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. " ' 

DE IZEGEMSCHE KUK-UIT, 
VenoIIij'leIIde bij gelegeoheid eJI appetijt., en opgesteld 

door BERNARDUS PO~IPE . 

AI lag de Wllrhelll io bel graf, 
.(; AI wal haar drukt, dat moel er af . . 

Tebetomca bÏJdcadnkUrYwr-VulBc:aovnJ _ tOeeetiemeo per Dummer. 

"GeZIeB __ *"chleo bijnl, dien 
de .... "" heeft gevonden, z8I Bema ... 
d ... met _ der beate teeken.... eeoe 
o_k_ aluilen _ zijn JlIpierken 
te iBuatneJll!lb. 

B ................... BI". WDADW.' 
"M a.u.a..u. 

• 
o LmadboulOet', aamnoedicer der zcdeloosheid 

eo del zallapperij. ou zalt Bij loch uw blad lao d~ 
berbe'liers van Rumbeie niet meer moeteD Be-
'fen lIn den .ermladerden prijs van 66 centiemcn 
per trlbealer : LeHani zal "oorzeker wel voor 1ul-
kea ftOrstuoder \'an 't nat ecne hoflltde kQOJleo. 

GelàkialiJk dal de iDkwisltie niet meer io zwang 
is, waal YOlpu de la_tatieD VJD deD undl1ou
trtr ~. men de schrijvers IH deu liijl-fJil. \Vur-. 

• 

... ,... ... dunnl dia • __ .u ... 
tsfQLI ...... lan"el .. z BIJ scbeIIIt • .., ter
~~ "'IPIlI, ...., <lol ttt ~ 
z08ll woord is er I. lij ... uaralldl.. te "Îodea : 
ieeD eakel woord, .... Ieb weêrJel1 or bet recbf. 
bewijst. .... ijD ICbailllleUea, al daarom licht 
Boraanl .. de l'8IIIIIIIaanM: dab viertal' li', Hij 
begial zijne jereatflde met ons \'oor zedeloos co 
eindt" mei oal .oor ODllc8scbea Ie bescbuldigen. 

r=7~1IJtr* ,?'I" h 't!.-,-~ ... ~ .. !!!t" __ ~=::::;;i!=:~ 
IiJae s.:6ellekeDs modeD .oijêo .... 'I Is ... riieI1 r 

Zoo! zoo t Bemardlll is zedeloos, omdat Ilij de 
zedeloosbeid uowijst mei vingers en de zedeloozco 
ua de k:lak lIlelI ! En de Landbouwr. die 0000-
\"Iekte boer ,'30 RoulIelare, raadt de pl iebligeo aan 
zicb om Beraanhll Dlet te bekreuneo eo maar al
lijd \'oort Ie doen! Als 'I 31z00 is, licbt.ekooicn ,'an 
Izcgem, Ie moet u Diet meer ,enceren voor 'l wa
ter cn beflaat bel maar; CD ,ij, madame (lach a
deue, die zoo veel op uwe Deus tcl mei de cenlen 
ran Pé de lezer, God verblijdt zijne ziele! dwingt 
maar nogmaals uwe dochter tegen baren wil co 
dank, lOl onbetamt'lijkhctlen, En gij, Leonanl, en 
gij, Ciskes. vooruit jongens! ,"e kunl u niet le zat 
wipell en gccne dom lieden genoCi ver/wopen; im
mcrs de :uddijle co klcrihlc Lamlbouwe/' \'ao 
Houssclarc zrgt bet zelf. 

Eo om de bescb.llmdbeid der libera1ea moel de ' 
Landb&u.1tr lÎeb oiet "eroulmslen. 8emanJus 
keat maar eeD persoon, die deo lijk-Uil AtSSI 
Im QtlE .J(;HA..'n viodl, co dat is Jacobus AUi;us
tlaus ,'aD uil de Rouss.elaarslralc, maar dal I1 geen 
libenal. alleesi bIJ de IruUpendalice eo den tch.,. 
welken bij bij liberale "rienden afbaalt. A.ls " noo
diB is. zal 8croardus eens bij ,elegenheitl cn :tp
pelijtc loonen wat en wic die Jacobus is, en, recht· 
uit lezcgd, die Jacobus bC<!n nog al veel op zijn 
Gewelcn. 

0 .· nE~ 1l00(;II,\c \' .\X SIXii:~EX, 

Dcrn:trl!us, - Jla rblclI, llacll:l:lr, \'an waar is dl! 
komst nu! 

lI achaar. - "an Em~IGhem, Ik kome daar juist 
ccn scrmoent~e tc boorco \'an U, Caullcl, den 
olH.lerpastoor, 

Ucrnardus, - Zoo! zoo! WallJecn Ilij zooal Jla,lr 



------------,------------
hel plafond gchl:l1.Cn; ik leg IJ:!:!I' JIN ]llafolHI 
ollHJalllij (oc h nooit zijnc :lilnlloonlC'rs uUl1l he
ziell en n!lijd 11('11 IJI'US redt on~hoog houul. 

'Lo,'haa r. _. O! Ilcl'u:l l'tl u!', tl :d !llD(,osl ge \o\c hoord 
Il'lJL'l. 1\\":1" "'lSll'lijk. lIij \icl uit I ('~f'n uwen 

bllkkcl' CIl1.ch.k \'nll °11 ûcn III'cl\ksloel ual del.O 
ullL'l ,le cu 'leen twee r ~ li.cll franse h krm scilriJ· 
\I:n. 

Ul'I'U;II'llns, - 'T wn ~( ni enl\' s . d,,1 Ilc ~:l:li rcrlcl-
11('; want Jlicm:lfld wis-t lul nu IOC d;;L mijn 'uL:
!..cr lotlddl', ('11 Iie Emcl~h;:m.o;chc 11r('eK.lol·1 

.Jtjocl "oor~ekc l' èènc outlc \\':IScllLuille zijn om 
zich ,1;1:11' h~zig IC Imud \!u met llllkl~1l 01l1100lC
kn 1.t'CI'CI'. M, (,: ;:ullcllal niet lau~e li~ren : hij is 

t'oolijk. 

lIi-:11. mr. "E.:\'I\ TII'Ef. n.:u:s FMSSl:1I k.\S SI:IIII1JVEIi, 

,\\\ ll. C .\nl,ET, OSIIEIIl'.\ST(I()!1 H: ~JlU,I;IIfi)I, 

mrl de l orlulillU 1'(/11 lkI'IIfU'fIIlN "oillpe. 

J\!. Caullel pl;lalsl u hier , 'oor dell 5Ili('gel, joa
l!.('u , ril :dc wd, 

.\!s gij uaar eCIl 1\01·lrijl.i.uaar zi('I, dic bij het 
doell zijner .~lIIdicn àllijd CII o"oral een hoord'JeL:
)o, 1'! mei hHoe l:lllrie oorelI werd opgt'lI"l, zeg dan _ 
mliar : • d~"'r. \1 

f-:::::=~ ... \I,'~.~' ~ v':! .•••. ili.r t!(>nç Of. ~ eet! li~ 
\'I'il:lj!je a:ln lijnen f'rok~ot ~nh,'oortlde: _ .loll 

i,( ldlifJ/J, d(»Ih;,1l ~ ~i k ,'crsla "t uiL .... heer) en \'oor 
j..omplimenllenlgLrctg: • .rou jllldli,;s, bt.t1tf! • 
(\.toe! gij wnta;:l 'I niel, ElEI.!) rÎC wcl or die 
~1 H.1111lCl'ili..\I. Clwl1Cl, lic olHlorpasloor taft Emel· 
I, llClll, ul et IS . 

ftl:; !:lij dà;u eeu ziel die, II~ zijne 5tudien, niel 
I.d,waalD wcrd ~c\on , lell cn lIiCI a:lIl\'cerd kon 
\\onlen ,'oor 111:1 IlI'icslerdom, zeg maar ZOnder, 
mill..en: • lilrrU'lIS ik . • 

Al.; t;ij cr ecu lid, cic J:I.:lr hij CNlcn IJloclh'er
\\':1111 IICtkl:ldpOIiCII ~ing :1:lulcerCIi ('11 Cl' 113 zes 
1lI:l;IIlt1en we rd b;.iten gczel als. I!og te uom zijnde 
OUI conen willl:'· in de 11:IUtl IC hOlltlCQ, zeg maar 
:lllijtl ,'001'1: . '/ II'IIS i1.', " 

Als gij Cl' ('cn Zil'l, die IHI zoo vclc hlij\;.ell \,;111 
"-e/llJis ('11 slimheid, Goor de Il1 s.~chclIl{)l1lsl \ ';11) ecn 

i;ldf.red l'ijk('[] uUlIl, 101 !trl !'r lllin;:lic nieuwen toc
t' ;l1lg \ond en 11001 alle IlHl t;c1ijLc "oorsllf:lak Ofl
t!l'1'I)a:.tol' \\Cl'tI \au Enlc1r;llcm, olH]at die dW:lze
li ~ zieh cenigslinS"deu mOllJzoJJ.li.ullnen Ol)cuhou-

den, leg dan Illaar stoutweg: ( Wel'.:it .lit krUIt' 
t'OOl' ell ;111/1' xIJit'yt'/ •• 

S:llul, M. Caullcl, lól op cellen anderen keer. 

(IJUES I1 DE VIJFDE EI ZESDE lUID VAl 1873. 

De hctlc,'narlcn zijn \"olop aan 'lorde r:m tien 
tl:IJ. 1.:lIIgs alle kanten ziel men gebeelc benden 
de sln'llcn en wegen IJclemmcren Zondag ti juni 
laatst had cr ccnc bede\'33rt IC Kortrijk plaats eo 
meI! rekent dat cr daar niet min dan U\'i nlig dui
zend zweetcrs warcn. 

- JJnUlar, AlcLcics, het W:lS wann oot! 
- Xn de bederaart is cr loeh niel te ~oed :lf\j:t-

loopcn. 011 hel oO@:enblik lIal Monseigneur lIe es
trilde, welke op de markt gcmaaJ.;t was, ~in, op
(Iimmen,lag ik "':IEl \'Cl'l'e ecu "rieboadcrtltal maD
nco cens.klap!> pcerebooruoD m:lten CD verwootlerd 
o\'er die cêremonie, tlrong ik haderiJij eo zag IteR 
,hit hel de e.'ilrade was, die gedeeltelijk was inle
~,·al1en. 

- .~ had ook die etiN".,rW •. wItlet GtBictl'B I 

V,\S LUc;S 0_ STUUR! - Wat zal de H. Vader 
:1ardig kijWi als hij te wel.e u1kOllMlD dil bij van 
de paroellics Wijogeee 101111 verleien en zell's ver .. 
re achter zijnen vijand ,ezel wonh !;: zié eeDs •••• 
·klliirTOliOfb ................ ~ ... ï' at
gelijk zeigen, Zie, voorde 8. 8akramenlsproeeasie 
Ic WijnQ'eoe heeR men de pauslijke vaandels in 'I 
~11I}fmkolje geqaetoD ea ... · ft. '1 bluoen van 
\ïtlOr-EmmIDICI: ti reGde pencl Dlel bel wil 
truis \'.10 S.n'ooien in 't midden. bediend, 

't En wil niel gepcisd worden CD" is perLaog al
zoo !,. Drij bede\'aanen, gelijk deze van Kortrijk. 
en kunnen dal niet herslenen •.• • 

Wat 7.al Bern3rou5 in ziJn Ie\'cn noe al zieD 
gebeuren! 

Over eeD lIrijtal weken ston~ de gemeente C;i.ch~ 
Iem. bij een hclder en pracbli« wOOr 'SUSCI! op 
haar besl. \legg"" en bannieren zwaaiden lieflijk 
uil een panntg31 1"30 elk buis, immers de koor
zangers--maatsehappij ging h:lfCD nieuwen hoofd
man inhalen en zij warel! zelfs venvilligd \'an lij ne 
l.OOl!>t om $ 'I/::! uren. Burgemeester, schepenen, 
r:1:ltlsheertn, velJwachters, ia eCD woorJ al de 
sommileiten ,'an ~chccl lIe p;lrochie stonden iro 
\'cr!>ch lijnwaad. Omi IIren hoorde meu de trom
mel pak en zak slaan en Ic Cachlcm weet men wat 
dal Ic zCl{gcn is : in lUili d;1O lien minuten waren 
al lil' huizen It.~g ('n ctkceu trok slottsgcwijze dc 

, 



dOllllllaals uit om M. Connel te YCf\\clkomcn : 
boerckloelfcn, bocrcpecnlen en chiczek:lJTen OOI· 
bl'aken cr niet. Eenige minuten buiten de p'rochie 
stond rle sloet,""ol; altijd geduldig te wachten en 
't wa!) reeds nabij ü '1/'2 ure. lIel geduld rermtn
tierde co de cene legde: • La31 ons verder g<l:lO, 
miss.chiell pakt M. Gonnel cene pinle in d'Honds
marKIjes, • ecn amlcr, wat meer geslool'd, lH'gon 
llliuop uit tc ,'allell le~cll M. Don nel, die aan tlen 
burgeraeestet' cellen lJrier gesehreycn had om hem 
lijn!! kOlm.! te mehlcn. Eindclijk werd hd \;emor 
algemeen eH allC'fl I;eerden onder ltel gerol1'cl van 
pal' ~u ';tlt buis)vaarts. zweet'ende dal M. Uonnet 
I,e. Hiel meer zou gellad lteÎ)Qcn. 

Wal was nu de oor~aal; ,'an die handdwijs ,'all 
U. Bonnet! 

ECD rarceur had dien Iocr gcs{lcflltl, en Y. llon· 
nGt wist \';)U niels. 

Remardus "intll het aanmoedigend mor onze 
I"Oml,icrs "an te g:laó IJlusschen bij de boeren. 
U.er tijd werden ze "rijlVillill" in hun ' ... erl; ge· 
dwarsboomd en uil~escholden, 0l) eenen andoren 
keer li.regco ze bijoa eeDe ruiffcliDit en zondann:lclil 
"'u.de. ze bij den brand ,'oor eene bellde J:;lruik· 
mo\'er" uruicD; mCD was zelrs zoo kOillplabanl 
"aD Uil de drij mnDeD, die dca ganschclt nacht 
hij dea bralld lawaakl hAdden. j,1Il0r;CIIS cenell 

~rl:I •• I!, ,,'ei,ereo I 
Wat is tode'oe boer!... 

In cene der laatste ziuingen on1.er K:lmCI's werd 
Ilcl o\'ernemen ,'all tie "Iaantlef~be iJzel'cn \\'c~en 
besproken en de heer Vandepeereboom flcJ..!:l.agdc 
ziell te recht over hel nadeel, dal Iu::t gOIl\'ernc.
ment oos doet mcl..die o\'crncmiog te wcigerco aan 
dezelfde \'oorw3arocn, waat'aan het andere spoor
wegen heeft o\'ergonomen. 8crnardus hecn gc
loeht en henoeM om te zien wat onze t'C\lrcsen
ta nt Oumorlier {l:iarû\'er al gezegd had lot onze 
"crdediging en Rernardus heert. geronden, dat 
Ilij, ••• zijnco bek niet heeR geopend ! ... Hij nog· 
la liS, die geen twce milHllcn zwijgen hn, als 'I er 
maar op aankomt eenen lilJeraal 0[1 den rllg Ic 
spl'ingen. 

'K zie 'nen rellresentant roor Houssclarc! 

Nallwelijh heefl DUl1lOl'ticr in de Kamer \'001' dc 
I'{nalft8cltt zaak gcsllroken or dadelijk springt ge· 
Ileel Roussclarc welt icn "ocl hoog van gduk! Oe 
1.IlHflboull'rr "indl ,celle woorden om zijne Llijd· 
~I:ltap uil te ut'ukl;en en al de \'Iaamselle en laal
I;undige genootschap(lCn CII bonden, met hunne 
,oorziUers en olltlc.n·OOI"lÎlters erbij stieren aalt det! 

• , 

doo! luchtigc.1l spreker cenen Fralischt.'ll bl'ief \'01 
gel uklYcn~chi ngetl en [llatzakkerijcn, 

Bernal'\lus sl:l:lt ua:lrop stom ell vt'aagt l'oorce"51 
aan die' Ileel't~n waarom :IJ dien ol'erdrevcn lof?., 
Is het de plicht niel \'an uwen \'erle&clI\\'ool'lliger 
u te \"cl'te~ctlwoortligen! ... Eli waal'om ook niet 
zoo \"cel woordeu van afkeuring als hij smoel/oe 
spcclde wanncer hel uwc bclallttl'n gold in de zaak 
der Il:t:l.nderschc ijzcrenwegrn!.. Daar moest hij 
u I'Cl'll'gcnwooruigcn, manr llij deed IIrt niet: hij 
kcenle u den rug loe om ztjne \'t'icndjes van Brus
sel nict Ie mishagen. 

Zaken dil' moi'ilijk :.ijll om vinde/l, - Een jon· 
~l'ling \'an 20 jaren, uie waarlijk en rc~hlzÎllniglijl; 
I;Od\'l"ltChllg zijn, - Ecn klet'ik:lal ni euwsblad, zoo 
als de IJawlbollwc/', dat Diel liegt. - Ecn eiskc, 
die de iJierwinlels nict rreJ..wenlccrd. - Een oude 
dronL.I;lp die 'nen afkeet' krijgt van den dmn!.;. -
Een gemcenleraad, uic dommer is als de:r:e van 
Izegem.'- t:cn nlcnsch, tlièlen rollen gelukkig Is. 

}I, 0.: nt:I\I;~::ln:l-!sn:n F.X DEllx,~nD,"$. 

l lJernanlus. - Dng mellheerc de IJurgemeester. 
,... De bnrlWfD{!f'Sler, --: n:lgjo..1l.kbeid, Zijl «ij Yv~ris 

setîs \':l.tfer nrel! Ik heb treer nlel u tl! L.eil1len. 
Bet'nardus. - Ik hen Bct'tlal'dlls I'ompe "ao achter 

de kerk~, 
Dc burS' - Ge ~elijkl naglans mall;andcr gclijk 

Iwce dt'UPIH.:ls water, buitcn dat II\)'C \'oeten wat 
mintIer zijn. 

Bel'nan.!us. - Maal' Illenheer de burgemeesler, 
wanneer gaat tic abonnemcntslijsl nll maar uil· 
hangen? 

Uc hUl'g, - Ik \\'eel hel uict IUcnhccr Oogllc 
heeft Ie \'eel werk in zijnc fa hl'ick. en ge moet 
dal ook inzien. Wat meer is, uie lijsi \croorzaakt 
ahij\l eem;n IHlO]l obsr'rr:llicn cn ik ZOlt Herel' 
helJlJen dat ze iu 'l geheel niet uithang!. 

Bernardns. - Dal geloof ik wel, ntctlheer de bur
gcmeestcr: ;11 die mbkontenlen moclen 11 'I hert 
:lfknagel1. En de baron, komt hij op de lijst! 

De uurg. - Neen, nccn! daaraan zullen wIj niet 
tikken: (le bnrll"erij is gewoon ,'an le llctalcn en 
ze kan \"oort lJelalcn; daatbij lullèn wij, om ecn 
weinig schat! in Ie h:llen, al tie die aanslaan die 
\'an de Ciskes uiet zijn: 'k ben ik ('I' ook in. De 
eel'sle die gcstl'art \\'ortlC is dc postmecslcr; dat 
zal hcm !eet'en libcranl,\chliö :tijn, En ware 'I 
niet van tien ondank, nt:lar." .. Geloof mij, Ber· 
n:lrdus, 'I en is nict al ~ond dal blin~1 en Imr>\,c· 
mecstcl' zijn is bij verre na 1.00 a:ltitreHl'Iijk. 
niel zoo als ik. het altijd getlroomd he\), en W:lt'e 
ik nict rct ('k wil ze~gen : bUl'gcmecster), 'I; en 
ZOtt 'l Diet meel' wOI'deu. Verbceld u ecns hoc ik. 

-
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- hel lastig heb : gÎ!lereo bad ik eeD liental beroe
ken, die mij water en bloed deden zwee
,Ien . Vooreerst bad ik de Koornmarkt die klaalt 
omdat hare boomt jes Dicl eroeien, lerwijl de 
bewoners \'In die markt hlijde zijn omdat ze de 
moord sleken; maar 1. pi er alCClijk nieuwe 
zenen: wat fersebih mij dal volt! 

Bernardus. - Die boomt jes bebbeo loeb alreeds 
veellJeld gekost! 

De burg_ - 't Is betaald. 
BernardUI. - C'bebt gij dal bet:.ald, meobeeref 
De hurs. - Zeker ja, uil de sladskasse. maar ait 

mijn kille niet. - Nu tot dur, din ktI,'amea de 
Hondstraai eo de lIeeneDICbe I trat eB de )(ort. 
rijkschc siraat. die OngelUkliifc .ll'lIIlen ZijD. op 
hunnen POOl spelen omd •• wi ti70 r,s. aan de 
Papestraai hebben gehanKcn zooder nul, mu r 
in't ,'oordeel "au den heer pastoors kongrepIic 
en menbeer Carp$nier's blinde muur. 

nemardus. - Eo tGec erbij. meabeer de burlt
meesier. om dal werk DOg meer luister bij Itl 
zeilen, dit de aa np:llers io al de Sln:tCD de bor
do-reo der lrolloirs bebbea moeteD betalea, CID 
H ia de Papeslrul niet. 

De borg. - 'K el Lan ik er niets liD doen. ler
nardus, 't is DU Ie lale. Eo elkeen li.oml aur 
mij : \"ele sirAlen en K;tn~!\kes worden maar ban 
',ezuh't!rd en ze komen ui na:!r mij; er worden 
Slaken bij de kerk uilgesmeleu en leetJe pUllt"n 
IC\'uld noch 13011 croen gehangen. 100 dal mca
Dca eD beesteD bijna veroaldu1tea. eD Ie U
•• eUI mij; mad. wed. " .. UU. SLaa l._ 
moetlijkWeD ~ 08I1Me1ea .oor Illrea ooaw. 
omdat lOeit b.ar ce~ sll'(~;~'!!pemeal beef\. tp
~\'tO. en. &e ~~ ... , p ....... ' IN ..... .,.. 
bcklujlt zich oyer de leelij~e kromie, waarme
de hij bcginiild jll door hel ,!'houw \'In R05see1, 
en bij lfll dal " :11 mijne 1'C1Iulti IA! Beo ik ou 
wel archlt .. tl of Ilrak\"3r;er! 't b onitept'rme
teent! Waalom heeft ROSlCeI niet willen 80 fr. 
betalen om die !ilraal rtelll Ie maLea op zijnea 
tOSt! Wij moeten hel niel doen wlnl wij wonen 
-acbler de brke Did! Ten :lhdertl'l, Bcrn:udu. 
ik ,eer om tJal kwarlicr nicl mcer, ' t is onzuivere 
lucht ; immers er woont uaar een HOUW8-
persooo, die mij op 4 jlllli "oor de bagatel na 
Wil sleenen cn wal Lalk meer IOIlÎKlleid nl.ar 
mijnen kop ~ewor()en been als .111 de steeneD "an 
!;Iad en de boomkeos van de koornmOlrkt erbij 
waard zijn; die mécbanle Liele ltecJllol'n mij
nen IlOogmoed cli .. p IJC~wellll , Eo bil dal al mtll 
\"0111 wij nu I""UK ,'oor hi'1 uouweo nUi deCasino, 
W:131':lali ik nit'ls \'erilllllcren kan, Eu tlart tic Po
lieie, del(' kwam lich bckl:JKf'O omdat cr Beene 
polieieLlolr. luidl t.ij gd.lrek :lall LloL ~eo , Îk It illg 
den p:lslOOr Ha~ell 0111 met {'coc andere Llok lu 
mogen lu iden en hij weigerde zonder compli
ment jes !" IL die a.lles \ oor hem doe. lot mij he
lacbelijlr. maken loe! [n men roepl eo men licrt 
l:tn~s alle J.alliell, zoowel de IJ IZ als de pishoeken. 
- En dan het ondemijs, \\aafO\'er de k.ijk-l:il 
mij bcdrcil;l eens rerm ar It! rammcleu. Waar
achtig, buröemcesler zijn is Diet seesliij:. 

Bernardus. - Ce zijt zeer Ie bek111en, meobeer .. , 
en oogtlOS als le't l!zoo 'oort doe, lelijk ,ij het 
tot ou. toe ,-cdlln, hebt I'e mooct DOS op leenc 
belernla bopea. 

Gel...... lommeereo ail d. ..nlllml, , ij 
"'eet bel oker alel dit RemlnlU dalr omlrent 
WU. lOea «ij op 10 mei laaIIIledea trelelijk bet 
gat van de. limmcrmaD werd ,eloood op bet 
oogeohllk dit Je meeodet In eeoe plU II .",e neus 
te Ilekea ea uwe longdea te weUea r - Ebwel, 
,e weet bet DD, prolciat I 

1I:!lII 'lUC. 1l11L\I1L. 

Op een ODzer omligeDde dorpen linleD de kerk
bedlendea den IlIlIla" tin bUDnen Ireven berder 
\'icren doorbem eeu .a,oillekelUnuDte bieden. 

Op dea pweasellteo dal werd de lUrte ia de 
Sali.rislij gebllebl en «epiaatsi op eeM lIIef tlll
sebeo ~\Vee "aua mei boukeell. 

liet WH d. me,...... 'I'0Il, ea ied8l'eell die 
zijn hoofd la de aakriaUe IIIk, bUkte smatelijt de 
8lftgename hldlt door den ne.a. met eeaeq c Ab! 
Wil riekt .1' ilier 1oe4! • 

De io ......... _ .... _Mddi lOl ... ,i.,ea iasplijb ....... MIl ... ___ wil-
le Ie"eet wairi .... Hl ....... .el ........ 
hOOpillad. . 

Op bel ....... Hr dal •• ok"""" okllllrillij 
• biloei tw., Wil iedereea ",,_ JIfI1I\, .• Bij 

I., ont,iq. bij .ijne .. ..-... "'~htt_'" 
tll'! Wl!f.löhtpn 'afl p!IMeI Irel ,.. ....... _Uil;. 

bc slothnan. de otldst.e. bood _ MIart .... éa 
ontknoopte de aeneet, lier Jijnde over'" heerlijk 
zicht der cocdk1earite , eha""' ___ 

Bij verbleel.1e .. __ ....... ok _ ..... 
,rlJpeD, wilde bij .iet ia oomadtt VlUeI: Groole 
God ! ... bel ptaUeei WH ijdel, de taart "H ,trdWtl-
n .... I.,. EeR .... eIMeDe kreel tla ~ ... 1tteJ 
uililier IDCHKIm; ... wtoor IldI ...... ~; 
loen eenskLIpaai de jaap .... is.wdieadcri lletlJeeld 
"an SI·Hleronlmul unwoodea : IeleIe en IIÛleUo
Beo der taart warea lan lijnen mond Cepb"'! 

AI de andere heilifeo (die in de processie altijd 
medt"l[ua en aidair In afwlchlinl ,eplaatst wor
den) lIrwgen kealeeltens aan hi nden en mond alsof 
lij ook medegeéten h .. dde.; Iwee ett«elkens. 
"ooll skomeDde \"aQ bet eea 0( Ilder tertoroemenl, 
en die in eenen hoek onder de a.afel laKen . haddea 
n'lg elk een IItultsten l:a:.rt in hunne b:and;es en 
hUIlOe a:angczichljcs waren ooit md eclei bCklad! 

DI! mi~icners, I I zicb de duimen :tlll!k\ende, 
zegden dal het eeo mirakel wall, eo iedereen was 
\'a/l gC\'oelen dat bet wel zou kunaea waar zijn. 
Inlu~cheq ill hel reil aan de booge Rce5lelljklteid 
lid.cnd gcma:lkt en Ulcn w:acht 011 op aotM.'OOni 
om ecn nieuwe bedc":131 t in Ie ricblCn teD einde 
dil !lcblltereod nlintellc \'ereeuwiien! 

CiHes ! maaU a (Crccd. .' 

, 

• 


