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EEN V/OOR.D TER INLEIDING

Eingenlijk zov een kind, dar de verhalen va,ri
À. Hans gelezen heeft, moeten z,eggefi waarorn het
do,or die verrteliingen zo'o, gebo,eid werd ern he,t ma,ar
steeds flâârr ni€uwe boekjes verlangt.

Want mën weze u'r vâ,n overtuîgd: kirnderen die
lez'en, geven arârfl d€ boekje,s van À, Hans steeds de
voorkeur, omdat deze he,t best beantwoorden, aan de
verlangens van de ki,nderztel,

À. Flans v,ertelt, zooals men a,an kindere,n verte,l-
lern moet. Het verhaal is niret ingewikkeld; de over-
to,llige beschrijvingen blijven vermeden; de gebeur-
t'enissen volgen elkaar op, za'odat d,e sp,a,nning aan-
houdt van de eer,ste bladzijde ror de laatste.

Weinigen hebben wellicht meer dan A. Hans ge-
daan om de leeslust bij de Vlaa'nsche jeugd op re
wekken en aldus den weg te banen voo'r de ver-
spreiding van het Vlaamsche boek.



Zîj die de v,erha'len vâ,lr de Kindeûibliotheek'
gevoigd hebben, waaivan de meeste door À. Ha'ns

[eschreven zijn, grijpen ook naar ande're boeken, en

ôveral o,ntsm;n er a,ldus boekwinkels, die de lreeslust

va,n on,s volk aa,nwakkeren.
Daarom is de verschiSning van h'et 500"'" boekje

der Ki,nderbibtriotheek van À. Flans een gebeurteniis,

waaivan het belang aan geen enkelen Vlaming mag

ontgaani
È,et is nrèt alsof À. I{ans zelf be'grepen had drat

hi,.i lr.or hem een groote levenstaak was wer$$e'legd,

Zooals elkeen onde'r ons het dankbaarste werk leve'rt,

wanileer hij naar de stem van zlin roe'ping luis'tert.
À. Hans moge het lnderdaad als romarnschrijver

en als journalisf nog zoo druk gehad hebben, nooit
liet hij ztjn wekelijksch verhaal en de kinderen in
den steek.

Daarop mocht hier wel €v€û g€w€zen worden, bij
de hulde, die aan de'n schrijver ter gelegenheid der

verschijning van dirt 500'. boekje wordt gebrach't.
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DE VERTELLER. VÀN VLÀÀNDEREN
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De tu)ee portretten.
Dit i's nu eens i'ets over Ha;ns zelf.
Hij heeft zo,oveel orner andere,n geschreven dat het

tiiid geworden is om over hem te schrijven.
Wi,j doen het gaarne.
V66r den oorlog hadden rvij hem leeren kennen.

Op een zome,rmiddag trokken wij naar Ko,ntich,
boven Mech'elen, waar hij i,n een klein, sti,l huis
woondre. Terrwij,l wij op h,€m ilroesten wachrten, hij
rvas even a,tt, zagen wij zijn portr,et op e,en ka,st:
een jongen man, met een ho,eki'g, smal gezi,cltt, la'ng
haa'r en met vooral varn die b,linke^ds eoge,n gelijk
allLeen zeer vlrstandige rnenschen hebben.

Hij kwam, F{ans, en we zijn sam,en ,groote vrie'n-
den gervorden.

Voor een paar da,gen waren w,e weer bij hem aan
huis. Hij woont nu in een e'e,nvcudige, ma,ar heldere
villa, waa,r << Houthulst >> op ge'schreven staa,t. Da'ar,
tn zljn leunstoel bij de kach,el, terwijl hij kan kiri-
ken door ee'n groort raam op hooge boomen, schrijft
hij zijn romans 'en zijn boekjes voor de kinderen.

J. HOSTE.



Op de pia,no zag ik zijn laatste portret: het is nog
d'ezelfde Hans a,ls v'ro,eger, zi,jn o'o'gen bl'inken nog
altoos ev'en helder, zrjn gezicht is nog arltoo,s even
mager en hoekig, maar er liggen nu naa,st zijn mond
diepe groreven. Dat kornt van werkern en van zor-
gen.

Wij zullen u dat vertrelile,n, maar nog mee,r van
toen hij eeni kind rryas, en speelde en ravott'e gelijk
alle and,ere kinderern, dri,e hun eigen leven kurnnen zien
i'n het zi:,jne, en rne't nog iets er bij: namel,i,jk hoe hem
dait a,llemaal diep heeft getro'ffen en ho,e hij daau
doo,r de boeire'nde schrijver is geworden di,e nu bij
al'leman is bekend in Vlaa,nde,ren, in Nederland, en
tot in Detroit en Mo,line, iin de Vereenigde Staten
varn No,ord-Arnerika, waat nog vele Vlam'i'nge,fl wo,-
nen.

Luister, het zal vaak zij,e alsof ge h,em zelf zoudt
hoo,ren vertelle,n, terrvijl hi.j in zij,n l,euns'toel zit, en
gi,j naast h,em, voor dat groote ra,am op de boom,en.

Te Sinte-M qria-H oorcbehe.

In de buurt van Oudenaarde, naar het Oosten toe,
wâar de grond zacht begi,nt te heuvelen, ligt het
vriende,li'jke dorp Sinte-Maria-Hoor,ebek'e. Da,a,r, in
het lage schoolhuis, rnet ztjn klatre ramen, i,s,, toen
men schree,f 12 Februari, 1882, een zevende.'kind
gebor,en: Abraham Hans.

Brammetj e, zegd'e d,e farnili,e. To,en het kirnd groo,t
werd, zegde rnen Bram. En nu dat kind een vo'or-
naam schrijver is geworden, zegt mEfl a,lleen nog
Hans.

Hans kreeg de,n naam Abraharn. na,ar zljn groot-
vad€'r, een moedigen ,loodsschipper, die, op iee, in
den storm, het I'even had ger,ed van meer d-arn twin-
tig menschen: ,late,r zarr Bram vaak bij groot-
vad,er Hans komen, en n,aa1r z1jn lotgevallern iui,stere,n.

. Een zonnige jeuEd te Roeselarc

Hij was pas vijf jaar toen zi.ln 'ouders naa,r Roe-
sela,re, d'e 'Wers1-\11nrmsch'e fabrieksstad, verhuis-
den. Bij d,e zes broertj,es en zusjes die hij reeds h,ad
kreeg hij er nog zes andere" I:Iij was aldus preciies de
middelste va,n een gezi'n van dertien kind'er,en.

Zijn vader wa,s o,nderwijz,er €n had heel wat zor-
gen om rond te kome,n. De kl,ee,rere van de o,ud,sten
\ry,erdre,n aan de jongeren aangem€ten. Er werd spaaf,-
zaam geleefd, wa't niet belet dat Ï{ans altoo,s nnet ple-
zi,er spre,ekt va'n ztln blijde e'n zonnirge jeugd.

In ztjn familie vrerd i,eders verja,ardag sti,pt ge-
vierd. Nu nog. G'een ,e,nke'l van de d,ert,ien kirnder,en
werd ooit v€rgeten.

Daar denkt Hans graag aarn te'rug. 's Ochtends
kreeg de jarige een geschenko 's namiddags kwame,n
vriendjes en vriendiinnetjes over, dan bakte moeder
Hans pa'nneko'ek e,n wafel.

Elk ja'ar, op d,en avond van 5 Decernb,e,r, ve,rscheern
Sint-Ni'klaas met ziin knecht: dien kne'chr zal Hans
fio,oit v,ergete,n, ge zult straks hoo,ren \À/â,â(o,fir. M€t
Kerstmi,s kr,eeg de Kerstboo,m kaarsen. Met Pas,ch,en,
Pi,nksteren ,ejn o,p elken feestdag veirscheen er geurig
<< koekebrood >> op tafei. trs het wronder dat Ha,ns nu
nog zoo gaarne spr,eekt van zi.jn ouderl'iijk huisl



Dat huis stond aan de vaarrt, in d'e buurt valn kleine

fabriekswoni,n'ge,n, waar ied'e'reen mo'eder Hans kende

voor haa,r onu-irtputtelijke liefdadigheid' Er was gee'n

zreke, gee,n kindi. *.rà gebracht, geen mensch lag te
uo"rrr.o] of altoos weer zond rr€11 ofil Moeder Hans'

diie alto,os kwam, om te helpen en te tr'oostern'

7oo kwam Bram ook vee'l in di'e huisjes, en l'eerde

de arbeiders van naderbij ken'nen' van wie hij alti'jd
in"ig heeft gehouden. Hij speelde met de jongens uit
de fâbrieksb-uurt e'|n nu nog gebeurt het vaa'k, wa!l-
neer hij te Roeselare komt, da't een van die vie'rkante

werkliieden h'em vertrouwelirjk toeroept;

- 
pxg, Àbraha'rn... Weet ge't n'og dat we t€ gare

strx,elden en biij m'eneer Dumo'rtiernaar school gingen?

Of Hans dat nog weet! Wat heeft hirj geravot te
Roeselare. Hoe blij was hij aan den ui'tkant t€ wo'
nen, bij het water ' waît hij kon zwemmen le'eren'

kon vaien leeïen' en de vriend word'en van m'enig

schipper.

In de tanke boot,

Eens was hij zoo aan 't vare'n in een ranke bo'ot'

met mast *r, ,ài,lutt opgetuigd door den knecht vam

een lee'uwschen schippàr. Dat had men op de vaart

te Roesel,are nog noo'iit gezien'
De knecht stuutde, de boot zerlde, Hans en zii'n

br*r, hadden nimme'r za,o'n pret gehad. 'Wat kon

he,t hun s,chelen dat de boot soms vervaarlijk over

*oo- rr.il"n. Juis,t ginge,n de f abr,ieken uiit, ho,nderden

menschen keken toe, vrou\Men en m'eisjes gitcten als

het vaartuig wat water schePte:

't

l

* Ze gaan vefsm'o'o,ren!... De boot slaat o,m!
Vadrer Ha,ns kwam buiten geloopen, zag zitjn kin-

deren irn de boot, met den Ze'euwsch,e'n knech,t aa,n 't
roer, en hij scfr,rok n'iet. In zijn j'eugd had ook h,ij
zoo gezei,ld op de Maas vo'or den Briel, i'n Nederla,nd,
waar hi'j geboren w,erd.

Wij hebben vader Hans geke'nd, een kloeke,n man,
met ,een warrme, diep,e stem.

- 
Varen vormt de spiere'n en de ziel, zei hiij o,ns.

Toen het winterde en de vaart dichtvr'oorr, da,n
bo,nd het heele huisgezin Han,s d'e scha,ats e'n aan, en,
met va'd,er 'en moeder aan h,et hoofd, << schaverdein-
den >> zij taat Isegem, Ingelmunster en verder. Zoo
ko,mt het dat Ha'ns, tn zijn boiekj'es, zoo d,ikwijls
va,n schraatsenri,jden vertelt. Wat ge zijt als kind,
wordt ge ,later a,ls ma,n.

Op het aardappeloeld,
In den herrfst trok hij met zr,jn makkers naar het

veld van Gekiere. Het droge aa,rdappelkruid werd op
een hoop gegooid ern in brand gestoken. De rook
sloeg op, de vlamm'en knetterden, daarirn werden
aardapp'el,en gebraden. W'ire nog nooit aardappelen
heeft gegeten alzo,o gebraden, weet ni,et hoe heerl'i,ik
eien aairdappel smakefl krârll.

Maar Gekiere l,ag op de loer. Hrl zag hoe de ravot-
ters w,eer op zijn veld << moosch,ten >. Hij schoo't er
naar toe :

- 
Ik zal u hebben, rakkerrs!

Hi,j had Hans te pakken en daar, in den rook die
over het veld joeg, kreeg Ha,ns een pandoering dat
ztrjn ribben rammelden.
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. Hij huilde niet. Hij nam de slagen aan, hij môest
rvel. Thuis zweeg hi.j, want. zijn vader zou vast den
boer gelijk gege\ren hebben r

- 
Ge moet niet mo,oschen ,op andersmans veld.

Help li'ever de landrnensche;n bij hun eargst...
Dat deed Hans ook. Ër was in hem goed en kwaad,

gelijk in alle kind'eren.

trlet lied in den aoond.

Onde,r zijn liefste .jeugdherinnerirngen no€mt Flans
zijn uttstapjes, rnet ouders, broers en zusfers, vrien-
de'n ern vriendinnen, een heele bend,e, varn meer dan
dertig soms.

Te voet trokken zij, vtet uur ver, naar het slot van
Wijnendale, waar ze hoorden vertellen van grâaf
Boudewijn met hec Flapke en van de roofridd,ers, die
deze aa,n de zaldering va,n de kasteelzaal iiet opknoo-
pen. Ze wa,ndelde,n naar het bosch wââ,( Maria, van
Boergondië van haar paard tuimel'de op een valken-
jacht, \il'aarna zij stierf . Of vader Flans vertelde in
he't oude Torhout va;n de vroegere zoo beroernde
jaarmarkt aldaar.

Toehten werde,n gedaan naar het ka,steel te Ar-
do,oie, naar leper en flaat den Kemmelberg, waar het
gezicht op het o,mmelarnd zoo eenig mooi en grootsch
is. Zoo leerde F{ans lret 'W,est-Vlaamsche la,nd kern-
nen, leefde er lnet het volk en weet daar nu z'elf zoa
veel van te vertellen, i'n boek en blad, dat. deze er varn
overloopen.

De avond
\p'aren rnoe.

viel. De wandelaars ke'erden terag, Zc
Onder een oud,en boom, op een schoon

8

Vader Hsns
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punt van 't la,nd, liet vader Ha'ns stil ho,uden. De
zon zonk w,eg, het Westen werd rood, e,n ove'r d€

velden lag rust.
Toen zette vader Han,s ee'n lied in. Hij kon goed

zingen, en allen zo,ngen rnee. Door den still,en avond
klonk het:

'k WiI u, o God, mijn danh betalen,
U prijzen in mijn soondlied,
Het zonlicht moge nederdalen,
Maw Gij, mijn licht, begeeft me niet.".

De stemmen stegen op, de boom,en en de landlieden
stonden te luisteren.

Hoe dacht, jaren late'r, Hans aan die avornden te-
rug, to,en hetzelfde lied gezongen werd bij de lifjk-
baar van ziijn moeder!

En hoe heeft hij, op die u'and,elingen, leeren zien
ho,e mooi Vlaanderren i's in ali'e hoeken, en hoe heeft
hij het l,eeren liefkrijgen. Al zijn werk i,s het dank-
lied van zi'jn leven voor Vlaanderen, gelijk in d,ie

onvergetelijke avonden de zâng,sgtr danklied was van
a,llen.

Hoe Hsns te Brugge en te Eluis husam,

Bram las veel. In de,n << Leeuw van Vlaanderen >>

van F{endrik Consci,e,nce, trad h,ij van Brugge gelezen,
Hij wou Brugge z'irern, Ma'arr de trein naar Brugge
kostte 1.20 fr., ,en dat was veel gel,d, in dien ti'jd,
voor Hans.

- 
Ga naar Brugge, met uw broer Jan, en verder

o,ok, zet zij:n va'der. Ge wandelt tot Torhout, dat is
l0 f.. !.. !.r :.! ..t ltr !r!

tnaar d,rie uur, zoo spaarrt ge de helft van 't geld ui .

Te Torhout neem't ge den trein naar Brugge, \Maalr ge

kunt logeer,en bij miiinheer 8..., da,arna wandelt ge

naa,r Slu,is en ku,nt er verbli,jven bij de dames J... Met
de boot keert ge terug naar Brugge, van h'ier t€ vo€t
na,ar Torhout, wa'ar ge den treiin neemt, Zoo, ziet ge

overal d,e streek. Di,e reis kost u I fr. 70, en nog waÉ
zakgeld.

Op een mooien ochte'nd trok Hans met zijn broe'r
Ja,n den breeden, overschaduwd,en steenweg op. Zii
zagen de torens va'n Beveren, Hooglede, Girts, Lichter-
velde. Het belfort en de kerkgebouwqn t'e Brugge, de

markt mret Breydel €,n De Coninck, bewonderden zij.
Langs Damm,e en Oostkerke lirepen zij naar Srluis: hie'r

bekl,ommen z\i den t,o'ren en de balken tot vlak
bij Jantje-vain-Sluis, het houten mannetje dat daa'r'
met een hamer, hret uur op een klok slaat.

Als ge nu,irn Hans zijn boekjes veel lees,t van Btug-
ge, Damme en Sluiis en het oude Vlaarns'che la'nd, da'n

is dat uit die ee,rs,te rei's en uit latere gebor,en.

Geen zom:e.rzondag kwam in 't land of 's middags
girng Han's, met brro,er o'f vriernd, i,n d'en omt,rek van
Roeselar'e wandelen. Hi;j kreeg va'n moed€'r €r€11 Pâk
boterhammen ,e'n vijf centen om onderw'ege er wat
bij te drinken.

De wonderbarc fiets.

Ma,a,r de f,iets versch'een op de wegen. Er ee'n te koo-
pen, daara:arn vi€,l niet te die'nken. Bij Melsens_op de

Markt kondt ge'e'r een hurien' Han's spaa'rde. Hij had
ll



nog nooit op een fiets gezeten. Maar waareen wil is,rs een weg voor hem 
.die tgg ni.i r;utr.rr-i.ir:, 

*,, ,
Na e.n paar,uren" to" Èir''il*un.op e.n middag fi.r{; Ii,:i#,1 urri"_Hoorebekqzestig kilorneter heen..zestig"tiio*.r", rerug. De fietsf1{ toen ".g.s::ill.rk;;;i;il;'r.un vrijwiet, en erIag-e_n geen rijwr,erpad,en.
Flans fietsr"e n"o, fi"orebeke, hij.had vi;jf cent bijzich. Hij kwam*er- ylj;;s^;yJ *.o"..redorp weer.Toen fierste hij rerug. ônaï.ri.ge dronk hij eenglas bier en at ,en pa9r.rrp.r, u"n tret veld. om tiienuur 's avo,nds kwaÀ hij;h-uis, ';;n, 

vader en moederzeer ongerust za,te,n rc .""aht.o. -'
Bram z,onk irn ,gs11 t.onoioï,i^"..r...

* *#:trebeke" ' 
geweesr! ,rr-.tau hij nog en viel

Den anderen ochrend werd hij wakker iin zijn bed.Dan kwam de,verrna.ning, o"il t"un un terug...Atzoo zeme Flans ;Ë'?i.i,ià.ilr.r, in. Het heet,eIand heefr hij per.rijwi;i;.;;ï;.îr.n i'ng kon men
Li:l.i ij1î;,ïï,,6,,. ri;;;;;;;;ten in ?rt. iiïïj
., . 

w; ;";; i Ë'; ïii 
? i:,'i'ffiT:' I,*.,.r,..n, *,, i.,altoos op..zîjn rijr,vi,el. Hij ;";;; ;muur. rî;; rÇ,,,i g" \,;;",;il;;.i.ifti,it,m::

ffl..re*nr 
in eren hoek, pl^k;;-';ijnu.rro*o.n op de ka-

;.ï.n kogte rhee! riep Hans.
''rJ kreeg ziin kopie t6ee" en hi j begon te vertel_Ien. FIij ,ou ,àn hrif ;;;';li;;.;:, r wee uren rarer

vertelde hij nog. Dan sprong bij weer op zi,jnfiers eriverdween in den laten 
^avorid. b.' *""n scheen.Na den oorl,og \wam d. Ë;;;"to... Nu zit Ha,ns

11i^-: sruur 2n",7ij:n r;.hr;;Ë;r vlaanderen, en
l:1nrr, als hij all,een i:s, rerug aan zijn *r"à.ïUr*frets.

Op een lantaarnpaal.

__.Zin voor rcizen zat er bij Bram al heel vropo i,nHil droomd,e vam ,rrein u"" t,ut#"rj.ri"riri*"Ë
speelde hij gaarne << ûr,ein , *ua-rr,;r, makkers.

::.k,,:T;tî"iliiîËxïili':"-;,'j;;::i.t j:*i,n:
licht op 

"r, n".i en dat^*uàrr-a. s,einen voor devriendjres, d'e treinern verbeerdden À 
"o". het sinjaalmo_esten stoppen o,f door mochten.

Menschen uit de baart-z.ag." a", springende vlarn-.metje en dach,ren misschir.i 
"", 

-a*""rii.n.;.;^';i;
kwamen spoken. 

.Een -poliiiuigr", greep Hans biiden kraag en hierd een rieere r.aï"".?-siin;;"n
waar de verbeteri,ngsschool ,roor rnoor. b."g,;i;;;;:
. ..N" flogr nâ een rreinreir, k"rr-ii"ns ,een tiljd staankijken naar de gewerdige r"k"mo,tiuf , n^i, ffiffff"en stoker, ,en f antazeuri lril ,.r.. 

"uorrtur,en op vl,ie_gende stalen radere,n.

De oude grootmoeder.
Er woonde ook een goede oude vrouw in het groofegezttn: de moeder van É",n. znln 

^"ra.., g.Lo_?;;
het 'eiland Schouwen, ,i,n ZeelT"al-*

Hans hield veel van h,aar. S/nrrr.". haar snuifdoosleeg was of zij een ander. bo;l;;iap noodig had,
I2
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d,raafde hij weg om snuif of om de a,ndere boodschap.
Een half ce,ntje of een vertelling was de belooning,

Âls grootmoeder verte,lde...
Dan zat Hans daar zoo stiil als een lammetje; de

ravoffer sli,ep in hein; hij verroe(de geen vin en luis-
terd,e maa'r.

Het was van dorpen d,ie in Ze'eland verdronken, bij
geweldige sto{men, F{et water sloeg over 't land en
het spookte van meermi,nnen en van me,ermâilfl€rfl.

Het was van grootrno'eders marn: van grootvader
Edelenbos'ch, €r€,r1 zeeloods, eve,nals grootvader Ha,ns.

De held ûdn de zee.

Eens mo'est grootvader Edel'enbos,ch na,ar een
koopvaarder gebracht worden, door wild weder. De
strorm joeg de golven op en het bootj,e sl'o,eg om.
Grootvader Edelenbosch kon goed zwemmen. Een
ma,kker uit de boo,t klampte ztch aan hem vast,

- 
Kruip op rnijn rug ! schreeuwde Edele,nbosch

hem toe, boven het gehuil uit van dern storm.
Twee uur worstelde hij...
To'en hij bij den koopvaarder geraakte en me,n een

lijn uitwerpen ko,n, dan greep de man die op. zij'n
rlug zat h,et touw. Gr,ootvader Edelenbos,ch s'tak ook
ztj.n handen ui,t, maar toen be'gaven hem zijn laatste
krachten, h'i,j zo,nk in de di,epte...

Een paar dagen later verscheen de kommissaris van
het loodswezen te Fleilevoetsluiis,, bij groo'tmoeder
Edelenbosch. Hij bracht het ontzettende nireuws.

De zeeloods was, als een still.e, held, op zirjn post

'!l

I
!l

I

l

bezweken
t4

Moeder Hans
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Zoo vertelde grootmoecler Edel,enbo3ch. Van ha,ar
heeft Hans zij'n drang om op ztjnbeu;ll varn het moe-
dige zeevolk te vertellen.

Àls grootmoeder vertelde...
Het was uit den oude,n ti.id, toen e'r nog geen t,rei-

n€n wa(en, geen ga,s" geen e'lektriek, de kirnderon op
school met ganzep,e;nne'fl s'chr,even en zelf het hout
meebrach,ten voor de kachel.

Grootmo,ed,er Edel,e,nbosch, met haar zak wa,at
van alles uit kwam...

Wie een griff,el,tje ,noodig had of een porloodje,
kon bij haar terecht. Aan de jongens gaf ze knikkers,
aan de meisje's bikkels. Waar haalde zij dat allemaal
vandaan? Zij vo,nd dar in huis of tuin, Uit haar zak
kwamen de gri,ffels en potloodjes, de knikkers en
bikkels terug d,i'e de kinderen zelf ver,loren haddern.

Zao was die grootmoeder.

., Het glazen aog,

Er kwam een dro'eve tijcl. Grootmoeder klaagde al
lang over haa,r oogen: er groeide een vl,ies over. ze,t de
dokter,

Hans weet het nog goed. Op ,een Zaterdagmiddag
viel zi.j op een stoel' ,neer en schreide dat zij heelemaal
blind wais, nire,ts me,er zag, of niema,nd, geen van hen
die zij zoo. ga,aïne zag, de kinder,en niet of de m€u-
bele,n in de kamer.

Zi:j werd naar het gasrhuis gebracht. Twee weken
later kwam een telegram: een vâ,n de oogen was gen,e-
zen. Een week daarop kwam een brief : het andere oog
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moest \Megg,enomen worden en e,en glazen kwam in
de plaats.

Zoo ke'erde de oude vrorlw te(ug, zij zag weer u'i't
één oog.Grootmoeder was weer vroo'lijk; zekreeghaa'r
ouden moed terug, en la'chte als vro'eger. Nu kon zii,
zegd,e zij, ha'ar 'e€ne oog 's avonds uitdoen, gelijk haar
kleeren of ha,ar pantoffels. Die groo,tmoeder. .. ï'n ziin
verbeelding zie.t Hans haar nog zitten, e'n lu'is,tert
weer h'oe zij vetek.

Vele jaren later woonde hij in een ander,e stad. Op
een avond kreeg hij een telegram: < Gro,o,tneoeder
stervende >>.

To,en h,i.f thuis kwam, was de oude vrouw al dood.
Zijn moeder nam 't laken van 't bed weg. Daar lag
grootmoeder Edrelenbosch" haar beide oogen voor
al,tijd gesloten. Toen was zij heelemaal bli,nd...

Als grootmoeder vertelde...
'Wanneer Hans va,n zijn grootmoeder vertelt, darn

komt er een ongewon,e gloed In zijn s,tern en een nieuw
vuur in zijn oogen, In ztj:n kinderboekje,s staa,t veel
dat er niret zou in staan" indien hi"i die grootmoeder
nriret gek'e,nd had en hij ni,et naar haar had zitten
lu,irsteren gelijk een lammetje, die ravotter.

Waatom Eintethlaas niet meer ûetscbeen.

Àndere droeve dagen kwamen, toen te Roes,ela're
Hans' ach,ttienjarige zuster Bertha sti,erf, de tweede
in het gezi,n en me,t de oudste, Jannetje, de hulp van
moeder Ha,ns.

Toen zij st'ierf , na een zware ziekte, was Àbraham
tien jaat

l7



Op een lsnf,a:gmorgen \verden de kinderen in de
kam,er geroepen, wa,ar Bertha lag, btreek ,en mag€r,
haar diepe oogen keken van de ouders naar de broers
en de zu'ste[s.

- 
Moeder, zei Bertha, ge moogt niet schreien, Ik

gâ nââ,r d,en Hem,el. Ik zal daar geen pijn meer heb-
ben, en later zien wij elkaar terug.

Ze lag dan e en tijd heel sti'l, en keek naar boven.
-- O, het is zoo heerlijk wat îk zie, stamelde ze

nog. Niemand mag s,chreien... Ik ga na;r het groote
Vadrerhui's....

Even later bo.og zij het hoofd en was heengegaan.
De dood van Bertha, evena'ls de dood va'n groot-

moed,er Ed'elenbos,ch,, maakt,an op den jongern Hans
zoo een diepen indruk, dat men daî.rvaî nog vele spo-
ren te'rugvindt in ziin werk, Mi,sschiEn i's h,et juist de
kracht welke van Ftrans' boeke,n uirtgaat, dat daarin
alles zoo doorl,eefd is. Hij bzhoort tot die schri'jvers
va,n wie men het leven kennel moet om hun ge-
schrirften te begrijpen in al hun omva,ng.

Doo,r het s,terfgeval van zijn dochter werd vader
Hans irn één nacht grijs.

Den volge,nd,en 5"" December kwam Sinterklaas
zelf ntet meer in de woning va'n de familie. Later
heeft Han's begrepen waarorn, Bertha was ieder jaar
d,e verkleed'e knecht geweest van den goeden Heilige.
\Mel kwam deze nog mec geschenken voor de jongere
kirnderern, m'aa'r zijn knecht v'erva,n'gen doorr i,emand
a,nd,ers, da,t girng niet.

Daarom kwam Sinterrklaas alleen nog als niemand
hLem zien kon, 's nach,ts.
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Het lied oan den zinnelooze'

Àls het groot€ vakantie was, trok Han's vaak naar

Maria-Hoo,rebeke en nam zij'nin'trek op de hoeve van

Pi,eter-Louis Blomrn aert' en Lydie, die zondet kinde-
ren waren. Hirj wachtte' $ de koei,en.

Wie noorit koeien heeft gewacht weet niet wat een

heertrijk bed,rijf dat is, van 's morg€ns vroeg a'f met

zoo'i viervoeni,ge bende, waar ge barrevoets achter

loopt, en irn de* weide et gaat bij. liggen lez'e'n, of
,*.-*.tt in de beek dire er altoos is.

Àlzoo deed Hans.

Dikwi'jls kwa,m Segers met h€m praten' een zinne-
looze ui't Àntwetp.t, te Hoorebeke uiitbesteed' Eens

hadd,en grove kerels di,en ongelukkige in een herberg
gelokt, hr^ t*^tt gemaakt" blikken doosjes voor
Jchoensmeer op zijn borst gebonden arls dekoraties'

en hem doe'n zlng.tt o- een glas bier. Hans vond dat
laf, een zr'nnelooàe beschermt gQ, rrlâât bespot ge niet'
en Segers was daair dankbaar voo'r.

Htj zo'ng voor Ha'ns. Hij had ee'n go'ede stem. Het
komi ttu tô-t Hans nog voor alsof hij Segers hoort
zlngen. Er is een weide, er is morgenzon, de koeien
luister,en.

Voelt ge nu waarom Hans in zij'n geschri,ften zoo
vo,l liefd,Jover de krankzin'nigen spr'eekt, die word'en
verple,egd te Geel?

H"n,t hielp Pireter-Louis ook bij den oogst' r^apte
onkruid weg achter den ploeg' naaide tabaksstelen
aa,neen. Eens zei Pirer-Louis:



- 
Ho,e jamme'r dat zoo'n jongen moet s,tud,eeren,

die zoo een goede boer zou worden.
Soms zwierf Flans lveg en liet Pier-Louirs en Lydie

wachten, zonder vr€es voor de vlaag die zou losbre-
ken boven zi:jn hoof d: hij kon het niet helpen, dat er
zwerversbloed hem rondjoeg, nu en dan.

Hij trok zoo fla,ar Oudenaarde .en beklom er den
kloeken Walburgatorefl, die er zoo serieus staat, of
ging den Kluisberg bestijgen of andere heuvels die
Vlaanderen beheerschen, of kwam te Gaver, waar de
slag werd geleverd, waar allc onze geschiiedenisboeken
va,n spreken.

Àldus leerd,e h'ij nog beter het Vlaamsche land
kennen, waairvan bij zooveel weet te verte,llen dat
mooi, is ,en vol van rijke lessen en li,efde, hEt land
waar Oudenaa'rde ligt, Rornse, Gee,raardsbergen, Àalst
of Ninove.

. Nau de matkt,
Op de ma'rktdagen trok Hans mee naar de markt.

Vroeg op. Door een groote ronde kippenma,nd werd
e,en sterke stok gestoken. Pier-Louis nam het eene,
Hans het andere eirnd. Cf hij trok den kruiwagen
dien d,e bo,er voor,tduwd,e.

Ànderen kwamen btj, 't groepje trok blootsvoets
vrooli.jk heuvel op en neer, waar een b'ron borrelde,
dronk men, o'f men a,t prui,men of peren,

Dan kwam daar Oudenaarrde te liggen, bevallig
aa'n de Schel'de, en vol gewemel van marktvolk.

Het stalletje werd opgeslagen op het marktplein,
d,e ware'n werden verko.cht;met een glas Oudenaa,rdsch
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bi'er dat geurig schuimde, werden de meege'nomefl
boterhammen opgegeten.

- 
Nooit smaakte lret brood mij beter, zegde Hans

ons, ge moet niet ri,jk zijn om te genieten van de we-
reld, ge moet maât bli.j zt,trn en werken,

Hij leerde het slaven en zwoegen van onze boeren-
menschen kennen, en flu nog, als een \rân di,e oudere
kennissen gestorvcn is, staat F{ans aan di'ens graf , te
Mariia-Floorebeke. Ho,o,r, h.oe hij daar dan te spreken
begint met een woord van lrerinnering uit den ti.jd d,ie

voorbij i's, en fil?t €€ir woo,rd van eeuwige hoop in
wat komen zal...

De oijfentwintiE uit ïlaorebehe.

Maar Marira-F{oorebeke kon ook vader F{ans, die er
o'nderwijzer was geweest, noch moed'er Flans verg€-
ten, die naar KonciLchr lvaren gaan wonen.

Toen zij in Maart 1925 vijf rrg jaar get,rouwd wa'
ren, vro,egen de oud-Teerlingen ulic fuIarila-Hoorebeke
dat ztj daar het f'eest zauden viere'n.

De heele farnilie Fla,ns, met hun vijf-e'n-veertig,
groot en klein, werd iir de hoeven opgenom,en, en to€n
begon er een onvergetelijlce dag...

- 
ffissst,er, zegden de rnannen weer.

- 
J6'ngefls, norefilde hij ze weer.

Op een Zondagachtend, in't jaar 1929, stierf va-
der Hans, te Konti'ch,

Toen kwarn e{ een telegrarn uit Floorebekel of de

oud-leerlingen de eer mo,chten hebben hu'n vroegeren
onderwi.jzer eren graf op het kerkh,of, van hun eigen
gemeente aan te bi,eden?



Vader Hans zou ech,ter te Kontich ter rusre worden
eelegd.Uit Maria-Hoo,rebeke verschen,en vijf-en-twin,
tig stoer,e manne,n en kwamen staan bij 't graf. Daar
zoungen zij een lied: h,etzelfd,e lied dat vider Hans
hun veertig jaa'r geleden had aangeleerd in het lage,
vriendelijke schoolgebouw.

V/ij waren e'r. Nooit hoorden wij een roere,nder
hulde.Een leeuweri,k zette het lied voort in dren hem,el.

Naar Meenen.

Eerst ging Hans naar school bij den toegewijden
m'eester Du,morti,e'r te Roese,lare, daa,rna beiochi hij
de Rijksmi'ddelbare school te Meenen, en moest elken
dag met den trein op en neer.

Zoo ontmoette hij de honderden zwoegers die uit
de omligging van Torhout naar de fabriekîn te Hale-
wijn gingen werken. Vaak vielen ztj in slaap in den
tr,eirn: ze waren al van vier uur uiibed, ei zoade,n
pas t€gen n,egen oÉ tien uur weer thuis ziijn" en hoe
laag was hun loon...

Ztjn,leven lang zou Hans strijden opdat zij eenbe-
ter bestaan zouden hrebben. V/ià zal irggen wat zrjn
werk heeft beteeken d in di,en zin?
_ . Daar spreekt Hans echter nooit va,n. 'Wel spreekthij van den bestuurder van de school ,. f"fàÀ.",
mijnhe,er Vermast, die uitstekende boeken over ^;;irijkskunde en geschiedenis heeft geschreven .., Hrr*
meni,g werk leende, hretwelk Hans dan las -.t ..r, h.i_
lig.e toewijding, ge,lijk hij ook al d,e boeken t"r-oir
zijns vader,s bibliothreek.
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De bakhersknecht.

Zijn vader had een vriend, Moora, di,e te Doetin-
chen, in Nederland, een kweekschool voor onderwij-
zers bestuurde, en wel eens naar Roeselare kwam.

-l7a1een 
paar jongens va,n u bij mij kom,en stu-

deeren, zegde hij aan vader Flans.
Alzoo verhuisde Àbraham, tegen zeer voo,rdee'lige

voorwaarde,n, naar dat verr,e stadje, met zijn broe,r
hendrik, op de kostschool. Dat was een tijd van stu-
die, waarvan hij veel we,et te vert,ellen, maat met de
vakanti,e keerde hi;i weer gaarn,e naar huis terug. Hij
l,eerde van Neclerland houde'n, lnaar leerde ook het
heimwee kennen naar het ouderlijke huis...

Intusschen kon vad,er Hans, di'e voor een groot g€-
zi,n bleef sitaan, me,t twee anderen ee:II bakkerij
overnemen, wat dan toch te,nminste vrij brood gaf
voor d,e heele familie.

In <,tre bakkerij was ,een baas en een knecht. 't Ge-
beurde dat het juist groote vaka,ntie wa,s toen de
knecht naar het kamp te Beverlo,o mo,est.

Bram zou de'n knecht vervangen, zei vader Ha,ns,
En Bram moest uit met de kar, door twee honden

getrokken, om brood weg [e voeren,
Zte hem loopen naast den wagen door de volks-

buurten. Ze noemden hem daar den << bakker >>, heel
natuurlijk en hij vond het goed. Het i,s een eerlijke
naam.

Eens kwam een vrouw achter hem geloopen:

-- Lee'lijke bakker, deugniret van een bakker, eet
uw oudbakken brood zelf op...



Hans had tusschen twee versche brooden er een van
den vorigen dag geschoven. F{et oudbakken brood
moest irnmers ook verkocht rvorden.

Flans m,o,et nu nog lach,en als hi; dat vert,elt.
Str,euvels zal dat ook w-el gedaan hebben, zegt hij,
toen die nog bakker rvas re Àvelgern,

Vad'er Hans kcn zijn jongens aan lrei wErk zetten.
Elken morge,n sto'nd Âbrahafir, rnst zi.icr bro,er, voor
een lange rij schoenen offii ze te t:oetsen. Ook den
grooten tuin moesten zi;j gedeeTcelijk onderhouden.
En ieder Zaterdag rrlossren boodscha-pg:e n gehaald, in
twee groote korven"

Zoo leerde FIans alle '-verk. F{ij di,e nier eens zi.in
handen kan gebruiken, lvie hij aok y{ez,e, verdient
lret niet dat hi"! handen heeft.

Àl dat werk belette niet clat Hans her innig goed
vond tlruis, waâr .cle derar altotls gasevrij openging
voor \rreeniden. Er kr,nla.men er rue,e uir Nederland, en
ee,ns verscheen FIans cok firet f\vee Tnarnsvalers: de
heele Vlaams'che str,eek zutie;$ hi"j mec h,en door, en
rvat hir.i hun verûelde heefr hi,i larer tn zt.in bo,eken
neergeschreven.

Bii de kinderen.

Hans we,rd onderrvi,jzer. Hij stond zao teslui,skil,
te Roeselare, te Siuis en te Ânrwerpe,n. Hij had Ne-
derlandsche diploma's en Belgische, ook dat va,n
leêïâ,îr in het middeÏbare onderwijs.

Dat leerde hern met kinderen orngaan en voor kin-
deren te vertellen:
24

schrijven en gij weet hoe't verder is gegaarn met mij'..
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-- Mijn heele leven heb ik geleerd, zei Hans ons' ik
ben eigenlijk niets anders dan een scholier' mi.jn boe-
ken zljn mijn huiswerk, en 't volk is mijn me€ster.

IIoe men schriioet usatdt.

Hans zijn boeken...

- 
fios zijt gii, F{ans, daaraan b'egonnenl

S/ij doen hem die i/raag. F{i.i blaast een rookwolk
ût ztjn sigaar, efl zegti

- 
Vxds1, di,e meesterlijk kon vertellèn en enkele

kinderboekjes had geschreven, ve,rtaalde ook verha-
len voor een tijdschrrft. Hi.f leed veel aan hoofdpijn
€n vroeg mi,j dan voor hem dit vertaalwerk te doen.

>> Ik deed het. Gauur kreeg ik er zin i'n o'm eigen

stukjes te geven, ove,r laild en volk, Vader vond het
goed en ik begon zelf te vertralen...- 

>> Ftret vlotte. Nlijn eerste bundel vertellingen voor
kinderen ve'r'scheen. Daarna '< Groeninghe >>, << Kas-
sel >>... Ik leerde den uitgcver Lode Cpdebeek k'ennen,

uit Àntwerpen, we werden vrienden en deden uit-
stappen. Opdebeek verspreidde niir.jn jeugdboeken

over het heele Vlaamsche land.
>> De man is nu dood. Laat ik h'ier zijn schoone

gedachtenis eeren met een zee'r iinnig wcord'
>> Maa,r ik had een an<ler plan: een rorna'n voor

groote menschen. Ik zette mij aan 't werk en vertelde
àen ro*ntt uit de geschiedenis van Ma'ria-Hoo'rebeke,
en bood hem aan vad,er Jufi,us Ftroste, uit Brussel.

>> Deze gaf het ui't als feuilleton in zi'jn dagblad
<< Het Laatste Nieuws >. Hirj moedigde mij aan tot



- 
Vader Hos,tets trouwste medewerke,t...

- 
Ik zalhet no,o,i,t vergeten wat vad,er Hoste voormij is g,ewee$t, een vade,[ Ln vriund, u.r, ,i*r, ;;;;raadgever, een b,ezieler .n .en to.uto.À,t, ;;firk';;;all,en die m€r hem hebben_ gew.rkl. rr. t""'""lrir rïî

laam zeggen dan met eerbi,ed en genegenheid. Er wisiets heldhafti,gs in hem .r, .,roo--rll Ë""alr.ia. 
^ 

i;îàzoon, dre heer Jurius Hoste Jr, heeft- 
"i.l-.i1..""âizaak van zij,n vader, ma'.r ook diens ;i.i .;;;;;:

men.

De ootlog bteekt los.

In,tusschen wa,s Han,s getrouwd met een meisie uitSluis, waar hij eens op d*e houten b;iil-li;,;,ïr;
het houten mannetje to.... Hij haà ., M"j.-Àd;;;;
van der Meulen onrmo.r, op â.n dag dat"d; ;Ëdzeer schoon was.

. Zti. yg.d zijn vrouw. Ui,t hun luchtkasreelen enhun liefde bouwden zij bun fr"mefrut
___Vlj kregen vi,er kindàren: Ànnie, Helena, Ma,riie enWil'lem, di,e nu hun vader bijsraan i" );a^-îi^"^n
werk en ook vaardig de pen *Ët.n re voeren.En nu moer,en -*ij o 

^nog 
verreff." 

"r"- ilans inden oorlog. ',t Za\ koit wezei.
. Toen de oorlog uitbrak woonde Hans, wij zegdenhet a,l, te Kon,ti,ch, waa,r hij na den oorlog ;;i;;il;_
keeren"
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Willem was pas zes maanden oud. F{et gezin trok
naar Sluis en later naar Vlissingen, maar Hans zwiefi
firtet onze soldaten mede, tot het l'and heelemaal d,oor
den vijand b,ezet wa,s, di,e de grens versperd'e met pri,k-
keldraad welke onde'r elektrische spanning stond.

De spohende joutnalist.

Hoe zou Hans het dagelijksch brood verdienen
voor zijn kinder,en?

Hij schre,ef over den oorlog en zond het stuk naa,r
het dagblad << De Telegra,af >> te Àmsterdam, dat
hem dadelijk aanstelde tot zijn m'edewerke'r va,n de
grens.

Te Vli'ssingen kwam,en en gingen de treinen en de
schepen. Geïnterneerde Belgische soldaten en Belgi-
sche vluchtelingen kwamen over. Fla'ns ging ze spre-
ken, zorgd,e voor hen, en bleef ook late'r irn betrek-
ki,ng met h,€rlr wâr1lne,er ze in de kampen voor gein-
terneerden 'en voor vluchtelingen waren onderge-
bracht.

Hij weet de ontro,erernd,st,e verhalen over vaders
aa,n wie hij de gro€ten bracht van kinderen, die zij
dood dachten, van ki,nderen, die hij even naar hun
vader kon brengen.

Het was dan telkens also,f dood,en verrezen...
Àlles verhaalde hiii in < De Telegraaf >> of in de

<< Vli,ssings,ch'e Courant >>. Het eerstgenoemde blad
werd daardoor het btrad van de uitgeweken Belgen,
die er tijdingen i,n vo'nden uit hun bezette land, en
troost in hun donker leven.
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,, Voo: de 
,Belgen" die re Vlissingen vertoefden, gaf

.Hans Engelsche lessen, en hi,e,Xd hi.j Iezi,ngen. Fïo.
vaak gebeurdre her dar hij zi,jn ,pr*."kb.orr-"i.t t","
houden, .wegens zi:jn fuik jâurnalisti.k w.rk. 6"i,".\4 hij ons een telegrânl, nêâr ft4iddelburg, ;;;;
yii in den oorlog woo,nd,en, en k,o,nden *ù"i?*àaej:
tijb-op d-e firets springen orn hem r,e gaan ve,rvange,n.

Hans had e,r ook een tooneelver..il;glng g;;;i;;
voor dewelke hi,j stukken sclrreef. Wrri"u.i trl* ,iÇ.,zrg was, mdesten wij namens hem optrederi voor
regie en toespraak,

Intusschen vond hij middei ûrn e,en heelen dienst in
te richten di,e voor onze krijgsgevange,nen in Dui,tsch-
land zo,rgde, sloo'r hij ziclt*aJ'* t;;'t.r ., WurL 

"*de Oorlog;-meesrers >, dar onder Ëlalog ,;-ird;;;:
Hullebroeclc wa,s, en ging hi,j nezingen Ëouden ;;;
de geïnrerneerden en de vruchteringe; heer N.àurrrJ
door.

- Zat hij niet te sch,rijven thuis, of ni,et te telegra_
feeren rnet Àmsterdam" rzr.i zat in den rrein, 

"$-iij')^nop de fiets en trok naa.r de grens, nabi.j Siuis.-..-" 
---

Hetinneûngen,

Vaak hebben 'rvtj zwerfto,cfiten filet h,em meege-
maakt, in vroege em in trate uren, door brandeÀde
zomerhitte, onder plassende regen, d,oo,r modderwe-
gen, do,or witte vriesnactrrten.

Hij reed rner ons mede naar Edward peeters toe,
die een school had geopend re Schoondijke, in
Zeev'tvs,ch Vlaanderen; wi.l reden met hem -ù. nrm
28

Ve,ere, op V/alcheren, \i!'aar de Àntwerpsche schiilder
Walter Vaes in eien oud huis woo,nde; of naar het
kasteel << Iepenoord )>, onder Oostkapel,le, waar de
schilder Emmanuel Viréri'n verbli.if bield; of naar
ergens ee,n doodenhuisje waar het aange'spoelde lijk
van een mirli,tairr was gelegcl; of naar het Vredehof te
Vlirssing'en, waar een soldaat r.verd begraven... Hij
stond flâast o'ns, bij het graf van ons beider vri'end,
den folklorist Frans Coeckelbe,rghs, die zilin stukken
Frans Za,nd t'eekende, een eenvoudigen brlevendrager
uit Heist-op-den-Berg, die te Middelburg was komen
sterve,n.

Hoe Hans oetgat te danken.

Hans was ieders toevlucht. Zekeren avond kwa-
men de Belgen te Vlisslngein salnen in het Belgische
Loodshuis, om Hans da,arvoor hun dank te zeggen.
Zij boden hem zi'jn portrret aan, bloemen, zangen en
schoo,ne woord,en.

Toen moest Flans op zijn beurt danken. Hij kwam
op het podiurn en begon te spreken over wat hi.i op
zi'jn jongsten toch,t naar de gr,ens bad gezi'en Hij was
zoozeer verdiept in zi,jn onderwerp en de menschen
hingen zaozeeî aan zi,,1n lippen, dat hrij verga't hoe de
avond hem was toege.,vijd en hij het publi,ek dan-
ken moest.

Wij wirstien hem er verbo,rgen aan te herinnere,n...
Zoo is Hans. Hij houdt van eer noch eerebetoon. Hij
i,s de bescheidenste van alle m'ensch'en. Hij werkt, d'o,et
goed en ztet ni:et o,rn,
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Na den oodog te Kontich.

Àan alles komt een ,ei,nde, ook a,an den oorlog'
Hans trok met ziijn gezin te,rug naar Kontich, werkte
nog ,een tijd mee aan << De Telegrîî;f D, maat wijdde
zkh ten slotte heelemaal aan zijn volksroma'ns en zij'n
kinderboekjes, terwi,jl hij nog bl,eef rondfietsen, €n
later rondtuffen door Vlaanderen en Nederland, qn

aldus steed's nieuwe, boeiende stof vond voor art'ikels
in << Het Laatste Nieuws >>, of voor ontelba,re avo'nd-
lezi,ngen in al'le hoeken va'n het land. Duizenden heb-
ben naar zijn warm, geestdriftig, boe,irend woord
geluis,terd.

Hij werd ziek, en heel Vlaanderen betoonde hem
ziij,n genegentreid. Hij genas...

Nu werkt hij weer o,nverdroten, een beetje ver-
grijsd, een beetje gebogen, altoos vol jonge levens,lust
en eindeloozen moed,

Op zijn reizen en trekken gaat hij in de Vlaams'che
ltaizen nee'rzhtten, waar alle menschefl hem gaarne
ziien. Is er een zo,on gestotve'n, zi't de moede'r all,een,

oud en arft, Hafls gjaa't naar haar to€, gaat in den
leege'n stoel p{aats nemen:

- 
Moederke, zegt hij, uw zoon...

Hij weet de beste woorden va'n troost. Àls hij weg
i,s vindt de arrne vrouw een brief fl1,€t €€tl bankje er
in, waa'r Ha'ns gezeten had.

, De onuitputteliihe zaaier.

Mevrouw Harns zal wel nooit \peten hoevee,l rnan-
JO 3l

chettcn lrrar man op zijn tochten verloren h,eeft' Hij
verg;rt ze overal. Wat konden kleeren hem eigenliijk
schelcn, al,s zi,jn mager'e ledematen ûtâârt een beetje
fatsoenlijk beschermd waren.

Zoo hreef t hij ook zijn boeken en zij'n boekj'es over
Vlaanderen ges,trooid, zo'nder ze te tellen Hij schrijft
ze, in zijn g,root huis te Kontich, in den hoek van den
haard, terwij'l hij door een groo,t raam kan kijken
op zware boomen.

Hi,j schri,jft. En wat hij schrijft, duize,nde groot€
mens,ch,en I'eze'n het en duizende kinderen. Wi,e zal
meten wat Ha'ns beteekent voor het volk?

Er'zijn op 't o'ogenbli,k, in ons land, geen boekenr
die mecr gelezen wo,rden, dan die van den eenvoudi-
gon, nederigen, rusteloozen, tâlentrijken, onui'tput-
tc,lijkcn verteller m,e't het groote hart, met d,on vromen
blik naar het Hoogere, met den ruimen g,eest, m€t
hct verdra agzame gemoed, met de schoone, eerlijke,
opan ziel, mLet den korten, sterken, klaren n,aam:
Hans...

In die boehen...

In die boeken ruis'chr de Noordzee, ruischen de
boomen varn Vlaa'nder,en, golven onze heuveLs, rijzen
onze torens op, en ons verleden, li,jdt en zwoegt ons
volk, en draagt het zi,jn lot met moed, met geloof en
vert'rouwen. Het leven triilt er in, de poézie fleurt er
in, het ideaal bloeit er i,n, eî ze hebben wi,eken g,eli,jk
onze molens e,n ma'len 't graan voo,r het dagelijksch
brood, die bo,eke,n va'n Hans.



Jonge lÊzêti, ge kunt iiiet gelooven mer hoeveel blij-
heid, rnet h'oeveel o'nrtro,ering, met hoeveel bewonde-
rende liefde wij dirt geschriftje hebben gesch,reven voor
u, ove( uw gfoo,t€n vriernd, olnzefi vri,end Abraham
Hans.

Voor uw, voor Vlaanderens geluk, het $a hern
goed...

Joh. DE MAEGT.

Vorst, Paaschavo'nd 1934.
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