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VOORWOORD

Op de Warden Oom-herdenking te Beselare in 1961 werd de
voordracht van „Wieten gaat dood" aandachtig beluisterd en
gewaardeerd door alle aanwezigen, waaronder veel intellectuelen.
Het voordragen van „Jan Verdorie of de verstrooide man" wordt
op vergaderingen van bonden voor gepensioneerden met veel smaak
beluisterd en genoten.
In zijn beste volkse verzen leeft de frisheid, het ongekunstelde,
de creatieve speelsheid van de vroegere volksaard met een zwak
voor het drollige en het pikante. Zoals hij in 1914 Zantingen
een bloemlezing uit zijn werk – uitgaf „ten bate der Vlaamsche
jeugd", zo lag het in zijn bedoeling zijn verzen uit te geven. Hij
wilde met zijn volkse verzen ook de jeugd bereiken. VOOr 1920,
mogelijk in 1915, naar het geschrift te oordelen, verzamelde
Warden Oom zijn verzen, netjes geschreven, tot een bundel van
56 gedichten. Vijf ervan – zeer lange – werden, als afgekeurd
doorgestreept. De eerste titel luidde : „Knibbelverzen door Warden
Oom voor zijn schoolnevekens van Vlaanderen". Die titel werd
veranderd tot „Gerijmde sprokkelingen uit mijn jongen tijd door
Warden Oom voor zijn nevekens van Vlaanderen". Op de voorpagina in de rechter bovenhoek prijkt „Uit ons yolk, voor ons
yolk". De gedichten werden herhaaldelijk bewerkt en verbeterd.
Het lijvige handschrift berust veilig bij Willem Denys te Roeselare.
Die verzen waren Warden Ooms troetelkinderen waarvan hij erg
veel hield omdat er zoveel herinneringen aan vastzaten uit goede en
kwade dagen. De goede dagen waren de jeugdjaren op de hoeve
met de vele kleine gebeurtenissen door het jaar en de eigenaardige
typen te lande die de eentonigheid kwamen breken. De kwade
dagen waren de jaren van de „donkere periode" waarvan we slechts
schaarse herinneringen terugvinden. Toen dichtte hij veel uit afleiding om zijn lijden te vergeten. Hij vluchtte terug naar het
zonnige verleden. Veel thema's uit deze gedichten zullen we later,
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in proza breder uitgewerkt, in Grepen uit het dierenleven I, II,
Grepen uit aardig menschenleven en Boerenleven terugvinden.
Had Warden Oom achteraf te veel werk ? Verdaagde hij steeds
maar de uitgave, wachtend op een gunstig ogenblik ? Vond hij
geen uitgever ? De uitgave kwam er niet en de jaren vlogen snel
voorbij...
Donderdag 30 augustus 1928, in de voormiddag, warden hij en
zijn intieme vriend Achiel Denys, door Dr. Sebrechts geopereerd
in de St.-Jozefskliniek te Brugge. In het najaar 1928 en in 1929 zit
hij aan het schrijven van Reis door het leven. Daarin staan enkele
gedichten opgenomen die hij overschreef uit tijdschriften waarin
ze vroeger gepubliceerd waren. Ze bieden niet de beste versie die
we doorgaans terugvinden in het handschrift. Over de lijvige
verzenbundel... geen woord. Waande hij die verloren ? De tijd
na de operatie was hij erg verzwakt en soms de uitputting nabij.
Hij beschikt niet meer over de gave geesteskracht van vroeger. Het
boek is haastig geschreven, zelfs wat slordig en aangevuld met
vroeger verschenen artikels, waarover hij nadien niet meer tevreden
was. Zijn levensherinneringen schreef hij in lijden en pijn.
Familieleden en veel mensen die hem hebben gekend of hem nu
nog hoog waarderen, drongen steeds maar aan het beste deel uit
die verspreide verzen te bundelen en uit te geven. Zelfs op de
Warden Oom-dag te Pollinkhove, op 15 oktober 1972 georganiseerd door de heemkundige kring „Bachten de Kupe" werd door
menigeen deze wens geopperd. Uit pieteit jegens hem, die ik zo
goed heb gekend en voor wie hij geen geheimen had, mag men
wel iets wagen.
Er is tenslotte nog een andere reden. Warden Oom zelf, bekende
dat hij door het verzenmaken uitgroeide tot romanschrijver „uit
ons yolk, voor ons yolk".
In deze inleiding heb ik getracht te schetsen hoe dit verliep.
* * *
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Rijmen kreeg hij mee uit het gezin, de familie en de dichterlijke
geaardheid van het yolk waaronder hij leefde. Ons landse yolk
legt zijn wijsheid, ervaring en inzicht vast in spreuken en spreekwoorden met een duidelijke voorkeur tot rijmen.
Heb je geld, je meugt up tafel kloppen,
heb je geen, je moe je muile stoppen !
Een vrouwe trouwt niet altijd voor het totje
soms ook voor het potje !
In volkse raadsels
De maaier maait mij neer,
onmidlijk groei ik weer ,
doet de maaier het niet goed,
dan stort de akker bloed.
Hoop en vrees zat op de wagen
en zag tweebeen vierbeen dragen...
Volksgeneeskunde
Selidoone zet ne man te peerde
en legt een vrouw in d' eerde...
Fruit,
zoetjes in
nog zachter uit...
De verleiding tot verzen maken begon zeer toevallig toen hij in
de zesde latijnse zat te Roeselare, anno 1876. Ter gelegenheid van
een feestje moest de klas een eigen lied zingen. Zijn gedicht kreeg
de voorkeur, werd op z'n pootjes gezet door een zieke leerling uit
de afdeling wijsbegeerte en op het feest gezongen (KLS 13,
RDL 64). Die bijval moet in zijn jong, gevoelig hart een onuitwisbare indruk nagelaten hebben. De drang door te gaan met verzen
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maken laat hem niet meer met rust. Hij zelf schrijft : „'k miek al
verzen, verzen van 'k zal-u-gaan-hebben" (KLS 13).
Uit de nalatenschap van Alf ons Van Hee, vader van „'t Manneke
uit de mane", werden mij door de familieleden enkele handschriften van brieven en opstellen geschonken.
Daartussen zit een gedichtje uit 1876 op de dood van zijn zusje
Emma, dat stierf kort na de geboorte (Hooglede 23-1-1866).
Kinderen zien in het gezin met spanning de komst tegemoet van
een nieuw broertje of zusje... en helaas... het sterft. Menigmaal
moet hij met zijn moeder het graf hebben bezocht, het kruisje
gezien, haar naam gelezen...
Hij dicht...
Daar lag een hoopken aard
er stond een kruisken op,
een bloemkroon net vergaard
lag op des kruiskens top.
Een kroontje van peljoen
lag aan des kruiskens voet,
geen enkel grasje groen
geen bloemken kleen en zoet
dat reeds zijn kopken toont,
neen, d'aarde is nes 1 en straf
rond 't kruiske net gekroond :
het is mijn zusjes graf.
Een hoopken groen begroeid
ligt op ons stil kerkhof
de groente knoopt en bloeit
boven des dodens stof
Een kruisken kleen en kort
staat op dat hoopken groen
het is reeds half gevort 2
1 vochtig
2 verrot
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doet mijn hert nog bloen.
Dat hoopken kort en kleen
dat graf bij 's Heerens huffs
het dekt mijn zusjes been
daar staat Ematjes kruis...

en 't

In die tijd dichtte iedereen die een pen had, vingers... en het
droombeeld dat in hem een dichter schuilde. Het voorbeeld van
de groten uit die tijd, de beroemden, de gevierden, waarmede men
dweepte, werkte aanstekelijk : Guido Gezelle, Rodenbach, Verriest,
Van Oye, De Bo...
Op 22 maart 1877 schrijft Hugo Verriest aan Van Hee : „De
jongens schrijven en dichten van in 't zesde tot in philosophie en
Warden Vermeulen heeft ne geheele cahier gedichten gemaakt..."
(K. De Lille : Alfons Van Hee, blz. 73).
Wanneer Edward in 1877 thuisblijft en hals over kop in het slavelijk boerenwerk wordt ondergedompeld... blijft toch dit droombeel diep in z'n ziel gekoesterd, sluimeren, wachtend tot de muze,
als een fee, met haar toverstok het zal waken...
In 1925 schrijft hij „De menschen van 't omliggende peisden dat
ik een geleerde was, omdat ik een broek of twee op de schoolbanken versleten had" (KLS 13).
In 1929 schrijft hij „Ik heb in dien tijd veel brieven geschreven...
en van dan voort werd ik geplaagd met last van verzoekschriften
en gelegenheidsdichtjes... Ik meende waarachtig dat ik het was.
Rechtuit : Ik lei aan om een onnoozel beslaggat 3 to warden"
(RDL 89).
Omstreeks 1893 is hij en zijn broer Rene lid van een oudejonkmansclub.
Het opnemen van een nieuw lid gebeurt 's avonds met een feest.
Voor de opname van een lid uit Gits wordt een gedicht gevraagd
waarin gebeurtenissen uit zijn leven warden verwerkt. Verzenmaker
3 ijdele pronker
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was Warden Oom. Het avondfeest had plaats in „Het Land Van
Belofte" de welbekende herberg langs de Brugse baan. Het gedicht
„De Ram" (RDL 108-9) werd bij die gelegenheid gemaakt en
door de clubleden gesmaakt.
„Vandanaf werd ik met aanvragen voor bruiloftverzen en andere
trijfels 4 bestormd" (RDL 110).
Hij maakte verzen over gebeurtenissen en eigenaardige typen van
te lande.
„Vader had het hoog op met mij en zette mij aan om voort te
dichten" (RDL 114).
„Als er ergens een bruiloft gevierd of een feest op touw genet
werd, kwamen ze naar mij achter gelegenheidsaanspraken en gedichtjes. Vooral veel eerste communieverzekes heb ik gemaakt"
(KLS 23).
„Daar ligt het begin van mijn letterkundige loopbaan" (RDL 119).
In oktober 1898 neemt hij het ambt waar van gemeenteontvanger
en ontvanger van het armenbestuur te Hooglede. Hij verhuist met
vader en moeder naar Hooglede-plaats. De hofstede wordt aan
zijn jongste broer Rene overgelaten die op 25 augustus 1899 in
het huwelijk treedt.
Hij heeft te weinig werk om zijn dag te vullen. Om de verveling
te verdrijven schrijft hij verzen. Hij wordt meer en meer bekend.
Het is niet te verwonderen dat de politieke tegenpartij Warden
Oom aanwijst als schrijver van een spotdicht dat in het weekblad
van Roeselare De dageraad verscheen. Ten onrechte. Hij heeft er
jarenlang mateloos onder geleden.
In deze donkere periode van verdachtmaking, belastering en bespotting (1904-1907) heeft hij veel verzen gemaakt uit afleiding
en om zich erboven uit te werken.
Op 3 augustus 1906, veertien dagen na de dood van zijn beminde
moeder, nu alleen in zijn groot huffs, schrijft hij een brief naar
Hugo Verriest.
4 onbenulligheden
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Hij schrijft : „IP° is misschien nog gedachtig toen wij samen in
het kleinseminarie waren, gij als leeraar, ik als kleine leerling, dat
ik nu en dan een knippeltje maakte. Deze liefhebberij is mij
bijgebleven en daar tjolen er nu wat rond het huis. Velen zijn
nooit onder vreemde oogen gekomen, anderen zijn gelezen geweest
en zoo komt het dat ik nu en dan lastig gevallen ben om er eenige
uit te geven. Daar ik absoluut geen tap wil oploopen, neem ik de
eerbiedige vrijheid U le te bidden, nevenszijnde gedichtjes te willen
onderzoeken en er rechtuit, zonder er de minste doekskens rond te
draaien, uw gedacht te zeggen. Ilc heb er eenige genomen over
verschillende stof, ge moet ze mij niet terugzenden..."
Onderaan de brief staat als P.S. „Gij zult zien dat er wat aan
gefikkeld 5 is. 't Is de oppermeester die er de luizen van gezocht
heeft".
Handschrift van deze brief in „Archief en museum voor Vlaams
Cultuurleven" Antwerpen.
De antwoordbrief ging verloren onder de oorlog 1914-'18. Warden
Oom deelde mij mede, ook aan anderen, dat de kritiek zeer gunstig
was maar met verwijzing naar taalstudie, lezing en oefening.
Daar de „oppermeester", het schoolhoofd, Ildefons Desmet, een
zeer ontwikkeld en belezen man was, had Warden Oom zijn verzen
aan hem ter lezing en verbetering gegeven. Hij zelf was noch de
metriek noch de taal machtig. Hij is vijfenveertig jaar...
En er liggen nog amper 4 jaar tussen die onbeholpenheid... en
zijn eerste roman : Herwording !
Hugo Verriest had hem gesterkt in de overtuiging die hij in het
diepste van zijn ziel koesterde, een jeugddroom, dat in hem een
dichter stak.
Met mateloze inspanning moet hij zich dan in zijn eenzaamheid
aan het werk gezet hebben. Taalstudie, oefening, lezen, bestuderen
van gedichten. Hij las vooral Guido Gezelle. Ook wel van 0. K.
De Laey, een dorpsgenoot, die een rijzende ster scheen aan de
dichtershemel.
5 gesneden, verbeterd
11

Invloed voelen we in het gedicht „Installatie".
Met verbetenheid haudt hij vast aan zijn droombeeld...
Uit die periode stammen de gedichten die hij zond naar Biekorf
vanaf 1908... Het was een spoorslag voor hem die opgenomen te
zien... De vooruitgang is duidelijk merkbaar.
Ondertussen was hij bezig met een roman in verzen „PoIke"
ong. 3000 verzen ! Wat moet hij eraan gewerkt en geschaafd
hebben ! Een echte krachttoer... taal en metriek heeft hij ander de
knie... en de roman vormt een vloeiend geheel.
In januari 1909 komt de zieke dichter 0. K. De Laey nieuwjaar
vieren bij Warden Oom. De beide families waren zeer bevriend
met elkaar. Er wordt over letterkunde gesproken... Warden Oom
geeft het handschrift van „PoIke" ter lezing...
Dagen en nachten van hoop en vrees gaan voorbij... totdat 0. K.
De Laey terugkeert ... met het doodvonnis over zijn verzen. Het
besluit luidt : PROZA schrijven !
Hij hield zo van die verzen, waaraan zoveel levensherinneringen
vastlagen, dat hij het toch gedaan kreeg „Polke" als mengelwerk
te zien verschijnen in het weekblad De Wegwijzer gedrukt bij de
gebroeders Decarne te Stavele, anno 1923.
Het was voor hem een harde slag zo plots zijn jeugddroom te zien
verzwinden.
Ondertussen had hij reeds gedichten gezonden naar Onze Kringen,
het toneelbiad van Palmer Putman, waar in het nummer van 15
januari 1909 „Onze Kater Tingelingen" verschijnt... Heel dit jaar
door staat in bijna ieder nummer een van zijn gedichten opgenomen !
Hij bleef niet treuren, bleef niet bij de pakken zitten... maar
volgde de raad op van 0. K. De Laey.
Op 17 april 1910 is de opdracht klaar, die zijn eerste roman in
proza. Herwording inleidt... een opdracht in verzen !
In 1911 verschijnt zijn eerste roman Uit ons yolk, voor ons yolk.
De gedichten die hij nog liggen heeft publiceert hij verder vanaf
1910 ook in Nieuwe wegen, waaraan hij als redactielid verbonden
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was. Wonderlijk... Vanaf 1910 zien we hem in Biekorf overschakelen naar proza.
Maar die liefhebberij verzen to maken, is zijn leven lang hem
bij gebleven. Gelegenheidsgedichten, huwelijksgedichten, die we
schoon omlijst in een kader terugvinden aan de wand in werkmanswoningen in verscheidene gemeenten !
Wat heeft Warden Oom als „verzenmaker" geleerd ? Was het
verloren tijd en inspanning ?
Door lezing van tijdschriften, boeken, gedichten, bleef hij belangstelling koesteren voor letterkunde. Door oefening heeft hij zich
bereid op schrijven. Hij heeft zich leren uitdnikken, gedachten en
indrukken neerpennen, het heeft zijn woordenschat verrijkt, de
woordkeus leren afwegen.
De doodsklokken over zijn verzen werden de feestklokken die het
werk begroetten van een romanschrijver „uit ons yolk, voor ons
yolk".
* * *
De oorspronkelijke spelling werd bewaard, met verklaring van de
moeilijkste Westvlaamse woorden in voetnoot.
Achteraan, bij de inhoudstafel, staat verdere toelichting bij de
gedichten.
M. VERMEULEN.
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AAN VADER EN MOEDER

Mij schijnt het, vader, 'k zie u daar
nog voor mijn oogen stappen
en 'k hoor U, duidelijk en klaar
met helder stemme klappen.
Och Heere ! was me dat een vreugd,
in 't schoonste van ons jaren,
wen wij nog al, vol gloed en jeugd,
zoo g'rust in 't nestje waren.
Ik zie U, vader, in den hoek
van onzen heerd gezeten,
vertellend, net als uit een boek,
wat nuttig was am weten.
Dat ging U daar, in wintertij,
met ons, bij 't vier geduffeld ;
gij waart, ja och ! vergeef het mij,
zoo geerne gekaduffeld 1,
betroeteld lijk een troetelkind,
dat dorstig is naar liefde ;
maar ja, ge gaaft ook, blij gezind
uw hert, zooveel het ons belief de.
En als gij lang verteld hadt, dan,
gij zeidt, al pinkeloogen :
Kadet 2, maak er 'n knippel 3 van
en kom mij hem dan toogen 4.
1 met liefde en goedheid bejegend
2 vleinaam voor flinke zoon
8 rijmend verhaal met boertige inslag
4 tonen
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Dan, als het ding, na veel beleg,
mank t'hoope was gesteken,
hoe dikwijls loecht gij, vader, zeg,
da'k uwe traan' zag leken ?
Uw grootste vloek zwoert gij, niet waar,
bij 't lezen van mijn fabels ?
Ja, 't kwam er immer uit te gaar :
— 't is knoddig, suikerdjabels ! !
Wel vader lief, gij brave man !
Zeg eens, hoe 't nu zal wezen,
als zage- vijl- en scharejan
mijn knippels zullen lezen ?
En gij, mijn lieve schatje toch,
mijn moedertje uitverkoren
die ik, hoe lang gij leefdet, nog
te tielijk 5 heb verloren.
Ilc zie U, moeder, als weleer,
daar ingestuikt 6 gezeten,
zoo opgewrocht voor ons, och Heer !
en toch zoo ver versleten.
Doch immer klaar en onbedampt
bleef 't oog, dat helder straalde ;
dat sprekend, voor den mond verlamd,
uw zielegrond vertaalde.
Hoe las ik, in dien klaren blik,
wat opbeurde of wat grief de ;
hoe nooit vervelend baadde ik
mij, in die zee van lief de !
5 vroeg
6 ingekrompen
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Al waar ik zat of waar ik gong,
0 ! 'k wist het, zonder falen
zooveel ik wilde, moeder, 'k vong
uw zoete kijkersstralen.
En als ik U zoo had verrast,
gij monkeldet zoo blijde
en 'k moest een stondje, dat was vast,
gaan zitten aan uw zijde.
En wij1 ik snaaks uw blikken zocht,
gehukt 7 soms aan uw voeten,
uw rimplig handje, scheef gewrocht,
kwam in mijn haren wroeten.
0 ! Wat uw mondje, stem en lam,
helaas ! mij niet kon zeggen,
dat, moedertje, zoo klaar ! dat kwam
uw oogspel uit to leggen.
Gij doende 8, roeiend dingske toch !
zoohaast ge mij zaagt schrijven,
ge groldet, wonkt en groldet nog
en 'k moest wel bij U blijven,
uit vreeze dat mijn krank gedicht
uw oogen mocht ontvliegen.
Gij hieldt me loerend in het zicht
en liet U niet bedriegen.
't Moest al eerst door uw handje gaan,
ik zie U immer nikken
en kletsend op uw knieen slaan,
al grollen en al snikken.
7 gehurkt
8 speels
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't Kwam van uw jongen en 't was wel,
zoo schoon en weerd geprezen ;
maar nu ? 0 ! 'k vreeze voor mijn vel !
't Zijn stijfvairs die mij lezen !
Doch, Vader, Moeder, weet ge wat ?
Ilc zal ze laten zagen 9 ;
om wat U steeds verblijdde, dat
u beiden op to dragen.

9 vervelende opmerkingen maken
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LANGS NIEUWE WEGEN

't Is moeilijk in de donkre nacht,
door regen en door winden,
alleen, in streken zwaar verdacht,
de goede weg te vinden.
't Is moeilijk soms, bij klare dag,
wanneer m'op draai of hoeken
geen enkel „wijzer" vinden mag,
de beste weg te zoeken.
't Is lastig, ja, en eere zij
aan dezen die ons maanden,
door woord en werk, van vreeze vrij
en nieuwe wegen baanden
0 ! Als men aan het zoeken is,
al gaan, in vriendenkringen,
spijts kwa gedoen en hulp-gemis,
men zoekt zijn weg al zingen –
Men zoekt, men vindt, men gaat zijn gang,
niet meer langs smalle stegen,
maar onbeschroomd voor straf of dwang
langs schoone Nieuwe Wegen
Langs wegen waar er bloemen staan,
waar veie vruchten rijzen,
waar heusche wroeters U de baan,
al vriendlijk groeten, wijzen.
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INSTALLATIE

Schoone streke ! Keun en haze
hoekren 1 er : 't zal geestig wezen...
't Reinde 2 slag voor slag een blaze ;
immer zoeve ! 't Reinde pezen.
In een rattekip, lijk muizen,
hotsebotsen wij en loeren
door het ciezeraam, naar d'huizen
en den slenter van de boeren.
Boem ! Een schote lijk een donder
knalt en dreunt ; maar, ons kajuite 3
rekt geen pootje er meer van onder,
dan voor 't smijten met een kluite.
Ha ! 't Begint aan feest te g'lijken :
om — end — om, aldoor 'n greppe
van de pannedaken, prijken
vaandels, lijk een hemdesleppe.
Peerden, met vereende 4 poepers,
staan gereed : ook mannen loeren
door ons ruitjes — Ha ! die schoepers 5
meenend dat w' hun paster voeren.
Dank u, jongens, g' hebt te vele
ding voor ons : ginds komt menheere
paster op, blijf van ons peleen : juut -ouw ! Vliegt hem te keere.
1 oekeren, sterk en spoedig vermenigvuldigen
2 regende
3 oud versleten paard
4 zeer grote
5 deugnieten
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Kletse ! 't reint, dat al de puiten
kweken van de koude natte,
wijl we loeren door de ruiten
lijk een troep gevangen ratten.

6

Oef ! Wij zijn er... Zonder aaien
wippen wij een herberg binnen.
VOOr ons, in een reke, draaien
op hun achterwiel, al spinnen,
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velo's, glad gepint 8 . Hun wrangen
schijvren 9 en hun roozen zuigen
regen, dat hun ooren hangen
en met gulpen water spuigen ".
't Komen jongens op, al zwieren
met een vaantje ; nonnen ende
maagdekens in 't wit, die tieren,
zouaven, herders, heel een bende.
En de paster en de deken,
al begijnestapkes maken
door het straatslijk en al leken,
allebei, lijk schuredaken.
Brave menschen... schoone kerke...
en, als d' aanstel is voltrokken,
vliegen wij met 't mes to werke
op de fijn-bereide brokken.
'n Avond, Herder ! Tijd van scheiden
is 't, doch God blijft bier. Niet jamm'ren...
Kerk en huis hebt gij en weiden
wijd en malsch, voor kudde en lamm'ren.
6 kikkers
7 dralen
8 versierd

9 draaien snel rond
19 spuwen
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NAAR DE HOOGMIS

Uit den toren galmt het bronzen
jublend klokakkoord,
noodend 't yolk, al trillen, bonzen
door de velden voort
naar d' Hoogmis.
Op de witgedroogde paden,
slingrend door het veld,
't yolk, in beste feestgewaden,
als een zwerme, snelt
naar d' Hoogmis.
Uit de donkere elzenhagen
klinkt de vogelgroet,
't jonge goedje loopt al plagen
't vrome yolk, dat spoedt
naar d' Hoogmis.
D'oude peetjes, gaan al trekken,
't pijpke rookend voort ;
't jonge volkske drilt, al gekken
vroolijk soort met soort
naar d' Hoogmis.
Dapper kleppend, roept de schelle
d'achterkomers bin'
aan het altaar klinkt de belle
rinkelend 't begin
van d' Hoogmis.
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't Orgel speelt zoo stil, al beven ;
in een wierookwolk
wordt het godlijk Lam geheven
voor het buigend yolk
in d' Hoogmis.
Door de kerk vliegt wierookwalme,
die op alles Iciest 1,
't orgel zendt zijn laatste galme
't ite missa est
van d' Hoogmis.
Op de wegels, langs de straten,
door het veldegroen,
trekt het yolk al stabel 2 praten
van het schoon sermoen
in d' Hoogmis.

1 kleeft
2 aanhoudend, voortdurend
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VERSTROOID MAN

Jan Verdorie kreeg een lesse
van den pater Capucijn,
dat hij 's zondags in de messe
zoo verstrooid niet meer mocht zijn.
Weerde vader, 'k doe mijn beste
maar ge weet toch wel, zei Jan,
't beste peerd van heel 't geweste
doet toch ook maar wat het kan !
Neen't, mijn vriendje, zei de pater
maar ge kunt toch beter doen,
met meer wil, een tijdje later
zult ge bidden met fatsoen.
't Komt alzoo dat Jan nu stille
bij de vont alleene zit
en binst d'hoogmis, goed van wille
op zijn paternoster bidt.
Kijkt, hij duwt de zwarte bollen
dat ze glimmen in zijn vuist
en de weesgegroetjes rollen
van zijn lippen dat het ruischt.
Kijkt, zijn hoofd gaat op en nere,
ja, hij nijpt zijn oogen toe
en hij wikkelt weg en were
tot zijn hersens g'raken moe.
't Is verlorene fortsatie 1,
zijn gedachten doen hun raid,
rond en om, spijts wil en gratie,
hoar eens hoe hij bidt :
— Onze Vader die in d'heemlen
zijt, geheiligd zij Uw naam...
1 inspanning
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Kijk, wat zit er daar to weemlen
ne verdraaid... ! aan 't vensterraam ?
Och ! mijn geest die weeral suldcelt !
Ons toekome Heer Uw rijk —
Tjees, Pe Styns zit daar vemulckeld 2
j'is hij ziek of j'heeft den prijk 3...
Sapperlot !. Uw wil geschiede
op der aarden... Ach ! da's goed,
't is ne rappe kerel die de
hoogemis vandage doet.
Hoe is 't mooglijk toch ? ! Als in den
hemel, geef ons heden ons... —
Waar nu kloefenagels vinden
en een zeemvel en een spons ?
Jan, g'en moogt dat niet vergeten,
anders, 't wijf, ze tiert u flood.
Ventje, z'heeft u nog gebeten.
Och ! waar ben ik ? 't daaglijksch brood
en vergeef ons onze schulden...
Schulden ? 'k Heb er nog ne klak
sedert wij ons liere 4 vulden
in den „Krekel" op den plak.
Tjeemen toch ! lijk wij vergeven
onze schuldenaren en —
'k Had zoo'n dorst van gansch mijn leven,
'k geloof haast da'k gezouten ben ;
't is misschien een dermestoring
of de nieren ? Ouw man ! staat !
Leid ons niet in de bekoring
maar verlos ons van het kwaad.
Amen.
2 ingekrompen
8 koude rillingen, voorbode van koorts
4 maag, buik
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HIJ ZAT IN 'T HOEKSKE

Hij zat in 't hoekske, bij 't portaal
—'k hield hem allang in 't oog
gelijk een steepen bisschop, staal 1
te kijken naar den toog.
Met natte klokhuis, stokkedood,
hing 't pijpke uit eerden bak,
op lippenvoering breed en rood
als een gekraakte tak.
En keerde zich, of roerde hij, 't was
om met een slutschen 2 zwaai
te grijpen naar zijn pinteglas,
dat ijl werd in een draai.
—Bazinne, nog een pinte bier ! —
was alles wat hij sprak.
Hij dronk zijn glas ten gronde schier
en keek weer staal en strak.
Sprak iemand hem een woordje toe
van vruchten, kerk of staat,
hij keek naar 't topke van zijn schoe
en zei stil : neen't of jaa't...
'k Vergat hem wel een uur omtrent,
verslonden in een spel ,
dan loerde ik weder naar den vent
en vond hem drommels snel.
Hij zat te roeren in zijn hoek,
te poeren als een guit ,
hij zwolg en smakte lijk een snoek
het eene glas na 't ander uit.
Zijn klakke stand op 't linker oor,
1 star, strak
2 slap, onvast
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hij pinkoogde als een muis ;
hij zong een wilder kattenkoor
en smeet zijn pijp in gruis.
Hij zat to trapplen in een plas
van speeksel en van drank
en sloeg de maat met 't ijle glas
op d' houten vensterbank.
Toen sprak de bags, bedaard en schoon :
„Me vriend, 't kan stiller gaan..."
„'t en doet !" klonk 't weer op heeschen toon
„'k zou 't al in enden slaan !"
Maar baaske gooide hem op de straat
en sprak : daar ! vuile zat !
Hij, rollend, bollend, stottert kwaad :
„'k ben notterblomme nat !"
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WEDDING
Boer Knul had twintig pinten in,
boer Knijs al even vele.
Ze zaten vast, heel naar hun zin
pas
't glas
gevuld, 't bier vond de kele.
Ze zaagden over hemel, hel
en vruchten, beesten, wijven
en deden menig aardig spel,
dat
wat
verging in luide kijven.
Ze g'rochten toch van alles moe.
Zegt Knul : Wat nu verrichten ?
Zegt Knijs : Wij wedden om een koe,
wie
die,
van ons, het kortst kan dichten.
Boer Knul gaf toe. Hij sloeg zijn hand
in 't vet der smout-telloore
en sprak glorieusch, voor Knijs geplant :
,,Met
vet" !
en smoutte Knijs zijn oore.
't Is kort, zei Knijs, maar danig stout !
Hij ging voor Knul en grolde :
Hier hebt ge 't kortste zonder smout
„Ik
tik !"
En sloeg hem dat hij rolde.
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HET LAATSTE VOER

Duchtig is het yolk aan 't weren 1
van de schooven zwaargelain
die ze kwamen of te scheren
en die reeds te ruttlen 2 staan.
Piepend staat het voer te wiegen
wij1 de losser vorkt in 't strooi
en de schooven op doet vliegen
met een slutschen 3, slakken 4 goof.
Statig rijst de schelf en trage
legt de knaap de buitenrond
van de wijde waterlage
sleep 5 en schietend naar den grond.
Wij1 zijn blikken vragend loeren
over 't bloote stoppelveld,
hoe't in 't ronde bij de boeren
met het schelven is gesteld ,
wie van hen het eerst zal vieren
op de kosten van den boer
en zal pinten 6, tuiten, tieren
op het allerlaatste voer.
Jongens, wij gaan d' eerste kraaien !
roept de knaap de meissens 7 toe :
laat de schooven nu maar draaien
en rust morgen, zijt ge moe.
1 wegbrengen, wegbergen
2 droog geluid geven door grote rijpheid
3 gezwind
4 lenig
5 schuin
6 versieren
7 vrouwen
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— Dat zal ook aan mij niet liegen ! 8
tiert de boever 9 ... 't peil moet af,
en hij doet zijn peerden vliegen
stukwaartsop, in vollen draf.
't Werk gaat met den staanden wagen 10
en de vorkers half gekleed
met den blooten arme vagen
uit hun oogen 't lekend zweet.
Doch ze vorken en ze gooien
greitend ", halve stuiken schier ;
t' avond mogen z' immers fooien ;
op hen wacht het schuimend bier.
't Vrouwvolk is den mei aan 't pinten
heel een spille 12, lijk een mast
en ze leggen bloemen, linten
aan de peerdemanen vast,
wijl de boer rond 't hof gaat dretsen 13
lachend in zijn stoppelbaard
en wat klinken kan en kletsen
lustig op een hoop vergaart :
riesters, die als zilver blinken,
oud gelul 14 en ijzerplaat
goed genoeg om d'r op to klinken,
dat 't gebuurte in store staat.
Daar is nu de schelf voltrokken
puntig rijst de kap erop.
8 liggen
9 paardenleider
10 met drie wagens, een die men laadt, een die onder weg is naar de schelf een die
bij de schelf ontladen wordt, zodat er geen werkonderbreking is.
11 gekkend
12 grote boomtak
13 rondlopen
14 versleten, onbruikbaar tuig
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't Vrouwvolk met geveste " rokken
zit in 't strooi tot aan den kop.
Hei ! Wat scheelt haar strooi of kleeren,
want het laatste voer staat g'reed
en ze gletsen 16 langs de leeren 17
zwart van stof en nat bezweet.
Boerke komt alaam verdeelen
en, met 't klinkgetuig in d'hand :
riesters, hullen en pateelen
vliegen zij door 't stoppelland.
Knaap en losser trekken achter
met den zwaren mei belaan
en nu blijft alleen de pachter
met zijn vrouw in 't hofgat staan.
Langs de reepen sterk gespannen
en geoeld 18 met menig toer,
klimmen jongens, meissens, mannen,
op het allerlaatste voer.
Juu ! Daar gaat de zweep aan 't djakken ;
't voer rolt voort, het peerd klauwiert " ;
d'hoorens tuiten, d'hullen klakken,
't ijzer rinkelt, 't vrouwvolk tiert
„En gaan wij den oogst wegsteken ?
„Ja'w' " zoo gaat 't als uit een mond
„Zijn wij d'eerste van de streke ?"
„Ja'w' " zoo klinkt het weer in 't rand.
Zwaaiend gaat de mei omhooge
bij de poorte van het hof
15 langs onder toegebonden
16 glijden
17 ladders
18 toegesnoerd
19 spant zich ten uiterste in
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en ze schreeuwen : hooge ! drooge !
hooge, drooge, spoelt het stof !
Ouw ! Nu gaat de Boer aan 't schenken
uit de kitte zonder maat
om het dorstig yolk to drenken
dat de doom in d'oogen slaat.
„Drooge ! drooge !" klinkt het late
rond de tafel goed gedekt.
„Drooge !" klinkt het nog op strate
als het yolk ter ruste trekt.
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TWEE KACHTELS '

Dat 't vrouwvolk toch zoo loech omdat
zijn voer daar kachtelde 2 in de gracht,
het neep hem, maar het schimpen viel niet plat ;
hij raapte 't op en grolde : wacht,
gij, flutsen 3.
En nu stond 't allerlaaste voer
gelatin en al het vrouwvolk klom
er op. „Rijd traag, beval de boer,
de voeren zwaaien meesttijds om
door 't hutsen.
Dat weet ik, beet de boever, ju !
En met de zwepe knees 4 hij Baai
al mommelend : ik heb ze nu,
die spotsters. Ginder, aan den draai
zal 't stuiven.
Het vrouwvolk had een leventje op
dat voer ! Ze tierden : hoog en droog !
de oogst gaat in ! Ze gaven klop
op 't staal en hieven takken hoog
al wuiven.

1 veulens. Wanneer een deel van de lading van een voer afschuift en neerstort
noemt men dat kachtelen... en het gebeuren kachtel.
2 kantelde, omklaaide
3 dwaze vrouwen
4 prikkelde
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Maar ongemerkt, daar, tenden 't stuk,
klimop 6, de boever droei 6 radaf
aldoor de voor, en met een ruk
hief heel de wagen : 't voer begaf
al zwaaien.
En poefte 7 neer. En spartlen dat
het vrouwvolk deed, met kop en keut
in 't strooi ! Die zotte boever zat
gehurkt, van zuivre klare leut
to kraaien.

5 bergop
6 draaide
7 plofte
8 hals over kop
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8

DE KETSEKAR 1

't Land ligt volgezopen, tetsch 2
en vuil, te weg en 3. Langs de wegen,
't groen hangt slap en fletsch
te treuren, druipend in de regen.
't Blinkt op 't veld en 't water stroelt
de laagten in, de mollegaten
speiten 5 wroed 6 en 't oorsop 7 spoelt
uit 't veld, dijkover, op de straten.

4

Ouw ! Juutouw ! Door 't strateslijk
een ketsekarre hotst, al djakken
stapt de ketser langs den dijk
bezijds de kar, vol baktezakken.
Juu ! Juutouw ! Hij tiert en kletst.
De karre glibbert in de slagen,
rijst klim-op en zwinkelt, gletst 8
en kraakt en piept, al wiegewagen.

1 Kar waarmede een voerman, als beroep, zakken graan ophaalt bij de boeren, die
vracht naar de molen rijdt om die later als zakken meel terug te bezorgen aan
de boer. leder boer bakte zelf het brood. leder zak meel noemde men een bakte.
De voerman noemde met ketser, zoals men heden de ophaler van eiers te lande
„eierkutser" noemt.
2 deegachtig
8 water op te geven
4 stroomt snel en ruisend
5 spuiten
6 geweldig
7 modderwater
8 glijdt
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't Peerd klauwiert 9 , al blazend, dam
getrokken, of : geen haartje drooge,
Poef ! poel-in. De kar slaat om
in 't slijk, met 't rechter wiel omhooge
't Regent storme 10 voort, geen ziel
in 't rond, verlaatnis om-end-omme !
Bakten in het slijk ! en 't wiel
omhoog ! De ketser built : verdomme !

9 doet uiterste krachtinspanning
10 aanhoudend
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EERSTE UITGANG DER KOEIEN

Maart en knape brengen hoopen
knippels 1 ; elk grijpt stok of tak
en de boever komt geloopen
met de lange peerdedjak.
't Koeierke is 't stal ingeslopen,
stout en bout en riesche 't al 2
om het bindalaam t' ontknopen
moedermensch alleen in 't stal.
't Is een brullen, grollen, loeien
en een kletsen en een slaan,
van die veertien groote koeien,
hunkerend om uit to gaan,
moe van snorlen op de geuren,
die de wind bij dag en nacht
uit de weiden, door de deuren
prikklend in de stalling bracht.
— Op uw post ! 't Is uit met praten,
roept de boer, nu opgelet !
Beest voor beeste doorgelaten
en het vechten streng belet.
— Boer, 'k ga Sterre laten springen !
huilt de koeier door 't rumoer
en men hoort een keten klingen
tegen 't sliet en op de vloer.
Sterre komt uit 't stal gesprongen
stakestijf en als beducht,
snorrelt, niest en trekt haar longen
gulzig vol met lentelucht.
Ziet ze staan daar, lijk een sloore,
1 knuppels
2 alle gevaar trotserend
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zoo beteuteld 3, stram en stijf,
met de voorbeen sterk op schoore
en een rifling door het lijf,
deels betinteld 4, deels verlegen,
door die plotse v'randering,
kwaad en blijde, zot geslegen
henneblind 6, vol zindering.
Daar ontwaakt ze en stelt haar ooren,
met een wilde vlam in 't oog,
bukt en gaat in d'eerde booren
met verkleuten 6 steert omhoog.
Nog een keten gaat aan 't rinklen
en een beeste, gruwlijk groot,
komt al kreuplen en al hinklen
op een stijven krampepoot.
Dat is Blare. Zij ziet Sterre,
kreupelt derwaarts, razend dul 7,
gletst en rolt een ende verre
met een schroomlijk woest gebrul.
Sterre rispt 8 met haar gespleten
pooten in den zachten grond,
dat de vadde 9 uit ruwe reten
wijd en hoge spaarst in 't rond.
Eer nu boever, knecht of maarte
haar gedoe nog heeft gezien,
rolt zij, lijk een wild gevaarte
tegen Blare op beide knie'n.
— Moord ! Ze gaan de pooten breken !
tiert de boer, vervloekte koe !
8 beteuterd
4 erg gebrand op — sterk verlangend
5 zonneblind, verblind door het hevig scherp licht
6 door klonters verdroogde mest bezette
7 kwaad — woedend
8 woelt
9 graszoden — aardkluiten
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Slaat er op ! Ze valt aan 't steken.
Foeterdjanne ! Slaat maar toe.
Sterre en Blare g'raken beide
onder stok- en zweepslag recht
en z'herpakken in de weide
grollend hun verwoed gevecht.
Maar nu ook komt Trien en Blesse
en op 't einde gansch de stal,
zoo een eendelijke bresse "
zware ,vette beesten al.
Drie- vier loopen dat ze doomen
in een Wilde zotte vlucht ;
andre beuken op de boomen
met de steerten in de lucht.
Wat het yolk met zweep en stokken
vloekend, kettrend ook al doet,
koeien steken, vechten, bokken ;
menig beeste leekt van 't bloed...
Sterre staat daar nu to knullen 11
bij een krommen appelaar :
Blare ribbelt 12 langs de bullen
door haar slordig winterhaar.
Op den duur nu, moegesprongen,
lokt het groen en oog en tand
en daar scheren veertien tongen
't malsche groen ten alien kant ;
Sterre weidt met Blare mede ;
Triene lekt aan Blesse's schaar 13
en het is nu volop vrede,
tot de lente, 't naaste jaar.
10 grote menigte — groot aantal
11 dubben
12 schuurt met de ribben
13 kingebeente
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WIETEN GAAT DOOD

Zij zat daar, al drie nachten lang
met lekende oogen, herteprang,
bij Wietens bed te waken.
Geen moeder, bij haar kind in nood,
aan 't worst'len met den wreeden dood
kan dieper leed gesmaken.
Daar zat zij, biddend in den hock
in 't groote, dikke kerkeboek
met bleekvergulde randen.
En op een blokske nevens haar,
een raap deed dienst van kandelaar,
waarop twee keersen brandden.
Maar spijts heur bidden en heur traan,
komt Wietens ure toch te slaan.
0 ! hoort hem smertlijk kreunen...
Zij staakt met haast haar litanie'n,
ze valt bij Wieten op de knie'n,
om hem te ondersteunen
en spreekt : lief Wietje, gaat 't je niet ?
Och, ventje, 'k heb zooveel verdriet
dat gij niet wilt genezen.
'k Heb alle middels uitgezocht ;
'k heb al gedaan wat ik vermocht
en toch zooveel gelezen.
Gij ligt daar nu zoo of en moe,
met alle twee uw oogskens toe.
Och, Wietje, doe z'eens open ;
kom nog, gelijk gij vroeger deedt
aleer gij ziek waart en zoo leedt,
hier op mijn schoot gekropen.
Kom, schud toch weer uw krullebol
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en vlieg gelijk een peerd op hol,
door velden en door weiden.
Kam mij uw vriend'lijk snoetje bie'n
wij1 dat uw oogskens zeemend 1 zien
en laat ons toch niet scheiden.
Maar Wieten beefde door zijn lijf ;
hij opende half een oogeschijf,
waaruit een traantje vloeide
en sloeg op haar een blik, z66 grout,
waarin, door nevels van den dood,
een fleem 2 van lief de gloeide.
Dan nam z'een grooten suikerklont
met brood ; ze maalde 't in den mond
en sprak, geschud door snikken :
Och ! Wietje, recht nog Bens den kop
en eet dit zoete mompken op,
't verlost u van uw hikken.
Maar Wieten gunde haar nog een blik ;
hij gaf een korten, diepen snik
hij rolde van zijn kussen of
en bleef dan liggen, stijf en straf 3,
0 ! wee toch, overleden.
Er klonk een gil van smerte groot :
Och ! Heere toch... den hand is dood !
Daar stond ze nu to beven
en kreunde door heur tranen : och !
och ! Wieten, Wieten, Wietje toch
'k en zal 't niet overleven !

1 vleiend
2 glimp

3 strain
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ONZE KATER, „TINGELINGEN”

Ik kreeg het, 't was, zoo kleine nog ;
een raar, vernukkeld 1 beestje,
maar slekkevet van moerkes zog
op 't poezelige leestje.
't Was zoo'n bevallig, dertel strop 2,
een speelziek, woelig dingen,
met twee booze oogskes in zijn kop ;
wij noemden 't „Tingelingen".
't Was donkergrauw en kort van haar,
geringeld in den nekke,
met op zijn kopken, hier en daar,
een witte en roste plekke.
Het kon zoo eeuwig koddig gaan,
zoo lenig en zoo vlugge,
al kwispelend zijn steertje slaan,
met opgesteken rugge.
Maar nooit en was 't zoo wel gezind,
zoo knoddig 3 in zijn spelen
dan als 't een bolle twijn of lint
uit 't naaigerief kon stelen.
Dan rollebolde 't op den grond
met 't speelding in zijn haken,
of sloeg het op den huisvloer rond,
al scheeve sprongen maken.
Zijn groote vijand was de bond,
dien kon het niet verdragen,
alwaar het hem ook liggen vond,
't moest 't oude beestje plagen.
1 zielig

2 dartel schalks diertje
8 bevallig, lief
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Maar als hij zelf te dichte sprang
0 !, 't rechtte fluis 4 zijn haren
en 't spoog 5, gelijk een duiveljong,
met dreigende gebaren,
en grocht Markies in dul gebas,
't sloop weg en 't ging klauwieren 6
van binnen in d'horlogiekas
en 't deed den slinger zwieren.
Bij avondstond en op 't getie 7
't kwam altijd rond ons poeren 8
en wij1 het spartelde op ons knie,
wij leerden 't rare toeren.
't Was wel, zoo lang als 't kleine was ;
't verbruinde 9, helaas ! wat later,
want 't groeide, en 't werd toch danig ras
een eendelijken 1° kater,
die uren lang te slapen lag,
een nieweerd van een katte,
die noch bij jare, noch bij dag
en vong noch muis noch ratte ;
maar die, de fijne lekkerbek,
den kelder in ging sluipen
en kaas en melk en spek,
ging rooven uit de kuipen.
Hij leefde lijk een rentenier
en mocht een potje breken,
want 't bleef toch een bevallig dier
dat zoo den vriend kon steken.
4 fluks
5 spuwde
6 klauterend spelen
7 schafttijd
8 zich ongedurig bewegen
9 verergerde
10 buitengewone grote
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Wij schonken hem vergiffenis
voor al die kleine prullen,
helaas, ! daar kwam een ergernis
de maat der boosheid vullen.
Ik zie hem nog, alsof het pas
in d'and're week gebeurde,
hoe dat hij, op den havertas,
een jong konijntje sleurde.
Hij had het uit zijn kotje g'haald
en zat daar nu te grollen,
met d'haren recht, in 't kwaad verstaald
al vreeslijke oogen rollen,
En wijl nu, die doorstekte " gait.
zijn moorderij ging plegen,
ik sprak, ter plaats, zijn vonnis uit :
zijn doodsuur was geslegen.
Als hij zijn misdaad had volbracht
en poezend 12 of kwam leken 13,
om rondom ons, zoals hij placht,
kalijne 14 te gaan steken...
ik nam hem in mijn armens op,
want 'k zag hem toch zoo geeren
en 'k kuste hem op zijn dikken kop
Och, ! 't zou mij toch zoo deeren.
Wijl hij nu bokte, streelde en spon,
voelde ik mijn tranen leken
en ging, 'k en weet niet hoe ik kon !
hem in een bale steken.
fic ijlde tot de plaats der straf
en gooide hem in het water.
11 doortrapte, onverbeterlijke
12 vleiend
13 wandelen
14 vleiend vriendschap gebaren
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Daar plompte hij nu in 't kille graf
mijn arme lieve kater !
Het schuimde wat en... 't was gedaan
helaas. ! 1k nam mijn klakke,
ik voeg 25 mijn kaken, nat van traan
en 'k huilde, lijk een brakke.

15 veegde
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DE LEEUWERKEN I

't Was in de blijde maand van mei ,
ik vond een leeuwerk met een ei,
te tonzend 1 in het koren.
Hij woonde langs een veien hut,
voor wind en koude goed beschut,
hoe zou 't slecht weer hem storen ?
Des nuchtens, als de zonne schong
en 't lentewindje deuntjes zong,
ik ging hem stil beloeren.
Hij rees, hij rees ! zoo hemeihoog
totdat ik met mijn watrend oog
geen puntje meer zag roeren ,
doch na een stond, ik zag hem weer.
Hij daalde, daalde fladdrend neer
en 'k hield zijn blijde zangen,
de toonschakeering van zijn lied
van lief de of van verdriet
in hart en ziel gevangen.
Toen dacht ik, ach, mijn beestje zoet,
gij komt den Heer uw morgengroet
en huldelied te geven.
Sindsdien, zijn vele jaren heen,
zoovele zinsbedrog verdween,
maar dat is bijgebleven !
Ik zie hem nog mijn leeuwerik !
Hij hing en keek met scherpen blik
omleege, lijk al duchten,
en daalde, daalde, schok voor schok
en schoot dan neder lijk een blok

te midden in de vruchten.
Wel, Heer, het oolijk beestje toch,
'k en zag het, neen, geen twee keers nog
uit d' hoogte nederdalen
en vallen in het jonge groen
daar juist, waar 't wijfje zat te bran,
beloken in de stalen.
Neen, 't viel nu hier en 't zonk dan daar
en 't vulde er rap zijn bekske zwaar
in vruchten en in hagen.
't Vergaarde zoo een heelen prest 2
en wipte krinklend naar zijn nest
om 't wijfken aas te dragen.
Maar als het uit het koorne vloog
't en rees ook nimmer weer omhoog
uit 't huttelken 8 waar 't broedde,
maar 't wipte verre, ver van kant
en 't vloog dan schuinsch alover 't land
gestadig op zijn hoede.
Daar was geen jongen in het rond
die 't oolijk, fijntig 4 beestje vond,
maar ik, ik wist het zitten,
en, recht op 't nest, in 't kantebed,
daar had ik mij aan 't werk gezet ;
een streepken om gaan spitten.
Ik moest niet zoeken, neen, geen nood
daar lag dat kale streepken bloat,
en recht er op, in 't vierde
gesneeuwte 8, langs een auwblauwstaal,
die juist er stond als wijzerpaal,
2 pakje
8 hutje
4 lieflijk
5 bezaaid deel
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't was daar dat 't huizenierde.
Den laatsten keer da'k 't nestje zag
ik schoot in zoo een blijden lach...
er lagen al vijf eiers
en 'k stond betinteld 8, vreugdezot ;
ze lagen daar, zoo schoon gespot
lijk kleine stekebeiers.
'k Greep z'een voor een en 'k wierd bekoord ;
ik lei ze weer en 'k moeste voort
of 'k draaide z'in mijn veste.
Neen, neen ! de beestjes moesten broen ;
dan zou ik een goe vangste doen
van jongskens, dat was 't beste !
1k wachtte nog een week of drie
en kroop dan stil op hand en knie
— om 't wijf niet te verjagen. —
naar 't nest, maar ja, ze zag mijn kop
en vloog van uit haar nestjen op
al deerlijk tjiepend klagen.
Wel, mensch ! wat rare beestjes toch !
Ilc zag vier jongskens, lomp en log
met g'heel hun beksken open ;
ze trachtten rekkend op te staan
en zagen mij zoo goeilijks aan
wiji ik er stond gestopen 7.
Ze 'n Man geen pluimkens, niets dan haar
en rollebolden door malkaar.
1k kreeg er deernis mede ;
ik gaf ze nog een dreel 8 van d'hand
en drilde weder naar den kant ;
't getjielp hield op ; 't was vrede.
6 erg bekoord
7 erover heengebogen
8 streling
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'k Ging nog eens na een dag of vier
voorzichtig : 'k dorst niet aadmen schier,
daar wachtte mij een groot plezier :
ze waren bijkans vlugge :
gegroeid, vervroomd, toch zoo versterkt,
met vette pennen al gevlerkt
en pluimtjes op den rugge.
De moertjes vlogen tjielpend rond
of schoeren lage langs den grond
al fladdren en al stuwen.
Maar ziet ! de jongskens kropen diep
in 't nest. Ze gaven niet een piep
en lagen lijk te gruwen.
II( dacht : ze 'n zijn niet vlug genoeg ;
't is nog een dag of twee te vroeg.
Zoo liet ik mij bedriegen !
Nu weet ik wat ik toen niet wist ;
een leeuwerkjong dat pluimen mist
loopt weg in plaats van vliegen.
Zoodra hun nest wordt aangeraakt
zoo blijft de moere thuis en waakt
en ziet z'een roover nadren,
ze geeft een kwaad en kort gefluit,
de jongen wippen 't nestjen uit
om elders te vergadren...
Och arme ! dat en wist ik niet
en wie beschrijft er mijn verdriet
als ik mijn leeuwerkjongen
ging rooven en in 't koorne tort'.
De moeren tjielpten kwaad en kort
en al hun jongskens sprongen
het nest uit. Ach ! er bleef maar een
9 stapte
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vemesteld in zijn lange teen...
Een sprang am toe to snellen
en 'k had het vast. Wat arme rest !
't Was al da'k kreeg : het kakkernest...
en 'k weende waterbellen !...
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DE LEEUWERKEN II

Wat prachtig weer, met blauwe lucht
en noorderwind ! De leeuwerk zingt
al hoog en nestelt in de vrucht
of 't grachtengroen, dat 't land omringt.
Het wijfje zit to broeden, diep
in 't nest. De man komt afgestekt 1
met aas en 't wijf, met stil gepiep,
ontdekt haar jongskes, geel gebekt,
geen pluimen nog, maar fijne wol
bedekt ze dun. Ze gapen al
en moertje stopt hun beksken vol
wijf vader zant 2 voor 't zesgetal.
Eilaas ! het weer vervalt ; bevuild
zit d'hemel ; maartweer blekt en rijst ;
de zon verdwijnt en woedend built
de wind. 't Is donkernacht en 't bijst 8.
Geen zangen meer, maar droef geschreeuw,
versmacht in windgeloei. Een korst
van hagelsteens en glinsterende sneeuw
ligt vastgebakken door den vorst.
't Is dag en immer voort nog vlokt
de sneeuw. De leeuw'rik tjielpt zijn nood,
en op haar doode jongskes fokt 4
de arme moeder, stokkedood !

1 schichtig neergevlogen
2 vergaart, verzamelt
8 er slaan koude buien neer gejaagd door de wind
4 zit neergehurkt
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DE WEERWOLF

'k Heb meer clan eens, in droomerij verslonden,
mensch-alleen door 't slapend veld gegaan
des nachts, wijl om-end-om de vruchten stonden
teer verzilverd door de bleeke maan.
En plotslings, aan mijn droomerij onttrokken,
lam van schrik, daar stond ik als versteend :
hij was 't, de doemeling ! II( hoorde hem nokken,
diep, gelijk een oude man die weent.
En wij1 ik stond als aan den grond genageld
zag 'k hem daar : een vormelooze ding
gelijk een vormelooze schailw 1 die wagelt 2
plots, door 't slui'ren van den manesching 3.
Neen, neen, hij was't, gefolterd in zijn vachten
kwaad en wreed, gedreven tot het kwaad,
zijn lijden slepend door den vree der nachten,
haatvol, lessching zoekende voor haat.
Versmachtend in zijn keel de lijdenskreten,
sluipend stil en op den sprong naar buit,
spijts 't onuitstaanbaar knagen van 't geweten
slechts door nieuwe kwaad op redding uit.
0 ! Nadert nooit zijn onderaardsche kuilen
diep in 't bosch, of langs den watervloed.
Daar hoort men hem bij botten 4 schroomlijk huilen
hulploos, wroed 5 van dorst naar menschenbloed.
1 schaduw
2 weifelend been en weer beweegt
3 maneschijn
4 pozen
5 razend
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0 ! Tergt hem nooit, wanner hij aan het zwerven,
veldewaarts, bij nacht zijn prooie zoekt,
maar bidt, hij zal gelijk een schim versterven
duiklend diep, door God en mensch vervloekt.
Maar wee, 0 ! wee den mensch, die 's nachts in zonden
't monster tergt , het slaat hem neer en wreed
en gulzig, zuigt zijn bloed uit brede wonden
huilt en past op 't lijk zijn haren kleed.
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DE EEUWIGE JAGER

Wanneer de lente komt en dat de troeble lucht
nog sneeuw en koude broedt ; als 't zonnestraaltje ducht,
slechts pas geboren, voor de wolke die 't versmacht,
dan hoort men hem zijn honden roepen op de jacht :
Tjagouw ! 1
Zoo aaklig klinkt 't geroep in d' heemlen vuil besmoord.
Is 't zuid- of noorderwaarts ? Wie weet het wel ? 0 ! hoort
zijn honden janken westewaarts, in 't wolkenschof
en Binder, in het oosten, klinkt zijn stemme dof :
Tjagouw !
Wie hoorde hem nooit ? Des avonds soms, in 't maartseizoen,
op 't oogenblik dat d' uils hun moordpartijen doen,
de boever jaagt opeens zijn peerd in vollen drat ;
uit d'hooge wolken klonk het hol, als uit een graf :
Tjagouw !
En soms, wanneer de winter met de lente kampt
en huilend door den nacht, zich aan zijn troon nog klampt,
verwoed, daar vaagt een groote schauw den manesching
en eenig klinkt de stemme van den doemeling :
Tjagouw !
Geen menschenoog zag ooit den jager noch zijn bond,
toch weet men dat hij jagen moet de luchten rond,
omdat hij 't godlijk Lam een rustplaats heeft ontzeid
en dat hij roepen zal tot in der eeuwigheid :
Tjagouw !
1 jachtkreet, van het Frans Taaut !
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DE WATERDUIVEL

Als 't laatste geelgeworden blad
al tuimlend in de beke woelt,
die kabblend schuimt en springt en spat
en blank de meerschen overspoelt,
dan komt hij op de streek en plompt
met wellust in de watervloed.
Sams ziet men 't monster, zwaar gerompt,
dat loert, met oogen rood als bloed.
0 ! Wie het ooit van dichte zag
vertelde 'r nooit een woord van voort :
die leefde, helaas ! zijn laatste dag ;
men vond hem jammerlijk versmoord.
Bij dage slaapt hij in den grond
der waters, kort ineengerold,
maar 's nachts verrijst hij, slentert rand
de wateringen, jankt en grolt.
Vooral wanneer de zieke maan,
bekransd, in storremnevels schuilt,
men hoort hem swobbelen 1 en slaan
en huilen met den wind die built.
Wee hem ! die roekeloos en zot
in 't herte van den donkren nacht
zijn macht en heerschappij bespot
in zonden ; want die wordt versmacht.
Maas hij, die rein van hert en geest
het monster in de waters hoort,
die overwint het helsche beest
door 't kruis en gaat zijn wegen voort.
1 plonzend 't water omroeren
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HEIMWEE

Ten oosten rees het avondgrauw,
de zonne gleed door 't hemelsblauw
in sussend lichtgewemel
en rooden gloed.
1k zag ze dalen en het scheen
m'alsof ze stervende verdween
en zonk voorgoed.
Een meerlaan zong zoo wonderschoon
in 't donker van een wilgenkroon
al door den stillen avond
die langzaam viel.
Waarom, bij 't hooren van zijn lied
en voelde ik nu die vreugde niet
zoo dikwijls vroeger, lavend
mijn hert en ziel ?
En trage, stille, viel de nacht,
met wonder-klare sterrepracht
en vol geheime zangen
van zoelen wind.
0 ! Wat ontbrak er mij dan toch ?
dat ik daar hank'rend 1 zat, om nog,
om meer nog : vol verlangen,
gelijk een kind ?
Wat is er, dat gij nu nog klaagt,
mijn ziele, zeg, en meer nog vraagt
en niet en kunt genieten
die heerlijkheid ?
1 hunkerend
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Geniet ! de slechte wereld rust,
't bejag naar winst en zonde sust ;
hoe kunt gij u verdrieten
in d' eenzaamheid ?
Aanschouw, in voile zaligheid,
dien stempel van Gods majesteit,
daar, aan de hemeltransen.
Schud of dien prang.
Geniet den maan- en sterrenlach
en wacht ; ginds kriekt een nieuwe dag
met schittrend zonneglansen
en vogelzang.
Aanbid den naam, dien God zo klaar
geteekend heeft aan d'heemlen, daar,
uit fonklende edelsteenen,
met eigen hand.
Gij klaagt en zucht en vraagt am meer !
Wees blij en loof en dank den Heer !
Men gaat toch niet al weenen
naar 't vaderland.
Gij wilt alreeds, mijn arme ziel !
wat nooit een mensch ten deele viel,
hier in zijn sterflijk leven :
volmaakt genot.
0 ! wacht een stond, een enklen stond
en wat g'in 't leven niet en vondt,
dat zal de dood u geven :
den vrede in God.
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VOORJAARSNACHT

Stilaan betrok de deemsterheid
de grenzelooze onmeetbaarheid
der sterrenvout en vulde 't ruim.
Een drijfsmoor vlood, als lichte schuim,
doorschijnend voor den hemeltrans
en brak den schitterende glans
der sterren, blinkend doof ' en mat
als edelsteens in gaas omvat.
Rond mij lag 't doomend, 't dampend veld,
door dauw en avondlucht gekeld 2,
zoo vol van kleurenmengeling,
nog bont in d'avondschemering
en spreidde door en door de lucht
een balsemgeur van jonge vrucht.
De dampen rezen uit den grand
en zweefden op de meerschen rond
zij spreidden open, zonken neer,
hervouwden, rezen vlottend weer,
als lakens waar de wind in waait
en lichtjes op en neder zwaait.
Een harriewind 3 blies over 't land ;
soms viel hij of als overmand
en stierf, met langgerokken zucht ;
dan rold'hij v'raads 4 weer uit de lucht,
hij zweepte rukkend over 't veld
met kort gesnak en dul 5 geweld,
1 dof
2 kil geworden
3 droge koude wind
4 verraderlijk, plots
5 kwaad
58

met mengeling van stemgeluid
gezucht, gehuil, gejank, gefluit,
met klachten vol geheimenis,
zoo eenig in de duisternis.
't Werd nacht : 'k zag daar onze hoeve g'hukt
als van den donk'ren neergedrukt :
een massa vormeloos, versmacht,
nog zwarter dan de zwarte nacht
en door de vensterluiken blank
een straal die mij zoo lokkend wonk.
Daar voelde ik nu mijn eenigheid ;
een drukking van zwaarmoedigheid,
een vreemde onduidelijke smert
woog mij zoo loodzwaar op het hert,
alsof de dichte duisterheid
mijn hert en ziel had overspreid.
In mij vrocht nu een hankering 7,
naar vrede en naar verzadiging,
naar iets dat 't herte leven doet
met lief de en licht in warmen gloed.
Daar scheurde opeens de smoorgordijn
en d' halve maan, in bleeken schijn,
bestrooide 't grauwe wolkenschof
met tikkeling van zilverstof :
't nam al, rond mij, zijn vormen aan
van weiflend, trillend licht omdaan ;
de mane, met haar blijden lach
bezielde 't als bij tooverslag.
Doch weer betrok de neveling 8
den heldren, klaren manesching,
maar nu was 't licht in mij gedaald

6,

6 gehurkt
7 hunkering, hevig verlangen
8 nevelsluier
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en helder bleef mijn ziel bestraald :
want Hij, die licht en duister schikt,
had op mijn ziele neergeblikt...
en meermaals, in 't vervolg, 'k herdacht
dien sombren wilden voorjaarsnacht.
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MACHT DER DUISTERNIS

II( zag ze door de schemering,
bedorven, zij aan zij en zwijgend
gaan. Een flauwe manesching
verlichtte 't veld. De wind vlood hijgend
over 't stille land en bracht
verdoofde feestgezangen mede,
tergend, spijts den verren dracht
en vloekend op den avondvrede.
Niets verbrak het wild genot
van hen die voor mij trokken,
'k zag hem, schoon gelijk een god,
met strakke blikken haar verlokken.
'k Voeld' een bitter lijden plots
en zuchtte „Gaat, ontloken bloemen,
eerlijk werk der handen Gods
uw eigen pracht tot rotheid doemen...
Dichter sloeg de duisterheid
haar mantelplooien zwart en eendelijk 1 en, in dier heimlijkheid
omvatte 't zwarte kwaad... en 'k weende.

1 vreselijk
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ZIEL-ONTWAKING

Hij had een wereld meegebracht
in oog en hart. Daar voor hem, zag
hij vergezichten door de nacht ,
geen nacht voor hem, maar zonnelach.
Daar rees een wereld voor zijn geest,
een nieuwe, die hij eerst verschrikt
aanschouwde in 't nachtelijk wulpsche feest
en nu met stralend oog beblikt.
Hij heeft een wereld in zijn blik
een nieuwe, die hij walglijk vond,
zoodat zijn ziele kromp van schrik ,
hij smekt 1 ze nu met 's herten mond.
Hij trok ter feest, met stil gemoed
en hoorde er 't neien 2 van het kwaad.
Helaas ! de koorts zit in zijn bloed
en hankring 3 speelt op zijn gelaat.
Wat hij, niet kennend, had gevlucht
tot nu, als bandloosheid die hoon
verdient, dat smaakt hij vol genucht,
wat schroomlijk scheen wordt wonder-schoon.
Helaas ! voor 't bed geknield, ontwaakt
hij, 't oog op 't kruis. In wilde bee,
gefolterd, d'armen open, slaakt
hij : Heere, Jesus, vree, ach ! vree !
1 smaakt genietend
2 driftaanjagend roepen
8 driftig verlangen
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OCTOBERZONNE

De zon is in verslensde pracht,
octoberwaart, gelijk een vrouwe,
die oud, maar schoon nog, droevig lacht,
herdenkend 's levens vreugd en rouwe.
Geen vonke meer van levensmin
ontglipt haar blik, geen wijde slagen
van 't zoekend oog : haar blik streelt bin'
haar ziel, 't gesles 1 der levensdagen.
Met driftlooz' ooge ziet ze neer,
aan 't mijmren, diep in 't driftloos herte
en driftloos geeft ze d' indruk weer
van stilgeproefde vreugd en smerte.
Tot dat den hoogen ouderdom
de laatste geestesspark komt stelen
en zij daar lustloos zit en stom,
to druilen met gesloten schelen 2.

1 gesles -- geslets : spoor dat overblijft op de weg waar men regelmatig voorbijkomt.
Hier de indrukken die in de herinnering overblijven uit goede en kwade dagen
op de levensweg.
2 oogleden.
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NAAR 'T ZOMERLAND

Octobersmoor 1 hangt om den toren
en rond zijn naald, in wilde vlucht,
een enkel zwaluw, als verloren,
maakt krinkels in de grauwe lucht
en roept. Als uit den grond getooverd
van t' alien kanten, op zijn stem,
aldoor 't geboomt, dat droef ontloovert,
een zwaluwwolk zweeft op naar hem.
Hij is de Baas ! Hij valt aan 't tellen
van al zijn yolk. Hij dreigt en kijft,
zendt konders 2 d'ure vast gaan stellen
bij 't yolk dat nog ten achter blijft.
Welhaast de vliegende stafetten 3
verschijnen jublend met de rest :
een halven sim, wat oude metten
een oom, een moei, een kakkernest.
Maar hij, als leider van den volke,
zit hoog en staart nu welgezind
op heel die rustelooze wolke
die schijvert 5 lijk een wervelwind.
Plots breekt hij los in zegekreten
en vliegt met al zijn yolk van kant
met slanke, wijde, vlerkesmeten
vooruit, naar 't verre zomerland.

1 mist
2 boodschappers, boden
3 estafetten
4 oude vrouwen
5 snel ronddraait.
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DE SNEEUW

Uit 't vuile zuiderwesten stoeit
een warmer wind al djokken 1
op wolkenluiers. 't Noorden bloeit
bespan' met kopren blokken.
De spreeuwen tropplen 2 toppezot
de musschen vliegen tjiepend,
benauwd, de hennen zoeken 't kot
voor tijd en hurken kriepend.
De zon is ziek, met vuile wei 3
bedaan, bedreigd door wolken,
die rijzen grauw of donkervei
doorzaaid met zwarte kolken.
En al op eens, de wind valt af,
de zonne zit betrokken ;
de lucht is zwart gelijk een graf
en spuigt 4 miljoenen vlokken
Eerst zwart, dan grauw, is wrongels zwaar
die zachtjes openwringen
en zinken, weemlend door elkaar
in Witte gruizelingen.

1 stoten ,-- duwen
2 in groepen samenkomen en zenuwachtig rondtrappelen
3 nevelsluier
4 spuwt

65

De sneeuw ! Het veld is wit bespreed 5
gevinnigd 6 boom en takken
en, onder 't zware, witte kleed,
de strooien daken zakken.
't Is sneeuw op alles, wijd en zijd,
noch wegen meer noch straten,
een warboel wit, die glinstrend bijt,
zoo eenig en verlaten.

5 bespreid — bedekt
'0 wit beschimmeld
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STORM 1

I

Zwart zit de hemel en 't wolkengevaart
schijvert 1 met woedende rukken,
wentelend, woelend, op hoopen vergaard,
scheurend aan flarden en stukken.
Huilend en kermend en bulderend luid,
roefelt 2 de wind uit de luchten,
springt op de boomen met snijdend gefiuit,
vlecht door hun kroonen, al zuchten.
Dreigend is d'hemel en wroed is d'orkaan.
D'eeuwen-oude eiken besprongen,
wringen hun stammen en schudden hun blaan,
buigend, in krakende wrongen.

II

Klaar is de hemel en 't veldgewas geurt.
Rustende staan nu de boomen,
hier wat getakeld 8 en daar wat gescheurd,
recht toch, in 't zonlicht to doomen.

I draait snel rond
2 rukt plots roffelend
8 toegetakeld, gehavend
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III
Heer, als onz' ziel in den donkeren blikt,
eenig, van stormen omgeven,
vreeslijk besprongen en doodlijk verschrikt,
schermend en vechtend voor 't leven.
Gij, die aan Licht en aan duistren gebiedt,
eeuwig Licht, schiet uwe stralen.
Gij, op wiens teeken de storremhoos vliedt,
laat uwe rust in ons dalen.
Steun ons in 't vechten, behoed ons voor val.
Zijn wij gekneusd in het strijden,
maak, dat wij bloedend en lijdend, doch pal,
ons in de zege verblijden.
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STORM 2

Gebronsde torens drijven in een zee van rood.
Vuil donderwerk woelt, diep in 't Westen, lomp dooreen,
bespant de bleeke, fletsche zon en in zijn schoot
versmacht heur stralen. D'avond valt gelijk een steep.
De zwarte bank zinkt mee, waarin de zonne schuilt,
de diepe gronden in. Door schijv'rend wolk-gejacht
de mane grijnst, al dansen, zuidwaart. Hou ! daar huilt
de zotte wind, die roefelt door den donk'ren nacht.
Vereende 1, wilde stemmen klinken in de lucht
en heffen, dalen wentel-rennend, eenig naar :
een meng'ling van gesteen, geschuifel, diep gezucht,
geklaag en zegezang geslingerd door malkaar.
De boomen .staan verwoed in 't ruim gewiegewaagd
te ratelen van nood ; hun spillen 2 lossen ras
van 't afgemarteld bul, dat ijs'lijk piept en klaagt
en rollebollen ruischend door het veld-gewas.
Al door den nacht klinkt 't naar gejank der honden, die
van angst aan 't beven zijn voor 't hok. De koeien staan
op stal, te trekken aan hun band en in een schie 3
van vrees, ze loeien mee met 't loeien van d'orkaan.
Slaap in, de wind valt af. Slaap g'rust, het oosten klaart ;
de storrem hijgt en t'einden-af, nog grolt en buischt,
maar uit de zwarte wolken dicht op-een vergaard
de sluizen breken los en 't gietend water bruischt.
1 gruwzame
2 grote kroontakken
8 plotse opwelling
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INDRUK VAN HET 00GENBLIK

Er vloog alover 't veld, in vlagen,
een zieke, zware winterzucht,
zoo lamp gelost uit logge longen,
van log gevaarte in westerlucht.
Hoe zwangrig zinkt 't gewolk ter zwerke
en banglijk bijst 1 wildbeestgesteen
alover 't purpen land, bepereld
met nachtelijke wolkgeween.
Wie weende'r ? Was't het wolkgewemel,
of 't land, dat ziek en zuchtig zijpt 2
en slordig zijne winterslonsen
vetnattig op zijn naaktheid nijpt ?
Wie treurde'r ? Ik zie niets dan tranen
die lillen leeg en luchtewaard,
en 'k boor, aldoor de ruimte in rouwe
een enklen zucht, die 't hert bezwaart.
Het woud in windgewaai gewiegeld,
druipt huiverend van tranendrop ;
en weenend wuift het groen der weide
en drink heur eigen tranen op.
't Is koud in Kempenland. 't Is killig.
't Is koud !... En stijf er d' huizen staan
van haag noch wei noch wal omgeven
barsch, bollekorstig 3 langs de baan.
1 rijst driest
2 oververzadigd is van water
8 rauw, ongezellig
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Het levensgevend land, het ligt er
versmacht in 't bout, verkracht rondom
door eikenboomen, blutsch van blaren
jong — oud, verkrinkeld, scheef en krom —
Daar slaan ze zwak op 't zwarte zwerk uit
als schaduwbeelden. In 't spichtig gras
de strepen streuvelhout 4 versmelten
tot een eenmalig mager houtgewas.
Waar bier, waar daar, vervelend effen,
zoo groen dat 't grimmig d' oogen bijt,
een strepe mastenhout, in drommen
aldoor de doode bosschen snijdt
geen reken ranke reuzenboomen,
geen wildgroei ter gewesten uit,
geen verre vert, maar groene muren
waar hinderlijk, de blik op stuit.
Het oog verwend aan veie vlakten,
aan deinend dal en heuvelhef
in vergezicht, blijft bier gevangen
gedrukt in machtloosheidsbesef.
Ik heb u schoon gekend, o ! Kempen,
in zonnepracht en herfstgepraal :
een mooie doolhof, vol geheimen :
een doodsveld nu, waar 'k huivrend dwaal.
Laat zoenen, Heer, uw zomerzonne
den roodbekroonden rozelaar,
en weef mijn droeve ziele wieken
opdat ik weer naar Vlaandren vaar.
4 kreupelhout
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HET HUISKE BIJ HET WOUD

Ilc zag een huiske toch zoo kleen,
maar netter, liever vond m'er Been.
Het stond daar halfgedoken
terzijden 't uitgestrekte woud
door hoog gewas en kreupelhout
gelijk een nest beloken.
Het was gebouwd in witte steen
en stond daar eenig, gansch alleen
zoo ver en afgelegen
terzijden 't groote donker woud
gedoken in het talliehout 1
langs onbegane wegen.
Alvoren lag een groene striep 2
alwaar een bonte koe in liep.
II( hoorde vogels zingen
alrond het huisje bij het woud
en, vorenaan in 't kreupelhout
zag ik een geite springen.
II( zag ze springen en 'k sprong mee
to midden van dien stillen vree.
Wie zou er beters wenschen
dan woven bij dat stille woud
zo zalig bij het kreupelhout
en verre van de menschen.
1 hakhout
2 strook
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Ja, 'k wou d'r mensch alleene zijn,
ver of van 's werelds valschen schijn,
mij nimmer daar verdrieten.
Hoe zou ik rand mijn huiske bij het woud
en in het hooge talliehout
van Gods natuur genieten !
Daar zou ik, in hun wondertaal
van meerlaan en van nachtegaal
de blijde zangen hooren
tot in mijn huiske bij het woud
of in het ruischend talliehout,
waar niemand mij zou storen.
Ik zou er horken 8 naar de klacht
van 't suizend windje binst de nacht
al feezlend in de blaren
dat, langs mijn huiske bij het woud,
aldoor het dichte kreupelhout
zou zingend henen varen.
En als de wind zijn ketens breekt
en gansch het bosch vol stemmen steekt
die buldren, huilen, dondren...
1k zou hun wrok, rand 't huiske bij het woud
hun razend woelen door het bout
met hert en ziel bewondren.
Welja, ik zou daar horkend staan,
een rilling voelen door mij gaan
als bliksems vierwerk braken
en 't ongeweert rond 't huiske bij het woud
de boomen tusschen 't kreupelhout
zou wringen en doen kraken.
8 luisteren
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Daar wou ik, met mijn koeike bout
en met mijn lieven, trouwen bond
verkeren als goe makkers.
En daar en vond m'in 't huiske bij het woud
noch in 't aantreklijk talliehout
noch valsch gebroed noch sakkers 4.
Ja, 'k wou der wezen los en vrij
met God alleen en 't Bosch ter zij
alwaar ik door zou zwerven,
en, mensch alleen, in 't huiske bij het woud
gedoken zijn in 't kreupelhout
daar leven en daar sterven.

4 vloekers, gespuis
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COMMUNIEDICHT 1

Bertha kind, 'n vergeet uw leven
dat op heden 't godlijk Lam
aan uw ziele komt to geven
wat een engel nooit bekwam.
Met zijn vleesch zijt gij gespezen,
met zijn bloed zijt gij gelaafd,
dat gij immer braaf moogt wezen
en eens veilig bij hem haaft 1.
• • •

1 havenen — landen, thuis komen.
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COMMUNIEDICHT 2

't Zijn droeve tijden, kind. Hoe bruit,
hoe wreed toch bruit 't kanon, dat moordt,
zoo moordt... en zie in rook omhuld
't wordt moordtooneel van oord tot oord.
't Is menschenwerk... De liefde en vree
bracht God, en, waar God is, vergruisd
ligt haat... Steek 't wapen in de schee
sprak Jezus en... Hij werd gekruist.
Laat moorden, kind. Laat branden, kind.
't Is menschenwerk en dood, G'hebt Hem
die leven is en geeft en wint
en liefde vraagt met zoete stem.
Ginds huilt de nijd die hatend velt
wat God uit liefde leven gaf ;
hier, liefde riep en teer herstelt
wat kwijnend nederzeeg in 't graf.
Leef vroom voortaan, dan, Maria
door God gesterkt in vreugde en pijn,
en vraag Hem leven en gena
voor alien die U dierbaar zijn.
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COMMUNIEDICHT 3

Mijn Heer en God, dit is de dag der dagen.
U lof ! Geen kwaad drijft U nog weg van mij,
wijl, lijk Sint Jan, ik rust aan uwe zij.
0 ! laat betrouwend mij een gunst U vragen.
Als kind nog, Heer, ben ik tot U gekomen.
Gij, Heer, als groote God, kwaamt tot het kind,
en 'k weet, hoe eindloos, Heer, Gij mij bemint,
daar zelf ik heel van U ben ingenomen.
Blijf, groote God, mijn arme krankheid schragen.
Blijf, mijne Heer, mijn vader mild en zoet,
en ik, voor U, het kind eenvoudig goed ;
zoo kan ik veilig door mijn levensdagen.
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ROUWDICHT 1

Engeltjes in goudgewemel
zweven in de schoonen hemel
voor Gods troon.
Engeltjes kiest God op aarde
blomkes in zijn gratiegaarde
puur en schoon.
Soms wil Jezus nederdalen
waar zijn schoone blomkes pralen ;
Hartedief !
Tot u komt Hij, Jacquelintje,
Hoar, Hij roept u : Kam m'n kindje
'k heb u lief !
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ROUWDICHT 2

De dood liep rand verwoed en aasde op buit ,
op offers fier en schoon, vol levensbloei ,
ze sneed 't gelucht met ijselijk gefluit
en stormde over 't land met helsch geloei.
Toen greep hem 't voorgevoel dat niet verblindt
en, zielesmachtend, wars van zondenreeuw,
voor 's priesters voeten zonk gelijk een kind,
en stond ontemlijk op, gelijk een leeuw.
„Nu kome God !..." rees 't jublend uit zijn ziel :
voor 't vaderland ! en krimpend in het slijk
van smart, ter plaats waar stalen regen viel,
daar lag de reus, een aardeworm gelijk.
0 ! Paul, o ! Paul, waar is uw schoone jeugd,
uw open blik, uw lach en guile hand !...
Vaarwel, ons kroon en huiselijke vreugd :
tot weerziens in het hemelsch vaderland !
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ROUWDICHT 3

Langs d' Honzbrouckstraat, ten uitkant, ver,
waar Roes'laarstad van Hooglee scheidt,
op 't Spruyttengoed van ouds en her
daar volgde hij vaders wijs beleid.
Een boer was hij van geest en leest,
een vroom, doch leutig Vlaamsche boer,
een keureman van land en beest
een menschenzot van 't oude snoer.
Een christen was hij in de ziel,
en Vlaming tot in 't merg der been,
die liet de laster waar hij viel
en nooit een vijand kweekte, geen !
Met God ging hij van 's morgens aan ,
besprak het weder met de lucht,
bepruttelde 1 aleens zon en maan
en sprak zijn biecht bij paard en vrucht.
0 ! 't deerde hem, dat hij sterven moest,
om vrouw en kindren, maar, bewust,
dat 's Heeren lief de nooit en roest
noch ook diens zorge, stelde hem gerust.
Vaartwel ! roept hij, en wij : Vaarwel !
Stijg op, Rene, tot uwen Heer.
Wij blijven hier in tranenwel
doch vinden U in vreugde weer !

1 bekeef
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TROUWDICHT 1

Voor rouw en trouw zijn verzen mode,
voor rouw en past de leute niet,
maar bruiloft vergt een blijde ode,
die in geen kleinigheid verschiet.
'k Zie zij aan zij, heel vroom gekoppeld,
een paar, dat aan geen onraad dacht ,
des bruigoms kin is reeds bestoppeld 1
en 't bruidje doet haar vierde pacht.
't Is dat ze nooit des levens dachten,
dat cupido nog schieten kon
en wip ze met de liefde lachten
wend 't koude hart een warme zon.
De catechismus, die ons g'riefde
van wetendheid in onze jeugd,
die leerde 't ons : wat is de liefde ?
en 't antwoord volgt : dat is een deugd,
dewelke niemand, musschen, meezen,
zelfs jongens, meisjes 1c6n ontgaan
en die, als wij het minst nog vreezen,
ons in haar net weet om to slaan.
Ja kijk, daar zitten ze gevangen,
de pij1 van cupido in 't hert
maar toch niet ziek van lijdensprangen
noch 't oog belemmerd door de smert.
1 met grijze haren bezet
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Dit maakt ons alien danig leutig ;
ze zien er fris uit en gezond,
vol ding en zwier, ja zelve pleutig 2
spijts 't zindren van hun hertewond.
Hei ! hoorde ik niet sinds vele jaren :
de lief de is een aardig ding :
ze brengt veel jonkmans in bezwaren !
da's allemale lul 3 ! Ik zing.
De lief de is het hoogste goed
hier in dit aardsche zot gewemel ;
ze zet ons hert en ziel in gloed
en bindt het aardsche met den hemel.
Z' is 't zout des levens en haar kracht ;
z' is poesie, daadkrachtigheden.
Ze maakt het zwaarste lief en zacht
en brengt, door God, almachtigheden.
Z'is geefster van de grootste deugd ;
ze maakt van menschen koene helden,
die dood trotseeren en met vreugd
de grootste offerdaden stelden.
Zij geeft aan 't lieve Vlaandrenland
zijn sterkgespierde vrome kerels
en lieve maagden, rijke pand
der kroon en allerschoonste perels !
Zij geeft aan God en moederkerk
de priesters en de kloostermaagden,
de zendelingen aan het werk
bij wilde volken en verlaagden.
2 plaagziek
8 lark, onzin
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Wanneer geloof en hoop vergaan
en dooven aan des levens randen,
nog blijft de lief de feller aan
voor eeuwig in ons ziele branden.
Hoera ! Hendrik en vrouw, vooruit !
Gij hebt het uitgangspunt betreden,
de lijn getrokken ; met uw schuit
op 's levens zee nu voortgegleden.
Uw bake weze : Huis en God !
Uw kenspreuk blijve : Liefde semper !
Geluk en voorspoed zij uw lot
verdraagzaamheid en kalmte uw temper 4.
1k wens u nog, als heilge band,
veel kinders, koningin en koning,
en namaals nog — ons aller pand —
in eeuwigheid de liefdekroning.

4 kracht die alles in de juiste verhouding bewaart en goed maakt.
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TROUWDICHT

2

Beminde echtelingen !
De koude is weggeruifeld 1,
't is lente nu, de kappe 2 klaart ,
de meerlaan neit 3 en paart
en al wat bek heeft schuifelt.
Algauw — en dat is 't leven —
in 't nestje jongskes fijn
en man en moertje zijn
verlaan 4 om aas te geven.
Van in de verste tijden
was 't zoo en 't blijft alzoo,
geen vogel doet het noo
noch zoekt zijn taak te mijden.
En wilt er nu op letten,
dat God de scheppingsgeest
vast wil, dat mens en beest
zijn werking voort zou zetten.
Zijn stem klonk tot onze ouders :
„Vermenigvuldig u !"
Zoo was 't en zoo is 't nu.
En wee U, gij onthouders !
Gij die, door huwlijksbanden
tot een gebonden zijt
en voortzetting vermijdt,
o, vreest Gods straffende handen.
Ga maar gerust, Carool uw gangen,
voor u noch voor Marie
I met een krachtige ruk weggeveegd
hemelkap, uitspansel, luchtruim
3 schettert driftig
4 zeer bedrijvig
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legt God geen wee ter zie' 5
maar blijde wiegezangen !
Bij 't wiegske, waarin bengels
het een na 't ander lief,
al even hartedief,
zacht sluimeren als engels.
De kost ligt in uw handen,
de buitenlucht is goed,
het werk maakt zuiver bloed
en lief de voelt geen banden.
Leeft in 't natuurgewemel
gelukkig en tevree,
met al uw kinders mee
stijgt op eens naar den hemel.

5 ter zijde
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TROUWDICHT 3

De liefde is een aardig ding
dat klein en groot bezingen,
omdat bier elke sterveling
het voelt en wil doordringen.
De liefde is een toovermacht
z'heeft lichaam noch gewrichten
maar is zoo wonderbaar in kracht
dat 't al voor haar moet zwichten.
Ze kent geen afstand, kent geen tijd,
ze vreest noch op noch onder,
noch zon die straalt noch vorst die bijt,
ze vreest kanon noch donder.
Ze sluipt verraads ' in 't rustig hert
en dwingt het naar heur willen,
er zeetlend boven vreugd en smert
en 't plooiend naar haar grillen.
Het zij m' haar zoekt, hetzij m' haar vlucht,
zij zelve zit to loeren
en soms, als m' haar het minste ducht,
ze komt en speelt haar toeren,
en slaat op 't hert den trommelslag
nijpt armen en nijpt beenen,
dwingt oog tot glans en mond tot lach
en loopt van top tot teenen.
Ze kweekt de jongens vroeg al oud
brengt ouden weerom jeugdig,
1 verraderlijk, heimelijk
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ze maakt bedeesden frank en stout
en treurders maakt ze vreugdig.
Maar z' is een helsche dwinglandin
die menschen plooit tot slaven
en deze naar hun zotte zin
doet dansen of doet draven.
Die wekt eer zonnestralen zijn
en jaagt door donkre wegen,
of stuwt door heete zonneschijn
of zweept door slijk en regen ;
Die last in uitspanning verkeert,
vermoeienis in rusten,
die suikert wat men lastig teert
en laaft naar hartelusten.
De lief de ! Kam, dat ding, Gustaaf,
dat hebt gij leeren kennen
van 't oogenblik dat z'u als slaaf
naar Oosthamdorp deed rennen,
door dik en dun, door hard en slap
gezweept in hert en nieren,
vooruit maar, op kadotterstap 2
als met uw lijf vol mieren.
De regen mocht u vettig slaan,
de tonne mocht u stoven,
de wind en bracht u niet tot staan,
ge riept : Hendrika Boven !
En Henriette zag u dan
van ver, en, als bij wonder
2 gezwinde jeugdige stap
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verdween terstond heur bangheid van
het wreed kanongedonder.
Toen zeidt gij haar, Gustaaf, ik voele pijn,
Hendrika, voor ons beiden,
't waar beter altijd samen zijn
en nimmermeer to scheiden.
Zij bloosde fel, wij1 zoet genot
heur hert kwam overstelpen.
Zij sprak : het waar een zalig lot
de paster kan dat helpen !
Dat was 't akkoord. Het eerste werk
was voor den burgervader,
na hem de paster in de kerk
bond u nog merklijk nader.
En nu, gij twee, maar een meer zijt,
gaat sterk door 's levens wegen,
als christen vroom, als mensch vol vlijt
u schragend met Gods zegen.
En mocht welhaast een kinderkrans
bevallig rond u kwelen
en u verheugen met zijn dans
en dartle kinderspelen
Volgroeiend tot een vrome schaar
in willen en in deugen,
en 't leven zoo, van 't oudrenpaar,
tot 't stervensuur verheugen.
Dus leve 't paar en kinderschat
door schoone levensdagen
Hoera ! Hoera ! proficiat
't is wensch van vriend en magen !
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MEERLAARSNEST

Hert omhoog en opgetogen,
om de zege van de rest :
heel het nestje is uitgevlogen,
't was pertank 1 een meerlaarsnest !
Vijf in tal, zoo teer betroeteld,
door een minnend oud'renpaar
in het zorgen opgevroeteld,
voor het heil der kind'renschaar.
't Was een zwaar en lastig puggen 2,
't azen van dat vijfgetal !
Toch, ze g'rochten moerevlugge,
fijntig 3, djent 4 en vlijtig al.
Ja, ze sloegen hunne vlerken,
keken 't nestjen over boord,
ongedurig, aan het werken
om er uit en weg en voort ;
voort, in 's werelds wildernisse
vol van strikken, ramp en wee ;
o ! wat een bekommernisse
voor die ouders alle twee.
Immers, in het ronde waken
wangedrochten, scherp gesnuit :
gieren, snaken 5, valken, draken,
al op roof en moorden uit.
D'ouders leeren en vermanen,
geven raad en wijze les,
toonen goe en slechte banen,
1 nochthans
2 zware inspanning
3 lief, bekoorlijk
4 bevallig
5 giftige slangen
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laat en tielijk 6 op de bres,
om het onheil te vermijden,
dat alommendomme waakt
en den vijand te bestrijden,
die naar hunne kind'ren haakt.
En al is 't dat d'herten breken
d'ouders zeggen in getraan :
„kleintjes, vliegt naar beet're streken,
't uur van scheiden komt te slaan."
„Rispe !" deed de eerste vroolijk ;
't vlerke slaan viel in zijn zin.
„Rispe !" deed de tweede oolijk
en zij haalde zuster in.
„Rispe ! Rispe !" nog twee wippen
vlerkeklappend over boord ;
nog twee, die 't gevaar ontglippen,
in een zeker toevluchtsoord.
„Hei !" nu zuchten, Moeder, Vader :
„'t Is toch hard ! maar 't is zoo best."
En ze staken 't hoofd te gader :
„wat nu, met ons kakkernest,
dat zal ook het nestje ruimen
en zijn eigen wegen gaan.
't Is een troost, 't heeft goede pluimen
en 't kan mooi zijn vlerken slaan."
Wijl zij aan 't verzinnen waren :
„Rispe !" ging het nog ne keer.
Hei ! hun laatste was gaan varen.
Ach ! z'en ha'en geen eentje meer.
't Nestje stond daar ie1. 7 en vage 8
weg 't gekwekel en 't gefluit.
8 vroeg
7 ledig, ijl
8 verlaten
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D'ouders kreeschen 9 lijk een vlage,
't lag op 't herte en 't moest eruit.
„Och ! mijn lieve lievelingen,"
nokte Moeder, door heur traan,
„dat zij alien 't nest ontspringen
en wij nu alleene staan."
„ja," zei Vader, „zoo een scheure
kwetst een ouder diep in 't hert,
maar, al zijn zij weg en teure ",
ons blijft vreugde nevens smert.
Vrouw, ze zijn op goede wegen
en in voile zekerheid."
Moeder loech haar ventje tegen ;
zegt z'alzoo : „'t is wel gezeid.
Al gevoel ik diep de schronze 11
't ware zonde indien ik kloeg ;
waar ze zijn, ze blijven d'onze,
en wij zijn nog mans genoeg."
Zie, in plaats van bitter lijden
bracht het scheiden zoet genot
en op heden groot verblijden,
om der kind'ren zalig lot ;
maar vooral nog om het uwe,
Alida van overtijd,
nu, Josepha, die de sluwe
monsters al ontvlogen zijt.
„Sursum corda", opgetogen,
om de zege van de rest :
want het laatste is uitgevlogen,
't laatste van een meerlaarsnest.

9 weenden
10 weg en door, heen voor goed
11 scheurwonde
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JUBELDICHT

Die machtig groot is bovenal,
en, God, Godmensch werd, in een stal
geboren, klein ja d'armste-uit,
koos, moeder, u, tot zijne bruid.
En sprak „'k ben arm en slaaf, wilt gij,
in sterke liefde nevens Mij
der kleinsten kleinste worden, meid
van alwie klein is, lijdt en schreit ?
En uit uw ziele sprong het : ja,
mijn God ! ... Door liefde en door gena
gesterkt, reeds vijftig jaar, nog sterk,
slaaft gij met Hem aan 't godlijk werk.
Gij zorgt en slaaft toch immer, schoon
uw hoofd reeds span' de moederkroon
een vierde eeuws. Gij blijft nog meid,
zoo groot, zoo klein, in wijs beleid.
Geen vierde eeuws, uw tijd begrenz'.
Geen moederzorg uw kracht verslenz',
wijl nog een vierling u verrijkt
en moederkroon al schooner prijkt.
Ginds braakt de haat nu vlam en vier
De mensch moordt mensch als 't reedloos Bier,
maar hier, ter zoeter liefdestee,
heerscht moedermin en Godesvree.
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Laat brullen, hol, de bronzen muil ;
laat vloeien 't bloed ; laat rooken kuil,
maar, moeder, gij, blijf rechte staan
en waak, want 't heelingswerk komt aan.
De duivelsdans houdt op en 't rijk
van God rijst vreedzaam uit het slijk.
Zie, moeder, diar : de zon heft blij !
Herbouw en leg uw steen nog bij !
En roept u dan de Bruidegom
van ginder hoog, zie nog eens om
op Vlaanderen, uw land-in-smert
en draag het op aan Jesus' hert.

93

FEESTDICHT
't Zal morgen in het Hemelshof
erbarmelijk gaan stuiven,
'k hoor hamerslagen, plof op plof
en 'k zie er vanen wuiven.
Veel engels staan met schorten aan
te kleunen en te kloppen
aan poorten, die te pralen staan
met bloem en sperretoppen.
Sint Jozef meet en past aan hout
rolt bullen bij en blokken ;
Sint Jan, met oliepulle, smout
den as der groote klokken...
Kijk, Adam zet van zijne knie'n
een korf met appels neder
en Eva meent hem hulp te bie'n,
doch keert beteuterd weder.
Ook Noe komt daar zwaar belaan
met druiven, moegedregen,
naast Petrus met een jongen haan ;
ze schijnen bei verlegen.
Sint Agnes brengt nog cozen bij
Godlieve kantwerkgaren
Cecilia staat daar wat op zij,
herspant heur harpesnaren.
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't Loopt al verladen 1 en vol pret,
met pander, korf en mande
vol bloemen, planten, vruchten, met
geschenken allerhande.
Sint Joris gaat vandaag te voet,
zijn snorlend peerdje storremt
met Sint Odrada, die den stoet
voor morgen, schikt en vorremt.
En tenden de versierde laan,
gehurkt op zijne kuiten,
daar zit de brave Sint Juliaan
te lachen traan met tuiten.
't Moet zijn dat Sint Juliaan gewis
zijn steke staat in 't vieren,
als 't feestdag voor een ander is,
wiji z'al rond hem gaan zwieren.
En 't wordt mij klaar, al op dees stand,
van waar z' hun goedheid erven,
die christen wordend, op de vont,
zijn schoonen naam verwerven.
Gegroet dus, priester Gods ! Wij zien
geen Sint nog voor uw name,
maar satan houdt de keers, indien
't er later niet toe kwame !
En ondertusschen, zonder Sint,
werk voort met hand en tanden
hier bij uw yolk en snoer en bind
ons al in liefdebanden.
1 druk bezig
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Gij deedt het zoo, zoo doe het voort
en God bestrooi uw wegen,
van bier tot aan de hemelpoort,
met vreugd en milden zegen.
Eerweerde die de herder zijt
en troost der bannelingen,
nu weten wij van waar uw vlijt
en liefdevlam ontspringen.
Van bier tot daar, heel Vlaandren rond,
ga met uw bannelingen
om ginder op der vadren grond
eens 't vrijheidslied to zingen !
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WEERDSCHAP

Allemale welgekomen !
en aan tafel plaatsgenomen,
slaat een kruiske ; doet een bee.
Pakt van 't eerste een schepke mee,
't noemt entreetje : 't is goe meuge.
Drinkt Sauterne een ferme teuge.
Oxtailsoep dan — of hoe 't zij —
met Château Corbin erbij,
Terrebut is best genoten
met een glas Cerons begoten.
Ossenspier in groentenblad
met Laroze of entwat.
't Kieken moet er zijn als 't foor is
met een glaaske Nuits Sint Joris.
Taarten, ijsbak naar uw zin,
speelt het met wat schuimwijn bin !
Nonnegoed en sneukeldingen
binst de flesschen openspringen,
sulfers, tabak, 't lied erop ;
Koffie, leute, zware kop.
Kruiske, bede en zonder liegen
zijn de beestjes nu gaan vliegen !
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SLOTAKKOORD

Komt bij, gij burger, werker, Boer,
in Vlaandren hebben w'onzen roer '.
Met 't staal maakt men een zwijn kapot,
een ras met Fransch noch Duitsch geschot.
Is 't dat de Vlaming niet gegeerd 2 is,
zoo moet hij toonen wat hij weerd is.
Geen yolk, geen taal verachten wij,
voor eigen recht ambachten wij.
Wie tusschen peerd en ezel kiest
wordt muil en eigen naam verliest.
God voor bake,
Vlaamsch van sprake.
Zulk een ei, zulk een jong,
zulk een scheut, zulk een tronk.
Ons Vlaamsche yolk moet hooger op,
op elk gebied, met 't kruis in top.
In eigen huffs zijn wij geen knecht,
en eischen daarom fier ons recht,
Alwie zijn eigen taal versmaadt
die spuigt 3 zijn moeder in 't gelaat.

1 vrije beweging (denk aan roeren en poeren)
2 geliefd, gewaardeerd
8 spuwt
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INHOUDSTAFEL EN NOTEN
Blz.

Inleiding
Aan vader en moeder

5

15

Geschreven als „opdracht" bij zijn eerste roman Herwording.
Gedateerd 17 april 1910. Hierin wordt duidelijk vermeld dat
vader hem aanmoedigt tot dichten.

Langs nieuwe wegen
Verscheen in het eerste nummer van Nieuwe Wegen, januari
1910. N.W. was een letterkundig en yolks maandblad waarvan
hij redactielid was. Gedateerd 13-10-09.
.

Installatie

19

20

Gedateerd : Hooglede Kerstdag 1911.
BK 1912, 7-8 ; Hs bij AWD.

Naar de Hoogmis

22

BK 1909, 169-70 ; RDL 147-49 ; Hs bij AWD.

Verstrooid man

15

OK, 1 oktober 1909 ; Hs bij AWD waar de titel luidt „Jan
Verdorie".

Hij zat in 't hoekske

26

OK, 1 oktober 1909 ander dezelfde titel ; RDL, 153-54, titel
„Invloed van nat op een droogen mensch" ; Hs bij AWD met
als titel „Notter Blomme".

Wedding

28

OK, 1 december 1909 ; RDL, 157 onder dezelfde titel ; Hs bij
AWD onder de titel „Knul en Knijs".

Het laatste voer

29

BK 1909, 55-57 ; RDL 144-46 ; Hs bij AWD.
Werd herwerkt in proza, Nalatenschap, 153-54 en BL 108-111.

Twee kachtels

33

NW, augustus 1911 ; BL 111-12 ; Hs bij AWD.
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Ketsekar
NW november 1911 ; BL 122-23 ; Hs bij AWD. Dit geval
wordt ook vermeld in een brief, opgenomen in Nalatenschap,

35

blz. 187-88.

Eerste uitgang der koeien

37

BK 1908, 190-92 ; RDL 112-14 ; Hs bij AWD. In BK ingedeeld in vierregelige strofen, in HS en RDL doorlopend.
Ook nog heden, bij het begin van de lente, spelen zich bij de
boeren, dezelfde tonelen af.

Wieten gaat dood

40

BK 1909, 219-21 ; RDL 117-19. Opgenomen in het herdenkingsboek van de Warden Oom-hulde te Beselare 1961, 19-20.
Hs bij AWD.

Onze kater „Tingelingen"

42

OK 15 januari 1909 ; RDL 115-17 ; Hs bij AWD.

Leeuwerken 1

46

Hs bij AWD.

Leeuwerken 11
NW maart

51

1911 ; BL 93-94 , Hs bij AWD.

De weerwolf

52

BL 24-25 ; Hs bij AWD.
„De weerwolf vormt met Den eeuwigen Jager en Den waterduivel een trio waaraan sommige landelingen nog gelooven.
De weerwolf, volgens den volksmond, is een rampzalig mens,
door God vervloekt, verwenscht zegt het yolk. Tot straf werd
hem een yacht opgelegd, die gedurig in zijn vleesch brandt tot
op den dag dat hij een andere rampzalige vinde die hij kunne
overmeesteren en wien hij zijn haren kleed kunne overzetten.
Dan is hij verlost en de overwonnene moet weerwolf spelen tot
hij zich op gelijke wijze van zijn kleed kunne antmaken."
Aldus Warden Oom.
NW juni 1910 ;

De eeuwige jager
NW maart 1910 ; BL 14-15 ; Hs bij AWD.
„Eeuwige jager, andere benaming van `Wandelende Jood'.
jezus droeg zijn kruis, en, uitgeput, vroeg te mogen rusten op
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54

de dorpel van een heerenrwoning. De heer kwam buiten met
zijn honden en joeg Jezus weg, zeggend hef u op en maak
plaats, ik moet op jacht !
Ga, zei Jezus, en jagen zult ge tot indereeuwigheid !
Honderd jaa.r geleden geloofden nog landsche mensen aan de
eeuwige jager wanneer ze de wind hoorden huilen." W. 0.

De waterduivel

55

NW oktober 1910 ; BL 37-38 ; Hs bij AWD.
„De waterduivel is volgens de volkslegende een booze geest, die
in de wateringen leeft en vooral 's nachts de menschen door zijn
perten en swobbelingen aanlokt, om ze te kunnen grijpen en in
den grond van het water te trekken.
De volksmond weet nog te vertellen dat waterduivels eigenlijk
oude jonkmans zijn, door God op de wereld teruggezonden om
er duivel te spelen als beest, evenals ze dit deden als mensch."
Deze verklaring schreef Warden Oom bij dit gedicht.
Eertijds sukkelden dronkaards die 's avonds laat langs eenzame
slechte wegen naar huis slenterden, wel eens in een put en verdronken. Vandaar de volkslegende.
Tot op heden (Roeselare 1971), maken sommige ouders hun
kinderen een volkslegende wijs, om hen verwijderd te houden
van vijvers, putten en beken.
De volkslegende „Kolle of Kalle met den haak".
Een watergeest die opgerold ligt in de diepte van het water, en
bij klaarlichte dag, de kinderen, die te dicht bij het water komen
.ettn trekt met een lange haak, zodat ze verdrinken.
nezelfde volkslegende, voor de dronkaards 's nachts, voor de
kinderen bij klare dag !

Heimwee

56

BK 1908, 156-57.

Voorjaarsnacht

58

BK 1908, 379-80.

Macht der duisternis

61

OK 1 j anuari 1910.

Ziel-ontwaking

62

NW februari 1910 gedateerd 20-11-09. Ondertekend W. 0.

alsof hij ervoor schroomde voluit zijn schuilnaam te schrijven.
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Octoberzonne

63

NW oktober 1911 ; BL 119 ; Hs bij AWD.

Naar 't zomerland

64

NW september 1911 ; BL 114-15 ; Hs bij AWD.

Sneeuw

65

NW december 1910 ; BL 43-44 ; Hs bij AWD.

Storm 1

67

BK 1909, 373-74.

Storm 2

69

BK 1909, 331-32.

Indruk van het oogenblik

70

Hs 1 eerste neerslag van enkele strofen op klein notaboekje,
zonder titel.
Hs 2 in „Dagboek van een banneling", kladschrift, zonder titel.
Hs 3 in „Dagboek van een banneling", kladschrift, zonder titel,
sterk herwerkt.
Hs 4 netschrift in „Dagboek van een banneling", met titel, maar
het gedicht is in het Hs „uitgekruist".
Gedateerd : Baelen 14-12-17.
Aanleiding tot het afwerken van dit gedicht was het feit dat
hij de kamer moest houden wegens hevige zenuwpijn in hals en
schouders. Uit verveling schrijft hij verzen... waarvan de eerste
aanloop vroeger in een klein boekje neergepend werd.

Het huiske bij het woud

72

Hs bij AWD.

Communiedicht 1

75

voor Bertha Vermeulen, nicht van Warden Oom, Oostnieuwkerke 1899. Gedachtenisprentje zoek geraakt. Op vijfentachtigjarige leeftijd kende zij nog de eerste twee strofen van buiten.
Het bestond uit vier strofen.

Communiedicht 2
voor Maria Vermeulen, nicht van Warden Oom, to Hooglede
13 april 1916. Gedachtenisprentje.
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Communiedicht 3

77

voor Jules Beernaert, kleinneef van Warden Oom, Poperinge
19 juni 1924. Gedachtenisprentje.

Rouwdicht 1

78

voor overleden kind. Naam onbekend. Hs op los blad. Opgenomen in het boek van A. Demedts E. Vermeulen, schrjver en
boer, 37-38.

Rouwdicht 2

79

voor Paul Vermeulen, neef van Warden Oom, soldaat bij het
ne linieregiment, gekwetst op het slagveld te Sint-PietersLedegem op 14-10-'18 en overleden in het militair hospitaal te
Beveren-aan- de- I jzer 18-10-'18. Gedachtenisprentje.

Rouwdicht 3

80

voor Rene Vermeulen, jongere broer van Warden Oom, overleden op de hofstede welke zijn ouders betrokken te Hooglede
na de verhuis uit Beselare in oktober 1865, geb. Beselare 6-111862, overt. Hooglede 20-11-1919.
Honzebrouc kstraat : de straat waar de hofstede gelegen is op de
grens van de gemeente.
Spruyttegoed : de hofstede was eigendom van de familie
Spruytte, dus van zijn moeders kant (Maria Theresia Spruytte).
Gedachtenisprentje.

Trouwdicht 1

81

voor Henri Vermeulen, neef van Warden Oom, en Ernestine
Willaert, ter gelegenheid van hun huwelijk te Kortemark op
23-10-1929. In Hs, kladschrift, staat het gedicht geordend in
strof en van vier verzen. Werd gedrukt bij Meersseman-Saelens
te Hooglede, op een grout blad, twee kolommen, zonder indeling
in strof en.

Trouwdicht 2

84

voor Karel Crombez en Marie Vanhoirelbeke, ter gelegenheid
van hun huwelijk te Hooglede, op 20-5-'25.
In schoonschrift, niet het schrift van Warden Oom, ingekaderd
onder glas, hangend in een keuken te Beselare. Daar ontdekt
door Jozef Maes, de verdienstelijke kroniekschrijver van Beselare.
Werd door hem overgeschreven en me toegestuurd.
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Trouwdicht 3

86

voor Gustaaf Hamers en Henriette Boven, ter gelegenheid van
hun huwelijk te Balen aan de Nete, op 14-4-'18. Warden
Oom verbleef er toen als vluchteling. Hs in Dagboek van een
banneling.

Meerlaarsnest

89

Opschrift luidt „Tafeldicht ter gelegenheid van het plechtig
prof es van de eerwaarde zuster Marie-Joseph, in het klooster
van den H. Vincentius te Merkem, in de wereld Alida Debevere.
Ontdekt door Z.E.H. Rafael Debevere, erepastoor, op rust te
Loker. Door hem overgeschreven en me toegestuurd.
Het gedicht kwam tot stand door toedoen van E.H. Alfons
Cossey, te dien tijde onderpastoor te Gits, bevriend met de
familie Debevere en met Warden Oom.
Datering 14 in Engelenmaand (oktober) 1908.
Langs onder Edward Vermeulen (Warden Oom).

fubeldicht
op aanvraag van E.H. Parmentier, directeur van het „hospitaal"
te Meulebeke, ter gelegenheid van het gouden jubileum van
Moeder Overste. Warden Oom verbleef er toen als vluchteling
met de Hoogledenaren.
Gedachtenisprentje : dubbel vouwbladje met foto van de jubilarisse op voorkant. Er onder volgende tekst in gouden letters.
„Moeder Barbara, in de wereld Juffer Victoria De Meue, werd
te Elst geboren den 11 November 1837 ;
Trad in het klooster van den H. Vincentius, gehecht aan het
kranken- en weezenhuis te Meulebeke, den 24 juli 1867 ;
Werd er Moeder-Overste den 8 September 1892 ;
Vierde er haren jubile van vijftig jaar kloosterzuster en vijf-entwintig jaar Moeder-Overste den 8 September 1917, in schroomelijken oorlogstijd."
Op de binnenzijden het gedicht met er onder E.V.
Hs in Dagboek van een banneling. Opgenomen in het boek met
dezelfde titel, blz. 54-55. Er zijn enkele wijzigingen. We hebben
de tekst van het gedachtenisprentje gekozen.
„Vierling" is een verwijzing naar het feit dat er op die dag vier
novicen hun heilige gelof ten uitspraken.
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Feestdicht

93

Hs 1, kladschrift in „Dagboek van een banneling" met bewerking, zonder titel.
Hs 2, netschrift in „Dagboek van een banneling" met als titel
„Den E.H. Juliaan Dewitte, ter gelegenheid van zijn naamfeest,
vallende den 9 januari 1918, 't vierde oorlogsjaar en gevierd in
ballingschap te Baelen." Gedateerd 9-1-18.
E.H. J. Dewitte was onderpastoor te Hooglede, weggevoerd met
zijn parochianen naar Balen in september 1917. Hij was zeer
bezorgd om het lot van zijn medebannelingen.

Weerdschap

97

spijswijzer of to menu op rijm „voor het familie- en vriendenmaal om de uitgave te vieren van Warden Oom's twintigste
boek (Reis door het leven) te Hooglede op 20 juli 1930".
Stijn Streuvels, Achiel Denys, Alidor Lamote, kunstschilder die
Warden Ooms groot portret schilderde... waren er disgenoten.
Gedrukt op klein vouwblad met op de voorzijde foto van
Warden Oom en door hem gehandtekend.

Slotakkoord

98

of Vlaamse pillen !
Enkele slagzinnen en spreuken op rijm. Hs op los blad zonder
titel.

Inhoudstafel en noten
Dankwoord

99

107
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DANKWOORD

Aan de hr. en mevr. Willem Denys om de guile gastvrijheid
waarmede zij me telkens bejegenden bij mijn bezoeken om teksten
over te schrijven of om de in druk verschenen gedichten met het
handschrift te vergelijken.
Dankwoord aan alien die zo vriendelijk waren mij de vondsten
van hun opzoekingen over te maken.
Het lijdt geen twijfel dat nog veel gelegenheidsgedichten in
families bewaard bleven. Men houdt ze in ere als een dierbare
herinnering aan Warden Oom. Het origineel blijft hun hartelijk
gegund. Met veel dank echter zouden wij graag een afschrift
ontvangen om de Warden Oom-verzameling te volledigen. Als
het mag en kan zouden wij graag ook wat toelichting lezen over
datum, personen en aangelegenheid van het gedicht. U kunt het
zenden aan : M. Vermeulen, pastoor, 8180 Lo-Pollinkhove.
Hartelijk dank bij voorbaat.
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