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Nummert!. MeI de ."""omal der klokkeo. t87l1. 

DE IZEGEMSCHE KIJK-UIT, 
Verschijnende bij gelegenheid en appetijte, en opgesteld 

door 8ERNARDUS f'OlIPE. 

• 

AI lAg de wI:nhelc1 in liet gr:lr. 
AI Wolt hllar druU. dat motl cr ar • 

Tc belomen !Jij t1 cn drukker VIO'i-Y.\:\ E~:CKIIO I!T1'E a.:m 10 centiemen pcr Dummer. 

JJe.ra ..... II .. In P"ft'_lH'ut 

Wie lucr opbel aardsehc dal , 
Is er soms niet j n gc,'al 
In IJclrclr.kinge vallzaken 
Alcl vrouw l'hcmis Ie geraken! 
Zijl ge tijk or beuclaar, 
Zij urchijt ti SOIII§ ,"oor de baar. 
Waart ge zelfs zontJer gebreken, 
lelilantl zal ziel. nn ti wrd.clI, 
Onderzoekt cr u'ootuak fan.; 
Tr:lchl IC wclco wie de man 
b die u \'oor 'L recht koml dagen; 
En meI! antwoordt op uw' ,'r:ticn : 
""-..:1 doo?ij: .. IlrJ:; f§ t.o.l o!t!n ."ror, - . 
Om zijnltoogmoctl goed gc'-cnd, 
Die wal pla3lskcns, door zijn draaien, 
\' àn hel ,'olk WCUI af te paaien 
Om daarna m~t schoon fatsoen 
Elk. 'nen IJlinddock. aan te tloco; 
En Ol) mij ook flIel manieren 
Zijnen boos;moed bolle \'iereo, 
Hier "ef3Chlendc elkeen, 
Die niet lnÎclt ,'oor bem alleen. 
Hij roept 't rechl io om zijn eere 
Te herstellen, ell och Heere! 
EIli.Cen "Ilol bem 10 de steé 
En eenieder lacht cr mcé 

Een bezoe" ".n I\ileG4leem bij 
Beru ....... 

Ol'n' teil athllal dagen, tenvijl ik: nutig.;a, Ie 
,chrijt't'II, kwam 1\ïcodeem buiten adem en ;11 doo
dtfiJ"(fI wlgst bij Brrllw'dw birma, getoolItIl, tlt 

't ril was lIog gult .a:e/'tflllre pau den morgrn. Onu 
gttrotut-e vrit'lld ell 1CI/Jnnt p()()rdaander vall het 
ruht eli Vlm het a/geu,ulI tct/aijll. vnerp aitll. 0(
gmat en blak, ~Jl eellen 'luet, beaag m(l met twee 

• 

DrlJrJt~ O()!Tt!rI til bt-gO/l, /1 (1' !Vat Ilitye",st te /tebben, 
hel ~o'gellde gesprrt : 

NÎcont:F.lI. - Wal bell iL. Gelau'ig binnen Ie 
zijOr; Zie, Rcrnanhls, ,'oor de "lertle maal kaam ik 
lol b.icr ~clool'en eo eintlelijlr. is het ~clul.l. Giste
fen 'wam ik tlrij keeren cn allijd was l'/'Iook io de 
mel1'Sch: ~/j weel dal de Siraal moet Hij ZijD al
"orros ik ru3~ inkomen, want d:ll meu io de kOIl
gre,alie moest wetcn d:u'k luel u in alliancie ben, 
'k, \Zoge \'oorzcker, bij tl'cerste ,'crRatie/ing, leKen 
de kerlemuur, .. Eli 'k, had u schrikkelijke din
Ge~te \"e/u'lIcn.,. 'K heb er zeI! \rIO gedroomd! 'K 
zaKt 11 met dc dic\·cnlr.arrc naar 'I scha\'ot bren-

, , • ........-. nll_ Z,t', ht'.!olf' .ri .. "d., 
de ranen komen mij nOG in d'oogen, 

I LRS\IIIl[~, - Slei u, Nicodeem, stel u: 'I zal 

zoo erg nict gaan. C'bebt zeker rcrnomeo lIat'k in 
processe ben . 

NICDUEI'..JI. - Eerst heh ik hcl gistcren \'Cfnomen 
cn 'k bcn er lui\'er zie~ \'3n. 

Ot:as.\RDuS. - En ik weet IIfl :d l::rng en 'k bfn 
er ZÓÓ Gel'uM in: de recht\'eudigc Heest niel eo 
die niet besnol is moel zijnen neus lIIet \'agen. 

NICOIlf.U, - Zijl ge dan niet bcuauwu. Hernar
dus ! Maar ze gaan 0 "oor d':lccijnsen brengen! 

HEk:'f\nnus. - \'oor lJ'a~iseo. \\"ill ~e zeggen! 
En 'k en \'fage niet beiers: 'k ben van M. lIemue
leoaere juist al:oo banR als \':10 mijne Liekens. die 
b::rchtcn loopen; CD als bij fllel algauw met zijn 
proces \'oort CD dOCI, 'k ga bem zeh"e rorçeerco. 
Hij moel bij niel peizcn \"30 met Uernardus te 
lachen. zullt. 

NIl:ODEElI, - Maar wa' wil de burgemeester 
TaD u! 

BEIl.'( \anus, - 'K en wele hel waarachtig zeh'e 
niel! lIel schijnt dat hij duh'ellonc kwa;/d is, om. 
dat bij mei Oefoardu& de keieisprong moel doep. 

NICOOEtK, - Eo bij k:m kwaad zijn, W:lol hij 

• 

• 



'" heen cr cea Nigeticblje "tor: m.a ~DCk he ... 1· DF.ltx\II.pcs. - N~luurlijk ... Er zijn f1" nu duist 
'lid a1SOr bij's mora;eDS lijo kruis maaUc ruN RDe aftredl'ukl en hij znlte ofernllnttblCn aan den malt 
pÎuto azijn; enfin hij ziel cr mij 'nca oprechten Ic brengen. W:l3r bij kan. Elk "oor 'I zijne: hij Is 
"iut-v;"'n,rt uil. zeer dOdl geweest dat bij cr nict eerder aaldacbl 

nRII~.\'IJIJ~. - In "CD is DO' niet gOO:l:lO, lul· ze in d.SlalÎce taa Rous..~clare rn Korlrijk Ie doeD 
Ic ; hij beeR nog mllar een midde1b3ar kctdsp .... ;- ,'crl.ooptn. Nu om ,'oort Ic ,'crIellen, de kommis-
ske moelen doen om IC probeerco, maar nu, ,oor saris \"I"aasde mij dan or ik nooit tccond:.mncerd 
fijn dj"nl pr"ce.~. z:lIItÜ spronRcn doen «root IC- was gC\vc('S1 en 'k meende dlll 'L Iloor d'cenlc lonk. 
Doeg om cr zijnen asem bij op te slikken. Wal! Ik, Beroardus Pompe, in deu ba\.. geulen! 

NICOUF.U, - Ru bij heeR \'30 ou 31 nict 'cle 'k Bcn ik 'ne trelfclijke menscll ... :In 65 jaar, acilier 
:t~em meer, w:mt 'k hoorde laallilmaal \'erlellen dal de Kerke Beboren co d'cr gcdomiciliecnL - 1I0e 
hij bijna nlct moor boorbaar is op st.1mint: 100013- hctUC uw vader! vraasdc bij mij dan; en ik ant-
nis lecrc lwlicsl hij sedert d:~t hij burgcmc .... er woonItIe : Owoj:lnko, - En uwe moeder? -
is: bel schijnt dal dil ccreplaatske zeer D3tk'dig Schol.:lslik.:l SleCnlJÏI, - En hij M:brcef dal al 0l' 
is 01;10 zijuc g~zondhcid, een l.Iein boc\..~kc , - Ah.:lr, mcuhet're, \'ra:lgdc ik 

8Mt:I.,\tlUUI. - M, Ocmnclen3crc l,cist lektr dat dan zeilt, W;I:lrom docl gij dat? En hiJ antwoord-
hij, met 'I zienelijk hoorLl Ic zijn ollzer 1i1:! II, ons tic: M, ~tUuclcnacre 11':1011 u \'cn 'olgt,D , CU heert 
"nn d\\'illgell hem Ic aanbidden !". Hij i:, cr wcl cellc J..Iachle bij dell prokureur I.:'gen u ingediclIIJ! 
ml'c: de \'Orj ~e burgemeester en bestuurJers ht·b- - Maar, "en is nooit Been \Va:lr! rkp ik uit. -
ben kleine "etclsprohg""kcs met BcrnarJus j!;e1l11D Zc\.rr, zegdc tie hecr kommissaris, hij gaal u "cr-
en lIij zal cr wcl groote docn; \\'anl 't is "C \'Olgen omdat gij ge!icllre,-en hebt dat hij :1311 SJUI-
schande ,';an, als \ reemdeli 'lg,lich lIi('r alD ons lot pel "e zool'cel geit! beef! '-crlorea en dat Ilij aau 
burgemcesler Ic doen oilliringen, ju i..; ' alsof al de 'I gen~chl ~eene ililicllting\.'11 heeR willen gCl'cn, 
mll'.,cl's \':In JseijJlem I.m!fL'I~ \yarell tc dom om - Och lIeert!! mcnlleerc de komlllissarj~, zt'gdc 
Inmnc ~tliJoorlèlllaa t li te bC:-licrcn! En die LI ('III~r ik, 'I. ell !lcbbP. ik dat uil mijne duim.: .. nict gc.t:o-
l Cill'Lenlc Ol'cr LC~ jtrCIi l.tIlllij, nedri~ \'ol~1'>~iull, GCII , 'I h, het openoo:!r ministerie di!! hd i{CI.Cl!:tI 
naar ~ecllc rèrel)la:thkl's 1I0ligeri.; l\,15,.. O! hcen iu 'I ja:lf 66, dus d:lt IIcndl ik dieu h':::cl'c ,'cr-
lichijn llt'ilige hoor:-mol'tll \01;;1. Als 'I mOl:lr dal CII is, 'I en is 'I omme"ij\..eD 

I'\IWllF:~:". - lIaOll u Uil'l "wa:!d, Bern:lrt!lIs,~hij nicl "'I'él'd; ell l'CI'\ol~1 hij !llij \'11D nu al. wut z31~_ ... 
i !'i " torb ~l"Cn Io.WJatlllla\..CII wCt'rd. ~' l!ij doclllJij zes m:mltJCIl al:! luj 'IIC kecr cun IJ celj~ 

I- ---- -r.lóItS\Hht,. , - Zil', hr..'i'Ic nirm(t; lCM","" . - - tll!'tt!rei'iprong zal \'ët'sl:!;ttrell de ijl'OOUr :'III'OU"tl" 

~pn I..w<lm onlC kQrnmi:l~:lris mij IJr.LOl'~('IJ:1O z:11 moclen tI~u! t:u mel/lieeru tic Io.ommb$aris en ..... _ .. 
re,"hl ;w{'J\'e; de m:lll \\':1)\ bdet'ftl ell \ ricnlll'l ijk, il.., \\ij groen eo rlli.andcr en hij "el'lro~ ; Cll 'I. bèn -
":/1), 'I. was !rel ooL, lIenlardu~, :ct'gde hij mij. \lic I d:UI UO~ Iwccmaal bij den ill ~ lruClÎcrl'Ch t er, een 
b lle l'ebrij"er \:111 nUllIero eh'c? En ik :1II1\\"ool"d- 0lmcht Calwclllij" man, IJCI!)Cpcn gewec!>l l OOt do 
de: ik. mcu hctr de "ollllni"!;:Hi~, - Ibar tle h:IIUe zeilde IlrU')\crij , 
\all dc ~Iad waar uwen KUIi-t ' IT argl'tlrn\..1 \\ortll. :\'h:OUt:'OI. - En ZOII liet maartl:tar\'oor I. ij 11 1 

!>oI;13l hij de name \'3n den drukker nid ~ zt"~lc hij lJ ,~n:'i\m\\!s, - lIel en L.an loor !liel a:IIt.lers I.ijn, 
mij , En ik anlwoonltle: Wet, menbcere, "ijk na:lr \\'anl \\ij hebben nOK mOt'tcn IJolfcn in OIl1.e 011-
o'ctMC l't'l..e ~I oole lellers en ge zuil lezen • Ue merLi,,~ell \au lt' 11. en zelf bel.. ... Rllen dat the ~:lai 
h:rg~'m.;cllu KijL.'lïl •• Ilal is de KUJ,;-rrr nm KOl'. nog beter Is :rl~ sommige :rntlere IJürgemceslcr~_ 

Irijk 110cl. 'an Kou'\~I.Jre, m;'3r wel ":rn ILc~cm. Uil' ua" \'a D Samper moel hem leelijk ia tiCIt neus 
- lk'rn3Idus. ugtlc hij dan, hoc ,'cic Kljk-tit"s L.l'lelcn ('OI/Inte '(Ie jrl,te, w.:Int hij ziet c.l.:l3r gedllrii 
zijn tr \'aD numero che argedrnLI? En ik aat- lijn srlloon I,;ehl ,'oor zijne Dogen Z\\'c\'cn, zouder 
woorddc: \'ijf booderd, mcnheere om u dienst Ic helle li.uunen \tcerkrijgcn, terwijl hij Hin 'ncn :rn· 
dotD, - Ilchtlrl-ij niem:lnd gela.t met den \'crL.oop deren kilOI op zijne lalel, in \'crgcidilll' Tan üt.411 
(\ft b~'ele zijn e"an "ortOCIlI! \ raa~tle hij loen, fl S" crn deel pallierkes co alilien ziet \'3n \erre 
Kt. " anlwoordde: Ze rljn lotaal uih'ertoeht CQ ik ma3ISChill'l,ijèn. lIel \'et\\'ontlcrt mij dal cr niet 
":C];I<;' niclII;wtl. ril die lIiet wil !"omen met 'nc dik· cenigc bons bij zijn \'.:I n IIIIlIjrs, hij h..Ld ze kllon~n 
ske. mat( IC a311 blij lalcn, bczigen hij 'I sladsmuzieli., "':lar uien l\lOIal' nuil \oor 

NICOnEE», - lIaar, Bemardu:;;, zonderd:H 'k In de pinte, Onze Hendrik heeR zjch in dic zaOlk 101ten 
uw sebeulc sllre!;:e: U\Y drukkcr druU ze luth niet bij zijnc ooren tJa!;'kcn jub,t l(elijk den ceu"ou-
af om e' zijn buis ml-é te bepI3k~ClI : "is voor dl~ten boer. Eli boe\'crre is dic laak nu! r\iclllanti 
den nrkoop, zelerf weel er iets UP. \\'aarom ;aal men lot de Ii .. \\ida-

• 



tie niet o,er! .~ Eo "'OOl bel olet. Zou monheore ge,en. Durm,le zij OOIt laktD ;:cheel or leD deelll 
Ueodrik dil nitl kunnen zenen! brt WII'tl al beter ,'cnvaarloozen ten pronjle hUIlDer Heemdè gebie· 
d .. kindcrproeeslCn In Ie spallncn , Die zaak duurt ders, 
al veelte lanK. eo Bern.rdns rou, dewijl er reeds NlcoDnx, __ En dan krijicn te nolt maar wal ze 
wrscheideoc ongeluLliige slaehloll'l!rs un Samper ,'cnJicntn, Apropos, bebt gij dt' Inh.a.liog lezieD. 
zijn gestorven ohioncloos zijn geworden no \'er· Bcrnardos i en \tal peist ge cn'au' 
driel, Dl allenpkeos die beklagelijke laak geerne BEft:W.t.ftPUS, _ Ik heli .. lies gulep tot de dom-
zieo '-laar maL.cn: meD zou wel moelen bctJiltneo mlgheid loe van aan ons groot Und cene tweede 
peizen dal er daar icmand den domper oycr houdt. m.a.al deo hemelwagen IC loonen, De inbaliBi 
Wij Hagen Iicbt aan u, burgemeester, WJnt ge was Juislerlljk ro beweeA eens Ie meer dal de lzc-
moel gij lCD minsten die uak kennen, Wij \'tl- jJemn3rt"0 vccl mcer dutten zegp:;en als doen ; 
gen u deze in uaam der uijhrid Tan drukpers, len wanl nicitegen"ta:lllde den algemeencD afkeer ,'oor 
einde het \'o'k 33n te toonen wal Ken:.r hel loopt den nieuweft burccruecSl 'r was de pinling bijna 
met zijne penningen roekeloos in de UCl'iblc ar· algcmeen: elkeen scllccn beHcesd \'oor 131erc Yer~ 
grondcllic wcq.en : Onze taak is bet volk te onder. \'olgingt'n en handelde onder den indruk dier nees 
richten en te wdrhouden (11) den boord der Ilr~IOn- :lIleen, En waarlijk. \':lD PU \'oorl is die persoonól~je 
deo, wur !tel zich maar alle lJilmijllO mei Ie ,cel ,'oor nlen Ie \"teeleu, 
gem3k laai brengcr!. lIebt ge dal ,'crslaan, proces- NU:ODF.y')f. - lIij heen er lijlels genot. "oor : 
scnma L.er ! \ooreel"6t burgcmoostcr, dan nolaris en b3nkil!r. 

NICIHlF.EX,,.- twc l!1ó1k is eerlijk, Dermm]lIs. ,'oorziuer \'30 'I Uerikaal komitcit, waarschijnlijk 
('Q 'I is j:lDlmer d:H ge niet licD juen Hocger hebt !.erL.meester, ,'oonÎller lan onze guiden, loulc la 
beginnen sebrij\'cn: ge-zolldet M, Demuelcu3ere boullque cn L.ICl lO~Op tall dco han ,lbo~e. oud lid 
zelf op den boord 'an dCIi afgrond, waarin bij zijn ,'all den jockey-club en lid "an de cbl.ês. Mij dll,lU 
!'Choon ~eltl g('l)lorl heen, ",c~ r hotltleo IIcbbeo, dal d:11 nog al gaan kan, c~! 

Ib:n'URIJts, - '~En heb ik niel~ le;ell onzen DEn:unblls. - Aj1rOIlOS \-an cI~~es. zr; 'ue kcer, 
lIendriL; 'k cn hen maar L.w:l;'ld dat hij burgemces- :lIs trij bij menlu'cre VandentiricssdJe :tijl, d.it er 'ne 
Ier i~ , wanl ik aanzie dal ,'oor CCII~n hoon aan mij- su!> i~ die 01111 j.um;ui in Cl!ne h el be r~ onzpr 
n' ~laJ ~n nog m(!er aan mijne medebur~e~ toeie- GI:1len~lraat de zeden opellbaar bcl~edlgJ h('en, 
hrachl, llij ilO een vrcemdl'ling. CCTI oude draaier mt'l z' h, io dlooLen toe.!!und, Ié milItIen de her-

_ Cft Alcppcdrtlg"r dCI' "('('Sh'lijken. die ook "feemde- heri I op lijn ,el IC onlLleeûcn en allOo IC st lom 
Ifnp:;cn zijn; hiJ jl' huune sl;I<l( en in deze hoe'lam"-- ~~~e ','.001' uc ~cr IDrlènttllnC\OOru.lict - -~ 
II(~id kan hij ons maal' na:1r de sla"crnij leiden. - weo:-:r dijk dal men dien kerel aan tie deur werpe, 
Gansch hN spel, dal wij \óór die hrnocming op NII:flIIlF.U, - On7e burt;r ft}e'stcr Iiel zich hir r 
on~ sudhllis gell:1\1 hehIJcn, Is cene Lomellie ge- ook hiJ zijne Îohaling niel ar\\achtcn ({cl ijL. del.è 
wcrst om ons Orrntll'lenaCle' Ie k\lnnrD oJlolf~ren, "an Pillltt'm, dat ":1 '1 erD J.ll1chl~llel. Z'hadd.~fI 
- Ik Mie, bel is wa:Ir, om mijne l'rlje long, T('le d:lar croen ~rro .. eeerdl·n hllrj;ClllcC:.lcr, die het \;1-

,ijantIen, "oomlonder onze R'Cestel ijkl!n, ,lie mij- dcrschap maar nall\'cc ru bali door dCil dw:utg \au 
lIellondcfltang C;ezworen hebfM!n en mij -:lUC slach den pastoor cn t'cniJ\'e dibben; men I;io, hem in-
\an kwade inlichten toeschrijvefl, om des te beter IInlen, Je sloctlr;lj,pdJe een pa:\r ul'en ongcduldiö 
lOl blln onber('ikelijt dot!1 te komen; maar .... eo \'oor hèl gemeentelmis en die lIiel !.wam, was 
Ierselliele ia geen Uelo geruchle en 'k Icye (;erust hem, Sa een 'rucb~loolO w3ehlen, ti lig; m~n 0l' 
cn Ie vroden, leggende In mijne \'cn-olgln, met lock ca ciD\lelijk rond meI! den 10013nl ar"e\Ylch-
Job: IJ .')ecunl/um ,eiellliam f'e,Îra et Hgt) ,.oDi len burg.:mec.slcr in lijll .... bcdlle. waar hij IU;iti.: 
• nte fll(elior I'estr; "um, Sed tnrl1m adomnipo- I .. g Ie slaren !! 
» leIdt," IOt/llar, d di,putau cum Deo cUJlio. Pri- DEIIUlluu. - Die man bleld \'oorzeker min 3.3D 
• UI OH tMttllde, (abricalore, mmdacii, et (,utort' lijn ecrcpJ'l:11ske dali onze IIcndriJ..! Maal' wcet til! 
» prrlltr'Urll/ll doglRIJtlIl,.. Gelyt !fYliedtll het R't'- niet lIoc het hier ,'crder i~ ar~eloopen, 
• 'f'l, wel ;! " oo!: ik tIl ;;U'icllh~ lIid 1'001' 11, rrüco .. u:~. - Ik weel nlles, 011 IIrt banJie! nlCIi 
• .1Ianr ik ;"t lol dril .llmarhli!1t1l 'prtb!It, e"de cr ,'cic kal:mlen, achlerloopers co Dieuwe rijken. 
» lIt'It belu,' ".ij ,~ M'fiedlgt':11 !'OOr Colt, U'ant gt:- die "cel beter aaD 'lien kerrepapPolzouJcn gezelcn 
• IrjUf'/~jk gij ;'J' Itttgnl.'olnrdtrl : gij Glltn ~ljl hebben, dan op liet sladhuis: ruta bad 311es OPSl!· 
• IIj~lige mt'dtcij,,~ntt.'t'f,!. Inu:lel':i wat "ij l:l:t)lt en gerolceert1 wat men \'inden kon om \'olk 
"el"lilaao donr groot" oItlcloc ketelspronJten doen, te bebben, CD 's a\'ond, met 't bulLje \"0111'Ol. on7p. 
dat is onle bel)tUllruCrs ,"OeI or weinig \'an de zweep burgemeester al "'Iokkeo naar deo Uen, D:I:lr 



wi/!rp IIIj zich mei opene IrMce 10 midden fln K~ moel zijg OIUllal le'ea, te meer omdat hij bet 
WClene vrienden en onverschilliaen co lracblle de Iiselijk .I,.uw zal krijsen : de beer RootSlcrl 
,wlorene "riendseb:tp wecr Ie winnen eo de 100- moest uil tlell Ua:td voor'l kariljon eo hij zal etuit 
daars Ie bekeeren mei eeni~e Rilsscilen Ch:tmplllgD6 ,·liClc. voor', concert. Maar 'k beb me lalen ,e-
IC geve .... lIen drook en hij dronk om Over te 100- zeggen dal onze nieuwe burgemeester en de pas-
pen, men p:tkte tI 'hand alsor men zich io Geene laar verdomtl vele 100pioKen gedaan hebben om 
hontl..:rd j:tren had gezien en men LI:tPle en bij Henri die perte Ie bakken. Carpentier had zijn 
l.laf/te ook; want zwijgen "oor \'elen die een stuk woord , "geven oiet Ie zullf'n aanveerden, wanl hij 
in dl! kra:ll; bebben, is cene moeilijk.e zaak. nOCH zijne dame wilden "an'l poslje; jama3r men 

RF.R:unnus, - En wal zc~de hij al! lirp en men berliep tot dal Carpenlier eindelijk: 
NrconF.f.lI, - llij \'erzekerde dat Ilegem nU ging zijo woord at co aanyetnhle. - En hier IUsschen 

IJi0cien en groeien; dat hij zich \'aD niemand ging 51reellkcs gezegd , ware ik. Cupentier geweest, lic-
bten inn uenreeren, noch ,'ao den \lastoor noch \':111 rer of mijn woord te men, " had mij liever "er-
tien baron zcU uiet. (Maar iJ:c moel weten dat de swoord in 'nen llrouwk.etel. - 0 3arOlll liep men 
fI;J~lor ell de baron da:lr niel bij waren, anders Ilij na:lr Drussel en naar mononl;el Ic Korlrijk, en 
7.OIId i " oiet gctegd hebben.) llij ging al tie maal· ziel: Carpenlier luUe co meoheer Vaodcwallc 
!'tch:tppijen, liOOl31e en Ueril.alc, ondcr~teunen en moch t staan bl:lzcn! 
on7.C rr:mks uotn rollen. Bf. II'l,\RIlUS. - Ahar \\'al heeft Demueleoaere te-

Dr.n:unDl:s". - CeluLkil)lij k dal belofteo cn rotte gen Henri Y3Dllcwalle! 
appels niemand kwetsen, :ln!lers 'I zouden er \'clc Nt:OllF.EJI:. - 'k ZOII 't u ga:1 n verl.laren: zekeren 
IJlIntl geweesl ziju! Oe Iiber,.le maalschappijen arond ,'an \'erleden j:tar zal Demuclenaerc 10 be\'i-
zulle n " sa:m krijsen ..... l'\och ~ecn eo zce\erlap, ge rlispulen in den lI ert. - "En was toen geen 

NrCO;If.EM, -l:!.maar, een heer, uie daar le~en- ch:ilnpa~oe maar van menheereCarpenlier's uilzet. 
woordig was, rraagtle hem lerslontl or hij ginl; - Heori \'aodewalle 7.al dn3r ook nIstip; alles afle 
uun'en Ol) deo \'olgcnden zondag n:tar 't coneert luisleren, toen Oemuelenaere in he \' i ~ heid uil riep : 
\aD deo Cercle gaan, en hij maa l.le datlelijl. eene ti; Ik wcet nict wat men te Ize~em "an mij bebben 
onnoozele ,'crschoon ing, leggcnde: • '1 Eu kan wil! ik ben de schuld van alles! sedert eenigen 
niel al met '/lCO keer zijn. ~ tijd gebeurl cr niels or het is ik cn dat er cene ster-

n.:n:'UnOt;s. -llij kOB wcl naar' do Ciskcs ~3an! re uit den hemel ,'iel, hij \'iele \'OOl'leker op mijnen 
N'ICODEt:lI, - 11 ij Z<l l en hij 1Il:t!; hij niLsk,'s ~oen, kop! , Als uil eenen sJ3ap onlw:tkende zegde lIIa-

tenzij n:t de pelmis:.ic . "*tI -t-rt"~·"""",,,,.1 He 'ibarop, -nnder eens op Ie llijk.en : 
Ir:mciscus \'an Sinle Kruis. Pr:lIen en bclo,'co als ti; Er moel ::.ltijtl iemaod dc.;akkcdrtrgtr zijn ! , Nu 
men lot aan 'I kCl!lgat "olzil en 11:11 't ,'ier!; van was ooze lIendrik furieus; hij sloeg op de t:Jrel ~n 
den ollchfend is, dat heeR bij mij geeoe andere riell buiten zich zelven \'an ~ramscbap dat hij 
\Herde dan Ic bewijlcu dat wij geene pOlicie meer God,'er alhier CD Sateroon al(!:inder nooit zaU.:c-
IC vrcezen hebben en dat ons sladsllO\lfJ een voor- drager zou (l'Cweeslzijn. llij wisle 10en nog Diel 
beeld \'a n gemaliKheitleneenliefhebberderrusledalbij geschapenwasomzaHedra.erle le\'eD en 
is. Maar ik "end.er u dal hij naar Ot CODcert nooil te sten'ell ! Nu, dal ielegt1e van lIenri V:tndewalle 
7.:11 ilaan. bceR ooze burl)emeester zoooan ig gekeleltl, dat 

BER~ .\ROI:S. - Wat zou hij naar den Ccrclc hij loen bij zicb zelven Gezworen heeR deze die 
ç;aan! Ge ziel hoc de heer II l!nri \'antlew.:I lle koml hem tlurven uitgeven voor zakketlrager, o\'eral op 
Ie \'aren 'toor eenigè keercu naar'l concert gt'glan eene zienelijl.e or ontÎenelijke wijze IC \·en'olgen . 
te zijn. 'I Was zijoe keer \'an schejlene beoocold IC En ziedaar wa:lr den hond gebonden liil! 
,,"ortIen en eikern \'er"'àchlle er zich lIaII, maar men Up.L'fUrIlIS. - 'I Is jammer van'l hce."lje I Als 
lieert bern inslede een schoon alf'lonl GebaL ken, hij \'ijand was \'1n ', zakkendragen, lüj mocht nooit 
Het verwonderl mij dal hij nog lij n onlsla, "an naar " burieweestersch:lp ;ereikhalstl hebben; 
raadsbeer niet &,cseveA heeR; hij moest het allan; \\'.:Int ZOO hij overjaa.r ieen zd.keudl'3ger was, is 
Gedaan hebben : zijne vrou w bed'J. liel wel gedaan hij het nu positief en zonder missen. 0..1 zij gezl'Gd 
in sommi"e gee~telijLe conCrericn. lIel is ook zijne \'3n BeroaNus en de processeomaker mag hel oot-
pUchl . en als bij 'I lIid co dort, ik zeg \'laltaf dal houden 101 zijne meerdere eere en Klode. 
hij icen !Iertc en heeR . NICOD~EM. - Jandomme ! Dernardus, '11. moet 

Nlconll!:l, - Ja, het is eene boose pliclu voor wel: 't is .31 negen! Salut. 
hem, indien hij len minsten een wei ni~ aan zijno 
tere ca aan zijne persoonlijke w3.3.rJe houdl ; bij 


