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

door BERNARDUS PO~IPE. 

• 

AI 11'11;" de wlllrbeill io het gr::.r. 
AI w .. t haar dru.I, dal mOtl cr ar. 

Tc bekomen hij den t1ml.Ler VIO'i·Y,\S EwmorTTE aan 10 centiemen per Dummer. 

U.rnard .. " In pror~IJ ..... Ut 

Wic Ilicr op bel aardschc dal, 
Is cr somll niet j n geul 
In IJclrcl.kingc '"311 z:lkcn 
lIcl vrouw Thcmis Ic gera.i.en! 
Zijl ge rijk or bctlclaar, 
Zij brengt ti SOllls "oor de baar. 
Waart ge zeUs lontJer gebreken, 
Iemand zll zicllllD u wreLen. 
Onderzoekt cr d'oo.'zaak ru; 
Tracht Ic ,,"cleo wic dc UlaQ 
Is die ti \"oor '1 recht komt dagen; 
En meu antwoordt op uw' \'F:lgen : 
";:1 dO,Jilj.u.n~ Is Itd ~n ;""r,· - 
OOI zijn hoogmoetl goetl gelend, 
Die wal pl33tsli.cns, door lijn draaien, 
\';ln hel ,'olk. wool ar tc paOlico 
Om daarna Dl~t schoon ratsoen 
Elk. 'nen blinddoek :Jao te docn ; 
En Ol) Dlij ook met manieren 
Zijnen hoogmoetl bot Ic rieren, 
Hier ,"erachtende elkeen, 
Die niet ~nielt "oor hem alloon, 
lIij roept 't recht io om zijn eere 
'Cc herstellen, CII och Hccle! 
Elkeen ~t!nl hem io de stcé 
En eenieder lacht er mc~ 

Een bezoelt. ".n l\ileotleem bij 
1Ieru ...... 

Ot'tl' teil aclltlal (lagelI, terwijl ik. rmlig~' te 
Ic/)rijrtll, k!Nun l\ïeodeem builen adem ell jn doo
dflij"tfl allgst bij BtrJlal'd", bimltfl 9tloollell, ell 
" til wo.! 'lOg gun .tl'nl ure trall dell morgen, Onu 
gtlroult't vrit'ud ell wanne l'oordaiJllder &lall he' 
ruilt ell vall het a/gt1PleelilfJelaijrl, wierp a;t/l, (Jr
gtmal ell bIed, ~ll wlen dlitl, Haag mij md Iwe 

grQtJU oogril e1l btno", na wot ui/gn,,,' te "tMt". 
ht'l ~o'gtlJde gesprrk : 

NIWllf.~. - Wat bcn i~ GelaUig biDDCD tc 
zijD.; Zic, ncrnal'dus, "oor de llerde maal koom ik 
lot hicr ~clooflen en eiOtlelijl. is het r;cluLt. Gisle
ren ~wam ik IIrij keeren en allijd was l'I' [ook in de 
llIet'fSch: ~ Ij weet dat tic straal moet Hij zijn al
\or(,fll\ il. m:ll{ inl.ol11en, wallt dat meI! io tic kOIl
gre,alie mocst wcten dlt·1. met u ilJ alliande ben, 
'k \!oge ,'ool'lcker, hij lI'ceJ'~ t e "cr~allcljDg, leKcn 
de lt.erL.emuur ... En 'L. had u schrikkelijke tlin-
6l'cPjtc \'cl1cllen", 'K heh cr zclr\:!.n gedroomd! 'K 
zag; 11 met de dic\"cnl.arrc na:Jr 'I 5ch3\"Ot brcn-
h~' ~""..tIUtI , . .,tt...... ZII!', ht'sl" vril'od., 

de ranen Lomen mij DOg in t1'oogen, 
UiS.\RUCS. - Slei u, Nicodeem, slei u: 'I zal 

zoo crg niet gaan, C'bebt zeker \'cl'Domen dat 'k in 
processe beo. 

NICOIlEf.., - Eerst heh ik hel gisteren "ernomen 
en 'k ben cr zuiver ziel. van. 

Dt:a .... \RDuS. - En ik weet hrt allang en 'k bl'n 
er zóó gerust in: de rccht,'cudige ,'reest niet en 
die niet besll01 is moet zijnen neus lIIet "ogen. 

Nu;ouf.u. - Zijt ge dan Diet benauwd, Ucrnar
dus! "a:lr ze gaan u \'oor d':lccijnsen brengen! 

Hr.fl:unous. - \'001' d'assisen, wilt t;e zeggen! 
En 'I. en "l':Jge nict be,ers: 'k ben van M. Llemue
Icnaere juist :llzoo bang als \"aD mijne kiekens, die 
bachteo lnopen; cn als bij filet algauw met zijn 
proces "oort CD doel, 'k ga bem zeh'e rorçeercu. 
lIij moel hij niet (leizen ,'aD met BCl'rlardus te 
lacben. zulle, 

Nu:onEE:tI. - Ma:1r wat wil tic burgemeester 
\'aD u! 

DEII;II\Rovs. - 'K en wele hel waarachtig zclfe 
niet ! Hel schijnt dat hij dui,·elinne kWI:ld is, om
dal hij met Bernardus lIe kctelsllrong moct doen. 

NICODEUI. - Eo Ilij k:lo kwaad zijn, want hij 

• 

• 

" 



.. 
heeR cr cea NigcEicblj8 flOr: lO.n ~ock Item .1· DUX\ROts. - N:1luurlijk. 't Er zijn f1' nu duist 
lü.d alsor hij '$ morgens zijn krui5 ~Uc mrt elDe Qfj(cdl'uk' en hij znl re On!rnllnteblCn aan den malt 
pinlc aûjn; enfin hij ziet cr mij 'OCD oprechteD Ic brcDJtcD, ",,13r hij kan. Elk "oor 'I zijne: bij" 
Ili"e-vil'Mgre uil. zeer dM geweest dat hij cr hiet eerder l:lldacbl 

DItIl:<WAIIJlJ:ö. - Bo 'I CD is DO' niet gOO:130,181- ze io dtSlatieD taa Rous.~clarc cn Kortrijk 11 lIoeo 
Ic : bij beeft nog mur een middelbaar kèlclsproa;- ,-crloopen. Nu om \'oort Ic ,'orlellen, de kOlOmis-
ska moelen doen om IC probeerco, maar nu, ,oor saris ,"r:l:.,do mij dan or ik nooi t f,ccond:tmncenJ 
lijn dj"nl pruce~. z:IIItÜ sprooKcn doen ItOOl IC- was gcWC("S1 en 'k meende tlaL 'I. door tl 'cel'tlc lonk. 
DOCg om cr zijnen asem bij op tc slikken. Wat! ik, BemardliS Pompc, in deu ba~ gezelen! 

NICOUr.r.., - Ru bij heeft \'aD nu al ni Cl 'ele 'k Ben ik 'nc trelfclijke mcnsch van 65 jaar, ach Ier 
3!>Cm meer, \VJoBt 'k hool'de laatstmaal \'urlellcn dal de Kerke schoren CD d\!f Kctlomici licel'tI. - 1I0e 
hij bijna Dlet moor hoorbaar is op sL,minl: zooola- hetHe uw vader! vraagde bij mij dan; en ik ant-
nig zeere \'Cl'licsL hij sedert Mt hij hurgcme\)tter woordde: Owoj::lDko. - En uwe moede r? -
is : bel schijnt dal dit eerepla:ltske leer nadt.'\!lig Seholaslika Sleenl,il. - En Ilij M:brccf dal >11 0l. 
is aan zijuc Ifclontlheid. een li.lcin boe l. ~ ke. - Ahar, mcuhcerc, \'raagde ik 

B~: II)1; .\lUJl;!!I . - M. Dcmuelenacrc Ilcist lck .. r dal dan zehe, wa~rolll tloel .,ij tla!? En hij anIwoord-
hij, met 'I zicnelijk boofll Ie zijn onler slall, On5 de: M, LtctUUèlcnaerc lI':lalu \·cl'\·olgr.D, cu hecfl 
bil d\\ill,cll bern IC aanbidden ! .. , Hij is cr \Vcl eene l.Iachtc bij dCIi Ilroku reur t .... gcn ti ingedicml! 
ml'l! : de \'orige burGemecster cn !>csluurJcrs ""'b- - Ftlaar, l cn i:i nooit geen waar! rkp ik uil.-
ben li.IeÏllc I..l'Ielsprong-.;kcs Dlet Beraar"' us gcll.1 n Zcl..rr, ICl)de Ife heer kommissaris, hij gaal ij \'cr-
en lJij lal er wcl grootc tloèo; \\'alll 'I b; à'ne \'olgen omllal gij gcsehrc\l!o hebt dat hij ,1all SaUl-
!lehande \'ao, als \ rccmdclillG, zich hi"r 3'ln Ons 101 pelLe l.oo\·eel geld beeft \'crIOl'ca en dalllij aan 
bu rgeml'csler Ic doen opdringen, juisl alsof al de 'I Gerechl ~eene iulieblillg,,'11 heeR willen geren. 
bul'~l!l's \'an Jsci;hcm I.m lf .. l" \yaren Ic dom om - Och lIecre! meohcerc tic komlllissal'Î:'I, ugllc 
lnlllne ~clJoorICpIJ :JIS Ic bc!>licl'\'n ! En die LIt' III",r il.. , 'I.. cn !U~bM ik dJI uilmijnc duim.!/I nicl gClO-
\ cl"lt' t.enlc o\'er ze:'l j Ifl!n d;1I hij , ncdri(t \'oll.:ooliull, bCII , 'I is het opcnbaar miniSlerÎe die hl'! ~CI.C~tI 
n;lar l\cclle eer('lllaahkl's 1I0llgcl'i~ was .. , O! hcen iu 'I j;lar 66, dus daillendl ik dien h.:::cl'c \'cr-
sch ij nheilige hoor;-mol'd I \'01151. Als '1 maa r dal CII is, 'I co is " ommeLijt.cn 

r\U;ollF..:.w. - lI ;1<1 t. u ukl t.waad, Dcrnardus, ~lJij oiel wI'el'd; en \'ct\ol~ 1 hij llJij ntn nu al, \\'al z31,._. 
h ti toch t:"t'co 1..\\ anti 1U:Jl.cn wCt'rd. IJij doen !Jij lC~ maanden .us luj 'ne keer eCIi !Jeetje 

..:.r,liIlS.\nJ.t,., - Zil' , br.l<to-l'"rren(}; l.e'""I\",~ .. ,,,n,,,~ .,,,,,l!il"~--t-- dt!'1:ll'l"C"kpnmg z:1l \'crSI:l:llrC ll U(: );I'OOlO sllfOugeD 
~"n kWJIll OlllC kOlOllli,;,":Iris Illij b!!l o~·lrtl Yan zallllocleD doen! t:u Ineullecrc de l.onnnb:oaris en '--_., 
rcchl ,\\'-rKt'; de man was beleefd cu \ riclI~I ,' lijl, il., \\ij grocUtQ elkander en hij \·crlrol.; CII 'I. bèn -
"!l0, 'J. was bel DoL, Bcnl;lrdus, lt'gde hij mij, "ic I tlall uog Iw~mul bij den ill~lnlctiercch ler, l'en 
i:-. tic licbrij\'cr \311 numero ch'c! En ik alll\\·ool'll· ollrecht ral~lllijlo. WID, Beloopen gcwec:.1 \oor do 
dc : iL, meuhecr tic t.Ollllili ~sa l is, - Ibar de name zeilde prul",crij. 
\ :tll de ~ IJti waar uwcn KIJIi-r lT argcdrnl.l \\onlt, :\'h:OIlU; ~. - En 1011 hel maa.rtl:lan·oor lij n? 
"1;1;,11 bij tic n:tOle \'30 tien drnHer nit'l ! z('"~Jo hij B .~ (1 )1;\ nl \ l! s . - lIel en L;ID \oor uiel auders I.ijn. 
mij, En il;. 3n lwoonltlc : Wel, menbecrc, Lijk n:laf wanl \\ij hehbcn nog moden bolf'cli in onle 011-
tI'el'MC t't'J.e gloole Icllcrs en te zuil lezen cUe merLill,eu \all IlT l1.en zelf bel.t>ouen d;JI the m:lai 
hl'gl'mo;Cllc liijL·lï t, • tlat is tic KUIi-t:" nUl KOI'~ nog beier Is als sommiGe anderc burgemecslers. 
Irijk IlOeli 'an Kou,",scIJrc. ml'lar \'rcl \'an ILc~t'm. lJie z:taL \'ao Samper moel helll Icelijk ia II cli IIcns 
- Ik'rna ldus, U'gdc hij dan, hoc \'clc Kljk-tit's Ll'lelen romm~'{le j •• 'e, wanl hij tiel daar gedul'i" 
tijn fOr I':'ln numero eh'e afgedrukt t En Ik 301- zijn schoon beid \'oor zijne Dogen zweren, londer 
woordde: "ijf honderd, mCllbcere om u dienst Ie hel te kuuoen "eer~rijgcn , lerwijl hij \'IUI 'nen :ID~ 
®tD, - IIcbt Iilij niemand ~elöJll met tlell \'crLoop deren kOl'l op lijnc lalcl, io "ergl'ldilll fan Ü1.411 
(\ft bOt,eIe zijn eRa. ,'erkocbl! ,ra:t~t1e hij locn, (I S" er n deel pallie .... es en alilieD zi('l \'ao \erre 
&ft i1Ianlwoordde: Ze rljn lotaal uil\'erkocht CR ik ruaalsehapllijen. lIel \crwondcrt lDij dal cr niet 
Gel;I..,1 oiem:lDd, en die niel wil 1..0IDcn rutl 'ne dlk~ c:enige bons bij zijn \'an Illnljes, hij h.td ze knOllen 
skI.'. mal' Ie aall mij lal en, hezigen hij "I sladsmuzicL, " 'aar OICII maal' nuit \oor 

NICOnEE)f, - Maar, Bcrnal'du~, londerd:!I '" In de (linIe, Onzc HCllt.lrik bL'fn zich in die zaak I:Uell 
uw seooulc slicete: Ul' drukker drul.i ze 10(11 niet bij zijnc ooreo paL;ken jui!!1 ltclijk dcn CCII\·OU· 
af om er zijn bols ml-ê te bepla~~e.a: 'I bi 'foor dl~len boer, Eli hoe\'erre is die l>lak nu! f'icmautl 
dcn YertoGp, zeter? wtcl cr ielS \OIo. Waarom ;:aal meu lot de lil.\\it.la-

• 



tie liet G'er? ... En weel hel nlel. Zou atenheeN geven, lalrmlle zij ooze zaken ;cbcel or ten deelil 
Ucull,.lk di t nitl kunnen zC@lten! brt waru al beter nn\'a:utoozco teD proftjlc Imnncr l'rcemdl! icbie--
dia kjlNlerproces~n in IC spannen. Die zaak duurt ders. 
al \"tel te la0lr. en Berollruus zou, dewijl er reeds Nleoun •. _ En d3ft krijgen ze nOl{ mllr w31 ze 
verscheidene ongeloLk.iM'c ~aehloft'crs "10 Samper u!rtlicncn. Apropos, hebt gij d .... inhaling Iczicn, 
rijn geslorven or zinneloos zijn gewordcD no '·er· BeraamD!!; en wal peist ge en au? 
driel, oa allengskeos d~ betlagclijke zaak leeme Df.ft:u.mvs. _ Ik Ilcb :.lIcs gCllen lot de dom-
zicn Uaar mtlk.cD: men zoo wel moeten bcl'iancD mla;bcid loc VaD a:m ons SroOI Liod ecne tweede 
peiun dat er daar iemand den domper over houdt. maal den hemelwagen Ic tooDen. De inhaliag 
Wij nagen licbt aan n, burgt llletater, WJnt ge was lui'tcrlijk l'ft bC\\'cclI eens Ie mCCf dat de Izc-
moet gij lcn minsten die luk kconen. Wij fra'" gemnal'en "cel mej!r dum,'n zl'g~en als docn ; 
gen u deze ill naam der \'tijb~id \'an drukpers. ten ,\anl nicUegen.!>tallllde den algemecnco arkeer \"oor 
ei,mle bet "olk ann IC l(lonen WAl geuar het loopt den nieuwen burgcmeest 'r was de 11Îolins bijna 
met zijne penoingen roekeloos in de klerikalc ar- algemeen: elkeen scbecn lJencesd \'oor I:Ilere ver· 
grondelile wCfj1en : Onz6 la3k is bet volk IC onder. \'ol;io(;ro en handelde onder ti en indruk dier \'fees 
ricbteo en te wdrhoullen op den boord der arglon- alleen. Eo w33rlljk \"an DU \'oorl ÎlI die persoooa~ie 
den, wa:Jr heltich maar 31 te dik\\'!jls met te \'cel \'oor \'elen Ie \'teelCO. 
gema);. lanlltrèllgeo. lIebt ge dat nrstaan, prOCC5- NICODF.ElI. - llij bcrn er tijtcls «cnocl ,'oor : 
scnmal.cr! ,'OOrtcrst burgemeesIer, dan notluis CD bankh!r, 

t\1t:O~F..:liI ..... - twe taak is eerlijk, Oernard"!. "oorzilter ran 'I Io.lerikaal li.omiteit, "aarschijnlijli. 
CD 't is jammer Jal ge IIiel lien jaren \'rocGer hcbt ,"crLmeester, ,'oonillcr \'an onze ~uiden. toule 1:1 

b~ginnen scbrij\'cn: ge 'Zoudel M. Demucleaaere boutique en LlctsLop "au den han,lbolje, oud lid 
zelf 011 dcn boord \aD dCIi ar~roDd, waarin bij zijn ,'au de. jocke~~c1ub en lid \':ln de ri:o[e5. llij dUJl.t 
~boon geld I;(1)lor, heen, wc~rhou\Jen hebben. dal d:tl nog al gaan kan, c::! 

lJ~: n~\RIlt's. - '" En heb ik niels legclI onzen BEh:'l.\JlDllS. - AI)rol)QS "an cillLt's,zl'g'lIe I;.ecr, 
IIcndril.; 'k cn ben maar ,"waad d:tlltij burgcmees· als Idj bij menIIcere V;lUdentlries~cbc l ijl, ctolt cr 'oc 
tcr ill, wanl ik aaulie dal "oor cento 1I00n aan mij- su~ IfC die op 11 j;ulIIui in ccnc belller}; onlt'r 
ft' slaJ (' ft oog m(!cr aan mijne medeburGet!llo~e- glazcn!llraat de leden opcnb:lar bcleedLj;d h('c[(. 
brachl, Ilij is een vrccmdl'ling. een oude dralier mei zi/II, in d,onLcn toestand. te lUidden de hcr-

_ en Aleppcdrllg .. r der g-C'csII'lijl.en, dic ook ,'reemde- hcrii I op lijn \c1 Ie onlLlccdell elJ :LllOO Ic sllan _----.: 
Irn"en zijn: bij I!. hunne sla ar en in dele boe1aiiïR~ - ~~sc • , .~ .OOI' tiC ~cr ïnrft'Jil11llf]:c\llofIL hlt _. -: 
heitl kan hij ons maal' naar \Ie sl:t\"crnij Icitlen. - wcn!ir {'!ijL tlnl men uien lierel :l3n dc deur werpe. 
Gansch bttspd, dal wij \óór die brnoemin« op NIt~Iv.u. - On1c bur~rme 'sier liel zich bil'r 
ons sl~dllnis gehad hehhen, Is eene komedie gc- ook hiJ zijne inhaling niel afwachtcn gelij" dCl~ 
wceSi 0111 ons O('mul'lcnacfc Ie kunnf'n opoff'!ren . \'3n Pillhem, lhu ":I.~ een Ii.lucht"11CI . Z'hadJèll 
- IL telle, bel b wa3r, om mijne \'rije tong, \'elc datlf C('Den ~('ro, 'ccctlkn ûuraieUh!c:o.lcr, die hel \,1-
\ ijJnden, \'ooral oullcr onze geeslelijktn, .tie mij- dCl'Sch:lp m3ar a:tll'ccrá bad door dCi! d\\':lOg \:lll 
nCh onder~3ng (tezworen hebben en mij :lUC slach den pastoor en I'enigc dibben; 1111'0 Ding hem in~ 
,an kwade inlichten (Gescllrijnll, om des IC b~lcr halen. dc sloel lralllldJe een paar uren ongcdultlig 
lOl hun onlJcreikelijt doel IC komen; m:r.lr 'k CD ,'oor ~I gemeente/mis en die llieL Lwam, \Hls 
\erscliicto ill geen Ut"O :;truehle eG 't I\!vc gcrnst hcm. Sa een \ruch~loos wachlen, b'illtl' m\:n 011 
cn IC noden, leggende In mljnc \'er'l'olglnj; meI loek ea eiDtlelijli. \'ond mell den lool:lnl argc\Vach-
Job: c Sec"",'u", 'tientinm ter;rtJ et P.gtJ f/tJ,,; Icn bllrg~mecsler in zijn .... bedlle, waar hij IUSli. 
• 'Itc ;"(trior ,'ell/'i sum. ~d ladtm ad omnipo- lag Ie slar en !! 
• ref//r," IOf'"'~. d di'p'tlart C1I1J1 tmJ tUI,io, Pr;- Dr.u,\lmu. - Die marr hield ,'ootleker min ",1n 
• JU /HlS 9Irteltd~. (abricaloref merrdtJdi, el ru/lort' lijn ecrcpl33tste daB OUle lIendrn .. ! lIaal' wCCI ~I! 
• ~I'Hu,or"m dOfJ'IUJIHm. Ctlgl: flJlietkn het It't'- niel hoc bel bier terder i~ arp;cloopen. 
• M, wel ik', wk: ik til u'irllte l1itt roor u. Nlcoln:u. - IL wect alles. 0l' brt baoLr l Z01lcu 
, .Vaar ik ~tÛ 10' fit" . tfmncht;!ft" ,,,rde,,. lilde cr \'cle kahlnten, acblerloopcrs CD nieuwe rijken, 
• btll bd.,11 .. ij Ie M"dtdigell rooI' Gild. "'ani gt- die ' ·etl belor aau 'lIcn Lerrepap[lOllouJen j;ezcten 
• wiutlfjk gij ~p lellfle",'o"'«rdm : gij afltJl ~')' hcbben, dan op het sl:ltlbuis: IDeo had alfes opSc-
t IIit'lige medtcijll6-lnNIIL"f.!. Iml:)er:; w:ra "ij raapt en gerou~eenJ wal men vinden Loo om volt 
\'CnllUao tloor groollJ..oI'klelac kctelsproDifCn doeft, te hebben. en 's a"omls mei 'I hulLje "ollrok Ontl! 
dat is ooze besluunJers "cel-efweioig van de lweep burgêfllee5ler al tlokteo naar dCD Den. Oot:lr 



wi~rp bij zich mei opene armen 10 midden vaD ge~ moet ZijD onlslal le,en, te meer omdat hij b~1 
\\elenC vrienden cn onverschilligen 8n trachue de allelijk al,.u\\' lal krijgen: de b .. -er Rootsaerl 
rèrlorene "riendsch:lp \Veer Ie winnen en de ZOD~ moest uil deu 1l:l3d voor 't kariljoD en hij zal eruit 
U:l3rs Ic bekeeren mei eeni~e flllsscb~n ehampaga6 \'Iiej'eo \'oor', concert Maar 'k beb me lalen ge-
le gcve .... lIen drook en bij dronk om OVer te 100- IcglIen dal onze nieuwe burgemeester en dc pas-
pen, mcn p3klC d'h311d alsof mcn ziclt in geenc loor verdomd vcle loopingeo gedaan hebben om 
honll.!N jouen had gezien en men liIaptc en bij Hcori die perte Ie bakken. Carpenlier had zijn 
klapte ook; want zwijgen roor velen dic een stllk woord ,pgeven Dictie zallto aanvcerden, want hij 
In de kl'3;11; bebben, is cene moeilijke 133k. nocu zijne dilme wilden van 'I poslje; jamaar men 

REltllAnnus. - En wat ze~de hij al! lil'p en men berliep lol dal Carpenlier eindelijk 
Nrconn:.v. - llij "erzckenJe dal l.lcgl'm nu ging zija woord nt co aanveerdde, - En hier tusschen 

IIl0ei!!n en groeien; dal hij zich \'an niem:lnd ging streellkes !;czegd, ware ik Carpentier geweest, lie-
Ijlen innucnreeren , noch "an den 113sloor noch V;1I1 ver of mijn woord te elen, ',had mij lie\'cr ,'er-
tlell baron zeU lIiel. (Maar iJ:c moel welen dal de swoord in 'nen brouwkelel. - Oaarom liep mell 
pastor CII de baron da;lr niCI bij waren, anders Ilij naar Brussel en nrm mononkel Ic Korlrijk, en 
7.011(11 'I niet getegd hebben.) lIij {;ing ;tI de maal- ziel: Carpenlier luUe CD meolleer Vaodè",allc 
:..chappijcn, libel Olie e/l l.leri"-3le, onder)leunen en moeht slaan blazen! 
ollze fr:mks doen rollen. BtClI'i.\Rnus. - Maar wal heeft Deruuelen3ere te-

nEn:HnDl';s '. - GclllHi~lijk dal belonen CD rolte gen nenri VantlewalieT 
:lJl[lcls niemand kwel sen , ;lotle .. s 'I zouden cr \'ele NCOOf.EJI. - 'k Zal 'I U gaan verklaren: zekeren 
liJind gewccsi ziju! De liber .. lc m331sehappijen a'"ond "an \'erletlen jaar zal Demuelenaerc In hevi-
l.ulle n 'I saan krijgen..... r\och Keenen z(le,'erlap. ge rlispulen in den lIeft. - "En was toen geen 

NICO;IH:lI" - JJmaar, ecn heer, óie daar Ic~en- eh:unp:l~ne maar 'an menheereCarpenlier's uillet. 
woordi~ was, vraagJe hem terstond or hij ~illg- - lIenri Vandewalle lal daar ook nlMi" alles afto 
(lun'en op den ,'olg!!uden zondag naar', coneerl luisteren, toen Demuelen3ere in he"i~heid uilriep : 
':In den Cercle g~ao, en bij m3al.le dadelijk cene <I( Ik weet niet wal men Ie 11e~em \'ao mij hebbel! 
onnoozele vcrsehoolling, zcgc:enue: <I( " Eu "-all wil! ik bcn tic schuld van alles! sedert eenigen 
niet al met '''en lieer zijn. .. lijd i!:ebCUrL er niels of het is ik en dat er cene stcr-

n~:n:'i.\nOLs" - !lij kon wel n3ar' de Cif>"-es ~3an! re uit den hem el \'iel, hij \'iele voorzeker Ol) mijnen 
N'lcOOet:lI" - 11 ij 1.<11 en IJij mag bij niLs"-,'s doen, kop! .. Als tlil eenen slaap ontwakende zegde llea~ 

1t! llzij na de perwi~ic hol-oAlGa 18 he!;be. V1tII - !--Tl-,"""""',,allc "(laaro]), 2Grlilêr eros op Ie kijken: 
I r:mcisells van SinlC Kruis. Pf3len en Lelo'"cn als <I( Er moet :.lIijó iem3nó de ~Ucdragtr zjjn! -. Nu 
mell lot a3n 'l teelgat ,'ol zit cu dat 't \'ier" \'an was onze lIendri,," (urieus; hij sloe« op de lafel ril 
den ouch(end is, dat heert bij mij geeDe andere riel' buiten zicb zelven '"a n I:!'ramschap dat hij 
\Herde dan Ie bewij.ll'D dat wij geene policie meer God\'er alhier en Sakernon algintler nooit za"-lie-
IC \Teezen hebben en d;1t ons stathlloaftl een voor- drager zou geweest zijn. Dij wislc loen nog nil'! 
beeld van gerualigheid en eell liefhebber der ruste dat bij geschapen was om zakkedra{{er Ie le\'cn en 
is, Maar ik ferze"-cr u dal hij naar 't concert nooil te stem~lI! Nu, dat gczcgile VIII lIenri V:lntlewal1c 
lal ~aan. heen ooze bur~emeesler zoooanig iekeleld, dOlt 

BER~ ,\RDI:S. - Wat zou hij l'I::1ar den CercIc hij loen bij zich zelven gezworen lIeeR deze die 
ç;:\3n! Ge ziel hoc do heer lIenri \'anóewalle Loml hem tlur\'cn uiigeven voor zat~Ctlrager, o\'eral op 
Ie ,'aren \'oor eenigè teereli naar 'I concert g"',lan eene zienelijke of onzienelijke wijze Ie ,'en·olgen. 
te zijn. " W35 zijne keer '"311 schepene benoemd Ic En ziedaar waar den hond gcbonden ligt! 
worden en elkeell verw3chllt! er zich lIall, Dlaar men Ur.""UIIUS. - ',Is jammer van 't beeslje! Als 
heen bern inSlede een schoon alflonl gebaUell. bij \'ijand was \'an 'l zakkendragen, hij mocht nooit 
liet verwonde. t mij dat hij nog zijn oilisla, \"3n naar 'I burgeweesterschap ,ereikhalsd hebben; 
raadsheer nict gegerett bceft; hij tIloes' lid at lang want zoo hij o\'crjaar geen uLkcudrager was, is 
gedaan liebbco : zijne vrouw been hel wel geóaan hij het nu positief en zonder missen. Ual zij iezegd 
in sommige geestelijLe conCrerien, Hel is ook zijne ran BernanJus en de processeomaker maK het onl-
plichl, en als bij 't lIid cn dOei, ik zeg ,'latar dal houden tol zijne meerdere eere cu glorie. 
hij geen berte en heeR. NICOOFU. - Jandomme ! Dernartlus, 'k moet 

NICODEEIil. - Ja, hel is ceoe booge pllc1u \'oor weg: " is al negcn! Salul. 
hem, indieo hij len miQslen een wcilli« aan zijne 
tere CD aan zijnc persoonlijke waarde boudt; bij 


