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DE IZEGEMSCHE KIJK-UIT, 
YOl'schijncndo bij gelC'genheid en appetijle

1 
en opgesteld 

,loor BERNAR\lUS POMPE. 

AI lag de waarheid in hel graf, 
. AI wal haar dru!..l, dal moel er ar. 

Te bekomen lilJ den drukker VJO'Ii-YAX EI:C;JlotTTE aan 10 centiemen II(lr nummer . 

wm BE:RNAHDl"S {lOMPE IS. 

Bcrnardlls is een jongman YfIll achter 
tIe kerke, die gerust en kommerloos 
leert. Hij werd gehoren in de korte 
maand \'an 1810 en is nu een tijdperk 
ingcgann 1 op het:velk de.mensch door
"uAns niet meer lil staat IS zwaren nr
!)cid ·':>~,""~t',.hte.o_ l}wr (1 ... lijd ,llge.Iijl
moet gcdoodlbtt1\vorden, heell Bern.~I'
dus het in den bol gekregen yoor llJd
rerdl'ijfpnpier te bekladden .. Hij wilni~
mand zijne gedachten opdrlllgen : dm 
ze niet aa,lyeel'tlen kUil, heeft ze maal' te 
kllenliggen; zijne gedachten deelt h~~ 
rrijlijk mede en daarom verwerpt hiJ 
alle medewerkin rr en heen dus geen ge
meens met de IJliraCl'm·icml. lIij ue
klaût het papier niet in naam van hct 
volk maar voor IlCt volk. 

n~rnnrdus is noch klerikaal, noch Ii-
. hemal, noch nijdenker, hij is delll~
kraa~ : hij bemint het rolk. en al de vriJ
heden die aan het yolk en aan de sa
mcnlcring BUttig zijn . 

Hij bemint de vrijdenkerij niet) 
omdat het een g6-vaur is voor de samen
leving; hij bemint hel klerikalisnlUs ook 
niet omdat llij niet aanvoerden kan daL 
liet loerrelaten zij (hvungmiddels en zelfs 
,raukr~epenuc dwangmiddcls le gebrui
k('n om iemund een geuacht of cene ge
zindlteid op te dl'ingen: hij kan alleen 

• 

de gezonde redeneering, gepaard m~l 
goedheid en gcvolgd doOI' de OVCI'LUl

ginH, als nanlokkingsmiddel aanveerden. 
De klerikalen integendeel drijven de 
mClls('liell met de zweep, en, ofschooll 
de hemel cene bt'looning is YOOI' die ze 
,·cl'dienen kan, willen zij er het vol"-
inslaan lllet st.okken. - Hoc kan meltll_:!'l!:::::=~ 
!~u tièlJ ilt:tlld \ CI'J.iel .~n ? -=-- - .:: 

., Bernardus is gcen vleier, hij verfoeit 
de rleierij. Niemand moet er zich aan 
verwachten ooit bewierookt te worden; 
W311t die ·wel doel, uoet nog niets le 
veel. 

Eindelijk llcl'Ilul'dus is een oprechte 
"I'ienel dcl' wai:lrllcid en hij zal altijd 
zooycel mogelijk de waarheid betrach
ten. 

Ziedaul' wut tic man is die uit tijdYer
drijf nu en urm eenen [l-ijle-uit in de 
wereld en \"Oornamentlijk in ons Izegem 
zal werpen en U rcrtellen wat hij al ge
zien heeft. Dm·alt U dat, Bel'llardus zal 
el' zich om ,'crheugelI ; en betuIt het U 
niet, ge moet het maal' nemen run wnat' 
hel kom! : 

{( De mali is oud 11Ulljal'l'1l. » . 

KIJKJES IN OE EEIISTE !IAAND VAN \873. 

Vele bC{;cmnarcn nagel! ~edurjs naar de gaz : 



dit is de verbetering der verlichting voor de teu
'en, Bernlrdus zou liever hel onderwijs eerst zien 
,'erbetereo: dat is de verlichtIDI vaD deo meosch; 
want Bernardus Bcloon dal de menscb ooe iets 
\'óór de keuken iaat. 

De 81raatval;ers gingen cp nieuwja::rdaa: bij al 
de buraers het nieuwjaar wem:chen, om voor hun
nen goeden dienst iels te krij gen, 

Was dat voor da hoopen vuilnis, welke zij den 
zaterdag; a\'onû zoo talrijk laten liggen!... 

- Neen, nelln, 'I was ,'oor deze, welke zij niet 
hmnm laten liggen, 

-Abs:l! 

Bcr.ardus ,'enoekl onze stadhuisheeren eens 
cen w3nde1ing;;:.kc te doen 31 de Kortrijk~che straal 
CD deo Droogen (beter nattm) Jan, als hef een 
\ laai{slri.e gereGend heen., en hij reLommantletrt 
\"ooral goet1e kozaU.e-scltoeD en ccJ!..Paar reMDe 

Zou Bcrnardus Pompe, gebeel eerbiedig eb 

blools\'oets, aaD ons bcstunr mOj;cn vrageo of er 
vaD dal gebouw ook cen plao is ingediend ;:ewor
deo 1. .•• 

Eo 100 onze beeren wilden w(>tcn W.33f Ollltrenl 

dal gebouw slaal, hoeven zij maar de Korlrijkscbe 
SI!~3 l af te gaa n. 

En als zij It ~omer eens dcnli.cn cr naartoe IC 
trekken, reliommandccrt Bernardus bijzonderlijk 
den neusdoek: immers dc reuk alleen l.an cr 
flal/.whoo{tfige menschen ommctl'cl..kcn. 

ApropOI \':m gebouwen cn plans, be@'rijrl Ber
nardus niet boe bel plan ,'aD nieuwe huizen, ingc 
dicod door l1en beer Larorce, niet is aanveerd ge
worden cn boc men zelfs hel alignement niet heeft 
wille n gC\'CD . 

Vooreerst hebben on1e stadhuÎilbeercn maar 15 
dagen lijd ,'olgc05 dc wcl om hel aligncwcnt aan 
tc wijzen, en \ooral hebben lij go:cn reehl lot ecn 
plan: cr bestaan g;etue weUen, die iemand ku nnen 

~lopLousen , -- P""-. ", ... dwin{Ç~ met twee or drij s l~n te bou"'ó!.II naar· 
\'olgells de reeellcÎeheercn v:!tt- Itcgem ~eTri 

• 

lJe kllflit flItvelillal lgt mell °1', 
De !Jroute v(lIft!1l clOU!' Ill,t SII'U}I, 

Parijs or ecn tweede Brussel willen maken, Intlien''-____ -, 

Bernardus heen. \'ersehcil.lcne arme lieden bit
terlijk hooren uil\'allen legen ~ckercn Llerikalen 
IlouHlie-koopman \'an stad, die hen, in schaarlc 
ran brandstor geene \'olle maat \'oor hun zweel
!.uur gcM .:eell., Zij l<'S'óc n dat lij hel ,'olgcad 
niendclijk. anlwoorl.l krijgen, als zij zieh beLla~cn 

o\'cr het te korl: • Als 't niet l)enoeg is, l;:e moet 
le maar lalen slaan •• En I.I c ongelukkigen zijn @:e
dwongen ze IC aaO\'certlUIi OIllU;l1 zij er ciders gee
lJe "inden. 

Dat is oprcchl goedhertig en nicmlelijk. ran dien 
l,ouillie-marcIJ:.lDd ; maar hoc zou IICI anders: im
mers de vricndelijkheid ~taat op zijn gelaat te le
len! 

Op een der boulc\'ards dcr stad l:tegem staat 
cen onlanp;s nieuw gebouw in hout geheel ~GeD de 
Mra.at; een gebouw, dat dient \'oor woning aan 
'neo witten juli en tot bergplaats \'ao zeker rcukrijk 
nal, dat niet zeer voordeeli;; is 3311 de S'ezondbeid. 

t 

Bernardus goesting; had om te bouwen, lOU hij 
eens willen met Ollle <t.adshui sbollen over die 
kwestie in de matte gaa n en hen mei hun policie-
re~lcmenl op liet ~ouwell naar 1l0l'luga:l1 zenden, 

De sehoonheitl komt Ol:m achter ue nijheid bij 
Del'nardus, 

Als de raad Cl' zoo hoog aanhoudt een lldn Pa
rijs IC maken \'an ons Izegem, zal 8crnardus hcm 
\'ragen wa:uom hij uiel gezorgd heeft om dat aho
minabel gelal IIÎsbocken, waarmede onze stl'aten 
,'crsierd zijn, te onl~aan! • WaalOm mcn zeker heer in 't kerke~traatje zijn>! 

\'oOl'deor heen l:l1cn toemetsen om cr eene nÎCuwc 
langs den kant der kerL te maken, iets dat een 
chmllant eft'ekt (!) doet ; terwijl men ~n ander 
heer, die een IIr3chtig gebonw bij tie kerk 11!;latsle, 
\'erbood eenen uitgang °11 tic I..crk Ic hcbben cn 
genoodza3kle lijne :lchterdcUI' te Illaatsen uaal' 
wnr zijne \'oordeu!' had moeten slaan! 

Waarom ,'indt men zoo\'ccl Lmlrc strat en in 
blinde muren ! 
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En boe gaat zeker heer ou houwen op deu Dtoo~ 
~cn Jan! Zal hot ook met twee slag ir.n zijn! ' •• 

ormoellJern:mtus deuken d~.l men, in kas \'ao 
nood, /llles op deo nek. zalleBGcD van den ramen· 
lcn architekt "30 stad! 

l1ER:U.II.DUS. - Nikodecm, gij die in de Ciskcs zijt, 
zcg eens, jongen, wal doel betracht uw genoot
schap! Is het enkelijk de \'crbetcring \ '30 liet 

werk\'olk! 
NIKOUt:E!Il. - Men geen het beestje zulken naam. 
BU'iAfllJus. - \Vellloe! M3ar dan! 

:\' IKOI.H!E:f. - Dan ... tI::!n voorzien wij dat het al
gemeen stemrecht cene wczentlijkhcid ui wor
den en wij zorgen in tijds "oor een goed leger 
kiezers en een slcl'k korps Vcndecërs, en uat de 
libcraalljes dan opkomen! - Hebt I:(het weg! 

Cr.lI:oiAILDUS. - CQmpris, Nikodeem. 

Ons Hij cn zalig Izegem is cone Wilrc model-
. gcwOI'dcnt. illw:l.M elkeen die wil opgeleerd 

lIjn in tic kunst der meesterlllakerij en iler \ 'Cl'

lh'ukking, zich \'oor ccniscn tijd naartoe zou moe
ten bogc\'cn. Gij ::ullliemmell gelijk wij lOilfm o{ 
rdj I'uitleel'm u; gij zult de starl/lUiskoppen be/n/ell 

mil/lllile werktlt lI iet bes/Jrd.:11 o{ wij berooccu 11 

"UIl huize/ijk gellof ell Ol"I'eCll kolnll; gij :wft 0//8 

nl!rs tOelll/(Ji o(wij oll/Jegyen 11 rle/lliemel. - D<lt 
is bel onweerlegIijk raisonnemcn t \':1.0 de izegem
sc lle \'1'ijheidminnelille klerikal~ o\'erheel'lSCI,ers . 

Een ouûe nouw, :wn wie Beroardus o"er eeni
ge dagen tlie beJllerl.ing maaLte, riep uit: Goede 
t;od! welke tij llcn hele\'en wij! alles is bCtlOl'\'CII , 
Zie, de beesten l ijn zoo boos niel als de menschen, 

Uernardus lweeg, m:.ar d:lebl ; lekere li eden 
~elij!. en aan de klokkeIl : zij zij n gedoop l, 013:11' 

lijn toch geenc kristenen. 

\'anû :l. a~ mag men leleU en abon nceren, lUo,,;en 
mag men Iczen maar niet atlOnnccren, den tl cnJ cu 
ll:lg BUg men noch het een noch het andCl; en in
lut;,SChCll lijil is bel iZC'gemsch g3zelje aHijti het 
zclfde : lan \'ier dcelen drij deelen en !!rij ,'iel den 
II! gemodereerd tl'!;l!n mUlll'iml.ers. 

. 

• 

Zuigt daar een punt a3n. 
Ct'81la 1111Ie 10111 toutt" ~e, phaltl ! 

Dt Bw'ger/Jrittld loekt met lanKe \'ingers. a.ls of 
hij bang ware hel te zeggen, om te weten of het 
gedeelte \'an hel budjet, tocgesl:l.an aan de t':l.D f3~ 
rtD \'aD stad en de MaOlJelkoor, opgespeeld,opge
zoogen of opgedronken word t. Bernardus kan daal' 
al zoo lange ciet op dubben : het wordt ,'ereten cu 
,'erdronken, en z'hebben cr deugd van, voilillold. 

lIebbell is hehbcII en kl'ijgen is tIe kunst! 
Kust ook Sinl-Nikolaas' rokje, en ge zuil het ook 

wel kdjsen. 

lIel is waarlijk kurieus IC zien dat allo geschrif
teo , bijzonderlijk als ze !.omen uil de Ilen \'au jongd 
melkbaarden, ,'ooral Illchling maken \'an den roem 
onler ,'oon'aders en nooit ran hunne ellende, lid 

woord je roem stra:llt o\era l door. Ehwel! Bern3r
U'IS echt 3:lD dat woord \'erl min waarde 11:10 Ol:l!! 
d~n langdurenden \'fetJe, welken wij sedert 43ja- r---~--' 

.... G'enieten; immers terwiJl OliM; \1)Or ... J,;r:.., 
h ~ele lIeerdemanden roem opdeden, verkecrde IJ I'l 

"olk in tic schriLkelijkste ellende, aangt'jogen; ge
lui neerd en ,'erschrurd tlo:>r ollo]lhoudende l:llul
cu burlleroorlogen, waal' lij enkclijJ.. hunnen I'OCIIl 

zochlen en hebhcn sc\ondcli. 
Boem tlie \'oollskoml uÎlden \Tet/c, is W:JI :JU

der:; dali dele uit den oorlog, 

Gansch ROllssclare is doordl'Ongen r:11I 'l 
,I<lamsrh, lot den . Landllouwel' .. IOc, Men "CI'
~:Ja ll Cl', men hijl op de tanden, men gl'ijnsl ":lil 
haal en niJd 011 hel fr:lIIsch sefl)ent. mcn ball de 
"lIisl, men zal vechten, in een woord: 't is 'nc 
groe{ll.leine leeU\\ljes ..... 

En :lIs men kiezen moel, diln kiest men,,,. 
'nen .. , waal !! ! 

En als lIernardus Pomllc dal o\'crpeist, tl;11I 
scllicl hij in een groolen laeh. 

O. Houssclare ! 

Elkeen weet dat de militaire kwestie, dele lall 
alle m:m sold3at tc milkco, door ' I gut HII} lil! 



mande Îs gev:allen; maar wat er niel mede doora:C'
ulleo is. dat is de arscbaffior der plaatsve"an
~ing . M. Dumortier. representant un het Selegen
dc arrondissement Rousscl3re. beefl. \'oor31 uilee
munl In bet luehtge\'en aan zijne \'eroolweerdi
~ini orer het voorstel ran een hecren zoon 7.00 wcl 
als CCDcn burger te doen soldaal word.en, !f, Coo
mans. integendeel. zegl zijn lOOD nijgd.ochl Ie 
hebben met eenen keer, in eerste k135, naar Brns
srl te reilen om oone \'erg3dering der Kamer bij IC 
\\'onen en hij k:1O ni Cl ,'crstaan hoe de heeren alles 
onll.omon rn de burger en do werkman alles :lIl1'ell 
moeten beluren. 

Wello "erschillusschen 'lIen heer en 'nen burgol! 
welk ,"crschil tusscJlen ~r. DumOl'lier cn 111 . Coo
mans! - Beromlus POnllle peisi d:!1 uil lioml, 
doordien onle Grondwel legl dal alle man ,.rl1]!) 
i:; \'Oor de wel!. .. 

En hoc /j;cluHig is Rou~se lare en zijn arrondis
sement \'30 rull.en \'oll.sHiend als M. Dumorlicr 
"oor rcprcscnllllt 10 hebben! 

- ~ Ou;r crni~c weJ.cn (jaf een rousselaarseh lid \'~ 

(kn Wcstlla;lmschl'n Dond cene kon rerencie te 
1Ll';em Ol'cr den beelworlel, en dat juist op den 
dag d:ll de Dond eeDe ~roo le algemeene \'cr~ade 

ring hield. 
Dernardus wist niel \ 001' :lIsdan, da l de beel en 

ue \ la:'lmsche zaak in zulke nauwe uelrekl.io(; 
stolldeu, 

A llJ'OPOS ran den beelwortel, la3t DernardIls 
hier eenl'n uillrcL \'oli!ell ui l een zerr ht'l;lOg

lijk artikel orcr hel nUl \:ln den beelwortel : h~ 1 

"Ullne dicoen 101 nog groolel' LJcwil~ r :m hel Oll!(e
looOijke \oordeel, dal dc kwetk UD d.ie pLmt aan 
biedt: 

• "oonijds \erp;enocgtlc men zich mei ecni~e 
t"rclraapschellen lJij de salade IC ,'Ol'l(en. Toen Xa
Iloleon den blocus gelegd had rond i;!'alhc h I!N 
r;!stel:lOd \'an Europa, om cr de cn,chche f:lhricL
gocdefen en koloniale \Varen uit te !>luÎlen, wra!l:
tlcl'de meD de t.tfleD io suiker, Oe EII(;clschen ;tls
ûan. sa\'en zelfs cene lIpolprin l io bel licht, rer-

buldeade JobQ Bali op den oever der Jluche 
staande mei eeoa beet-monster in zijne "nd, 
welke hij spotsrewijs o"er de zee naar Frankrijl. 
smeet. zegGende: • Ga I 5uiliQT maken! • Lalcr 
bebben de wijnp;auden de plaag aekregen, en d6 
beet heeft lieh \'eranderd in wijngeest or spiril us . 
l1el seh ij nl l eh e dal men er \-olm:laJ.len wijn uil 
IteU, en Ik. zou het wel gcloo\'en; ik beo leU" 
overtuigd, d:1t wij vlI n overlans zulken wijn drin
ten. De Hollanders ffi3lien wel Madera-wijn \':111 
oude \'odden, iets ual \'eel moeilijker inoel zijn al il. 
cr IC 1ll:lken ran beelen. " (' I'wac ht en wij er on~ 
aan, allicht de bectcn le zien \'aaoderd worden iu 
bcar:.lceks en sch,, ~en-bouten, 

En ziel" nu moet 8ern aruus Pompe, juisl bij lid 
"crscliijllcn \'30 zijn~n cers(cn ltïjk- li it op zij ne 
kamer blij"en met een regenboogl..leurig oog .. . 

Die rcrwcnschlC !'\ pions ~ 

Ore!' cenige dilgen kwam lJij londer kijLglas \'3011 
S .. bine·s en nan: Ilij zal met cen oog Ol' de sllion 

. 0 , "" _--- _oc--_.....-;== 
03t is zeer slech t ~euaan ran mijnbeer Remij, 

zulde, DernMd us Pompe heefl. cr niets tegen dat 
men de mellsclien 011 straal V:lU hinnen huile rel'
rauerlijl. anoert, maar hij zou loch wenschen dal 
diespie(jelljes buiten bel bereik \'3n 's roorbijj!::m
Gers oog hangen, teil ware die sllion daar gehan
gen wel'd, opd:at de Il:tssa nlen dc lie\'e smoeltje .. 
louden zien , die cr achier lid gordijn M:huilen, 

DIE"f SCIIOEXTJE PAST, STEEKT liET AAX . 

lI el ,eueurt lelden dal hij die lichamelijk ziel.. 
is, de gellczin;;: weigert; de zicken ,an geest wci
geren m~est allen tIc genezing cn zijn diLwijls be
n:ÎJ uen geneesheer IC mbhandeien . 

Ue Ih\azeo zijn nood/"l..l'Iijk LOIlPi j('; hoo lU it!
tkr jtcd:tchlen zij beLhtIl, hoc meer lij Cl' ;Iall 
houden: tic mollen g3àn altijd \'OOr\\3arls. 

. 
Tor unn, u.s 8.;Il~\flhLS 'T '(tiG I.I!EFT, 

, 


