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Nummer 8. Fchrunri I8H. 

DE IZEGEMSCHE KIJK-UIT, 
Verschijnende bij gelegenheid cn appetijtcJ en opgcstchl' . 

door IlERNA!lD~S POllPE. 

Al laf\' de \\'3:lrhcil1 iu hel graf, 
AI wal haar drukt, dal mOllt cr ar. 

Te bekomen bij tien drukker VIO'i-V.\:'l EI:!CKUrtTTE :lan 10 centiemen per nummer. 

Als Dcrn:Huus ,'oor lIen eersten keer ":10 "jaar 
l ijne nienucrtcll kennissen, ja zdfs zijne \'ijanden 
OulmOe!, dan stuurt hij :ran allen lijnen \Veusell : 

lIeii cn zegen in uw' w('gen, 
Wensel! ik U ten allen lijd; 
Dal geen smerte ooit uw herte 
voor den orCl'last (H'sll ijJI. 
Slijt uw' dagen iu behagen 
Alel een wcl gerust gemoed, 
Tot gij en'en zult, n:wr 'I sten'cn, 
Door de deugd het hoogste goed. 

-~~~=.~=>-HIIODHIii ti BERMIRDUS OP IIEUWJAAROIG. 
Nil..ollecm. - Dag, Dernardus. Geef me d'hand, 

beste \Tiend. Ge durft nog dc waarheid ze~gen 
- :Jan die 't \'cruienen, zonder haat in 't heft te 

dragen. 
l.Icrnardus. - Geene "leicrij, jongen. Ik wille gee· 

IlO. abuizen, gelijk van waar ze komen. 
Nil..odecm. - Zie, reeds is ecn jnar \'oorbij sedm 

gij uwcn Kijk-Uit IC berde bracht; 'k peisde er 
daal' nog juisl op als ik '""11 de Ciskes kwam. 

I.IcfI!anlus . - Jam3:tr, de Hjd en slaal nict stille 
cn ongclnkkigli,ik.naal'mate de tijd sterft, ik ster
\'0. meê. 

Nikolleém. - 't Is waar, maar ik denk aan u in al 
mijne gebcuen en ge zult gij toch zoo gauw niet 
sterven, Onze ol'crilcden hebben hel zoo noodig 
:Jls broou van uu cu dan eens getoond Ic wQrden 
\\"at ze zijn Cn \\"al zij .zouden moeten zijn. 

llel'nanlus. - Ja, Nikodeern, dat alles gingct Daaf 
mijnen I\"ensch, 'k en laU geeuen Kijk-Uit meer 
schrijl'en. 'k Wensch dat onze wereldlijke o'·er· 
heid geene slaaf zij va'u den pastoor en zijne 
kncc\iten, en dat onze ~ceslclijke overheid zich 
mOl llare zaken !lll('enc bemocic; dat zij de 
L.ullslmaa.lsehallpijenteo minstc respektecre cn 

de Lurgcrs, ûie haresleppen niet ophouucn, nîct 
vel'\"olge: hue Iloenwijze roept 0111 wrake maal' 
Plus fe Cleur eS'retit, IJlIIS il contient d~ haillc. 
'k WcnscJl dill elke macht, elle IJcrsoon \"Jij 
mOi)e Il.1lldclen en werke voor '\ algemeen wel· 
zijn, zonde.' haat cu zonder nijd, zonder l,eerseh4 
tucht en elk oJllijnen gront.!. Machte 't jaar 187·t 
ons dnl geven, 'k ZOU gerust sterren. 'k Wensche 
brave priesters en gcene I:l.wijtmakcrs; goedu 
Sladhuisheeren vrijlijk door het rolk gekozen en 
met kennissen IJcuceld. Dan zouuell wij llegem 
in ecn hemelke zien veranderen, waar h('t nll 
l1n~wmiilkl een~ 11t!1 IS, célJirtllr "~,, .. ,.HlUh""l:;III:: 
Illel.im'. De pastoor verklaart wel r;m tijd tot tijil 
Oll I..l'ijschenden loon dat hij zich niets a:mlrel..t, 
maar dat m:lskcr voldoet mij niet: zijne oorcn 
sleken door hel leeuwen,"e!. 

Nikodeem, - Iloor, Bernardus, hij hecft all!! 
maehl in handen en onze bllfgemeestel' en onze 
raadsheeren zijn zijne ootmoedigc en ZIJCl' nede
rige dienaren altijtl geweest, ik zeg meer: 

Q!talUl l~ cim! par(uis làclwit UIl /Iet, 
Le bOI/J'!}mesl/"t aussitût (lisuÎl : ca sellt i(t rose! 
Ellcs cOIlseilliers soumis avidement fluiraiellt 

Pou)' eOl/tinuer fa cliost!. 
Bern:l.l'dus~-G'en overurijft het I'an geen Iwir; en 

zoolang het alzoo 1"00rlga:l1 zal mijnen Kijk·t:it 
de Il"ol'dijne van "oor:11 die moeialerij lI"e"lrek
ken cn eens :lau onze bcsti(,fllers I'au beide ge· 
slachlen lalen zien lI"at wij Ie Izegem nootlig 
hebben om als goede en vreedzame stad op- Ie 
komen. 

Nilodeem. - Asa, BernardllS, doe 'I maar alzoo, 
maalje; Nikodeem zal u ook ni ct "cl'gelen en 
al wat hij opscheppen bil, zal hij u mcdcuee. 
len. Tal later dus. 



liJKJES. 
Ccrn:mJlIs heen reeus ,'crschcldene malen be· 

mCI'H ual de rOOSlcls UCI' kooduitcn \"an slad ocr· 
sens \:l!ilgcslolcn litrgcn; doch o\'cr ccni~c dagen 
l'lg IJlj hcl lIid. maar hij gevoelde hel. llij st:llltc 
onwetende Ol) den hoek van cenen rooster, deo a n~ 
deren hoek l!iog op cn Bcrnardtls ging IIcérc: bij 
lag het. - Dat bcrnardus niet laai en ware, hij 
ware waarac[Hi.r al lange onder de groene sargic; 
m:laf cr is ook 'ne God voor de ongelukkigen. 

Cislc. - BernaNus, in de lIondSlralc kan men 
de roost er l:lD " konduil wegpakken en men lOU 
daar eens !celijke SIJcclkcs kunnen zien cn 'k zou 
geerDe hcbl.len, dat gij dtll eens aan ons besluur 
I.cobaar maal'; want die heeren cn weten dat 
niet. 

Bernardus. - ',Is zeer goed, Ciske, 'k z:ll " 'ne 
!.;ecr aln den burgemeester zeggen dat hij zon 
willen naar de rowotérs Uh de konduiten kijken; 
maar 'k weet nict of hij kan stuipen; en dat hij 
moe~te \'all~n, hij breekl. 

Ciskc, - Elnvel. wc zou'en toen nog den pas
leur hèn! 

O,'er oenige dagen \'I'3a~de men aan een sche
pene waarom hij nooit een CODeert raD den Celelp.
met zijne tC'{!:C'Dwoordigbeid \'ereerde. en hij anJ 

r ""<Jr,Mp ,I!~ .Jl!O;tY:Ja n .. -AA,"j mOij; ___ ... ..,J 
__ ~ __ J rort zeltl!n. want OOle plaats hangt er \'an M, ~1--

Durft ~iJ no nog zeggeD, M, lOnDe\'ille, tlal ~rj ~ 
11 nooi! mei het ~tatlhuis of de stadhui~akell helll 
heruoeid? of is dat misschien geen bewijs raD on
Gehoorue dwingclandij en moeialcrij als Cen sehe
pl!ne luil!ojl beken I dal hij geen Concerl llIag bij. 
",oaen, zonder gcvaar IC loopen door ti \':tn 'I stad. 
huis grj:tagd Ic worden T 

Doc nu lUaar nog al eeus eeD .L.rijscberS33.lIge
ziclu aan: 't zal niet helllcn. 

Wij hebben nog gesproken \'aD de propreleil 
nchter tic kel'ke en wij biJden onz!'n burgelllcc.~ter 
da3r eens te lien tusschcn Rosseels cn de smisse: 
'k !.;orue ik 1;lngs daar alle dage nOlar de misse met 
'nen ~1)rin~SlOk cn de burgemeester Lan 'nco kor
t ewa~en meedoen om lich over de grepjle te lateo 
,"oeren. 

Ook wnt meer lOl'gC, :Jls 't u helieft, "oor deo 
uitgang del' KortdjLstra;H: 'k ben cr delen winter 
bijn:l ,"ersmoord in dc \'elle der slrale\'agcrs, licht 
ge gecn ander plekskc da:tn'oor? En dan uaL '"oct. 
mtw rke uit dell dijk vnn den barons Ilarlie, dal de 
MrJ.at io "e,"aar bracht, ge zoudt dat almoetcD 

lien: dat 't ik of 'oe arme dUÎ\'c] ware, ge lOuucI 
wcl zien, 

MenlJCcre Slossc, gij die onlangs in den preeL
sloeI zegde! dat dc wille rao de priesters ua wille 
ran God is, zeG mij 'lIcn keer, wat is de wille ' an 
Bc/'Oardus t"" 

Niets, misschien? .. 
Ge lijt cr wel meè; de wille "an Dernardus is 

dat men zulke jonge ontlerpaslerljcs wat meer het 
\"olk en de wel'eld leer~ kennen, alrorens ze Ilaar 
(zcKem Ic zenden or gelijk wa~r, lIen zou {bn 100 

diLwijls niet geplaagtl zijn door jonge melkmu ilen 
die nlluwelijks den ncus in de wereld steken en al. 
reeds de pretentie bebben vlln de wereld nllnr lwn 
bandje te doen dra:tien en daarbij zou de religie 
zoo \'cle wianen als dOlt ze nu ,'crlicst, 

IJ, VaDl]endricssche, hoc ziLhet met de Ciskcs ? 
Kunt gij er uog door zonder de gendarmerie~ "01_ 
@"cns ik hoore, gebeuren cr cene massc dcscrtieu 
cn niet min uitsluitingen; o"er eenige tla~en ont
moeite ik nog 'nco perSoon, die al 't liedeken van 
de Ciskes zingende, ,'ao d'cene greppe in tl'anderc 
liep. was dal ook. 'Deo Cics1.. Eu de \'ect!tcrio> 
dan?,. 

Zie dal en is Rla:u een simpel \'taagske, men , 
lIoor do.u--.l~~ r iO m~6~ dat vno 1101''''''.4 
niet Lwulijk arnemen, -t 

'---, 
11. V" cenc boerinne \'3n Emelr.;bcm ZOIl ~eerne 

weer hebben van haar \ijtfaukstuk. dal zij 11 

gedeeltelijk toeslOnd \'oor ecne kerke in Lapland, 
Bernardos is wel gerust in de ke"ke V<ln L;lplallrl. 
maar de boerinne van Emclgbem en is niet tc gt:
rust in 'I dccl dat ze geerne ZOIl weër hebben, 

N, D, Zonde, erg, zulle; want 't zal ecne \"Crgc
tenheid zijn "an uwentwege, 

Mrt \'cellcule en kontelliement heert. Dernar lus 
selicn dilt menheerc Maes zijn kcldugtlt bij 't lich t 
\'ao dc lampe netjes Ileeft lorgeiegIl. londer \:1 11 

eutwat Ic geba ren: een Icclijk co oogelloortl mis
bmi!;, is daarmeê tcrdweuen, Mcultcere ~Ia e'i is 
een braar en gehoorzaam kiud en llernardus ziet 
bern gecroe ; 't is maar menheel'C Ooghe, die 'uc 
ollQehoorlame jongen is; llij gaat \'au dees ja;lf 
van Colcta's wisse krijgen, 

Ce loudt gij peizen ,];,1 de \'riendschap en de 
{;oede o\"ereeolt.omst oiel lot bij ;llIe ollze orcrhc
tien ingang lleeft cu ge zoudt ~ij mis zijn, Als tie 

-
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dtli.cnij van Poperin:; he \'3canl was, hoorde men 
bier niet anders alsdat onze pastoor naar POilerin ... 
fhe ging deken gaan zijn cn ganscll de stad was 
til lilijde. Jamaar , 't en \\'35 geeo w33r! ' I was 
mcuilcere Slolse (m:'lnge- tout), èie tJat nicuwsk.t' 
dOOf zijn maart je Jeed verspreiden uil peure zui
\ere j;encgenheill \'oor den pastoor. die cr dni
,"eliune gram om was. Dien aap \'aU dal m:toneli.e 
heert sireken io, peis-je. 

Als ge 'oeu teer peist dat hij zijne Imngrelt3Dis-
1<'0 verbiedt op den hOO;Z331 Ie zingen, om den 
lIJstoor IC duivelen, co dat de 113sl00r, die altijd 
ecu gezworen \ij:'lnd is geweest vIIO'1 muziek, nu 
da:'lrtloor er rorcément Yeel liefhebbcrij \'oor 
l.Jij ll l!" . 'I is om er'l hoofd bij Ie verhezen, Oe 
Yt'creltl is eea oprecbt zOUctot. 

Nog een vraagskeo aan den heer \'andendrie.s
schc, - Is hel waar dat ge de spaarkas ,'ao dc 
Slaat dc konl..urrentle doel co ze io ,e\'aar will 
brengen bij de Ciskes! 

Wal zal de konin;: ctnleelijk gczicbt treLken als 
hij bel eeos tc wcle komt. 

En gij, menbeer Slos.'1e, waret gij over eeoisc 
dlf;\!11 IC Rousselare gcweest voor hel CODeert der 
L.lcri~l4lo V.aD. \:a&LtD2YOOt1, I 

allO!) getluheljaagtl hebben, lelijk hier leBCD bel 
CODcert ,'OIO dcn Cercle. 

BermerL.lct iij uiet nlD op uwco preekstoel, 
dien gij bijna stuk slaagdet in uwe belacbelijke 
gramschap, dat uwe aaohoorders iompassie bad
den co schokschouderden voor al uw lawijt ' 
Waarom niel op hel ,'olk gesla,eu ia pla:1l! 'l'ilO op 
dat onnoozel boul! 

Arme suH el! wih bij het e!rckt welen "ao zulke 
sermoentjes ?,. - Ze bewell'en de lachspiereo , 
maar 'I hene Diet !", En vooral toonen ze wat ge 
zijl. 

Sedert eeo tiental wcli.en "ao hier doen de leer
lingeu uit onze gemeente-school aoders niets dan 
werkwoortJen \'el buigelI op kahiers, weUw meD 
Dlrt cenc ongelooOijl..c snellieiJ volkrabbel!. 

Zou IJ, Poliet misscbien op 't pUOI staan zijn 
onb13:r IC ~e\'cn co nog met 'oe groole pak kahlen 
bijJi~;:co! 'lis misschien daarom ook. dal de ka
Itiels Hln ''ion geeuen toegaog io Ollze gemeente
school ,inden. 

Ju alle ge\'al 't zal een groot rerHe!! 7ijn foor bet 
onderwijs als wc die KfOole klal.kc kwijt zijn. 

ZI'g 'ne keer, menheer de pasloor, hoc li.oml hel 
dal uwe pastorij ou wel :1clll jaar opgebouwd is 
en er io 'I kappellelje ,'an uweo voorgevel nOt-;" 
geen 0, L, V, beettleke slaal! Ge mObiel ~ij wd 
zC{;gen dat ~e zoo\'cel de\otie heuL voor Maria, 
'L geloof er niets "an, of w:tcht gij mlssçliico tOl 
dal de slau er eenlje zelf in lliaatsl! 

Lange ",Ietij, jongen, Sc J..eot den ltovenierlijll 
Diet, zulle; want 'I is de gewoonlc, niet \'an op 
vastena\'onu worlcls IC zaaien, Hallr, zeg 'ne keer, 
loopt de karrc van VanGcod ell C'· nog zochle! 

Bcroardus en wiste loch IJlct dal gij zulke lief
bebber waart co badde mCllhecre Jules moelell 
welen dal gij de zuiser zoudel ,etrolken hr.bben, 
bij ware voorzeker ",el wat vèrder vaD u gaan zit
lCD. 

Te Ingclmonsler zijn z'ook voor " geluk echo
ren, Op order, schijnt het, van de ,'Intc, ruimt 
l.omml~arls VaDdeobulckf', die hcili;Ce maD, hel 
lokaal d,~r karahioiers om 10 ure fh:. Zou M. \'all
deobulcke bel hoose huis daD ook doeD ruimeo t 

Louis Stock, zijt 8'e al o"ercen gekomeo mei dCJlr ___ .... 
11 OOlaris.~~~~~~~! Ge k,unl?D~ J.lo,ddeo v~ 

l Dal was zeker 'oc trek aa~,~n~~e daar"-____ , 
met den dellrwaarder aan uwe zijde bekeode' IC-
10BeD te hebben' 

Eo trij dalr, Ll~DIOUWr.R, oude eerroover. teg' 

'De keer. zoudet gij nu ook Diet wat raD broer\! 
Louis schrijveD! Ge zijt twee sclrOone beeljes Ie 
gare ... Dat 'l Cousscos ware, eh! 

Waarom durR gij oo}, niet goed doel, w:'Iltr llel 
geld uwer schooierijen naartoe braal! DJillckc leeft 
pertan~ nog. rl!aar lJjillcke zwijgt als het cr op 
aallkomt zijne kOllsticncie t'ondcrzockcn : 'I is ook 
'De kOntroleur iclijk 'l kontrolcurli.cn lan Jtc.., 
gcm: vecl gc.-w:hrccuw en g.lene wolle, Wat ge
wordl cr un de Sinle Piet.ers penDing co "au UW!! 
nieuwjaarslijsku eo ,-an al uwe.scllooicrijcn! ["n 
arme duh'el, di~ stern \'an hons:er err-om eenc 011-
moes bedèll , wordt hel gelang ioge.c;lootcD cu gij, 
ge moogt onheschaamd schooien zonder 1l00û èll 
daalbij, zonder Loolrol, bet ontrangene naar will >!
keur gebruiken, Dat Dcrnardus weUeumaLer \Y:m: 
'I zou wcl "èrandcreo, 

Nog iets, L\~ DBOIJWCB , wal zegt gij V:'ln dèu 



Thidlschen UerlL:llen senalcur 11. [)'AnellJan, 
I !\\('II inliemen lricnd, lIie nu CCD uwer ltisschol'
{lcll ecu "ocl in', gal heeft gl'ge'·en! En uwen jus
Iluc-minister dlè ti mrt al uwe L:omjllimentjes o\'er 
rIL: ~e llhorcn de deur uilj;a:ll;1. - Ge z\\'ij~t l)"elijk 
'I'rmoord, eh! - Zijt gij misschien maar op Ilo 
'HTIJlli om de IllcnSehell te bedE'legen! 

O\'~r een ,·iertal wcl.. ~n weruen cr bij de CisL:e! 
l'cn tlrijl:d hand,'-Chrirtcn ,an C(!11 licdjfl 1I00f den 
7..II.t;llleeslcr, ,'olgens men ,·crteh, uitgedeeld. lIel 
~rool.'ilc gelJcim moc:;1 d:laro,er bewaard blijven 
t'U 'I mocht in nicn,aJH.ls haude,! o"crt;aan, wnnl d .. l 
' lereJlje van "'ranciscus L:rooue was gemaaJ.t om 
den doodsL:lop aan Uernartluioi Ic geven, en dies
, o'~ens zou het later in druk ,·erscliijnen. Nu, Der
nardus hecn zich '·an dal li edje meester gemanU 
IJij middel lao de zwart.c kllliste, en om aan de 
Cbil..e~ den onLost te besparen, ~een bij het bier 
7(.'lr in druk. Lees en zie boc louehilal ; 

LOFLIEO 
aaa den opsteller van den '-erm:lllfdcn Izegemsehen 

J\ijl.-t.:il, Nikodeillus lIijj)l'~olilus Dcroardus 
Pompe, gedekoreerd lid der reliil'ichJtcflf 

\'.1D Ize;em. 

1:'1!oo' '1,'11 ç;!.emmc: p .. iommuI'en. 

,.. -*oml hil;:i'~'. _w";'\"J Izep;emnaren, 
luluislert eens met aandaehl naar mijn lied; 
'1' is \!In Pompc, ~Ij "cel wel dicD raren, 
IJk men alhier den Kijk-Uil 100 hiel; 
'r is \·an gij weel wel d:u locIijk \lIil blatljc 
lIal lOO ,'emlltl (I) (l:f'heel ons Uein ~Iadje 

En alles willcJ:gcn gebeelillat 
In de Jzcgemstad. 

Den pastoor zeJfk:ln hij niet gl'rust laten, 
'K la:!1 u dan II cnl-.en \oor antlcJ·c liën ; 
W:lnl Bel'nanlus weet op icuereen wal Ic pralen, 
Ih\ hrbben wij al seden 1:1II~ I.unncn zien; 
En tie onderll:lSIOOIS, die nH.){:teo ook welen 
Dal boos Izci;\'elll hun lJiel heeft \'crgelen, 

En dat crllier ucsta:lt eell ,.uil blad 
Tbl schJ.ode \:ln ouze slad. 

n,m d'heer B:ron, d'têlste der menschen, 
WoIlrdt ook uoor hem met woede a:ln~er,IIIt1! 
lo>;:I, jl,ij armen, zoudt g'celJ !.>eler wellschco? 
'1\ \Ta:!" is d;lll oeh nicl eene schnnd. 
En d:lII zijn broeder, die uw kllldcl's oced leeren (!I) 
Eu hun dikwijls geeft \'oeusèl cu ldct!J'cn, 

U) DeJiedjemaLcr \":lD de Ciskes bekent algelijk 
11al tie l\ijL-t.:iI aftrek \ indl. 

(ol) 1I0e 10uellaDl! Zie' Ge Die' aan Beroardus 
'lOgen dal hij "rijsebi. 

Die cdele hcereo wonlcn bespol el) beguit 
Voor dien \u II .. 1I hijk-L'il. 

De regeneie ook, wic L:!II hel geJoo"cn, 
WonJt bc\ig door di l \uil schril I aangeuaan, 
HCI J'Oellt cn li el'l I au ouuer 101 bo\eFl, 
Dat zij IC \'cc/ naar de I.el kc IOC gaa n; 
Maar ;dle uie heeren, zij I .. h:[] hel IH'alen 
1::0 ucnkCIl wel: wat ~all uc Kijk-Uil DUS !.Ialen 

Euzeggen: Ucrnat·u, t:a maar gauw uit lIe ~Iiltl 
Alel uw "Uil Llall, 

Dc mandcll.oor m:l g zich ook wal beroemen 
ran U:!ar te slaan iu Ja l E.t:cI,4Jlad. 
Ua:lr z('g~ell zij, al1.onder sCht'oomen, 
Uat z'cellc zaal loekclJ J oud dc slad, 
Eu zoo Irachten die ..rusten ons hier Ic bedriegen. 
Eu OUli zoo allen iu stape tc wie!:,clI; 

Maar wij lacheJl hem \'ierL.:.IUI uit 
iJlen "uilen Kijk-Uit. 

[)c Franciscanen kan hij nog minst \'a n alljjlien 
Om.lal hij ziet dal daar alles wel gaal; 
Kou hij zc maar al uiteen doen scheidcu! 
Want hel is da::Jr loch zcLer 'I geen Itij meesi ha:.!. 
Ja, zoo tlÎj ze maar allen inden grond .tw .. le deiveIl ~"4 

Alaar wiJ lachen alom Ier meest 
MeI Pompe, die ,'ulle l.ice~t. 

IL: \'rang bel aan al die het hebben gelezen 
or hij dat wel zonder schaamte kan zien, 
'K weet bel, 'k ben ook niet al le volprezen (,) 
Maar 'k UDC loch de mcnschen schandalen \'Iu,:o. 

... Si IIQWIIII IQII I",w al d':!..aesaaler I: ZeI! g33n werllen in ons Alulldel\\':ller 
Dan iel aan de menseben te bièR 
llal iceD jonsheld maG ZiCD, 

Nu vrienden ik moet cr op 'I eiud loch uitscheiden 
Wanl 't zou u kunnen '·c1\'olell dit lied 
Maar er is iets dat mij nu doet verblijden 
En "is dat Uernardns mijn naaDl niet en ziel 
Want indien Pompc mijn O:lam moculc welea 
llij zou mij in zijn ~ekkcrsbl:1I1 ni ct ,'ergeleo 

11 ij zou mij d:mr Je~j:I'elll5cbraden tu gefruit 
In zijnen "luien Kijk-Uil. 

Wal zegt ge daan·3n! De scbrijver ein(lj;t mee 
tc peizen d3l hij verveelt. 

Fi'Û8 COI·OIIa' 011U8, twl de bille t'nll E30p11S. 

ZOII menheere \"unuendriessche daar ook aan 
gelimmerd bcblJen! 'l b loch zoo schoone! 

(:"I) Dat ZOII me 'nen aa1llulje moeten zijn i!! 
!~) Ligt ge misschien ook met 'ne smecrige COns

cicncie!., 'I En is dan lIil'! Ie ,'efl\'OudereD dal ;e 
lJeschaamd zijt '·oor uw name. 

- .-
TOT LATER, A.LS IJUS,\lUlUS 'T SOG LEEFT. 


