaan, bedisseld, beslist 367.
geslapt - verslapt, losser gemaakt of geworden 429.
gesmaken - doorproeven 282.
gespannebroekt - met kuitbroek of spannende broek
gekleed 193.
gespel - het spelen 314 (bvb.
van beiaard of muziekkapel).
gesteltenisse - innerlijke gesteldheid 347.
get - Brugs voor: gehad 522.
getapijtsierd - behangen 594.
getiersel - getier 226.
getond - in tonnen gedaan
498getund - zie boven 498.
gevader - voedstervader, stiefvader 176.
gevast - bevestigd, verstevigd
6 12.
geven - daar en geeft niet aan
- dat is van Been belang
580 (vgl. Hd. das gibt
nichts).
gevoorkapt - voorbereid, ingewijd in de beginselen van
een kunst of een werkvak
104.

gevrouwd - met een vrouw
voorzien * 366.
gewegen - (ook: geweugen)
richten, mennen, besturen
284.
geworden - betijen. Iemand
laten g. - laten doen 120.
gezien - het op iemand gezien
hebben - iemand vijandig
gezind zijn 47.
g'handgift - met een eerste
klient begunstigd 532.
gieten - het in alle gaten
gieten om - onmenschelijke
pogingen in 't werk stellen
339.
gijlder - gijlieden, jullie
* 1 59 ; 199.
gildig - overvloedig, dapper
aan, lustig; 341, 484, 605.
gleisteren - glinsteren (vgl.
veister voor: venster enz.)
239, 614.
Godsdeel - vrijwillige gift voor
den arme 163.
Godsdiensthuis - purisme
voor: kerk * 187.
goebe - rommelpot 164.
goed - uit goed = ernstig, gemeend (vgl. mnl. uut goeden) 199.
goedjonstig - welgezind, gunstig genegen 67.
goedmaking - bevestiging,
consecratie; ook: justificatie
425goedsname - euphemisme
voor: Godsnaam, 265.
goeste - smaak, mode 202.
goetrouwig - goedgelovig,
eerlijk, to goeder trouw 204,
344.
gong - vl. tijd van: gaan 154.
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goor — slijk * H.
gouste — zie: goeste — gading,
bekomst 605.
graanfabrikant — landbouwer
34 1 - ..
graanwijs — bevoegd in zaken
van graanteelt 344.
graanwijze — korrelachtig 200.
greed — gereed, klaar (Brugse
uitspr.) 480.
grenadier — hier: pakkeman,
gendarme; leuk beeld voor:
de tanden 347.
grinzen — grijnslachen 228.
groef — grof 35.
groenselhof — groententuin
119.
groeve — grove, zware * 103.
grooten — verheff en, groot
maken * 43.
grootheer — grootvader 125;
180, * 304.
grootigheid — hoogmoed, hovaardigheid * 43.
gulden A.B.C. — handboekje
voor het eerste leesonderricht 374.
gummen — hm! zeggen, kuchen
1 94gunste — degene, de verst verwijderde. Paradigma: de
deze, de die, degene of degone, de gunste. 293.
gunter — ginds 480.
haar en daar — ook: harentare — hier en daar, her en
der * 25.
hage — Van der Haghen =
allusie op de naam van de
Gentse drukker-uitgever van
linkse schriften 513 vlg. —
op d'hage slaan — trachten,

door een vloed van schijnbaar onnozele vragen, geheimen te achterhalen; vissen naar het onbckende 555;
cf.. ook 77.
hagelbuize — hagelbui * 215.
hair — engelsch met hair op —
slecht engels, pigeon English
403halam — eigenl.: alaam —
werktuig; hier: geld 475.
half hemdeke — voorhemd
* 33 8hals — aan den hals brengen —
verwoesten, vernietigen, vermoorden 80.
halve deur — klapdeur, deur
uit twee helften, waarvan de
onderste kan dienen om met
de armen op te leunen. 124.
handen — een zake in handen
geven (nl. van het Gerecht)
226. proces inspannen,
klacht indienen.
handgeklak — handgeklap ten
teken van bijval 65.
handgiften — een gift op afbetaling doen; ook: een
eerste, betaling doen; v. d.
beginners, inzetten 162.
handhaven — hanteren, gebruiken 172.
hankeren — hunkeren 474.
happe — hak, bijl 47.
harloge — horloge 438 (let op
die vooral Brabantse vaste
vocaalorde a/o: aronjappel,
kassijn, saldoot, ajoin enz.)
haven — in de haven lopen,
landen * 126.
hebbelijk — tamelijk, nogal; v.
d. geducht, nogal erg 112,
182, 438. (vgl. onhebbelijk!)
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heetekoek - pannekoek 444.
heetedet - Brugs voor: heette
het. 522.
he'je - heb je. 105.
hekepennink - Satanspenning,
toverpenning
duivelsgeld,
359.
helhol - duiker, viaduct 441.
helt (e) - Kortrijks voor: helft
* 393.
hen - heb, hebben 88.
herbakken - hem laten herbakken - eigenl. zich laten
herboren worden; v. d.
kazak keren, van religieuse
of politieke opinie veranderen om profijt 446.
herbergschje - Brugs diminutivum van: herberg 473.
herdelijk - dragelijk, uitstaanbaar 350.
herderen - weiden * 207.
hermaals - nogmaals; herhaalde malen 487.
herrewaard - van hier 271.
hersenpekken - piekeren, zaniken 365.
herte-alleen - eenzaam, moederziel alleen * io8.
hertinne - wijfjeshert, hinde
397.
hetsss - ook: hatsji - interjectie bij 't niezen 531.
heure - uur 479.
bier - van hier en ginder van heb je me daar! * 8.
hoensdag - woensdag 136.
Gulden Woensdag - O.L.
Vrouwmis op Kwatertemperwoensdag in December.
Zie: Jubileum-uitgave dl.
VIII, blz. 245 vig.
hoepelen - sukkelen * 363.

holde - uitgehold, hol 370.
hoirie - (accent op - le)
stam, filiatie 406.
hommelvocht - bier * 308.
hoofdzwere - hoofdpijn 360.
hoofdverlies - sterven van het
(geestelijk) opperhoofd * 25.
hoogdragend - betekenisvol
84.
hoogkerke - purisme voor:
kathedraal ; ook: koor i66.
hoogputmaker - hoofdgrafmaker,
oppergrafmeester
(nl. de Minister van Binnenlandse Zaken to Brussel,
auteur van de wet op de
laicisering der kerkhoven:
Van den Peereboom) 159.
hooimaand - Juli * 81.
hoorns - voorhoofdknobbels,
symbool van de hoorndragers 202.
horken - luisteren (Eng. to
hark) 170, 485 ; * 214.
horlogekasse - spottende allusic op de vrijmetselaarsloge
214.

hospitaalnunneke - gasthuisnon, geestelijke ziekenverpleegster 174.
houdend - duurzaam, onvergankelijk 615.
hu'lder - hunlieden, hen 198.
hulle - deksel io8.
hulpe - hulpkracht, helper
305.
hutsepot - nietswaardig of onbeduidend mens, yolk van
gering allooi ; 119, 420;
hutsepotterije - nietswaardig
yolk 445.
Ichteghemsch - 't en was geen
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Ichteghemschen 336. - het
was geen geringe stoet.
Ichtegem gaat nl. in de
volksmond door voor „'t kakkernest" d.i. het jongste,
geringste, minstvermogende
van de vier plaatsen Torhout, Lichtervelde, Kokelare en Ichtegem. (Biekorf
III 253).
iefvrouw - Kortrijks voor:
mejuffer. * 23.
ievers - wellicht, waarschijnlijk 31 2 ; ergens 47.
ijel - ijdel, ledig 598.
ijzer slaan - onzeker klinken,
stamelen * 392 (vooral het
met „dikke" tong spreken
van bedronkenen).
ijzertje - een ijzertje in de
kolen hebben - aanstalten
maken, op het punt staan
om 71. (niet bij De Bo).
iksche - Brugs diminutivum
voor: ik. Ikje met zijn Krikje - ik en mijn kruk 486.
indachtigheid - heugenis, gedachtenis * 37.
indlijk - eindelijk 523.
in en uit - helemaal * 17.
ingaan - beginnen * 15; binnengaan * 86.
ingang - intrede * 157.
ingeven - instemmen, toegeven 35o.
inkomen - intrede 336.
inleggen - inleggeld betalen
428.
innewaardsch - van binnen de
stad * 214.
inte - inkt 205.
inte-flasschelke - inktflesje
384.

invaren - to gemoet varen
* 386.
invieren - inhalen, plechtig
inhuldigen * 25.
inzien - ontzien, eerbiedigen
197.
Ipersche pereboom - ironische
zinspeling op de liberale
minister A. van den Peereboom (zie aldaar) 304.
is 't bijaldien - compromisvorm uit: is 't en bijaldien
dat - indien 144.
it - Brugse uitspr. van: eet
522.
jaar - nieuwjaar * 8.
jaarspreuke - chronogram 83.
jaa'z - ja zij (bij ondervergezegdewerkwoord)
staan
i86.
Jakebijns - Jacobijnen 154.
jakke - blouse, japon 99.
janverdikke - jandorie, basterdvloek 436.
jaren blok - de jaren x, 't jaar
van S. Juttemis * 416.
ja-te - ja, dan (versterking bij
grote verwondering of verontwaardiging) 485.
joeldag - kerstmis 148, 161.
jonkheid - jonge man 45.
jonste - gunst, goedgezindheid * 151.
jukken - jeuken 515.
junnen - gunnen * lox ; toewensen 214.
junste - zie jonste; - zijn
junste doen - zijn aalmoes
bijdragen 317.
kabberdousifieren - maken tot
geregelde kroegjesbezoekers;
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kabberdoeske - huis van
ontucht 473.
kabberdousman - bezoeker
van ontuchthuizen 473.
kalanderen - eigenl. tarwe
zuiveren van kalanders of
snuitkevers; v. d. doen verdwijnen * 319.
kalant - klient 513.
kaleko - kromspraak voor :
calicot, katoendoek (wellicht bij comische woordspeling met kaal) 460.
kalote - kruinkapje voor kaalhoofdigen (priesters dragen
het vaak ) v. d. scheldnaam
voor katholiek ( cf a bas la
calotte ) 474.
kalsije - steenweg (chaussee)
431kaneunink - my. kaneuningen
- ererang in de bisschoppelijke curia 211.
kant - al geen kanten - in
't gebeel niet 93 ; - geen
kant houden - niet overeenkomen 104.
kappe - op zijn kappe gereden
zijn - belasterd worden 317.
kapperling - spaander, afhaksel 335.
karonje - kreng 158.
kasse - broeikast 593.
kassijn - eigenl. fra. coussin,
vensterkussen ; v. d. vensterbank (zie boven bij : harloge) 486.
katje - katje mij, katje weer
(uit het kinderspel : katje
spelen) - poets wederom
poets, tik je mij, ik tik je
weer 557.

katrol - kater (zie De Bo)
359.
kave - schoorsteen, schouw 46.
kavelen - verdelen 431.
kazakke - uniform 407; - hun
k. keren - gemakkelijk van
godsdienst of politieke opinie veranderen 411.
kazakske - bovenvest; op
zijn kazakke krijgen - slagen
krijgen 31.
keeste - kiem 404.
keer - een keer - eens 168,
259 (vgl. fra. une fois).
keeraafsch - ook : averechtsch
- links, liberaal, vrijzinnig,
antikerks 158; verkeerd 178.
keizeren - keizer zijn of spelen
492.
kennelijk - herkenbaar 52.
kerken - ter kerk gaan * 177.
kerkhofmol - grafmaker; vgl.
keukenmol 159.
ketje mij ketje weere - 157
(zie boven : katje ) .
keukenmol - potkijker, keukensnuffelaar 165.
keun - konijn ; v. d. domhoofd,
naleveling 492; konijntje
* 372.
keur ( e ) - kans tot kiezen, gelegenheid * 17o; I 0.
kiesmaniere - verkiezingsstelsel 406.
kiestol - cijns, als voorwaarde
van kiesrecht voor 1892,
* 14.
kilotje - brood van een kilo
459.
kindeken - het beeld van de
medemens in de ooglens 303.
kindermoord - abortus 387.
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kindsgezind - kinderlijk genegen 478.
klakken - klappen, kletsen
258.
klampe - klomp 406.
klappen - zie: werke; praten, omgaan met 108,
170.
klapziek - praatzuchtig 319.
klavergazette - boerenkrant ( ?)
344.
klesse - klis 291.
kleuterspaan - rammelaar 522.
klijp - ende klapbegaafdheid
-taalvaardigheid (van:
klipklap - prietpraat) 436.
klijpklappen - kallen in 't
honderd, prietpraat verkopen 438.
klinkaart - klinkend muntstuk
2 06.
klinken - schellen, bellen 459.
klinker - geldstuk 373.
klippeldicht - knittelvers 56.
klokzolder - klokkenkamer
426.
klooster penitent - klooster
voor penitentinnen (bekeerde zondaressen) 597.
lduit (e) - geldstuk van 5 cent
* 353; 433.
klutteren - rammelen (met
zijn knekelgebeente) 450.
knabbel-atif - leuke woordvorming naar: accusatief
enz. - lekkere mondkost
* 335.
knechtebrokke - ook: knechtejongen - knaap; soms ook
voor: jongensachtig meisje
455.
knechtekind - mannelijk wichtje * 105.

knechtjesschole - jongensschool * 171.
knikker - voor: nikker(?) duivel 347; - ja knikker willoos volger van de gezagspersonen 497.
knikkersaanzichte - niets beduidend gezicht van ja-knikker 497.
knok - plaats waar drie of
vier wegen saamlopen 400.
knotteraar - kritikaster, sputteraar 295.
kobbenetdraad - S. Jansgaren,
spinnewebdraad 46.
koeke - iemand zijn k. beuteren 453 - zie beuteren.
koekuit - koekoek * 23o.
koest - couche! (bevel aan
een hond) hou je rustig!
52o.
kokerullen - mompelen, onverstaanbaar spreken; v. d.
ook: comploteren 605.
kokesse - kookster 194.
kokkedekok - de haan; toegepast op keizer Napoleon III.
144.
kokkedekokken - kraaien 144.
kokuit - zie koekuit; v. d.
natuurlijk kind, bastaard
104.
komen - beginnen, worden
(vgl. eng. become) 444.
kommer - late kommer - laatkomertje * 16.
kookgesticht - praefamiliale
huishoudschool * 23.
koolbrander - duivel; v. d.
ook: carbonari - italiaans
vrijmetselaar 215.
koolzweer - ook: kole, kool-
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bloedzweer (cf. fra. charbon) 212.
koorneerde - vruchtbare
grond; Ik worde wat dunne
te liggen van koorneerde ik begin aan geldgebrek te
lijdcn 339.
koove - hoofdsluier, doek
* 286.
kop - kopstuk, opperhoofd
431; Brugs voor: koop, 531.
kopt - Brugs voor: koopt 522.
kopke - postzegel 341.
kopvrouw - opkoopster 325.
kornel (accent op-el) - pit,
noot * 222.
korse - koorts 396.
kortborstig - compromis van:
aamborstig en kortademig.
450.
kortewagen - kruiwagen * 119.
kortvergif - alcoholische dranken (vgl. korte drank)
* 322.
kosemetief - kromspraak voor:
cosmitique 532.
kosten - konden * 16.
kot - gevang 118, 222.
koud - nooit k. zijn - nooit
ophouden 457.
koutenansie - gesprek, gezellig
verkeer 104, 170.
Kowtje - Brugse uitspr. voor
de vleinaam van Jacobus

327.

kozijntjes - flerecijn, podagra
304.
kraakschoen - schoenen uit
krakend leder 470.
krank - krachteloos 598.
krebbe - krib; v. d. mondkost
* 17o.

kredikol - Brugse kromspraak
voor: klerikaal 453.
krecsch - vl. t. v. krijschen
(zie aldaar).
krempen - ineenkrimpen 147.
kriegel - kregel, oplopend
van humeur 515.
kriepen - kreunen, januneren
* 23.

krijgelaar - tuk op krijgen, hij
die krijgachtig is ( ? ) 218.
krijschen - kreesch, gekreschen (spreek: sx) - wenen
'74.
krikke - kruk * 282.
krocht (e) - purisme voor:
crypte 307.
kroei - vl. t. van: kraaien (zo
ook: waaien, draaien) 145.
kromhout - misgroeid yolk,
weerbarstigaard 353.
kruidekoek - ontbijtkoek,
zoetekoek * 20.
kruien - zich inspannen van
geopstipeerde dieren bij de
ontlasting 403.
kruisgebed - gebed met uitgestrekte armen 407.
kruiske - ridderkruis, decoratie 493; een kruiske geven
over iets - afzien van, prijsgeven 465.
kruisstrate - zie: knok 400.
kuilen - omhoogwalmen 271,
de tabaksrook laten opwalmen * 344.
kwaadkeuren - afkeuren
(antoniem bij: goedkeuren)
283, 481.
kwaen - kwaden 177.
kwaarten - etymologiserende
spelling voor: kaartspeien
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170.

kwakpuid - kikvors 103.
kwalijk - kw. gekomen zijn onwelkom zijn (vgl. fra.
etre mal venu) 184.
kwamsuis - zogezegd, bij voorwendsel; zie consuis - 378.
kwaweerdicht - ongeluksvers,
weernoedsuiting 574.
kweek - kwaak! misprijzende
interjectie, die men priesters
achternaroept 475.
kwekken - kwaken, kraaien
89.
kweliend - lijdend, ziek 414.
kwestie - wie weet? ik vraag
me of of; 78; 253; 548.
'k wil - ik wenste, ik zou willen dat 55.
Laai - de blakende vlam; v.
d. de vuurgod(?) i76.
lachen - gaat ge 1. dan? ben je mal? wil je er mee
spotten? * 12.
lafheilige - zwakkeling 419;
compromisvorm tussen lafhertig en schijnheilig.
lam - lam dronke - smoordronken 1 o8.
lamoesen - vleien, strelen,
liefkozen * 149.
land - 't land van de vrijheid
en de roei broeken - Frankrijk 144.
landbestek - uitgestrektheid
* 187.
lanke - flank *III.
langen - verlangen, hunkeren * 27.
lang pier cella paix - komische speling met het
woord van Napoleon III:
l'Empire c'est la paix 531.

lange-grammen-duim-of-zoo spottende naamverhaspeling
van de financier: LangrandDumonceau, die rond 1865
in een groot politiek schandaal onderging 491.
lansievendel - lansvaantje,
standert 326.
lanteerne - de 1. halen lichtend voorgaan naar
boven( ?) 473.
lap - codicille, bijgevoegde
voorwaarden van verhoogde
huur 344.
laten - om alzoo te 1. - bedenkelijk; om er maar liefst
over te zwijgen I 30 ; - late
varen - laat staan, a fortiori
379.
latte - withouten belegstuk op
de rug van het booghout op
de handboog 429.
laudaat - lid van de H. Sacraments-erewacht * 39o.
leeband - leiband 199.
leefte - levensonderhoud, bestaansmiddel 31o.
leeger - lager 186.
leen - leiden 173, 196, * 169.
leeraar - scholier, leerling
* 2 66.
leerhuis - purisme voor: col.
lege * 5o.
leeringe - onderricht, onderwijs, catechisatie 119.
leerwinkel - purisme voor:
atelier 197.
leerzaamheid - studiezucht
* 21.
lendezwere - lendenpijn, lumbago, sciatica 303.
let - lidmaat * 279.
letje - wijle, tijdje. Eigenl.
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lettel, luttel - weinig 216.
letter Sinte Pietersletter oude, gotische drukletter
182.
lettervergetende - weinig (luttel, lettel, letter, eng. little)
vergetende. Ironische zegswijze: omdat ze nl. nooit
veel wisten 204.
leugenpander - leugenmand
* 317leute - pret, plezier 171.
leven - beleven * 26.
liberater - woordspeling op
liberalen + hater van de
echte vrijheid 27.
lichtemesse - feest van O.L.V.
lichtmis, 2 februari 200.
lieverallen - ironische woordspeling op: liberalen 473.
lieverie - livrei 440.
liggen - het niet laten liggen
-niet onderdoen voor 460.
lijdzaam - draaglijk * 2 I 2.
lijkdeure - zie: enddeure 359.
lijk (e)lake - trekpleister;
bloedzuiger, echel 432.
lijnwaad - v. een schip vlaggen, wimpels 402.
lijve - to lijve - met man en
macht, op eigen kracht;
ook: in eigen persoon; 251.
lochting - tuin, groentenhof
297.

lokken - likkend zuigen * 116.
look - daar is 1. in den
meersch - daar is onraad,
gevaar; daar zijn ongewenste
getuigen 8.
Lophem - naar L. gaan - aan
de haal gaan ( ?) 481. (niet
bij de De Bo, noch bij Cornelissen).

losch - eigenl. loens, scheel losche hoofdzwere - vliegende hoofdpijn 360 (vgl.
scheel van hoofdpijn zien).
Lowijdijswijt - ironische spelling van Louis XVIII. 206.
luchtbol - luchtballon 461.
luchten - verlichten, lichtgeven 460.
luchtje - lichtje 179.
lufer - eigenl. luifer - deugniet, schelm * 362.
maaije - worm, made 261.
maalje - steek van een breiwerk 357.
maarte - meid. * 156.
maghen - voor: maggen, 3e
pr. my. v. mogen.
maken - van iets of iemand
niet maken - niet houden
van, voor weinig aanzien
445.

makke - herderstaf * 192.
man - van den man maken zich aanstellen, kale drukte
verkopen 405.
maneklaren - unipersoneel:
helder maanweer zijn * 23 1
manhuiskind - diakenhuis bewoner, inwoner van een
oude lieden-tehuis * 226.
mankrachtigheid - mannenkracht, viriliteit 311.

mantel - mantel van de schouwe - schoorsteenmantel Io6.
ma pawol - ironiserende krompraat, om iemand na to
doen die de r niet kan spreken. Voor fra. ma parole op mijn woord 56o.
marbel - marmer 87.
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marmotte - mars, draagkraam
203.
marsjang - Marseillese en
Brugse uitspr. voor fr. marchand - koopman 531.
maskeren - zich vermommen,
gemaskerd lopen (mediopassief ) 248.
mastklemminge - Volksvermaak in West-Vlaanderen:
de mededingers wedijveren
om met zeep bestreken mast
te beklimmen. Hier ironisch:
wetgevende of gemeentelijke
verkiezing 548.
matje - maatje, kameraad
306, 436.
matote - eigenl. matrote slordig vrouwmens, oude toverheks 401.
matroone - oudste besje in
een oudvrouwtjcs-tehuis 459.
matsch - moe en matsch uitgeput, vermoeid 306.
matsenaar - metselaar 239.
me' - men, wij 105, 200.
Meenen - Meenen is bij Allewine - Wvl. spreuk voor:
meenen is ijdel work 480.
meeninge - uit meeninge in ernst, met overtuiging, gemeend III, * 100; bedoeling, intentie 281.
meenste - in ernst, iets gemeends, ernstig gewilds
* 145.
meerder - groter * 46; 117.
meerzen - vermeerderen, vermenigvuldigen * 49.
meeste - grootste i o8.
meestemmen - in iets m. instemmen m.i. 69.
meesteren - behandelen als

medicus; ook dokteren bij
een dokter * 221; 178.
meetlint - rolmeter 183.
meetstake - uitgangspunt of
-streep bij een spel 354.
meeuwen - miauwen 207.
meiselijk - jonkvrouwelijk,
voor meisjes bestemd 371.
meisen - meid, z. maartc 361.
mesdag - feestdag a 301.
mestasse - Brugs fr. voor:
moustache, snor 532.
met dat - zodra als 109.
metsenaarsdiendere - vrijmetselaarsbode 417.
meugen - lusten * 100.
meulenaar - molenaar, mulder 363; meikever 352.
meulenstake - molenstander,
eiken as waarrond de windmolen draait 168.
misdrukken - verkeerd gedrukt worden (medio passief) 249.
mishanden - hinderen, ongelegen of ongepast zijn 279.
miskomen - misstaan, slecht
bevallen, hinderen 8g, 438.
misse - vergissing 131, 263.
miszitten - misstaan, kwalijk
passen 58.
moeder Caesaria - de overste
van het Penitentinnenklooster toen gevangen gchouden
onder verdenking ecn meisje
van lichte zeden tegen wil en
dank te hebben weerhouden.
Dc overste werd vrijgesproken 372.
moedernacht - Kerstnacht
162.
moegeschart - moegekrabd
189.
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moete - vermoeidheid * 178.
molybdomanteia - loodtoverij,
waarzeggerij door loodsmelting in water 200.
mondspel-ondervindinge voorgewende ervaring, alwctendheid met de mond,
niet metterdaad 194.
monkelen - glimlachen 399.
monsterman - purisme voor:
commis voyageur, handelsreiziger 202.
mooi staan - van een hoed
gezeid: opzitten (fra. faire
le beau)
moordkasteel - fort, militaire
vesting 26.
mostaardzaadje - evangelisch
beeld voor: de Kerk 34, 62,
220.

mostelle - mastel, ontbijtkoekje 341.
mote - aardberm 427.
mu - Mnl. men u 547.
muizen - muizen vangen 206.
mulhoekske - stofhokje, handelszaakje van niets 494.
muschenschuw - vogelverschrikker, denkbeeldig gevaar 193.
mutse - met scheef opgezette
mutse - slecht geluimd 437.
muzel - doedelzak, cornemuse
534.
na - naar * 45.
naaldegeweer - geweer, door
naald tot afvuring gebracht
492.
naar - nabij, dichtbij * 7.
naarkomen - bezoek brengen
* 254.

nachtjakke - nachtjapon
slaaprobe 361.
nadien - nadat * 82.
naken - aanraken * 4o.
namen - noemen 61o.
nare - dichte, naaste 198.
nasen - voor: naarzen - naderen 547.
Nasten - vleinaam voor: Ignatius 451, 497.
nationaalgoed - „zwart" goed,
tijdens Franse Revolutie aan
de Kerk ontroofd 220.
nauwzichtig - kortzichtig, bijziende 57; enghartig, scrupuleus ( ?).
nedersprietelen - neerstralen
als door een zeef 53.
nee - g - neen gij (vicarierend syntagme ) 1 76.
nemen - zoo genomen - bij
veronderstelling 149.
neschen - nat maken, bevochtigen * 139.
nest - moeilijkheid, verwikkeling 481; - positief van
nestel - strik, hinderlaag
161. in nesten steken, uit de
nesten helpen 19o.
neuze - tot het uit den neuze
komt - tot walgens toe 59.
nieten - voor nieten - gratis
. 197.
meuwdag - nieuwjaardag 161.
nieuwjaarsavond - oudejaarsavond 17o.
nievers - nergens 9.
niipen - Brugs: nijpen (belasting afdwingen) 5 2 2
nimendolle - niets (met al)
531.
nittel - netel 481.
noesch - scheef * 221.
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nolde - Brugs: naald 531.
nomen - noemen * 79.
non-de-tribele - basterdvloek
383.
noordwester - hoofdbedekking
van de zeeman bij stormweer. Hier is de bisschopsmijter bedoeld 356.
nuchting - ochtend 509.
nunnelochting - moestuintje
in een nonnenklooster 49o.
nuttinge - purisme voor: H.
Communie * 5o.
of - als, dan 526; indien 105,
53 1 ; * 7.
oft - indien het 538.
olleenegaan - alleen lopen
522.
omdat - opdat 6o.
onderlaag - onderliggen, nederlaag 134.
onderliggen - overwonnen zijn
497.
onderpasteren - onderpastoor
zijn * 409.
ondervindingsregel - empirische wijsheid 125.
ongekwollen - zonder kwelling, ongeplaagd 139.
ongemoed - ontmoedigd * 117.
onkost - schade 339, 403; (cf.
fra. a ses depens).
onnoozelaar - onschuldige
dompelaar; ook: naleveling,
duts, domoor 1 21.
onnoozelheid - onschuld 151.
onroerlijk - onverzettelijk,
onverwrikbaar 174.
onschrikbaarheid - onvervaardheid 615.
ontbeiden - verwachten * 403.
ontboden - uitgenodigd 62.

ontdelven - opgraven * 141.
ontgaan - ophouden to kloppen, stilvallen 614.
ontkeerd - gaan bederven
(van melk bvb.) 153 ; afkeren van het goed * 256.
ontlaten - ontspannen, los
1 45; 429ontleven - (vgl. ontzielen)
sterven * 25.
ontpellen - ontschorsen 394.
ontsteken - in brand geraken
9; een pijp opsteken 106.
ontwekken - ontwaken * 7.
ontzachelijk - schrikwekkend
485.
ontzeggen - weigeren 149.
ontzonden - zuiveren van zonde * 68.
ontzwichten - vermijden,
zwichten * 143 (compromisvorm).
onverweets - ook: onverwist onbewust, onverhoeds, onopzettelijk 157.
oog - een paar oogen zetten groot verwonderd opkijken
476.
ooge - zin voor symmetric
(vgl. fra. avoir l'oeil) 325.
ooit - altijd * 35.
oordje - klappen voor een
oordje 't voer - praten in
't honderd 473; - oordje
beutere - de waarde van
een duit.
oorebeeste - sprietworm 58.
oorkondschap - purisme voor:
documentatie, bewijs * 295.
oorlof - purisme voor: afscheid, conge 505; - met
oorlof gezeid - met permissie 402.
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oortje beutere - zie: oordje.
op - tegenover 467; op... of
neere - voor en na 259.
opgaan - (een lied) aanheffen
500.
opgebracht - opgevoed 373.
oppergaai - oppervogel op een
schietwip:
bier
ironisch
voor: burgemeester Boyaval
to Brugge rond 1865. - 428,
467.
opperwaard uit - absoluut, in
't geheel 313.
oprechten - inrichten, organiseren 29.
opschooren - steunen, schragen 434.
opsteken - influisteren 3o.
oude - leeftijd, ouderdom
* 183.
oudeleurders - oudekleerkoper
en verkoper 402.
oudeman - den o. hebben zonder levenskracht zijn
(gezeid van kinderen die lijden aan darmtering) * 28.
over - over dat het ging - zo
goed of zo kwaad als h.g.
361.
overanderdaagsch - derdedaags 36o.
overeenkomste - eensgezindheid, harmonie 68.
overhands - beurtelings, achtereenvolgens 66.
overjaren - in leeftijd overtreffen * 178.
overlommeren - beschaduwen
393.
overschrikkelen - overslaan,
niet vermelden 115.
overslager - omslag, couvert
437.

overtijd - onlangs I II.
Paaschlelie - madeliefje( ?)
251.
pakkelijk - confiskeerbaar 491.
pakken - het ferm binnenpakken - solied drinken
484.
palfijnen - handelen zoals
Palfijn, de Vlaamse gynecoloog * 221.
pander - armkorf 513, broodkorf (panarium) 127 panderke id. 457.
pane - fulp, fluweel * 121.
panne - lader van een geweer
74.
pannekoeksmaand - December *118.
pap - pap met de weggen
(eigenl. broodpap.) Hier komische omzetting voor: weg
met de papen! 474.
paradijs - begrafenisdeur van,
een kerk; zie endeldeur (wegens het In Paradisum?)
337.
paretje - paretjes maken met
iemand - veel vertoon jegens iemand (fra. parade?)
Parie - Parijs 531.
parissie - leuke spelling voor:
par ici 531.
paruke - pruik 165.
pas - op 't zelve pas - op dat
moment * 99.
paslood - peillood 305.
pasteren - pastoor zijn * 359
pateel - schotel * 372; 171.
patenteman - cijnskiezer 351.
paternoster - bidsnoer 378.
patientie scheppen - geduld
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oefenen (vgl. courage scheppen) 54.
patientig - geduldig 406.
patronen - patroon zijn; tot
patroon dienen * 128.
pauw - vliegende pauw - zie
hekepennink 359.
Pauwken - misprijzend diminutief voor de liberale Brugse minister: Paul Devaux
551.
pauzen - paus zijn * 214.
pawasol - kromspraak voor
parasol. Zie ma pawol 56o.
peerdeplu - comische taalspeling met fra. parapluie 437.
peerdenwijs - bevoegd in het
fokken van paarden 344.
peerdevlader - paardenviller
123.
Peereboom - Minister A. van
den Peereboom, liberaal
Staatsman (1812-1884).
Hij was geen vrijmetselaar,
werd kerkelijk begraven,
maar fungeerde in liberale
kabinetten en paste de laicisatiewet op de kerkhoven en
de vrome stichtingen toe
i68.
peernelne - Brugs voor: flanellen 531.
peetje - peter, doopvader; ook
grootvader IIo.
peetjesletter - grote leesletter
voor versleten ogen 375.
peisdoek - wellicht drukfout
voor peishoek - plaats waar
men rustig kan nadenken.
in den peishoek kijken - een
zaak rustig en langdurig
overwegen 341.
pekkel - pikkel * 16.

pekkelbeen - knekel 177.
pecken, pekken - prikken, steken 34, 88.
pekker - schoenmaker 605.
pele - schil, bast 384.
pelgrimme - p. vanoversee James Weale, Gezelle's engelse vriend to Brugge, archeoloog 546.
peme - peem - onkruid,
hondsgras 191.
pennemensch - (vgl. fra.
homme de plume) dagbladschrijvelaar 52o.
penewarije-winkel - kleinkraamwinkel, winkel voor
dingen van dagelijkse voedingswaren van geringe
waarde 2o2.
penitente - berouwhebbende
publieke vrouw 71.
pensioentje - pensionskost 470.
peper geven - ook: katoen geven, poer geven - vlijtig
doorwerken, zich krachtig
inspannen * 371.
percis - precies, gepast 470.
pereboom - ook perreboom;
eenen p. maken - op de
handen staan, met de benen
in de lucht (fra. faire le
poirier) 304.
perselekker - ook: pertselekker
- onhandig schutter, die zijn
schot vlak bij de pers van de
wip laat afgaan 429.
personaliteit - persoonlijke hatelijkheid of schimpscheut
56.
Petrus Pek - comisch voor:
Pietje Pek - de duivel; ook
de Dood, als gepersonifieerd:
Pietje de Dood. 216.
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pieperling - kus, zoen * 279.
pijpkoter - ook: pijpkot ( t) erare - al wat gebruikt wordt
om de Rib to zuiveren (fra.
cure-pipe) 475 pijpepeuter
of -uithaler.
pijke - lans, pick, hellebaard,
spies 172.
pijkens - schoppen (in kaartspel) 338.
pijlraper - eigenl. helper bij
vogelschieten;
hier:
het
handlanger, meeloper 248.
pijnder - lastdrager, witkiel

pontom - voor lat.: punctum
- tot slot 276.
pooize - pauze, keer, poosjc
170.
populierenbledtje - voor: een
tong zo beweeglijk als cen
popelbiad 438.
pootelen - oneerbiedig behandelen, bezoedelen, verfomfaaien 72.
portionkeldag - 2 augustus,
feest van Portiuncula, inwijdingsdag van de kerk van
S. Franciscus van Assisie
224.

283.

pikeur - steenbikker 439.
pinten - versieren * 141; 361.
pintinge - opsmuk, versiersel
457.
Piot - naam van Ch. Piot, de
Belgische historicus ( 18 I 2-1899 ) . Ook spotnaam voor
Belgisch infanterist 545.
pitje - Brugs voor: peetje, peter 521.
plaatse - dorpskom 204.
plak-kasse - purisme voor:
valvae - aankondigingskastje 142.
plakweeg - leem, kleiaarde
447.
platon - Brugs voor: peloton
428.
poer - poeder 74.
poerhoorn - buskruitbuisje
i 08.
pokkepit - pokdaal, litteken
van een pok 249.
policiemutse - soldatenkapje
van de linietroep of de lanciers 31.
pompernikenhof - Brugs toponiem ( ?) 440.

postelen - niet in De Bo. Misschien drukfout voor: pootelen - pootjesgeven, vleien?
474.
postelijk - apostoliek; zinspeling op een der kenmerken
van de ware Kerk Christi
418.
postjestekker - plaatsjesjager
474.
potizeke - snuisterdoosje; ook:
spaarpotje 205.
potschijve - potdeksel 581.
potje breekt...- cf. de spreuk:
potje breken potje betalen verantwoordelijk zijn voor
aangerichte schade 226.
pottekarijewinkel - aardewerkwinkel 202.
potverdikke - poddorie (basterdvloek) 439.
potverneuzelzakt - poddorie!
(spelende basterdvloek) 536.
pouf - pofmouw. Ook: alles
wat in de costumering de
vormen afrondt: bvb. het
cul-de-Paris 594; * 1 53•
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prekel - prikkel, prikstok 172.
preufstuk - staal, monster; bewijsstuk 373; 286.
preusch - ook: preutsch hoogmoedig, fier 107; 480.
preuve - tot preuve v. dien ten bewijze hiervan 56.
prijs - om prijs vechten worstelen, boksen.
prisie - schatting (ook: prezie,
prezij, prezij) 300.
processiewijs - als in processie
(vgl. fra. la caravane passe)
189.
prochie - parochie, kerspel;
ook: gemeente, dorp, vlek
122, 163.
proeven - beproeven, proberen 252.
professen - plechtige kloostergeloften afleggen, of/en afnemen * 159.
pronken - pruilen, mokken
379; koppig zijn ii o.
pront - dadelijk, spontaan
(fra. promptement) 304.
propoost (e) - gesprek, rede
187.
protegalle - ook: prottekalle
(portogallo) - sinaasappel.
prullen - dwaasheden, kinderachtigheden (lat. nugae)
1 35, 293.
puid - ook: puit - kikvors 88.
puitedwaas - zo dwaas als een
kikvors 9 I .
pullemuts (e) - voor: peluwmuts, slaapmuts 241.
puls(t) - poll 323.
pupe - pijp (van de kaarspan
nl.) 179.
puppe - stropop, vogelverschrikker 298.

putmaker (e) - grafmaker 99.
puupke - pijpje. De ij tussen
twee labialen wordt ii in het
kustwestvlaams.
queu - staart (van de pruik
nl.) 206.
quiii - voor fr. qui (sterk rhetorisch gesproken) 494.
quinquet - Belgische petroleumlamp 46o.
R. d. V. - het Antwerps hekelblad Reinaert de Vos
van Lod. Vleeschouwer 527.
raadselman - raadselopgever
175.
raapspijze - ook: raapsoepe rapenmoes, rapenbrij 475.
rade - to rade komen - kun-

nen begrijpen * 78.
radt - Brugs voor: raadt 523.
rake - zie: roep 433.
rebbe - aan de rebben houden
- zin hebben, zinrijk zyn,
sluiten (v. een redenering).
vgl. fra. cela tient 257.
rebbeken, - ribbetje; witte of
gele strepen of galons op
militair uniform 31.
rechtuit - dadelijk 214; 356;
duidelijk, zonder beeldspraak
of ornwegen 434.
rechtzinnig - rechtgelovig, orthodox 42o.
redens - woorden, discours
318; arme redens - dwaze
of onwelvoegelijke praat,
nonsens 109.
reeuwstroo - ook reeuwkaf ;
lijkstro, waar het lijk op gelegen heeft * 28.
refter - eetzaal, refectorium
in klooster of College 81.
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reie - de Brugse grachten en
singels 496.
reke - drukregel, versregel
* 24; 9; 107 - rij 398; - to
reke - achtereen I 70.
rekenen - rakelen; asschen r.
- asse ziften 165.
rekhalzen - reikhalzen, hunkeren * 224.
rek'mandeeren - aanbevelen,
fra. recommander 55.
rekwijd - wagenwijd * 321.
reschieren - wagen, riskeren
* 233.
ribbedibbedib - klanknabootsende spotnaam voor: de
trommelaar 444.
ribberol - Brugs voor: liberaal 408.
riddren - beredderen 489.
ried-prochie - riet-dorp (vertaling van de naam Cana
16 2.
rijfraf - heffe van yolk 248.
rijfkerafke - uitschot 521.
rikke-rikken - kwaken als kikvorsen 581.
rippe - interjectie bij het
doorsnijden van een stof 366.
risschieren - zie: reschieren
464.
roep - de roep en de rake de reputatie en de daad 433.
roep - geestelijke roeping * 89.
roer - geweer 543.
ronduit rondom - grosso modo, op de gis 300.
ronken - snurken 109.
roobroek - frans infanterist
480.
rooi - moeite * 52.
rooloop - roodvonk, scarlatire ( ?) 31.

Roomsch steenschrift - inschrift, inscriptie, monumentaalschrift 87.
rooze - geblad (d) erde rooze
- eresypelis phlyctenoida.
rossekot - ook: orsekot - rosmolen 378. (bij het malen
van graan door middel van
paardekracht).
rouwen - deren, ruw aanraken * 36.
ruut - eigenl. praat; - noch
ruut noch muut horen niet het minste geruis horen
198.
rugge - rogge 191.
ruimer - romer, glas * 156.
ruiterije - ruitersbende, genootschap van paardrijders
363.
ruitewijs - ruitvormig 326.
ruize - moeite, last; ook: ruzie
* 27.
ruk - wisselvorm voor rik rug 618.
runderpeste - muilplaag 402.
ruze - zie: ruize 460 ; met r.
-met oite,nauwelijks10.
Sander - voor: Alexander de
Groote 429.
Salvo meliori - behoudens beter advies 48o (Gezelle pseudovertaalt leuk: zalve aan
mijn oore!)
Santekwant(e) - opstopper,
kaakslag * 364.
sarge - de groene sarge - het
kerkhofgras, de grafzode 57.
Savele - zwaard, sabel 166; savelken - sabeltje. Een savelken aan hebben - lichtjes
beschonken zijn 605.
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scampavi - ital. etymologiserend: scampavia (schampavie spelen) - zich geruisloos
wegmaken 454.
schale - bedelbus, Klingelbeutel 221.
scharrekop - gladgeschoren
hoofd 205.
scharten - krabben 310, 184.
schailwe - schaduw; - schaftwe geven - z. katoen geven
399; dat 't schailwe geeft bovenmatig, overdreven.
schavelinge - afschaafsel 335.
scheermeulen - scheermolen;
instrument in de oude weeftechniek om de scheerte of
keten op te winden voor ze
geboomd wordt op het weefgetouw 353.
scheezak - schedezak, dijzak
waarin het mes stak 180.
schene - iemand tegen de
schenen waaien - bevechten, tegenwerken 193.
schetteren - schitteren 477.
schettewerk - lattenwerk, traliewerk 363.
schier - plots 519; dadelijk
* 220.

schikken - plan hebben * 26.
schillen - schelen, aangaan; de
schuld zijn van 443; dat het
te vele schilde - over zijn
bout ging iio.
schippe - schup, schop 200.
schippen - ontrond uit: schuppen, - schoppen * 331; 156.
schoeljedair - komische taalspeling met schoelie en solidair (vrijmetselaar) 461.
schoen - my. v. schoe schoen * 12.

school-bank-rijder - student,
scholier 107.
school-vrouwe - onderwijzeres
197.
schoone spreken - bidden,
vleiend vragen * 218; smeken 285; 397.
schoonigheid - schoonheid, bevalligheid 26o.
schorre - kalksteen, arduin plavei * 215.
schot (e) - bier: stem, bij een
verkiezing 467.
schotter - schutter (kruisboogschutter) 467.
schrank - adj. overkruis, overdwars, in de vorm van een
S. Andrieskruis 363.
schree - schrede, voet (als
lengtemaat 73.
schreemen - schreien, wenen
435; 113.
schrepen - schrapen, afkrabben 357.
schrijfkundig - geletterd 318.
schroOn - schroden, repen 183.
schrootje - lijkwade * 364.
schijveren - wentelen, draaien
* 356.
schuiterije - schutterij 467.
schuw - bang, schuchter 378;
erg, gruwelijk 429.
seelesijs - comische kromtaal
voor: Syssele bij Brugge.
seemen (s) - basterdvloek uit:
Jemenis, Jesus Maria 438.
sekreet - geheim 178; ook aalput.
sere - pseudo-middelnederlands voor serre - broeikast
538.
shfeus - leuke pseudo-franse
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slekke - de sl. loopen - in
lange rij achter elkaar aanlopen (b, la queue leuleu)
444.
sleppe - slip 254.
slibberen - glad zijn, of op
gladde baan schuiven; ook:
slidderen, sleeren 13o.
slikman - slokman - Napoleon III (wegens zijn annexeerlust) 528.
slinker - linker 144.
slipper - wisselvorm van sluffer - pantoffel 536.
sloetse - hoofddeksel van weesjongentjes to leper; v. d.
de weesjongen zelf 259.
Slokkaard - ook Slokman slokop - Napoleon III 523
Slokman - z. boven.
sloofkouse - slobkous 31.
slot - v. een raadsel - oplossing 152; het raadsel zelf

spelling voor fr. cheveux
526.
sieraaize - Brugse uitspr. v.
fra. cirage, blinksmeersel
532.
Sieret - voor Ad. Siret, Belgisch archaeoloog ( 18'81888 ) 545.
Sinte Pietersletters - Gotische
lettertekens 101.
Sint Salvators - hoofdkerk van
Brugge 216.
Sissen - verkorting van Franciscus, triviaal) 214.
sitse - goedkoop katoentje
531.
sitten - pseudo-mnl. euphemisme voor: zijn gevoeg
doen 546.
sjang - Jean (Brugse uitspr.)
439.
sjette - Brugs v. Sajet, saai
sjing-sjang - spottend voor
Brugge 431; en zijn gehate
burgemeester Boyaval 475,
497; - v.d. sjing-sjangiseren
- liberaliseren op zijn Boyaval's 473.
slachten - slachten van handelen zoals, gelijk zijn
aan 113.
slag om slinker - op leven en
dood 96; ongenadig, met
uiterste krachtsinspanning
18o; 458.
slampe - slampamper, dronkaard 443.
slampetter - contaminatie van
slampamper en sjampetter
444.
sleeren - schuiven, slieren
* 124.

308.

sloter - sleutel 307; 439.
- . pantoffelbal ;
slufferbal
meestal:
kloefkensbal volksdansfeest 29.
slunsekooper - voddenhandelaar 202.
smoorblaren - rookbladeren,
tabak * 7.
smooren - roken * 11.
smoorkamer - rooksalon, zitplaats * 343.
smouten - invetten 429.
smul - feesteten 499.
snak - snauw, onvriendelijke
toespraak 113.
snakken - toesnauwen, afbijten 113. (bij: snakker grote hoektand)
snekkeren - (eigenl. afranden)
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aan de rand afsnijden; v. d.
pingelen, afdingen 27.
snel — fraai, schoon, goedgebouwd * 105.
sneukelen — snoepen 163.
snoeren — snerpen * 15.
snotverblomme — basterdvloek:
poddorie 592.
snuiftje — snuifje, duik onder
water, onwelwillende zinspeling 215.
snuit(e) — den snuit hebben
van iets — iets vermoeden
(avoir vent de quelque chose) 293.
solidair — v. solitair — vrijmetselaar 123, 210.
Soli Deo laus — aan God alleen zij de eer. De engelse
verzen zijn zo to vertalen:
En wat mij aangaat, de geringste deelhebber in Uw
werk van genadige Liefde,
maak mij tot Uw lastdrager
altijd; slameur hier beneden
en 't loon hierboven! 213.
som...som — Mnl. sommigen;
de enen... de anderen 156;
179.
Sorzen — Brugse vleinaam
voor: George, Joris 468.
spa — de spa bij iets steken —
ophouden met iets; de spa
va gen — sterven 366.
spaarswater — sprenkelwater,
wijwater 282.
spanaare — tongriem, tongbreidel. Van de sp. gesneden
zijn — goed ter taal 144.
Spannebroek — kuitbroek; ook
soldatenbroek met souspieds
of voetriemen 193.
speeldag — verlof, conge 116.

speelviage — speelreis * 37o.
spelle — speld 178; een sp. bij
iets steken — iets staken of
doen ophouden 456.
spellewerkbolle — bolvormig
olielampje voor speldewerkster 46o.
sperel — houten spies voor
deursluiting; ook: tak 449.
sperkske — sprankel 74.
spijtig — pover, armzalig; of:
met weerzin gegeven 491;
boos, kwaad 113.
spikkeleeren — speculari, overwegen, beraadslagen 198.
spinnen — nen draad spinnen
— versta: een slechte draad
— dingen die ongeoorloofd
zijn verrichten 469.
spinnekraam — spinstoel, weefgetouw I 7o.
splenternieuw — nagelnieuw
* 1.9.
sprange — ijzeren stel op de
wip, waar de gaaien of vogels
op vastzitten 428; eene
sprange met drie gaaien zetten — versta hier: een verkiezingslijst opmaken met
drie kandidaten 498; in de
spr. schieten — de vogels
niet raken bij het vogelschieten op de wip * 409.
spuigen — spuwen 207.
spuigbak — spuwbakje 307.
spuigziekte — braakzucht 31.
Staan — Staden (W.V1.), waar
men altemets van drie prochien met ne keer is — allusie op de „Boskanters" of
reizende, zwervende marskramers, die een deel van de
65o

bevolking uitmaken( ?) Niet
bij Cornelissen 428.
staan - Wvl. euphemisme
voor: urineren 546.
stameren - stamelen 199.
stammeling - afzetsel, afstammeling 566.
stampestover - stamppot, gestoofde aardappelen met
ajuin 446.
standfijke - schoorsteensteunsel, schouwpost 319.
stap - alle stappe - op elk
ogenblik 179; 256.
statie - situatie, levensstaat
391.
statiemeester - pseudopurisme:
voor: stationschef 63.
steeg - Steil * 169.
steen - lets afroepen op den
steen - van op den stijgel of
arduinen steen naast kerk of
stadhuispui 249.
steert - gevolg, genodigden
* 363 zijnen st. ergens mogen indraaien - zich ongevraagd ergens mee moeien
375.
steertouders - apen (allusie
op de Darwin-theorie) 189.
steke - zijn st. staan - zijn
aandeel in een werk rijkelijk bijbrengen * 11.
steken - hem st. - vrijwillig
dienst nemen; zich verkopen
475stekken - stikken * 233.
stem-achtigheid - verslaafdheid aan de geest van het
Tieltse liberaliserende blad:
De Stem van Tielt 343.
stemgerecht - stemgerechtigd
378.

stemminge - verkiezing 378.
ster (re) - voorhoofd (Hd.
Stirn) * 3,7.
sters (k) e - stresje, haarlok
* 406.
steun - steun maken op iets
- staat maken, vertrouwen
o.i. 227.
steur - stuur, streng v. uitzicht 206.
stijboorig - ook: steeboorig stug, stijfhoofdig (engels:
stubborn) 351.
stijf - zeer, sterk. 35; 175;
hard 48.
stijfmoeder - voor: stiefmoeder
402.
stijgel - wschl. drukfout voor
stijsel, stijzel, stijfsel - kleefstof 183.
stijleke - stieltje, bijberoep
202.

stik - akkerstuk * 231; 282.
stikkekooper - zwervend handelaar in lijnwaad 404.
stipel - voor stijfsel, kleefstof
183.
stoelzettige - stoelzetster in
kerken 295.
stokken - naar de st. gaan om zeep zijn, vervallen, ondergaan 394.
stoker - zijn verstand bij den
st. laten - in de alcoholfles( ?) Niet in De Bo 253.
stokhouder - bacularius; stafhouder; hier notaris, bij
openbare aucties 491.
stokke - te st. en te messe
staan - van kop tot teen gewapend 375 v. d. in afweerpositie zijn.
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stoor - stoornis, verstoordheid
* 7.
stoppe - 't vier in de st. steken - het vuur aan de lont
brengen 434.
straf - strak, onwelwillend
479.
stralen - steken met een angel
303.
strange - zeestrand 355.
stratenmest - straatvuil, afval 441.
strek - strik 52.
streke - soort * 282.
strem - stram * 138.
strijdmachtig - krachtdadig
* 386.
strieme - streep 349.
string - elk zijnen str. trekken - ieder zijn aandeel in
het werk doen, krachtig
meehelpen 367.
stroppende - stroppende vol propvol io8.
stuik - duw, vuistslag 485;
schoof * 146.
stuiken - duwen, stoten 272;
477.
stuikske - stootje 259.
stukken - lappen, verstellen
door middel van ingenaaide
stukken stof 519.
subbelen - tobbelen, zwijmelen 439.
suikerijen - chicorei, bitterwortel * 172.
suikerkandis-land - Egypte( ?)
492.
suikerpot - suikerziek lichaam
48 1 (bijna onkristelijk van
wreedaardig sarkasme).
sukelaai - Wvl. verhaspeling
van chocolade 513.

tadeen - het had een (Brugs).
tafeldoek - speudopurisme
voor tafellaken 346; ook:
dwale.
tailloire - frans etymologi serende spelling voor: teljoor, bord 200.
takkeling - kleine tak 44.
tanen - tergen, kwellen 428.
tapken - dekseltje, houten of
hoornen stopsel i o8.
tatelen - babbelen 441.
't doet - toch wel! 143.
t'eenegader - ineens, tegelijk
73.
teerling - houten of stenen
stutblok, waarop een windmolen steunt 427.
teerzeerig - teergevoelig, lichtgeraakt, zeer gevoelig voor
lichamelijk leed 406.
tegenkanter - tegenstander
463.
tegentocht
tegenvaller,
tegenslag * 146.
tegentonger
bestrijder,
tegenspreker * 215.
temperpot - aarden of ijzeren
pot waarin men het beslag
bij 't koek- of wafelbakken
laat opkomen 447.
tenbestenspreker - voorspreker, advokaat * 211.
en ware van - zonder; indien niet 129.
tegenkokkedekokken - tegenkraaien 144.
tegenkomster - vrouw die
iemand ontmoet 233.
telijve - op voile kracht, aanhoudend 492.
telschrift - purisme voor:
chronogram 326.
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terdten - treden * 36.
te vierklauwe - in galop, in
razende vlucht 135.
te wege - toekomstig, eerlang
* 204; 385; op weg, op het
punt 221, 458, (steeds gepostponeerd!) in spe, '77.
t'hoope spannen - saamwerken 313.
t'hulders - te hunnent.
tijd en vlijt - Leuvens studentengenootschap onder
leiding van J. David. Er
werd toen reeds gewerkt aan
een Vlaamse dialecten-enquete (cf later Schuermans!) 411.
tinzen - sarren, tergen, kwellen 428.
tjaffen - Licht blaffen (fra.
japper).
toe - daarbij, daarenboven 98;
191.
toemaken - opzetten, opjagen
tegen 117.
toen - v. versterkt ton uit
dan. 107, 162; dan nog,
daarenboven 202.
toevallen - onverwachts binnenvallen 185.
ton - versterkt uit dan - toen
*18; 178.
tonge - hem de t. laten pelen
- zich laten uithoren, zich
laten bectnemen 344.
toppende vol - propvol 86.
tordten - vl. t. v. terdten treden, stappen 128.
torre - toren * 103.
Tortorelle - titel van een antikatholieke novelle in de studentenbundel, Noord en

Zuid van 't Gentse 'tZal
wel gaan 513.
tot - te * 31; bij 198.
tote - mond (triviaal) ; ook:
kus 523.
tragen - talmen, aarzelen 610;
traag zijn * 223.
transfaselei - slechte vertaling 55o.
trectime - salaris 491.
treffelijk - goed, deftig, welgesteld 162.
trek - slag, por 481.
trop(ke) - troep(je) *199;
kudde 123.
truisch - tros; ook: kwast,
kwispel * 343.
trunte - foefje, voorwendsel,
beuzeling 214; ook: dom en
kinderachtig vrouwmens.
tuitje - eindje, stompje 179
tuit noch tap - eind noch
uitsteeksel( !) 357.
tukkebollen - knikkebollen,
dutten * 372.
tukske - dutje korte poos
slapens 356.
tusschenspreker - middelaar
* 238.

twalettengerief - benodigdheden voor Toilette (w.c.)
532.
tweefrankenaar - zilveren
muntstuk van 2 frank 206.
twijfelzinnigheid - twijfelzucht * 348.
't zij welke - eender welke 9.
't zij wie dat zij - eender wie
(fra. qui que ce soit) 8.
uitbesteen - uitbesteden (bij
voedsterouders) 176.
uitdragen - ledigen * 142.
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uitfineren - uitdenken (Hd.
auskliigeln) 198.
uitgelee (d) - uitgeleed en uitgelicht - uitgeleide en zonder Licht 153.
uitgenomen - uitgelezen, uitverkoren * 68 (cf. uitnemend).
uitgeschud - failliet verklaard en publiek uitverkocht 342.
uitklinken - verkondigen, uitbellen 382.
uitkrijschen - vi. dlw.: uitgekreschen - uitgeweend 147.
uitleg - geldelijke bijdrage,
inleggeld 114.
uitleggen - geld bijeenbrengen 69.
uitmaken - uitschelden 455.
uitnemende - buitengewoon
'97.
uitneming - uitzondering i o8.
uitpost - voorgeschoven post,
eclaireur 296.
uitreschieren - zich buiten
wagen (fra. risquer) 594.
uitschimpen - compromisvorm
van: beschimpen en uitschelden 443.
uitschuddinge - openbare
veiling wegens faillissement
184.
uitsteekbard - uithangbord
107; 326; * 367; titel 35.
uitsteken - uitverkiezen * 244.
uitstuiken - uitkramen, rondstrooien, 3'5 454uittrek - omvang, cirkel * 8.
uitvaart - het, - begrafenis
37.
uitvaartmesse - begrafenismis 41.

uitval - uitkomst, uitslag 43.
uitverzierd - uitgevonden,
uitgedacht 388.
uitzien - uitstaan, geduld
oefenen 294.
uitzijgen - filtreren 158.
u'lder - ulieder, uw 199.
uppergaai - hoofdvogel op de
wiP 430.
vaarnisse - ervaring, beleving
484.
va'je - vat-je, weet-je? 306.
vallen - op iemand vallen door iemand geerfd worden,
toekomen, toevallen bij erfenis 286.
van - door * 26; 165; 432.
van al - onder allen, bij uitstek 477.
van niet gebaren - onverschillig doen 57.
vanegat - hoogste venstertje
in de toren, waar de vaan
uitsteekt * 215.
vangnisse - gevang; vrijheidsberoving 143.
varen - late varen - laat
staan; om niet to spreken
van . .. . 294.
vaute - opkamertje 156.
Vauwke de Paux - ironische
speling met de naam van
Paul Devaux, de Brugse
liberale minister, die waarschijnlijk de liquidae niet
kon artikuleren 434.
veintje - Kortrijks voor: ventje * 24.
vele - bij weten - wel, duidelijk, best weten 456.
venerable - aanspreekvorm
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voor de hoogwaardigheidsbekleder in de loge 474.
vente - verkoop (fra. ) 514.
verbald - eeltig geworden
288.

verbei - uitstel, afwachting
* 340.
verdjenten - verfraaien * 174.
verdoken tijd - tijd van de
Franse omwenteling, toen
priesters en dienstweigeraars
moesten onderduiken 289.
verdolen - verdwalen, verloren gaan 107.
verdooie - basterdvloekje :
Jandorie ; ook : mijn verdooie * 121.
verdoven - tanen, ondergaan
546.
verdrietig - vervelend 109.
vereenigen - i. p. v. zich v.
393 (mediopassief ? )
Verepeus - Simon Verrypen,
Nederlands klassiek philoloog en pedagoog ( + 1598) .
438.
verergernisse - ontstichting,
scandalum 191.
vergeten - vergeten worden
(mediopassief ) 369.
vergetenis - vergetelheid * 23.
verheidend - opnieuw heidens
geworden of gemaakt 181.
verhemelrijken - tot een hemel
maken * 84.
verholentheid - purisme voor :
mysterie 36o.
verhuisgezind - tot een familie geworden of gemaakt
* 110.
verkennen - herkennen 103,
182, 303, 46o.

verkinderen - kinds worden
493.
verkleenderen - kleiner worden of maken 493.
verkrenken - verminken, bederven 31o, 392.
verlaad-gat - laadholte van
een kanon 287.
verlegen - bang, schuchter
179.
verlezen - door, lectuur verliezen 477; saamlezen, uitkiezen 82.
verlijkinge - vergelijking 374.
verlood - verlakt, met glazuur
bestreken (van aardewerk
gezeid ) 446.
vermangelen - ruilen 161.
vermangelinge - ruil 153.
vernestelen - verwarren, in de
war brengen, vangen 399
vernesteld - in de war geraakt 47.
vernestelinge - verwarring,
moeilijkheid, conflict 189.
vernibbeld - sterk verlangend,
verzot op 207.
vernomt - wvl. vernaamd beroemd 538.
verouden - ouder worden * 8.
verpachten - een openbare
dienst (straatreiniging bvb.)
bij soumissie opdragen aan
de minstbiedende 441.
verpieterd - pietluttig, ontkracht 202.
verporren - versjouwen, verplaatsen 284.
verpreuvelen - verbeteren,
perfectioneren 308.
verroekeloozen - verwaarlozen
* 48.
verrosten - roesten 581.
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verschee'n - gescheiden 598.
verschen - verfrissen 488.
verschieten - in iets v. - bang
zijn voor of verbaasd over
jets 539.
verschuddinge - vermaak,
verandering van bezigheid
338.
verslonden in iets - helemaal
opgaande in jets (raptus
spiritu) * 66.
versmooren - verdrinken, versmachten * , o.
Versnaeyen - Karel, de liberale journalist en dichter
van linkse politieke liederen
(1838-1910) 409.
versteken - weggedoken 471;
achteruitgezet, verwaarloosd,
miskend * 362.
vertelder - verhaal, sprookje
125, 341.
vertijkelen - verhuizen, verkassen * 25.
vertreflijken - eren; beter
maken of worden * 405.
vervangen - gevangen 129.
vervijftigjaren - zijn 5o jarig
jubile vieren * 292.
vervoorderen - bevorderen,
voorthelpen, bespoedigen; ook intr.: vooruitkomen,
avanceren 12.
vervromen - sterker worden
of maken 301.
verwas - aanwas, groei 68.
verwezen - bedorven, onbruikbaar geoordeeld voor
de consumptie 473.
verwonderen - verwonderd
mi n of worden (mediopassief) 26o.
verzet - pret, plezier 150.

verzettelijk - amusant, prettig
1o.
verzieren - uitdenken, uitfineren 192.
veste - fort, sterke plaats 349.
vet - gewaagd, onwelvoeglijk
294; - vet zijn met iets niet gebaat zijn.
vette - meststof 402.
vetten - mesten, de grond met
meststof voeden 191.
vettewarijewinkel - charcuterie ( ?) ; ook kruidenierswinkel (wegens olie, kaarsen en
zeep, die er te koop waren)
202.

veure - groeve, voor 174.
veuzen - gloeien zonder viam
287.
vichtig - vijftig * 405.
vier - hem laten bij 't v. zitten - zich laten afvangen,
beetnemen 140.
vierkei - vuursteen 74.
vierslag - toestel om vuur uit
de steen te slaan 74.
vierwoonste - complex van
vier huizen( ?) 328.
vijs - zonderling, vies 259;
grillig * 39o.
vijszien - treurig kijken of
ontstemd 365.
vintje - z. veintje * 119.
vizevazen - zaniken 412.
vlaan - vladen, het vel afstropen. 't Vel van uw herte
laten vl. - u laten doodzaniken 344.
vlegge - vlag, vaan 460;
* 209.
vluchtig - op de vlucht * 26.
voet - waar slokop zelf te
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voete gaat - naar no. 1 00
nl. 536.
vogelhoirie - vogelgeslacht,
-afstamming 437.
volkomen - nakomen, voldoen
* 201.

volksverbeeldend - volksvertegenwoordigend 388.
volksverbeelder - parlementair, volksvertegenwoordiger
265..
vollaard - ook: volaard - kermisbrood, drieponder-koekebrood * 24.
voistandigheid - volharding
* 161.
vonnisvinder - rechter * 337.
vonte - ook: vunte - doopvont * 130.
voois - zangwijs, * g.
voorbeloofd - vooraf beloofd
* 132.
voorder - verder; niet v. kunnen - niet buiten iets kunnen 163.
voorderen - bevorderen, vooruithelpen 374.
voorensteken - bevoordelen
39o.
voorkappen - de beginselen
van een wetenschap of kundigheid bijbrengen (term
uit de vlasnijverheid) 429.
vooriijden - voorgaan * 59.
voorste - verste 107.
voortzetten - verspreiden 470.
vort - verrot 298.
vraagsteert
- veelvrager,
nieuwsgierig wijsneus 341.
vrecht - vracht * 138.
vredebaar - vreedzaam 566.
vrij waren - als scheidbaar
ww. - behoeden 615.

vrochte - wrocht, uitwerkte
* 13.
vromen - baten, sterk maken
* 5o.
vroom - sterk * 36; 493.
vroomheid - kracht, moed
* 41.
vuntekind - doopkind, boorling * 414.
vwasie - pseudofrans voor:
voici 531.
waais - fransen 375.
waarbij - waardoor; waarom
26o.

waargieterij - naar analogie
van waarzeggerij - zie: molybdomanteia. Zoo.
waarom - verdichte waarom
- legende; natuurverklarend sprookje 181.
wagenslag - wagenspoor 373.
wagewiel - tuimelpert (fra.
faire la roue) 2 06; ook:
groot, plat boerebrood; ook:
zilveren vijffrankstuk.
waken - bewaken 252.
wan - vl. t. van: winnen 528.
wanderpad - dwaalweg * 132.
wankelbaar - veranderiijk,
grillig 161.
warentig - waarachtig * 273.
wederhert - wederpaar, de
andere van twee gelieven
* I 29 ; evenbeeld, tegenhanger * 226.
wederpand - tegenpand, tegenwaarde * 129.
wederwijs - weerkundig, ervaren in 't voorspellen van
het weer * 141.
weeg - lemen muur, 117.
weerdije - korte, onbepaalde
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tijdspanne; in de w. van
- op enkele ogenblikken
226.
weeroprechter - herinrichter
151.
wegburstelen - verjagen 368.
wegens - jegens, tegenover
120.

weggewolkt - verduisterd achter een wolk * 389.
weggezeerd - weggehaast, gevlucht 523.
wegsteken - verbergen 195.
wekkeren - beiaarden 129, v.
d. rumoeren 351.
wekkerspel - beiaard, carillon
129, v. d. concert, zangkoor
156.
welzwijgendheid - ironische
analogie naar: welsprekendheid 498.
wendinge - richting 14o.
wepel - ledig * 230.
wereld - van de andere w. euphemisme voor: hels 226.
weren - wegdoen, verwijderen
263.

werk(e) - van den w. weg
klappen - over iets anders
praten 78; bij de w. - bij
de hand, ter beschikking
182.
wervelingske - stapeldiminutief voor: draaiwervel in een
raderwerk; bvb. I29.
wet - wettige echtgenote 122 ;
gerecht 454.
wi'je - wil-je, zul-je? * 214.
ook: weet-je?
wijlend - wijleneer, vroeger
219.

wijmesse - mis bij de wijding

(van priester of bisschop)
37.
wijtewagen - huifkar; hier
boerenwagen, Janplezier
522.
wikkelachtig - ongedurig, beweeglijk, zenuwachtig 347.
wikkelen - waggelen 470.
wil - 'k wil dat ze - ik wou
.. 532.
wil-je - zul-je? weet-je? 336.
wil ik zeggen - zelfverbeterende interjectie voor: - of
liever (fra. je veux dire)
137.
wille - om des wille - omdat
'75.
windel - windsel, doek 4o.
winkelmeester - atelierbaas 29.
wisse - dunne, lange tak; wilgenrijs, zweep 169.
wisselwoonstig - zwervend,
niet hokvast * 384.
wit yolk - novice-zusters
* 286.
woeie - wisselvorm van oei!
449.
woeijewaaijen - ook: woeiaaien - woei roepen, rumoeren 399.
woekeren - ook: oekeren krioelen, overvloedig zijn
136.
Woen - Wodan 176.
Wolfsmaand - November 7o.
wondegerve (1) - verbastering
hondegerwe - achillaea
millefolium L. 136.
wonder - 'k wist wonder uit
'k wete des wonder - ik
ben benieuwd to weten, ik
vraag mij met spanning of
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(in Oostende: kwitsoender)
19o.
woord - met den anderen
woorde - zich hervattend
408; in 't woord lopen verteld worden, mondgemeen zijn 148, 257.
worden - beginnen 202, 434.
wulvenvel - wolfsvacht 304.
wuppen - wippen 594.
wuveke - vrouwtje. Zie: pupe
529.
Zaakleed - zaadzeil, waar het
gedorste graan wordt opgevangen of te drogen geleid
182.
zabberaar - zeveraar; ook
drinkebroer; praatmajoor
436.
zak - den laatsten man den z.
opgeven - het langst in herberg of op feest blijven 451.
zandloopersgilde
leuke
woordspeling op horlogekasse, zoals Gezelle de loges
pleegt te noemen 306.
zanten - aren lezen * 382.
zantje - sanktje, heiligenbeeldje 524.
zate - zitvlak 435; hem op
zijn z. zetten - omzwikken,
op het plat vallen i91.
ze - bezittel. pronomen: zijn
436zeedbaarheid - zedigheid,
deugd * 187.
zeegat - 't zeegat invaren of
inblenden - op 't wild geraken, in de wereld verloren
lopen * 7.
zeegbaarheid - zedigheid, kuisheid 99.

zeemstrijkerije - honigzoete
vleierij 345.
zeere - snel * 199; 129, 178;
- om 's zeerst - om ter
vlugst 497.
zeggen - ik zegge daar dienst
tegen - dat was mij nogal
een dienstje van heb je me
daar! 38o; - 259.
zeinen - zegenen * 52, * 256.
zeker - iemand zeker zijn voile vertrouwen hebben
473.
zelfprogressist - progressist
(d.i.: aanhanger van de
radikaal liberalen)
voor
eigen profijt 404.
zende - zending, boodschap;
ook geschenk van geslacht
vee of van gestroopt wild
138.
zichten - ziften, door de zeef
laten gaan 364.
zigzeggerij - gewauwel, kletspraat 10.
zijde - dat gaat lijk een z. als vanzelf, vlot * 18.
zije - zeef, zift, filter 158.
zijgaaien - de zijdsvogels op
de spang van de wip; hier:
de schepenen en gemeenteraadsleden 429.
zijn - worden 374.
zindelijk - proper; v. d. kieskeurig, lastig III.
zinderinge - siddering, trilling
428.
zochte - zacht 599; * 13.
zoeten - verzoeten, zoet maken
* 137.
zol - Brugs voor: zal 522.
zolder - zoldering, houten
plafond 180.
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zonderling — uitzonderlijk,
buitengewoon 604.
zonneblinken — helder dag
zijn * 231.
—
zonnestralen
schitteren,
blinken * 67.
zothuisvlage — gekke bui
* 113.

zulle — drempel, dorpel 216.
zurkelhoofd — domhoofd,
dwaas 438.
zweren — vloeken 384.
zwichten — sparen, ontzien
610 ; vrezen 303.
zwoer — vl.t. van zweren —
vloeken.
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