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l{r. 47.
Tweesle drulq. À. HANS"
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I.

-- ilinri'eirjli zitten we, zei m'i'jrrùre'e,r' Blanke... Ge

ïreùrt c1,;.ar e?l1r gc,eld. p'li:.etsje, rnoe,drer'! trn Willlern zit
l:'i,j he,t venrstertje. Nu heeft hij ook zijn nim.,.

D,e farnitre Blanke wilrde een r'eisje door. Iffest-
Vla,ainiCei:e.n doen. Ze u'ûroirrdie L,e Biuss,eû,... Viadrer", mo,e-

der, Anni,e, Flelenia en M*,ria, de drie d,ochtertjes en

Will,ern, de zoio,n; tev,ens de jongste; haddre'n he'el wat
over dit utitrsrtapj,g geprraat... en ook gesturdeerdr" Want
vadrer wildte, dlat hret tochtje ni,e,t àlk'en ar.lngren,âam,

rrùâair ook le,e,rzaarrn zoru zijn, en d,aaro,m had hij met
dle kinder'en kaarten van Wresô-Vlaand,er,en b'ekeken,
en eein,s, rnet hen he,rhaald, wart ze op scùrool gelroerd:

hadrd,en.

En nu zaft,en ze in den trein na,ar Bruigge. 't 'Was

,eern prachtiige Sep,teanb€rdrag.
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Ï)e trein vertrok... en de reis 'À'as begonnen. Al'len
'wairen ze,er vrocftijk. Ze zat'em a,lleen in eren a d,eel{rrg
en konden rustig en gezelilig babkrelen. De treiln stop-
te even te, Aalst 'en Gent. Dan r.eed hij v,oorbrij elr-
kele dorpen, torL die heer Blanke opeens zei:

-- Nu zi;'n we in W,es't-Vl,aianideren... We vltiegen
Iranrgs 't sta,tion Berernem. Hi,er in de b,uurt sit,aân tlvee
sùaatsge,srtiichten d'iie men vroerger en norg wel erem's

verbe'teriingssahol,en noemde... Maar die niaa,m is hee-
lernaa I ver[<eend. Het zig' n ri j ks,opvo,edings,gtês,tich'ten.

Het ereine, d,ic,ht bij het station van Bee,rne'rn is voo,r
meisj,grs, het and,ere op he,t gronrclg:ebied van Rudrse-

ledle is vocr jc'ngen,s. Lang glled,en, ja, dla,n l,eken ze

w\etr, op gevangrern,i,sLsen, m,aer te,g:enw'oordirg verdrirenen

ze ten volù1e den nflram \,rân t'ehu,is en sch,otol. Veel kin-
deren, heùaas, r,vondien verwaartlo'osd. Z,e hebrb,ern sle,ghte

oladers. .. er7 ze zourdlen ze{f misdla.d'igerrs kruinnreil wor-
dlen. D'aanom l,aart de regerering hren hiier dioor gorede

meesters' opvoredlen. In d,ie gestichten ga,an ze op

scho,où 'en I'se,ren ze eien flink armbacht. Ern la'ter kun-
nen ne als treffeùijke menschen hun broo'd verdù,ene'n.

Ze heblaen daar f}inke oetzal'en, een boekenrij, rutime
klâsseu, go,ed ingerichte werkhuiaen en tuinren. Bij
elk ges,ti,cht irs orok e'en ho,eve. Dre kirndreren he,bben

ve,el vrijheidl. Ze vo'€lrèrr zich nrl nûiet me,er aills gevan-
genien. Famitrielreden mo,gen hern be,zoeken en die grco-
te,rron gaan ook drikwijls all,een r,vantdel'e,n. Die kindreren
hrelb,b,e'n recht op rnedeùijdten en sûsun" En hl-in m€.es-

*2* -u*

ters en me,estereussen zijn vo{ gedufid e,n toewijdliu,rg.
ï{og spn"ak dte farnilde Blanke hilerol'rer, toren'Wiillem

ulirtriiep:

- trk zie toryens!

- Dat iS Brqgtge, zei va'der. F,n daar sta,ppen we
uitr. Er is hee,l wa.t te zien...

Spoedtig wandeldren ne r,i.f,\ dje ourdie ho,ofdpiliaats van
'Wesù-Wa'amder'eni in, e,e,n dbr schoonsùe steid,en rnan

Europa. En he{t rr€rnelde err van w,eem'db toerisrùen.
Dreze br'engen er he'el wat nering ern verùe'er ih hotels,
sp,itishurizen en wi,nkels...

A[, dadlelitjk wias er ùe kidk'en. Vadrer wees de St.
Saflv'atorskrenk met haar d,ikken to're,n. Op een,p'lbinrtje
zag,ei de kinderen het stanribereld van Sirnon Stevens,
dten wiskundiige uilt de 16e €€uw. Van daar tiegaven
ze rÂc}r. naar O. L. Vrouwe.kerk en bewonrderrde,n er
bruder meer de praalgraven vafi lfurel den Stoute en
Marila van Bourgrond'ië. En n,u rærrùelde vsdier het
voilgendle:

- Karel de Stouûe reg,Eerde in de 15e ee,Llw over
de Nedlenltandcch'e gewÊs,ten en over Bourgondië in
Fra"nkrijk. D,eze landen waren gescheid;en door Lortha-
rihgren. Kane{ de Stomûe wilde di:t bij zijn gpbied voe-
gen e;n aJdus een uitgiestrekt rjjk stichten, waailo'ver
hij rnorst zijn zou,. Maal & koning van trbankr:ijk,
Lo'drewijk XI'wrsrkte u,it nn,ijver don Bo,urg:ndiscfrren
heffto,g teg:en.

De k'eizer van Dui'tschland weigerde Karel den



SÛou,ûe ûot konimg te kron;en. D,e r:eeds rniach,tig,e her.-
ùog poog:de toch zijrn zitn te kri,jge,n. Hij gin,g dre Zwit-
sers b,e,ve,chrte,n, maar verloor de sliagen bij Grramrdson
en, Murten. Ofsch'oion zijn leger toû. op 2000 we,erbare
I'nannen gesmcl,te r was, zette Kare al,s e,en ïîAan_
zirnnig:e dlen e,orrlog vorort, Hij sloerg ,t b,elreg vio,or de
stad Nancy. Z'ijn vo'ornaarnst,e raardlstrnrân C,a.mp,o Bas-
so pleegde v,erralard,. Trou,Tye vriendrcn, r'ieden dlen hiey-
tiorg zich te'rrig tre trekken, omd,at ze be,grep,en, dat
he't dioor hoingêr em zIek,te afgemat lerge,r, olrnogeilijk
ovteq'wilr.nren kon. Oampo B,arssro draarerntegen s,prak:

- Bliljf en vertro,uw op uw ge,luk !

En l{arel lu,is,te,r"dre-n,aar dion vê,r:rârdrê,r. H,ij bileef.
Tosn de srl,ag be,gon, I'iep Ca''rnpo Bass,o rn,eû b00 krijgs-
liiiedlen n;aar den vijr2n6 over. I(ar,eils lergier werd, ver-
niretigd.,I(arel lv,i,lide z,ic'h door d,e vlucht rre,drdien. Toen
hij echterr ovelr e,em t'oiergerrrorren plars r,eerd,, byak het
ij,s c,nd'er de hro,even van het paar.d. Dem 

',no,lg.eindlen
dag vomd mren Kariels l,ijk, rra,s gevi:oren, gedtere[te{rijk
dloror die' wolven vens{oind,en, in het ijs... Da,t \ltrâ,s, ,t
eimrd,e van dern machtigen en scha,trijken voirrst. Want
\,ro'or Katrlelt den Stoutte v/as pracht no,oit te ve,el. Aan
zijrn hof he,ers,chûe dre gro,ots,te weeidre. Ze atien dâray
d;e heerili,jkste spij'zen en dbonken de. ko,s,ttraarste wii-
non.

Zestie,n schilclknapen moesûen dien vomst te paa::d,
begelre'idten of hem rw zijn lcaimer gezelschap houdien.
De her,tog hadr tiern gen'ee,shreeren, vijftig vroorsn,ij-

r1,e,rs, vijfLi'g brc'odbakkers, nijftig schenlr,er,s; veerbig
kamlerd,irenaars, vijf en twinrtig s'chiùrdknapen en ver-
d,e'r ee,n grorot,e mren,igte an,dtere, driign;nry'g11, \rc,otr ver-
schil'llenrd weirk b'e's,t,emd.

Als Kareù o,orlc,g voeren mroest, heiersohte orok in
zijn karmp dezelfdie we,eld'e. Dian lieit hij tenten en
paviljotenion bouwen m.'eÉ gekleurd,e ve,nst'e'rs. En zijn
karnp was' als, e,en houiten stad nr,e;t straten, pieimen
e,n mar.kten. En t,US,SCh,e'n dle geve,chte,n dlCor v[erde
rnein s'chi'tterende fe'es'ten.

Na Karrells ne,derliaag bij Gra,nclsroin verza,me,idien

dre Zwùtsgrs een rirjken buit, o.a. 160 stukke,n g,o,ud-

l;aù<iein em zijdre, een ve,r1luùden stc,el, dlen degen van
d'en herrfo,g, irngelegd met zeven g:rLo"ote' d'ira,rnainteu

En eveinve,el rcbdtjnien, d'e,n ererrs,t'en gerslepe,n di.,amâm,L,

door diern B,r:rirggetr'ing Lod,ewijk I'arn Brerrke,m, d,en uit-
vind,er van 't d;iamianrbsl;ijpern, aân, den vorrsrt geg'g-

ve.n. De Zwitsrer,s mate,n elkande,r h,et geild: mie't hc,e-

dle,n to'e, m'aar kenden de warardle diiie'r ko'stbararhe-
de,n niet. De driarnra'nt, drie e,ern walardle varn ereln gan-
sch'e pno'\'i'nciie be,zarL, .Merdr door dten virnrdter voor
sen guld€n verkocht. Goudtllakem en zijdlen sûroffen
we,rd,en van de hand gedraan âIs grof, lrijnwaard.

I(airel dre Stoute werd e,erst iln d'e St. Jcrri,skerk van
Na'ncy breg:r.aven. In 1550 l,iiert Karrerl V h'ert, geb,erente

'vran zijn voorvadler nrarar Brugge overbrengen, âl-
waia,r het in Srb. D,onaars we,id bijgezet. Maar Fillips
fI gelas,tùe d,at Karels ove,rschoÉ hier in dle O. L. V.
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kerrk begraven zou word,en. Hij li\et d;eze grarf,toml
be oprichten.

- Hiier wars het du,s ook waâr, dia,t horo,gmoedi vool:
den va'l ko,mt, zei m,oeder.

- Indierdraad, hern&m de b,eer Blranke, Naasrt, Ka-
r,el die,n Stou,te rust zij,n doch,ter Xfiarna vatn Bour.
Bo{nidië. Bij d,ern sl.ag van Nancy, zoo, v€fteùt mien"
bevond zic,h ook dle ber,oemde, schinder Hans Mem-
lli,ng. IIij Verg€uelde Karel dren Sùourtie, drite veel van
kunst hieilid.

- O, da't hebben we, irn dle Kimdienrbihlriorttleek ge.
Itezen ! zei Anni'e. trn < Het We,esje vam Biurgrgp >.

- "Iuirst! Mernl'ing kwamr van Narnrcy naa,r.Brug*
ge. Ziek em afgemart bereikte hirj zijn woorrplaarts"
H.ij klopte aan St. Janshopitaal en weud dbar omt-
van'g€n droor zijur vribn'd Jan Floreins... Dank aan
die goedb zùrgen ge'nss Merntiing sn hij schildhnder
voor hst hospi't'aafl vijf heertijke stukken...

Men zag in de O. L. Vrouwek'erik ooii het w,irt,

m,âtrrnersn O. L. Vrouurebeeld met het Ï(in:dbke Je--
zuts v€ùn den lûal{aam,sch,en mqe,ster Mic}re'l-Ang:etro.

- Dirt wer'd doo,r .'d,en ko'o,pman Moesùrrroen ùà,ïr

de, herrk gesahûnken, vertelde de Ïrre,e,r Bliamke. Ereme"

ùoch was B,r,uggre een irijke ho,opstrad err hiêr 'woojn-

dtrr handCIilraars im huizen als pa,lleizen. Vellem, bemin-
dlen de kurrst en zij ook gpd,vr.uehflig: en dM,en
koistbar,e gesc,henken aan d,e kerhen. Ook wâ,*
ren' er d,ie CiodSfrruriizen stiahû,ten v;Gor â,j:me' oilde

nriedlem,... En ùal dier Godshuiaeur besùaân nog: em, votr-
rnren eigen,a,artdlige, hoekjes irn 't o,udle Brqgge,. Voor-
a,l in dle 14e en 15e ereuw was B,rLlgtg,e zeer weftva-
rend. Hert rÀra,s vernbrondlern m,eù hret Zwin, een ddrope,

trre,erd{e zeegolf, Iangswaar sohe,pen uit a,lllre bgkenrle
de'eùlen d,err rvre,rreùrd binnen krva,men. M'a,a,r hret Zwin
ve,rzan'dd,e ein te Bruggte h,e,e,rs,chte veel twirsrt. Daar-
do'o,r verrviel' die srtad'. De harndtel venpilaatrste nch
nanr Anrtwerpern. Uit dfiien biltoeitijd ]r,eeft Br,ugge nir
nog zoo ve,el prachttge gebouwe,n b,ewaard.

Onze v'eizi,g'e'rs ibezochtein dr?n te,grlnorre,r de O. L.
-Vr:oruwerkeu"k het St. Janshospirtaal. Eern dterel rran d,i:t
gestiiroht is wel 600 jaa:r ou'd, en d,aar zitet me,n de
niel<enaaal, w'aar men in de middiel'eeur,ven, die, arrne
liied,e,n verpl,e,egde. De kim'deren htadden ook ve,el be-
ia,n,gste[ûfng voor de oiud,e apothe,ek met al haar
sgtro'one en e,irgemnardlige potiten en ko,rnmern) sc'haib-

kren en mrortier,em. Vadel lei,dde hen bit' Memlrirag,s

schilrdersrtuil<ken.
Vervolgens wanrdeldiern ze rraar 't Begi,jnho,f. Daar

storndren zer vooLr oen der schilrden:achti,ge wiûte h,uiirs-
jes stil bij e,en srpe,llew,erkstrer, een \rroulry dri'e o'p een
kurssen voil speùidren en kl'osjes m,et'ganren kamt naaa&-
te.

- Net âls gro,otmoed,er tn << Hert Wee'sj,e vân
Brugrg'e >>, z)e,i Helrena, d'i'e ook aam heû boel<je uit
de Kirnd.erbibli,otheek d,acht.

De heer Blanke vertelde de lege,n.de van de kant
nog eens over.

7--6-



__ Een m,e,is,j'e van Br,iigge wilde op ero.Ji winter-
namirddag ha,ar verlo,oÉd'e, irn een na,,burig dcrp, be-
zoeken. Ze m,oest dio'otr ee'n bo'sch, wa,aùl d,e bc.,r-
men rnet rijp orrerdekt ware,n. Iïert r.n,eisje, diat ntet
n,aakl",ve'rk Tr,lzig ryas om geen tijd te verllirez,eyr. wil-

die, m'et fijn;e dr'adten, z,ulke srchoo,ne f,iguren alis van
dern rijp make,n. Dadrelijk pro,beeilrdre' z,e het. En 't
lukte... Ze rrtaal<be de e,erstie kant. Ailre rijke da-
tnies uilt Brug:ge wild,en er z)aa koopeur. Het mrojisje

kon haar werk n,iet af. Ze leerdre hara;r ktinrst aan
and,eren c{r zoo werd d,e kantnijverheid de dagelijk-
sche b'eziilîherid dier Brugsche vrûur/v€n en rneisjes.
An,drere'n vertellrem, diat een spi,nn,eweb e'en Bru,gsch

meirsje cp 't, d1e,nùdr,eel'ci brecht karnt te i'irtakien. Marar

het m'eriisjie wist nÉ,et, waaïâ,an dte dra'den t,e beves-
tig:en. Ha,ar verloof,d,e maakôe de,n, bo'utje's cif klos-
jieis, zoo,als gij ze hier zite't. Volg,ens e'en dleûdÊ ver-
haal - of legencl,e '- '.a,ret'd cle eets,te kant te Vc-
nctiô vervaard,igd, Een rnci,slje uit die st,ad wqs vcr-
lcofd met e,crl zeaman, die o1t zeklren d,ag t:n oorl'og

Vertr.eÈrke,n moe,st ôp d,e vloot. Tijd,ens ziiljrne afwe-
zi,gheitd wiilr6]'g lxe,f rneisje e,en'e sohoone sjerp vo,or

hem maken. Ze deed het. De vloot kecrd'e terug...
m,aar h,a"ar vnien'd $/as g,es{nleruvreld. Te,r gerdiachtrenris

aan he'nn d,:roeg he,t mreiisje zelf clre sje,rp. Derzie troh
de, aandracht dter voornafi1e dâtrles, 'drie ook zoo'n sjrerp

begeerrlen. En cp 't pa'trocn van het meisje we'rden
ririet alrle.em sjerp,en, rnaar oo,k s{iuiers venrraa'rdtigd.

De kan't wars ui,bge-rtinden. Toen de Vlamingeir mct
Botr'dewirjn IV tier X<r'urisvaa'rt tr'okk,en, klvavnem ve-
len t,e Venretië" Ze za,gen er dre sj'errpelri €û sù'n,iel's e'n

b,ra,ehte,n er mree' vorûr hun vrolrlv ern dio,cht'er's. De

Vùaarn,sche me,isje's, lloo'ral d,e Brugsch,e, rneakten
dre kanrt iliâ, v€Tâ,ilrt1crrdlen, rrerbe.te,rde,n z-re'. En zc{:

we,rd Viaanderen het l,ancl d'e,r k'aql rniJverh,e,iid,.

Vad.er vertetrldle d,an n,og, dart m,en n.u ve'eù dr','e't, om
kantwerksters een beter loon te bez'orgen.
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D'e kinderen kregen honge,r en tham,s glng de fa_
milie B]anke wat et,en en r-u's,te'n.

n.

In den nam'irddag wilden alien cùeffr hoogen Harlle-
toren op... En draû u"erd e,ern plezirerige wranrdeling,,
in die hoo,gte, orn,d,a.t vader d'en b,eiaa,rdier kend,e. En
hioe een be'iaard, irn el,kaar ziû, wistein die laimdreren:
al u;it heû bo,ekje der Bibliotheek over: Jef D,enijn,
en, den Mecheùschen tor,en. Vader onûmoeûte A,nrtoon
l.Tauweliae,rts, dem Brugschen beiraandter in, zijne,
$4oning. En zijrn woniing is iln d,e halùe,... Nauwe,laerts
verbllijft dus bil' zijn klrokke'n, in outd,e, rurirnp, ge-
zel,liige kamrers, die ud.,tzi,ern op Brurgge's m,arik .

- Ik ben u[û Liier, vertre]de Nauwelâer"ts aarn me_
vrou,\ry'Blanke. Daajr r,iir,as mijn vadrer breiarandiien, voor
hern, mi$n groo,tvadrer en nog eon famiitlflreùfid; z,oo-
dat het bredr.ijf reedls een eeruw in o,ns grerslacLrt be-
oefend wordt.

- E:n wlanneer heht gij lreeren beriaardrem ? ï-j:o€g:
mo'ed,er.

- Wel, vaid,gr n,am me op zi,jn rug a,l mlee, boven:
op St. Gu,mrnaru,s, zoloal,s ik mijn kinrd dlkwrij'ls om_
lao'og dl''aa,g. Ern toen mi,jm be,enen Lamg geno,erg rva-
rern, orm bi'j dte Fedralren te pe,ike,n,, I,e,etrdle ik spel,en,

I'aat rk zeg,gen op 14 of 15 jaar... trk heb drikwijls
rni$n vader verva,ngen; de ee,rrs'te rnaal gilrg .yader

o de Virschmqrkt staan ldi$tetren en, tiw tooordB hij
'droor zijrn a,anwezigh,eid da'ar aan zijn kemniirssen, dtat
hij nrilert aan 't klavier zart, maar zijn zoon Va.drer i,s

in 1908 gesûorven... Ik vrerd cl'ad,el'ijk d,oor dre s,tad
ï:ier to,t zJjn opvolger beno'ermd,. Van daar kwam
ik na,ar Bnugge.

Zoo kou,teind g,ingen allon la,ngs de went"eùÉrap niaâr
bo'i'en! Wa,t was 't donlrcr!

Tijd,ens d,en oo,rlog z\4/'ege1n de ktrokken. Nauwe-
1aerts was al,s w,ijwiilùiiger bij 't lerger in di,on,st ge'
tredern. D,e b,eriaaffdrien strered voor zijn liand,. We,l
tvachtte een D'u,itsch officier dLen beianrd r.an Br't€-
ge te b,es,pelon, mraar dle komnaandantur venbood
het. Deze gelasûte ech,ter, bij lluibsche overw n riin-
gen, Melchùor, de ze,gekl,ok, te luLidern.

Er ziln acht luriid,ers, trvee, plroegen van vier, d,ie

elka,ar afwitssele'n en dte klck rnct de voetten irn biewe"
girng brengen. Zij spanden zirch nie,t in en d;e Brug-
gei'ingen merk'ten vrel, ho,e fliauw Melchior zic,ir, hoo-
ren liert, me€r e€n ta"mpen over dood, dan een jurbe-
len... En ze lachtren in hu,n vu,istje. Maar op 19 Ok-
tober 1918, db,n dog dter bewijddng, klonk de mach-
tige stern over Bruggre trr ver ol'er dren orntrek, en
grng heib bij de liutid,ers \ryel van hai"te. Voor zijn ver-
trtek hiad dle beaeùter dle draden van diem b'e,ia,ard
d,o,orgeknript om te verh,ind{eren dart al de ktrokken on-
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ze sdldâten verwelkomrlen. Tijde'n,s d€n oorliorg b,le-
ven d'e rÀ/akers op het belfcrt en dikwijis zagen z,?

he't vrees,rlijk geschu,tvuur van 't fron,t en het ge-
Iaai vanl vlamrnem aa,n d,en he,mel. Of de ùoirren z,urcht-

'te e,n diaverdie cinrdterl dle bo'mrne,n, die in die, s'tiadr ne,e,r-
ploften en met vervaarlijk geweld openba,rstten...
D'a,n tlrerer rnra's hert op de kiutst e,e,n rergen van von-
ken... Manr Brugge's belfort bleef gespas,rd... En
nu kw,arm,ern onze vrienden bij de ktokken, wâ,ârï €€r1

schoenmaker tor'enwachter is.
Brugge's be,iaard telt 47 klokken. allen uit de

jaren 1700, Hemony's e'n llumony's. Vcoral d.e g.roo-
terc zijn nrg prachtig van getuid. D,e trommel js de
zwaars,te van België, teit 30.000 ga,ten en wee'gt B

totn. Zye rnrerd in 1?48 vei"vaa,rd,igd droror A. Die Flond,t.
De zegekl'ok, d,l,e v'eel lager hangt ern het w,ekker-
l<1ckje. rTrt dc'r dc -' rv:i;.er gebcld lvi)ïdt. nls bcwiju
dat hij o'p zijn post is,, spel,en nieiL me,e. AIs Mel-
ch,io,r lturirdlt, wagtgerlt d1e kloeke trorr,en, hree,n en we,er
e,n wel, zoro, d,at het watter S,orTIlS o1/,êrf dren, Iand Van
''1, brrand-re,sre,rr,roir bcven schommelit.

De ireiear'ilicr gee,f L. rn:el cclmeerten e,n ock de 1ryprer1l-.

dreliiLlgen I'ujrs,ts,ren cia,n g:r.r:t";'.e. \r,.toi'al Engei,anrd, toront
rre,:l bel;i:r,g,li,tlfltil gj r':r]r d,e Vlaamsch'e bei:,ard,kun,st..
l:r ilici 1$2J lil,:fi |r'1 11q1 31;.3r1", den tri,iaa;-'C t-a,r F:iik-
g-arLe (,En:jr:tte.nd) ingehillilt g;ri, zuùk,s ter ge Cacht:nis
a,an de gesneu,ve,l'dle cud*tree,rlringe,n ee'iier s{lhc,;1. De
o,uidrers brachte'n de 31 rr,itmuntende i<l,okk'e'n -qaruBil.

e'n ze verklâiit.rd€ril, da,t ju'is,t d'eze wijz,e van huùdre ge-

koaen 'werd, omrdat d,e' meeste strrij'dlers :n V[,aand;e-
re,n waren gevaùl,en, heô l,and dev klokken. In 1919

wend d,e, Bru,gsche b,eu,aard.,iier t,e Que,enrstown, in Ïer-
la,nd u,irt,ge'n'o,o'd'igrd. Daar trof hij een beiraard van 42

t<l,okken. Hlj spee'lde er l,erscùre lirerdienen. Hij wâs
gevraagd, geworden voorr één urirtvo,ering, rna,rv m'cest
tien maaù spelen. Vijf ctage'n hie{d'en de Ter'en hern
vast en ze d,erd,ein he,m gro'ot'e o€f ââf,i. Zoo vo,er men
::r:,t he,m op z,ee en :lan bo,ord wercl e'en feestnaaal ge-

hio,uden, waiar ails hu[ldle aan den Vlaamschen beiaan-
drirer 28 bi'sschoppen ààû7aàftiefi. Te ParkgaÛe nram de

foino,graaf-miaatschappi'j < I{is Master's Voirce >> eenri-

ge zijner beiaardliederen op nl.: << Des W'inrt,ers atrs

het regien >>; < ÏIet Hutje bij de ZtQ:ê >>"

Eorren h,ardrrlen o'nz'e reizi,gers ecin prach,ti'g uiitzicht.
D,e' hiail.lte,toren is al ?00 jaar orud ern 82 rn,eter hoog.
Tort, aian de l<loù<k,en zijn err 402 treden. Vroegen sitond

er'eern s,piits op. D'ez,e werd er in 174tr do,oa: dten hlik-
sern afgestragen...

l\{ijnhee'r Blanke wses n,alir de cmgevirng eri z,ei!
__ Kijlç al 't Noorde,n cn 't Norc,rd.tr4/'e'st,en, toÈ aain

de' du,in,en irs h,e,t l'anrd vlak e,n op,e'n. In 't Zuid'ein is
rnse,r bosch. M.en noe,mt dat Zui'dien het houl,la ri. !{e'i
IJcolCen is pol'riergrond. Vro,egjerr was het er z,eer m'oe-

rai-,rs!g. In de verlotûpen eeu'we'n h'eeft men tne,el moei-
ter moe'ten dlo'en, oirn er d,e rrrushtbare akkeftts te \rer-
kri:jgen, d,ie we er nll z,i'en. Vo,oral c'ok de neon r,ihien
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r-lit de abdijen llan d,e Duimen bin' Coxyde en van Tler
Dioes,t bij L,ilssewege hgbben g,roote s,tukk'en van d,en

bodiem drr.oogg,eût^;gd.... En ge ziet darar tu,s,schen Ba"ug:-

g:e en Blankenb,erge den cldX<ke'n to'ren van Litss,elve-
ge... Twin,trig rntin'ufen vein daar starat een o,ude

sehu,url, di€r zcro, groo't is, dat m,en veritelt, hoe e,en wa-
gen rnret twee parartdren er in keer,en ka,n. Drie' schuul
irs ovengobleven vân de abdij Ter Do,est, wellæ in dre

16e e,e'urw ver.woerst werd. En iin d,ie abdùj wo,onide Wil-
trem van Saa,ftirngren, d;i,e op 11 J,u}i 1302 daarr o,p 't
land. naet twee paa,rdie,n ploegde. H,ij h,oorde daù de

Vlarningen naar Kort,rijk kr,vam'en om voior hun wij-
heid te sf,rijdie,n. lVill,em spande de paarden u,iit, reed
gr mee naar Brug:ge, ver"rui,ld1e €'r €rêllr te'gien een har-
nas en een zwaamd en nende op 't a,nder nalar Kor-
trijk. In den slarg van Groeninge had hij een gro,ôt

deel aan de overwinrnitr,g.
Een unrtje van Brugge, daar tlij die b.ooùne'n, ligi

het dtorpj,e Meetke,rke, \4raaraan d,e voilgende over.lê-
v'ering verrbondren is" E'eins haaùiden visrschers van B['a,n-

kenberge een O. L. Vqrouw,b'eeld in hun nelt op. Ze
plaattsten he,t beeld, in e,e.n kapel. Maar 's morg'€xrs
trarg het in d,e d,uiinen. De vi,sscherrs bnachten het d,an

naar €rern kerk, doch d,ern rtolg'end'en ochùe,nd vo,nd,en

ze het beetrd opni,euw in de, d'urinen. E,n zo'o gi,lrg het
ooil< e n d'erdte maal, nadat men hert beeld iin een an-
drere kerk had ulitgiesteld. Ee,n oude nran zei to,en:

- Binrd het bere,ld op d'e,n rug varn erern joingern, ezel,

die nog noorit een last gedmagen heeft en zie waâr-
hsen het dier gaatt.

De ezel bleef voor de kefk van Meetkerdre sÛ'aa,n'

Een viisscher haal(d,e dsn in zijn net nog eleill kistje
op m'et e,e,n groien-zijd.en mantel, diien hûj ook nsar
Mee,tkedke brarchrt. Nog ait'iid gaan de B rankenberg-
sche rnisseh,ers dlaar ter bedevaart.

Mijnheer Blanke wees nog een toren en hernarn:

- Dat is Oude,nburg, de oud,ste stad van Vlra;an*

dÊrrên' Heet làng: geted,en sùond Oudlernburg me't de

zee iin verbiur'ùing. Err was veel handrel meÈ Aarden.
burg, nu een venralùen plaat'sje, ginrds in Holl'and,
juiis.t over de gr'e'ns. OurdLenkrurg en Aa'rdenburg wa-
ren verei3n{gd do,orr elen wlerg. Voor het Verkeer rnoest
men h,ier over d,e rivier, de Rei,e een brug b'ourwen.

Bùj dîe birug onts,trond l,ater eern stad... nalar de b,rug

Brugge gen'oemdt... En Brugge werd veel voornafiner
dan Oudtenburg en Aarderntrurg en al[,e ge,mierentein va:r

Vlaand,eren
Ja, e,r was daar he'el wat te vertel,l,en, boven op den

ùcxren'... Maar eindelijk ging de fa,mil,ie heen. Onrder-

wegezag ze grooùe nûssen in deur tonen meû stevige
gpsmede hekken en va,d'er vertelide draÉ dte oru'de

tsruggelingen d,aarin de koffers mieû hun keuren be-

\Matardien... Om d,e nissen en lnoffers te openen wa-
r:aî tien sù,etuôeis n'ood,i,g ern d,ie beru's,tLen in verschil*
l,ende han'den.

- Gaan lve nu h,eÉ sô,andbe,eld va,n Breydel' en D'e

Coninok bek[:iken ? vro'eg Maria.
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--- biaôuurlijk! zei .,rader'... en ze s'tc,r:'de,n 3,i' €€rl

l-e,eleir tijd bij.
-_ lvlijnhee;" Ejenke 1's1'f glrflrg {lrl,arr liû:4 itet r c:lge,, -

dr€ l

__ AIle r,il:lmipl.gen kennren nu den Guildel,sù:,cren-

sla.g, m;rar vceù miniler rs ti: s1;rijd bij Cstt Fe,vtelberÉI

bekerati.
Na d,en s,la,g d,er Gulden Spcren iiei de Fr:aiirsche

koming Fi'irips de Schoo,ne, zijn po'giri'gen niet varen,
orn de Vlamin,gcn te ondervr'errpen, mLarar hij bevor:tl
zich nu te'genîvei een ûr'erv,tirr,nen',J voril<. Vlialnriereli
r,vas vrirj. IJe Fransche korrirg dorstt,e nââ'r 1.,'ra;ak en
geboori, dtat a le strijciba,re mâ:ntrerl tus,sch,en acirt-
tiie,n en ze:itig jua,r zich rnoesten tr,anmelld,en... Maar
in Vlaande,ren i:l,e'ef ilen evenmin acht,erwege... en de

kron,i,eksrhrijv'e,rrs getuige'n, d,at m,en in d,ie dialgtn
geen enke ren rnân te land,e on,trnoette; alle,n 'wt,ren

in het kamp. En'cp X9 hugustus 1304 ston'd,em lie,irde

iege,rs teSencver el'kaar l:ij den Pevolenberg, t'usschen
Dowaai en Rijsei. He-zi,g werd er gestred,ein, tot zre fs
i'n dc,n nacrht... lle eirgenii;he aanvo,erdier was Wiûilrem

i:;:i Gui,lih, dl,e tctt l;ij de ler:t -"'an Ftitlips cTreir Sch'oone
ge,raairte, m,:,ar dâ,r-r sirc'.rve,ide. 't Is rvLar, een to,c-
v€ûrâilr hard hem wijs g,.::n*a-J'.1; d,r.rl hij cu:kwetsbaar'
was, en drs sdrslmnn gelicof'd,e dit... Die t,coven,r:r.r harl
beter z'i,jn ntoztil gei:cLl,cJie ;:, 'J':lnt irL:. z,ijn volisp,eiltinlî
door d,e feite,n r-:.ls'th i:en''cn.den rÀ,'e'r'tir, inc'est d,e rîan
zijn leven 6,p he,t rad eind-igen.
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De s,ie,g l,.ij den Pel-eù,enJ:er.g bleef o,ni:esli,si en el-
ke parti;i ze'i, d;..t àe overv,non. IJe Flansrch,e Kc,ni:tg
iiert i'n d,e r'lr:kte ./r,n Bell1'ry een Te Deunn z,irngen

en zijri sroLdratern bestee'diii.en dan drire dagen c,m hnn
achi,lien b:-rrcls, d,r'ie hcnrlei'd ricid,ers en n'egen clui-
z'e'nd soLdaten, d'ire clood geblev.en wilren o,p te zoeken.
Oci< d,e Vliaminge,n noemden zieh ove,nv'inn,l,:lrrs en
h,addel scht Cr-r,izer:.d ma.n vericrre,n.

Ter eeuiwi,.qe ge,da,chtenis cvel de vi,ctorie va,n Pe-
velrenbe,rg, stichtte Robrecht ran Bertùrr-ur'e, gr"aaf v:lrr
Mraander,en, te Brurgge n 1305 een kapei ter ee e

van Onze Lie-.ze Vro,ul, m,et ere.n g'.ordlshu,is voor blin-
d,e menschen; \'a,n cl,a,ar cle nââm van Onze Lie-;.e
Vrr,ori",ve v;r,u dre < bli'nde l,ietletr > of va,n << blinde-
tjres >.

Ïiert i;cci,shuis is veidr"rene)r, ma.,ar dre kap,e'l hesiirl,at
rlrorg bij de Smedepr:,ort.

Ook Ce rnees'te bur.gers r.'iin Erutg,ge warern ten ""trij-
de' getri;hken, en to'e,n ha,C,d,en .Ce Bii.rrgsche rlcr-rwcn
aan Onze tr i,er,'e Vro,urye vân Po,tteri,e e,e;n beloft,e ge-
daa,n van .l'aarlijks e,ene procie,s,si'e in te steilft,en, met
ha,ar i';irnderen in 't vrit gekleed, en s.âmen r;e offe'ren
e,en kaia'rii -\r:rn aierr"tig p,c,ncl,en, e,l's ria rtt,i,iur€n be,wea.rci
rn-ci',ieli cn de vi.ilnU,-ar,.l1,JB'n.

Dc firug"gel,,:i,gen '\r1;ttgn te d:',ppel orn rt'c,hLerrai,r.,ti tr:
btrijven, wâilr er vo.or dre vr:i.jheid gesi;re,Ctell lr-erd, en
velen z,Lllù'en ge'r'a1'1,en, ma,a,r d,e rn.eresûen to,ch terugge-
ke,ercl zijn, en dus r,t',ar'elr er vrolllwe,n genûe,g, û(n
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d,arn,Icba,ar hun gelofte te houden. Zcodu-s stel'de'n de

vrou;wtj,e's va,n Brugge hun processi'e in, en daiar deze

viertrok aan h'eit pas gesrtichte god'shuis der << Blinde

liedign >> of, << Bli,ndekens >>, weï'd de omgang ook de

< Bllihdiekrens-pr'orcess'ie >> genoemd' En nog eltk jaar

gaaft ze op 15 Augu'stus uit ern offert men ook d'e

kaiars van d,e,r.big prond. En 's namiiddtags lrazen oin'ze

rreirzi,ge.rrs een veïs in de kerk tr'an O' L' V' van Po't-

terie, da,t daar'aan herinnert:
(< In ' jaair Ons Heer druyst d,ri'e hond'ert en r'lier' zoo

Iwaeren

Bij Mont s'n pevele ve'el bo'rgers dezer s't'ard

In vreesel'ijk g:,evaler, omrimgd van 's vijalnds schae-

Iren,

Torwijl hi,e,r 't vro'uwe-volk rnet d'roeve trranein bad;

FJn zij beilb,ofdren d,an hier alùe jaer te g:ev'en

Een groote wasse ke'ers van sesen-dertirg pond'

Indtien haer ma-qlnen daer niet drood versùre,gen bl,even >>.

* Zao \ /a,s het in 1304, zei dre heer Bùgnke' maêr

in de jaren 1914-l-8 watren e'r ook ve'el Brugsche

vro,uwe'n e'n rno,edie'r's, die wereoend bad'en vootr man

of zoon, drie jn dren oorl,o'g sitireed' 't W'as op 19 Au-

guts,tuts, 1918 een blri'jd'e dag voor Brug:ge' De stad

werd b'evri:i'd. 's M'orgens vroe'g kwamen onze Belgi-

sche' s,oldraùe'n binnen,. 's' Namidda'g:s vers'cheen de

I{onlng. De regee'fing vesùïgd'e zich hier' De Kon'in€l

woo*d" e,enigen tidd op e'ern kasteel' t'e' Loph'ern' Oolr

dat irs nu gos,chieden,is. M-aar ni'et overal' wars e'r
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weug,de. In veeù hui'zen kwam de geliefidg, zoior of
vadter niet, terug.

Tbagisoh \À,ârs zoo de clood van een s,trijider te
Erugge... Hij lag met zijn makkerrs in een grasht;
aan den overl<aert van den, \'\Ieg zag h,ij zijn h,uiaeke.

Daar moesÉ zijn wo'nw met die ki,nd'eren irr de.n kel-
der zirt,ten. Maar hij moclr,t er niet heen. Die ko,gels
rtogen over den weg. Doch ltij kon nriet waoh,ten: 't
tviils mâar een goede sprfirg en h,ij zo'u d,i'en 'w&gpn.

IIij sneûde h'een... Eten koge'l trof hem en dtood viel
h,ij op d,en drempel van zij,n woni,n,gi... Moeder en

kitnderen s,to,rmdrein nara,r de de,ur. Ein'drel'ijh, einrd€lijk
was vadter, na vi'er jaar, teruggekeerrd' orn te sû€rltv€-
len o'nder hun ooge'n.

De, fa,rnille Blanke wanrd,eltdle nu naar d,en Bmrg:...
Ze lrezirchtigde het stadhuis; d€ be,elclen in dern voor-
gevel zijn nieuw; de vroe.qerre werden do'or de Frun-
sahe republikeirnen op den brandistapefl, geworpen, uit
haat te,g'en a tre hee'r'en, v.ertelidle rtadier. Kerilzerr NaPo-
loo,n hi,eùd meerr van het geboru,w, lvainû hij betreurd"e,
diat het nisb op wieltjes st'on,d; om het naar Parijs
te latern rijden. Dara;r aian di'e zijde is de H. Bloedka-
pelr, wa,ar rnen he,t H. Blo,ed bewararrt, drat dlo,o,r Die-

d,er.irk rran d,en Eùza,s ui,t Pallestirna werd m,eegebracht.
In Mei gtaat dte viermraa,rde e,n pra,chtige Bloe'dparc'ees-

sie uit, dire cluizencl,en bezc,ekers naâr Brurg:ge lokt.
In het Gerechtshof zag men de Schouiw van het

Vrijre. Deze is ond'eraa,n va,n zrvart marmer en boven



vârt gêsi[êrdern hout; ze vertioont cl,e hijna l,evens,groo,te
b'ee,Idre'n van l{a,rel V en zijne grôotouiders, Ferdinarid
varn Arra,go,n, frs,abelia van Castilië, Mariia van Borun-
gornrd,ië en Max,imiliraan valn 0o,s,tennijk.

- Een I'egenidre zegL, dat deze scho,uw, droor een
gevangene vervaardigd w,erd, ve telde vader. De man
krreeg er zijn vrlj'heiC diocr terug. Eren arndere ove'r-
l,everring verûel't, d'at men dren mail('er van dit k'unst-
stuk de oogen uit,s,trak, opdat hij nergens m,e'er zullr
een sctlo,uw zo'u, kunnren m,akien. Da't is geLukkig e,en

fabel.
Op dten Bu'rrg zagen ze ook het starndkleelrd, van Jan

van Eyck. D,e irindrer'e,n haddre,n naturuLrlijk op school
va,n d,e g:eb,roedie.r's Van Eyck gehoordr.

In hot ûlusreuùn te Bru,gge ziret m'en ond'er firo€ vâIl
J,a,n, r,'an Eyck: het < Portret zijn,err ecùrtgeno,o'ùe >. D,it
stuk is nog irn zijn crrspro'nkelijke lijsrt, watarop men
lererst in 't La,t,irjn: < Mijn ecùrtgenoot Jorann,e,s vol-
tooi,Ce mi,j dren 17n Juni van h,et j;a,ar 1438 >>. Ornrder-

a'a,n,rstaar';: << lviilj,n ,31;rieriil;irr was ii,r.e en c,e.rtig jrââr >t

e,n dle lte,us vatrr dre'n schild'er: < Al,s ick kan >>. Die heer
P,e'ter van Ledre ko,cht d,it pan,eiel in 1901 op een markt
te Brugge en .qaf he,l aan hiet mu'sslrm zijrn,er st,ad"

J,an van Eyck ove,r'l,ee,d iln zeier hoogiem o,u'deirdorn ta
Brugge en werd ,er in de St. D,on,aa,skerk begiraven.

-- I{,ier o,p dren Br:i:g sto,nd. de St. Dioinâ,aiskerk, ver-
tel'd,e d,e her B]ranke. Maar de Frans,ch,e repufol;ik,eirnen

verkoch,t'en ze vo'or afbraak.'t Was in drez,e kerk, dat
Kiar'e1 de Goede verm,o,ord werd.
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De re,i;sgen r o te,n rva,n cjre,l d,en, \,,r.rvolrgerns, d,o,or kleriner.s,tla,ùe'n., mret eigernaardi'ge huisjes. En-in ee.r dlier wij_lcern, op dren Ro;}le,weg, brij ,la u.*tan, loonrdrer ysrdsrl. gsrl
hui:s en zei :

* Daiar werd djchter Guido Gezelle gebo,rren.
< 's No,ens om 11 7/2 aur stat< Gu,iOto zijn h,oof,dop cle were{d > v,erte,l C€,J,ar Cuueile, ,iin;Ë.;î;

kwairn j,uisi op tr'jd o.m te e,ten ,, rlii)ijn vadren rratervan hem. Dat honid was bujtenge,\4/0on g,r,oorf en drie_hoekte, zoodat er geen rnuts gruot g:en,oeg:was orn ze,er op tie krijgen.
Gui,d,o Jeed alis lci,nd vc,ortdurend a,an ho,odd,pijn. Eendolkte,r z:i t.c,t zrijn rra,dlerr: << Bah, d,i,on jonrgen, ens'qheelt er ni,et mert al; a,l[e,en ,i;r, frortO i,s te dfkke,maar da;t zal bet,eren >>. En ,t beterde.
Guido werd e,e,n flinke l,ee,rl;ing; stud,ererdre, vo,ot.priiers'flsrr en hia.d, ho,oge d,i,chtensgaven.*- 't Was Guido Gezelle, rlie Jutia, he,t we,esje van

-Bt*.n*,,., nâàr zijn huis bracht, â." de ch,ol,era
hereris,chte, verteldie. Mairiao die ooi 

-À. 
NlrC.rbdblio_

theek g,et,r6,u,1y 1.2..
__ Juist, ze,i vader. Guiido Geze,lle was to,::n pr.l,este rte Brugge, Iiater te Korrrijk e,n hiij hàeft ve,e,r vo,cr

dre ar'rnen geda,an. Alles gaf, hij weg u" fri; Ireredr ddk_

lyrjls arrnoerd,e. Hi- Iigt hier te Brulg,e brergraven. T,eKorûrijk zu,ll;en wij z,ijn borstbee,liA iiËn.
_ Te Brugge i,s, n,og we,l meer te beairchùigern,, zo,oalshet muis'eum Gruuil,hu,i,se, crud,e stadspoorte;; ;.;";;;:
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scheiidene schoone kerlrren, maâr 't was voor vanrdaarg

wel gewee'st... Vader wee;s nog op dle sch'ilderachttige

g"u,*l.... Tegen den avon'd dtered hij met het gerzih

eein b,oo,ttochtje o'p de eigenaardige va'art'en' de p'raah-

tig:e reiren van Bru'gge. En onze vrie'niden zagen to'en

nog veel o'ude gpvels en brttggen"'
É", * h'et a,votndrnaal sl'iepen all'en he'errl'i'jk in e'en

hoteli...

ilI'

Den volrgenden dag begaf he't geain zich naar Dam-

nrre. 't Was een wandeling van e'en u'urtje' Toen 't

iwin ong bestond en Brugge ee'n g:ro'ote koopstad

**, ***ulde ook Damme, de voc'rhraven' van scùlip-

pens, wer'klieden en handelaau's' En uriû d'ien tirjd be-

,it hut ,t",g eenige scho'one geil:ouwen' Mrâ'âtr h€t

pt*ut*ju ,"{f i. tha'n's zeer stiil' Vader bracht z'iin ge'

zj,n eenst n'aar h'et sta'dlr'uis' Ï{ij verteld'e w€er:

- D'amme is een oude stede' Eens hard heit' Zwin

het land oVersrtnoomd sn de grraaf van Vlaarndeu'en

ontbood, Holl,andrsche dijkwerkers' om de ze'eg'olf d'ocr

kùoe,ke dlammen te breùdelen' Een rwafre dtijk moest

o"*a*oonu* worden, waâr nll Damme li'gt' Ong€lui{-

kigld'jk kon men geen gr'ond'slag le'gg'en' omd'at een

nù"*ioor. p*t a'lle stoffen op'slo, pte' Een hon'd
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sprong elken dag hullend rond di,e bron. De o.pzichter
werd" eiïdrel,ijk zoo kwaad, op d,it d,iier, dat h,ij het in'
clen put wierp en onrniddelltjk wars de bron Sed,ernpt.
De dam rver'cl nu geltegd; een s,ta'd on'tsto,nd en, on,t--

ving de,n naârn van Hon'clrsdamme, lhter Darnme. De
hondr d,i'e'r legendre komt no,g in 't stadrs,waù)en voo{r.

Diit stardhuis lverd gebouwd in dre 15e eeuw. Deriti€f
j,aar geleden driende he,t nog tot herberg:, mala,r in
1895 be'g'on m,en met" het hrers,tel. Kijk dâar aan den
lac,hierhoek van dren gevel ziet ge in ee,n beugd fwee
steen,en hangen.

Ean o,r'erleveru,rr-g ver,telt. d,aù deze steenen de wa-
tierhoogte aand,u'idten van een overstoroomiing, die 't
No,o'nden van Vliaanrderen teist,erde. Dri,t giebeurde dfk-
wi,jls. In September 14?? rzerd,onkern Oostkerkes Lap-
s,oheure, St. Catha,rina buiûen Darnme en 'Westeapel-

I'e, arll,e gem'eenrten hier rond. Toen dreven te N,ieruw-
poort dte sehepen op de kade en stond in de kerken
van Oostenrde het water bijna ciri'e rnerterr hoog. In
1609 brak het wate'r u.eder over de larndstreek los. En
de, rnens,che,n klromnrcn in dre borom,em en wer:dên na
e,e'n angsrti,gen naeht doo,r sch,epen van D,arnrne uit-.
ysn'rgnrdr€,, o,ve,r d,e akkers ge,rerd.

E,en twee,d'e legandte ze,gi,, dlal, de bouwme,ester van
't stadh,uri,s het a'antal'n,oodi'ge st€,enen zoo namlv uii,t-

ge,r,eke'nd had drat er m,aatr twee steenen te v,eel ge-.

krocht ware,n. En voor de aardighe,id hdng men die'
daar op.



Maarrrlencirerntkt,datdezebeugelrn:etste.enen8e-.
dlie.nrd heeft, orn he'm aan den hal's t'e hansel 

-v,an

kwara,dtspre,eksteir,s... D'ire lllroers:ten zoÛ e1e-n wapdelring

door de s'ta,d maken. Dat r'va'ren stra'ff'en ui't deri

ouden tijd.
In hel s,tadhuis zâgen de reriziige, s cr'ide vr'c'rwer-

pen, eren g'ciho'one schou'vv en €ren reru'sachtlige v.uu:r-

ians. Ond,er ireÛ. stadhuis irs ee'n lçeftder me't siierlÉjke

ga*u,luuot en kol,omrnen'

trn d,en gevel van Damme's stadrhui's is eên pla'at

aangre,i-.ra,cht met d'e n'arnen der ge'sneuve[rdre' dorp's-

genÀo,ten. Voon he,t ge;bouw sÉaa't heit standhee[d van

àe,n Vlaaun,schen d,ic'ht'er Jacob van lVfaerrlanlt' diie in

d,e 13,e e'euw l'eefd'e.'Bn waÛ la'tre'r, a'am de gloio't'e' ou'de

kerrk, we,e's' dre he,er Blgnke op e'en gedenkrs'teen v'ân

lVtraerlan't's graf aandu'i'dend' En vadier v'ert'elde'

- Joco,l, vain Ma,erlant s'tiirerf in l-300' Varn zijn

trevenwe.e,tmenwei.nitg.lVaarrlschjmlijkwerrdhijte
Damm,e geboren, i:n a'lùle gevaù troch in Vla'anderen'

rnraraï rvûûnclre lang in Hoil'and' Later rve'rd' hij grif-

iier te D;am--mg. Hij wilde da Vlarninge'n oinûwikke-

l,en. Daairorn ver{el'd'e hij hun v'an dre'natuiur' de lvcn-

rl,err,e'n d,err direr'en e6r planten en delf'stôffen' van tle

gewijOre en we'r'eldlgeschie'dre'nis, hii vermâiande de

Lnnu.t un go'ed t,e lteven' h'eketrde de heensc'hzu'ic'ht'ige

odlelen en clle slechte rechters' Hij s'treerd tegen mii's-

irrujl<en van z,ijn t'ijd en pr''"'es heô onderlvijs a'a'n'

Hij werii hier begraven cnder een zerkst'e'en' Ma'ar
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het was voortdurend oorlo'g ex] m,en vergat ha er den
beroemden man.

Ee,ns in 1584 krnram e,en voo.rnarne Bruggel'ing, Jo-
ânn,es varr Belilie gehee,tem, naa,r Dam,in.ie, v/a'ar hirj dlen

pastoro,r en d,e overhede,n ging b'ezoeken. I{ij vrars lamg

do'or den g,ord,sdiens,to,o,ric'g te Keul,en gewerêtst.

- trein,delijk ben ik weer i'n irrijn vader and tierug
en zrie ik rnijn vriendien 'weel:, z,ei van Belle. En ik
wensich ook d:e ourde gehouwen te b'ezoreke,n; iarflen wij
oers g€ziârllenlijk naar d,e kerrke gaan !

In de ke,rh s,tapte vân Belte recht naar e'en zerk
dlie bij,n,a, geheir onder ka,ïk en si,ijk verborgen was.
Hij bekeek ze aand,achlig.

.- 'Wart zo,ekt ge toch ? vrceg e,en dter gez,ellen ver-
won.d'el'd.

- Iient ge dieze,ze,rk dan ni,et? Ze sluiit't graf, van
een volornaâ,ïn inwronrer uwer stede.

-:- Nu ge dart zegtt, herinner ik mii, ook zo,oriets van
rnljn vader vernrorne'n te h'eiirbiern, z,eri elen dier m;agris-

trat'en.
D'e ka,lk en vuiln,'is werde,n ve'rwijdrerd, en dle zrerk

vertoonidie dan die beeltenis varn een zittemden man"
l,ezerndie in eren b,oek dat op een le,ssenarar lag. Nevens
herm bemerl<te men e'eil,u'il, het teekern dien wirjshe,id.
De sûeen \r€ntrnieildde brorvendlien den naam en oenige,
Levensrbri(jzonderhiodre,n van den persioo[l, diie hje,l be*
g:râ^ven was.

Va;'n'Belle oqrtoijferde het opschnift, dlat in 't La-



:tijn lvas, e,n n'u kwa,m het uiû, drat noen hier bii de

laatste rus'tplaalt's van Jacob van Maerlant sbond'

Eeni,g:en tidd werd dre belan'grijke zenk in ee're ge-

hroudpn. Van a,lùre kanten kwame'n vree'rndeliiurglen nrâar

D,amme. M,aar rnen zei, drat m'en het graf gervonrden

h,a.d va,n Tij[ Uiùenspiege]''

Men verwa,rde den vad'e, der Dietsche dribhÉlers met

een kluchts,petrer. Door dre voeten van'de kerkbezoe-

kers was d,e af,beeùding van Van Marerlant eeni'glszins

sfigesleten. Mon aa,rlzag den lessena'ar voon een spie-

gel, en dirt wootd, gevoe'gd bij den ui[' vorrnd'e dtus

iJil"nspi*gel'. Mein zegt ook, d'a't onder die afbeeldd'ng

ge ro,uwen s'tond: < Dat e's uwen spi'egheù >t Imrners
-Vain Ma,erlant mooht drienen tot s'piegei'' to't voor-

beeld van het nagieslracht' Maar het volk lras dre hailf

uitgewis,chite I'etters al's: << Dat es Ulenspieg:el >>'

ii:jt Ui,tun*piegel had meer indruk op de gremoe-

d,.oun gernaa}rt dra'n V2[] Maer]rn't' Zijn geschl'edenis

is d'e uitvindin,g rra,n'een zgkeren Thoma's Mûrnrer van

Straatsilourg. Het boek werd zoo' gilâ'r'rl'€ geile'zen' dat

rnren h,ert sch',ier in ale tatren overzeùte' An'd'enren vo'19-

d,en d,e hisùor-ie na, 7æ hirer en d'aar verainderende' en

zoto kr.egern we ook on%en vlaanrrschen uiiensrpiogel.

Tijl was een eoht'e schalk, die iedereen poetsiein srpee[-

d,e.

Al di'e fratsen en poeôsen ve'rmaâkten 't rnolk' En

toennu'tgerru'chtderondedeed,datUi$enspiegels
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graf te Damme gevonden was, stroomde hert volk er
heen.

D" pastoo,r ergerde zich aan den grooten toeloop,
en liiet de zerk omkeeren. Dam blieven, dre weermde-
lingen weg, maâr ook de ste,en werd we€rr vengeten..
Em wan'neer, in 1830 en l,alter, kuns,ùen en wertenschap-
peon in onrs Iand begionnen te herleven, \4.erd ook wee,r'
de aandaaht der gsleeïden op Van Maer,l,am,t g€ves-
tied. Eenige, oudtre,idku,ndigen moesten de grafzerk
qpzoeken, maar deze was uri,t d,e kerk van DamrnÊ \,rer-
dtænen. Na }ange nasporingen, kwam eindre,ldjk de
waramheid, aan 't licht. De zerk ïyas met and'ere graf-
steenen uit d,e kerk v,erwijderd, ltarg laingpn ti'jd, op.
straat en wend in 1829 do,or een beeldhouwer uit
Brugge gelcocht. Ilij had die ze,rk verkapù,ûo,t kapitee-
lear voor't lrcrkho,fùrek te Sluis:

De reizig'els, zagen ook Damme's Ïrrospitaal dat door
grarviin Johanna va'n Constaratrinopel gestichrt weo:d, en:
dtus a,l bijna 700 ja,a,r or.rrd is. M,aar het werd, llater
heorbourrd en vergroot.

Te Da,mrne nam db fanr:llie Blanke het bootje dat
op hret kana'aù naar Sluils vaafft. Dat was e€m aa,nge*
naram tochtj'e, want oolc hede'n schÊen de zon. Men
zart ap bÊ't dÉe. Vader wee"s d€n æfrarwr tonen van
Oostfierke. Tlo€n h€û Zwim nog besùond, brrandde op
diien torw een liciht voo'r de schippers, v€rbelde h' '.

En hier in dle buiurt l'ag een stad, di'e Me'urr,i'kenreede,
heisùt€ en ook varr sehoepvaant ern handel leefdie. Nu.



kan m'en de plaa,ts ni,et me,er r,vijzen, waa;r ze l'ag...
Itroeke i,s 't I'aatste dorpj,e... En thans zoiu men ni'et
merer ze,glgen, dra,t he,t ee,n,s gen stard lrais met pak-
hu,lrzen, kantoren en zel,fs eern hospi,taal voor schip-
breukelingen.

- Hoeke is een grenskantoon, vertelde de heer
Blanke. Voor all,erhande waren, d,ie men in Betgië
brengt, mro'et m'ein aan dte rie'ge,erin'g eren belrastiing b'e-

talen. Men nio,ernt d,ije invo'e,rrechterr.
IV,aar ee,n sporor-, e,en tram- of esn s,te,ertw€g, of

ere'n rivi,er, een kanaal, over de' gr,en,s vûreirt,, s,t,aan

mee,srtali toJrkantnr:en, waar men di'e r,echten betlaalt.
I-;angs die g'ehe,ele gtre,n,s' ein orok lan'gs de kus,t wa-

ken ambtenaren, want vel,en wiùlren go,ederen binrne,n-

br'engen zon'der rechten te betalerr: 'l zitln bliauwers
of srnokkelaars. Wo'rden ze be,trapt, d,an, v,erliiez'en

ze hun \4'aren en kri,jgen ze'bo,e,te of gevaing, of, bei'de
str"aff en. D'e sm,okke,laa,rs verrzinnren a,lilerl',e'i l,irsten orn
de ùclbe'arnb,ten te miislerlrden. E'ens trok een bulte,naar
over d,e gnens; en o wo,nder! juis,t bij 't tolkantoor
scheidide de bul,t in tweeën. Ee'n d,oiurani,err wiùde d.it
zo,nd,erli,ng v'ersohijnsel eens van n,ad,erbij onderzoe-
ken... en de bu.It bleek een baaltje ko,ffie te zijn. Op
,een aindrere plaarts girng een \,ïo'urtr van 't eeme liand
in 't aradere Lanid; 't woeù em daarom zeke,r dru,ffeld,e

ze hatar kim.rije zoo o,nd,e'r haa,r ma,ntel. Een d,er tolbe-
amtrten scheen een kindervriend te zijn: hij bege,srd,e

't kl,e'intje eens te zilen, 't Wicht w&s v€Ln, tabak ge-
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Te Sluis.



rMsù{t ! smo&<kelen is driefsrtra;I. Mern b,ssùeeljt tteur staat"

't Is d,e p,fichrt, van ied,er burgpr de wprttem te mbi'e-

drie€n..
If. m"t krwam ùe Slruis aan' wasir een Eollanrdsch

tolù<antoor is... Maarr onze vriend'sn haddbn geen

goed'eren me€...
Sluis k,:n'dien de kin'd'eren wat door het verhaal uit

de < Kioldenbirblrirotheek > < Jantj'e van Slturis >' Zp ra'
gen Janùje in den toren. Ze wa.ren nu in 't' butiibenlnn'û'

De hoer Blanil<e was tot hier droor gseape& omdat bili

er een tram wor lGrokke laon nemem'

De famiùile no,enrnaraùde te Sùlris, dta"t toch ootr nog

een oqrdb Vlaamsche geryteentP is'

- We zidnr nu, in Zeeuwsch-V'le'andffe'n, veorteùde

vader. h dit gewe's't l'igt ook Bi'ervli'et, een oude

Vùaarnrsehe stede. Dasr woon'dp e€uwen gelreden Wil-

tem Beukeltsa. In zijrn tii'jd lrag Biiervl'iret aant''t water

errwoqndsnerveelvissctrers.ookWiiililterrrBenrke[sz
oeûemdie d,lt bedr,iif uit. Mieor vibg to€û well haring'

marar laon diie niet ver verzenden, daar ile visch te

Sro* bedi€rf. \ilileilern Beuùaelbz vond'het m'idde'l u'it'

*tr n*itg lang te bewa"rren' Door een sne'de wrwiÛ-

d€rde hij de ingewandte'n van dren hari'ng' Mern noern-

de drirt knken. En van toen af verhpndeldp men haring

itr zuilk een hCIeveelheiô dn't men va'n d€ Yllamlngen

rei, hoe ze meer grrud'uit dp zee haralden dan alrds'

ren uriù de,n eËond,.

I,n de kerk r-an Biervliet is op een geldeurd raam
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Wiililemr B,e"uketrtsz rno'o,rge,stoltd. Die winrdwijzer van het
stradhuits heef,t den vorm van een haring.

Ka,rel V bezocrht te, B,iervli'et 'W,iffierns graf en at
d,ae.r een harinrg, als hiu,ldre aan dezen verdienstelij-
l(ein \ta,rniing. Maar nu kan naen diat graf, niret meer
aanwirjzen en Bitervliet zelf irs, e'e'n l,a,ndboru{wplaa,tsje

geworden.

EINDE.


