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DE KLOK VÀN STUIVEKENSKERKE.
*__-<(>)..__'-=*_

- 
Ç1s,o1vader, vertel ons een be.etje, smeekten de kin-

cieren.

Vier waren er : Jan, Willem, Karel en Marie. Z:
ç'oonden met hun ouders te Gcct. lVtraar groctvadcr
leefde ook bij hen. Eigenlijk kwam de grijs;rard uit
West-Vlaan.deren. Hij had ginder handel sedreven en

woonde tc€n ts Stuivekenskerke, een klein dorp bij Dik-
smuide. Doot een zeer droevige oo'rzaak was hij na.-i
Gent gekomen.....- De c.crlog had hem uit zijn huis ge-
jaagd. Stuivekenskerke ligt l-'eel dirht bij den lJzer. En
toen er daar gevoch,ten werd, in 191,1, moesten grcot-
vader en grootmoeder Landuit vh:chten. Ze waren 7ang.

gebleven, juist als de brave onderw.ijzer, mijnheer Hen-
drik Degrave. En rnet hem hadclen z: ond,er granateil
en kogels, onze soldaterr geholpen en gewonden ver-
pleegd. Maar op den duur konden ze het er niet meer uiq.
houden. De huizen srortten in. Brand tuaedle en het g:-
va.a.r werd te groot.

Grootvader en grootmoeder sukkeld€n naar de Pannr.
eû vân daar naar Frankrijk. Or.er E.ngeland cn l-lcli.rr-1,'
'reisden ze vervolgens naar Gent, waar hua zoon woon.
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de.'r Li-:ial trr,/âren î. bij hem. ln" zrrlk een vreeselijken

tijcl roeken fr.rnilielerien hr:lp en troost bij elkaar. De
ccrleg dr:prde l:rrg, ï"ia elrie jaar stierf grl'otruoeder, Bin-
delijk vras cXe ooring r:.it"

Gracfvarl.er had gi:aii zin rneer, ofil naâr $tuivekens-
kcrkc trrlg te kesr*n. lran liet ,Jcrp was trcurvens niets

ll;eer *irer geb{*','en" t}: mensel-:en vrtnonden in barakken
en nac-lisn T;our,r'Cen.,rr r';r] Ii'err $tÊÊnefl huizen ; nrJeî
gro.*tvader l-.anrir:i'r l';*n er r:ict a:l:l elenkefi eirh elaar op-

nieuw te vestip;en zonder zi.ln goecle vrouw. Hij zcn er

';l te eenzaàm c:r verdrietig ieven.
ï-iever hieef lrij dan bij rijn zoon en schosndochter

cn de vier i<lrinJil;r.ileren, clie lrem zoo' &erninden. fuIaar
wrel sprak hij nc.g geei:Lre over Sti:ivekenskerke of Stuu-
vEtjrs" ;oeials hij zije geboorredcrp ncemde. En drn
haakie hij rllerlei or:c{e lrerinrreringen op. S/at hoorden
cie kinderen clat gaarne !

zco vroegen ze i]rm Ê"1, ï.vc?r oi]l wrt te vertellen...
En grocrtvaeTer bei1cn"."". I)u kJeinen hadden sommigt

dingen lvel nieer'geherorel" maar dat gaf niet. altijd von-
den ze er ïlr€er fiieul'i' genr:egrn in.

* J!, hhrlereq" irri grocr'tvader,, rve hac{den een oud
en nieulr Sîuul'et.jes. Ik [:cn op lret ourj seboren. Daar
s'tocel ce* g,i:d",:*ir 1..erk rïlet ern trlo.o.irn toren, een der hoog,
$te vâi] Ter.rrne..Ârnb;rrht. h4aar: cjr kerk was bouwvallig
geworclen en 5tûrtte ir, Nu fix.rr.;::rn we een nÏeurve trou-
lven. f)e hr*r'.t'rn 'i: d'rrn witrcl* die kerk een aind verrjer

ecttefl, sn dat gri:r:r:rde. Ï,ï.cad cle srieuwe kerk kwameq

*4* ::- 5 -.-

e.r dan ook huizen €n zoo ontstond claar Nieuw-Stuiv*-
kenskerke. Het c'ud, waa:: ik llrig bleef lvo'nen €û $.îaô{

ruw vader geboren is, werC stil eir verlaten" Het puin

van de kerk lvas ç'eggertlimd, maar de toren bleef staan'

Op een st€€n stond Xrec jaar X5V2.,'," Tcen is de toren
,hersteXd" \ru'anr voor?el(cr $'a$ hij veel ïrû,ege{ gebouwd,

De toren had €?n gr.tq)'ten ee$ vijf kleine snrit'sen

Einnen rvas €r seo v,rentelirap. FIa, iJc trlen er dikwi;ils
o'pgeklornmen."., en daar bov*n had<tran we uot'îl schq>on

vergezicht.'LV-e zagen T)iksmuiden, lrïiauwpoort, Veurne
en veel dorpen, cn bij wat klaa! weer, tostende en Rrug-

9e...
__ En Gent, grootltader I vroeg Jan.

-_ f.[een, Cent was re ver !".... ],{aar dicht bi.i ons

teed toclr de trein vanVexrne naalGent en, als ik hem
eag, peinsde ik alrijcl eân ri-w vader en moeder En âaïr u...
Ik ben dan iater oole op In{ieu',v-St'':1."'ektnskerlç.e gaarr

wonefl.,... En nr-r zatr ik u lvet vert;ellen van onze c*de
klok. Di'e rncest velhsiz:en. TvÏee veel n:.aeite haalde men
ze v.it .clen icren. i.'der: :,,:ca ze in den nicsr,t;eql hangen.
Idaar de r.rier;-ll,e fr,rril içâr ts z\r/irk ïrlôr de i'"1o':ke kiolc.
Vfat darr T \Â,rel" r:icrl rll;raL.;,:.e naast de kerk een sarnenst{l
van balken en hing daar cT* kiok aan. Ën m.en luidde r.'
Cus bulten in pl::ats n'rn iilnen eTen tcren.

Elken al'ond rm ii::r ç.*r m'oest 'ie kIækkenhaide'.
luiden. E)at w;is :1*û eefi g.\Ëronte. In vroeg.ere jarel
deed men rjat in rXÏre starl ,irl in eik clcri-.. Àil; cle a'uçnd-
klok luidde, uloesfefl qie in','ianeis hun vuren uiteloen



het vuur in den haard namelijk. TVant toen was mert

veel banger voor branrd dan nu. De meeste huizen wa-

ren nog van hou,t en ôe daken van, riet of stro'o. Denk

nu eens hoe een vo,nk uit'e,en schouw een h'eele $traat''

ja, een halve stad in bran'd kon steken. D.rt is meerma-

lcn gebeurd. En om æ blusschen hadden de menschen

geen pompen als nu, maar z? moestet' het' watef

met leeren emm€rs aan'dragen. De vlammen 'ware 1

rapper dan zii ! De gewoonte van die avondklokken te

luiden, is dus hier en 'daar blijven bestaan. Zoo was her

ook te Stuuvetjes. De klok kondigde het politieuul aen'

De ,hetbergen moesten dan gesloten worden.

Onze klokkenluider'wâs nog al bang uitgevallert. En

hij niet alleen ! Veel rnenschen ge'loofden aan allerle:

flauwe dingen, allerlei ônzin. Zoo zongen wij als jon-

gens dit versje I
En grootvadet zong het na :

< Schapertje, schapertje, rute, ,tt' tu...
Waarom laat ie joen schapjes niet uut.

'k En durve ni van den beerewulf,

Den beerewulf die zit in't riet,

'k En ho,or hem nocb 'k en zie hem niet ).

De beerewulf, ja, dat was een aardig ding, kinderer.
Maar ik zeg u eerst, dat ,bij niet bestond en nooit be '
staan heeft Veet menschen wâren er'toch bang van ! Her

wil een wolf, die zicb kon veranderen in een hond en

*.6*
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clok rvei in een rnénsch. Als iemlncl laat uaar huis ging'

kwam de beerewulf soms uit het riet gesprong€o, recht

op deh rug van dien sukkelaar, De man kon hem uriet

Van zich schudilen, Hij moest dien zwaren last dragen

iot aan zijn huis. En zweeten dat hij deed ! Maar de

beerwulf deecl toch nog wijs. FIij plaagde zoo vooral
Cie gasten. die veei te lang in de herberg zaten in plaats

van bij viouw en kirrderen tiruis te blijven. En her gc-

beuide dat hij een dronkarrd in dc Reigersvliet of in een

arider vaartje smeet om hem nuchter te maken. En de

kerel moest dan nraar z^en, dat,hi.i weer aan den kant ge-

raakte.

Ja, ja, z'oo vertelden de mensched, maar 't wareû
allemaal fabels"

Doch onze klokkenluider geloofde er'wel aan €n aan

nog een hoop dwaze dingen meer.

Eenige gasten rvist€n dit en besloten hem eens een

poets te bakken. Luistert maar 1

Op een avond mo,est de man weer gaan luiden. Hij
kroop op den klokkendtoel, om met den voer de klok in
beweging te brengen. De klok zwierde wel.... €en, rwee,
een, twee, een, twee...... maa( wat was dat ? Er kwam
geen klank, geen bom, bom bom ! En de lui.der sprong
van de s,toel af. Om eens te kijken wat er aan scheeldr:

denkt ge ? O, neen, hij was veel te bang { De drvaze gasr

hep een herberg binnen. Hij was zoo bleek als een doek,

-- Wat is er 1.... Wat is er. ?.... vro€gen de menschen
die daar z,aten te babbelen.



*- De klok.... o" cie klok l
_ l\d361 wat mer,de klok I

- 
Ik heb geiuid.... maar o, de klok.',. de klok ! Men'

schen toch, dc klok !

- 
Spreekt dan ! Ge i:ebt niet geluid ! V/e hebben

toch niets gehoord ! Z:'jt ge niet wel bij 't hoofd I En ge

beeft over heel uw lijf I

Zoo riepen de menschcn in de herberg.

- 
J7, ik heb geluid, rnaar de klok is betooverd I

kermde de man.
Âllcn lachten lcid. 7''j gelaatden aan ge€n tooverij...
'_ '1 [s toch rvaar ! verzskerde de luider. Ik heb de

klok gezwicrdo rnaar ik hoorde niets I Ze is b,eco'overd,

zeg ik, heelemaal betooverd !

-_ Dar wiilen $'e zicn,.. riepen de dorpelingen.
Ze vro,egen aan <icn waard oln ecn lantaarn. En sa-

men gingen z.e naat de koppige klok, die van avond haar
stem niet rvilde laten hccren. De luider zelf kwam voor-
zichtig achteraan.

De mencchen bekeken de kiok,, diie weer rustig aan

den baik hing. Ëen barstte in l;rch,en uit.
--- 'k Geloof het wel. dat de klok niet klinkt, de kle-

pel is wcg, riep hij.
* J2, de klepel is er uit t zeîden de andcren drn

eok.
f)e luicler kwam ibeschaa.rnd nader. En nu zag hij,

ciat er geen toorrerii in 't spel was.

De menschen hoorden aan de kerk gelach. En kapoe.

nen liepen weg. Deze wisten er rn€€r van. Maar ze :ler'
tr,-cnrlen zicb tiet, De luider was kr";aad. En ook verie-
gen i Èic.re zouden < e cïorpei'ngen he:n voor den gel
i;oucien crn zijn dom bijgel,rot !

D,en voigenden m,o.r'gen vras de i<lepel nog niet terug.

ile br:rgeineester ho'orrie "e geberircie. i-lij iachte cok eens

ciin Ce grap. .\Iaar nr-i 1v;13 'i lvei i lje poettenl:akkr:r;

rrc3st.n den lilepe i te rugbre;gen. 's ^.-i.ld.igs was deze er

i',o.g niet. Dc bnrgcine€star iief dcrr vclclwachter lon"i
reggeû, clat rnen ren kiei:el ciadeiijk ii:ccst i^erug bre:.-
gen, idiem;,irc s;i.rc,:n iets v,:.n den kicpei te lveten. I).3

luid,er c{urfde zich cïen gansr}:en dag niet ver[o's-ren. Eri
:, avoilis w;is h.:; oirl"lc,sdig zi,1n gewoorr werk te ver-
r.ci:rleil,.. Zonder" kiepei zor: zijn kiak iminers nog i.rr.
r.;i;\'-"r'(i zijn 1,...

Dcn vo,lgencien elag wrs de lrlep,el neg, nirt ;r;'''. tl-'
burgemeestar speelde gev'eidig cp..,...

** T'egen wien, grooir,ader i l'{csg J;!n.
-'* T-egen.... niernand I I-Ii.j kenrle Cen scl:r'rlciige nier.

De veidwachter rn.,rcsi iiuiszceking dcen, Ftrij ging bi,j
de gasten, ciie ais gral:pcnmakers !:ekend stonden, rnaar
rtiernar-rd wist icts 1'36 {gn kie6r.;i ai.,. Dt veldwarirtc,
kon nrets <jcsn, En's avcnds ?:weeg de klo,k weer, Maa,-
's morqens hirrg <i.e kleç,el c,1: zijn rlaar.-". i)c ee-- of ander
haci er hem's nachts gei:ung;en. Fliernencl i:eefr coi:
E;erveten wie het gr.r,...ir js. En dc klokkenluicler hacl
rnaar liever, daL er over tlie geschiedenis nlet ver<icr ge-

sproken werd. Toeh rnoest hij nog al eens iets over dien
^-8*
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klepel hooren.... En de rnenschen zeiden, dat de kabou-
ters hern zeker weer op zijn plaats gehangen haelden.

-- De kabouters, grootvader I vroeg Willem.
.*- Oc'b ja, d:rar waren bij o,ns cok wel vertellingen

van,,, De kalrcuters $,raiJen kieine lnanireties ffer lanl,c
baarden. Ze woonden in den gr'on'd lans de kanalen.
Maar ze bestonden cek alleen in Ce verbeeiding van som-
rnige rnenschen, Er ra'as refts een ic.erin c,r Stniystr{ens-
kerke, d.e nor'it tevreden kon zijn" Ve hlei een g(oore
i:oeve, paarden, kceien. l'cei land, en tfrch Ea:, ze alrii*
:r^ I'r lrtln,:r,:. T-ïa.'r û1.;;1 r{/is ai T :tt o"'ee.{ i::irl-. ?: ztl
r!efl 1"ecl rijker wille* zija. ûp ?rfl âv{:r:,i s.*r',i..,', r,.
{jr 'weer rver en opeens st$nd esn ka}:outer rrôôr hen"

- w*ci,.nrensc!.:m. :iei hei i,;le,:it ryilnr,rel;e,,;e moogt
drie'rvenschcn doen en \t'ac ge tre{cerr. zLrh ge dadelijk
kri"jgeri. Maal pas cir, sarnelt dr:ie rveir:,ci:eil. hocr..
cn niet elk clrie,.. e ir &,eg r,,'as de k;rtrlut:i.

De boer en de boerin ri'êreli û, z{; c bi-j... Nu zondrn
ze heel rijk zr.iri....

--- ik zal de wenschen doel, zei 
-de 

vrourr'. i\4;r.:rr er

cens goed over sl;lpcn,
"- N*en. riep de m.;iu, ik ben ce l.;ars en hEr is rias

mijn recht te rr'enschen.

Ën zc,o begonnen ze re fw.sten.;:i eiSer en erg€r.
F{el venster stonC ûpen c;: ;lr vroiirv, Ctt zee,: k',:,tarl
w'as, riep zander nadenken :

-* Ik wilde, dar ge in de:.r peerdbcorn vl*agr 1

En wip, de baer schoc'r :ls een .",ûgsi d{lôr het raam"

'iecht in den perelaar I De sairken sloien rich orn hem efl

h-j kcn er n,iEl uir. Firj rvas rvoeclenii cn scforeeuwde lot
z-ijn vrouw ,

-* Èn ik wensci:re, dat gij in den appeiboom zat I

iîoep, r3e vrouw vio,og eioor het Yenster' netjes in dÊu

.:ppeiboo,rn, Ûaar::aten ze nù recht lege:ro'ver elkaar'

Ën ze h;,;icicn irla;]r eet:t wEns;h rflesr $'v€l'' Ze konclen

no€{ Ern T<asreel vt.}gefi erf cen zak goucl, tnaar wâ't zou-

den zij er àan hei:b,eq. ais ;e alti,ici, dag en nachtu Zçtner

en 1Â,t,irter in cien boom gev;lngen z.eten. Ze w-ensclrten

dus rna:rr saillell wrel ve.lig naar b'enede:i te l";.tmen' Ea
dac gebrurde dan ooF"" Ze sicnden \ïctr op den glond
en de drie lvenschen waren vcorbij.

Z* hoorden icm;r.,d luid laciren. De kabcuter stond

claar weer çn zei :

-* $/ei, beste nrerischen, ge hebt nu een goede les ge-

had..... dte ziet, re.a{: cr ';an al Lr.w we{lschen en verlan-
gens komt, Leef fevreden, en ge zuit gelukkig zijn I

Ën weg was hcf r/enrje. De boer en de bo'erin begle.
pen nu toch hun dwaasheid,

In een ander r'erhaaltje van de kaboutEr$ mûchteir

een hsuthakker en zijn vroury cok drie rvenschen doen.
Ze zouclcn wachten tçl 's rnorgens. Ivïaar wet
later irr den avond kreeg de man honger en hij zei, zsç
zonder n;denkcn l

--. 'k 'Wou, daf i]c een smakelijke wûrsr in de par*

had.

Opeens hoqrde hij < sis, sis >>, en ja" h'oor lde eersrr

'rtt
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wensch wâs vervuld r daar lag een worst in de pan t€
t'raden. I)e houtlrakker schrok gewekiig en zijn yro'uw

rvcrd krv aad err, ricp, zçn<træ e igenlijk te wete r
wat ze zei :

.- Dsmssl, ik wou dat die worst aan uw neus hing.
\fu'aariijk de w-orst bengelde aan 't topje van zijn

rr€r.rs.., En nri blee'i u nrg een rvensch over.

- 
f{311, rve r:.iiien vcei gci6 wsneii:;n cn dan een

gouden kcker onr ci;ie rvtrrst iaeen rnakerr, traostte dc

vrouw.

-- j-.!tnl<t ge ci;rt ik atti.id met zoorn ding aan rn-jn
rreus w,il lo,o1ren i' riep cle rnafl trit.

En hij ll'cireci.iÈe flraar gauï/, dat de worst er zou af-
valien.... ii:c rvaren de dr,c weascl:eu gedaan.... Ën de

lieden hadden aiicen een wûrst van zeven stuivers...
-- En rrli zijn er geen kaboniers rû€er, vervolgdr'

grootvacier. Vo/erkcn is de bo,o,dschap en dat is maar 't
lresre oolc.,.. scl:aifen liggen nier vûor 't rapen.... Eenige
mannen vqncien cen0 rerx st€en, ï{/aarop gebeiteld was ;

O. ',vonder boven wonder,
V/ie weet, v'rat ligt hier onder.

-- Teker veel gekl, meenden de mannen cn ze zaùdrcir

clen steen cnrkeercn cn zoo rveg wentel,en. 't 'Was 
een

gcrveldigr rri;eid. Ic nrvcctten er bij. IÀarr 't lukt,e tocl-..

En op den anderen tr,lant laeen z;e dam ;

{.}. .,,,,.rr hcu ik **iij.
' t).lr il" iig cp nir,;n andtrr ei.! I

De mannen v/aren gefept.
Ja, dwa,ze menschen, ciie aan al die fabelen geloo-

v?n;...... Een sprookje is aardig en vcrmak^eil.ik. Marr
bijgeloof is dv,'a;s.... Vrie hei:ben zûo eeits een kneci:t
gehad... Loden,' ce n bi:vcn kcr,:1, it.';u ock zija: i:e.;f ,l

yol allcrTci Coiirrne verhaien en gelii'reden. Ik grtf hem
eeûs ecn rilts iiln gesci:enke ear irij wi.lde llci ir',:t;,r1$€rn4n
I)ag zou ruzic ilsschfn cni b;cl:5cu. f :r'.s i,.:s ;,i.j c,p een

kermisnr.ral genoodigd ; hij Lwirn cle Ccr,dende aan....
en hij ging weer heen, al srinulde hij gaarne.

-* Dertien brengt cngeluk, zei l'ij, ncr of derticn
m?er te zeggcn zcu hcbbcn dan twarli.

Op Vrijdag rvil 'rij no+if een nieu,*, r,reiii beginnen.
' 't Zoi nict lukken, hield hi.j vol... Zoo had hij

allerlei vooroordcelcn.
Op een avond storrûde tr-"ij onzc krmer binnen. FIij

wes zr.o buiten zin:rcn det I:ij hng;it over een sfoe!
viel. met zijn armen tegen de tafel bonsde, en prp ulr-
stootte. die juist klaar stonel vool o:is al'ondmaal.

--- Br:s, huilde hij w-eer. O, ba;s toclr !

Ik'vrceg v./at ,e( hem cleerde.

-_ Eaas, hulde hij weer. C, baas toch !

Ik trok hcrn reclit en 'k wcrcl Lccs. Zeo onnoozel
cioen vnos een rnan ! En dan krE ;ln 't pit. ,{chtef ons
huis zar cle beerewarlf. F{ij wirs naar hem to,egekomen.

t!
;

,
t

+

_t?.*
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lk pakte den grootel lummel bl; den ârm en nam hsm
mee naar cien beerewuif. Ik moesr er mori.re voor doen.
\iie;roordcn gr,oep en getrcr.

=-- I-uistcr. baas" de 'u:erewuif zu anderc menschen
na I kermde i-ocieu.

Hi.j w^i<ie tveer rvegiocpen. ûraar 'k trield trcm bii
zijn vesL,je. Err cle l,.ange krrui moesr verder mee. Ja
renige dcrp;iingen z;rren rJen beere*'ulf achterna. En
\{,"eet gc wic <ja i:erreu.ulf rvas :'E,err uitgebroken koe, di,:
den ]lof \.r{, ?ei'r i.,uurni,rn le..lijk toetakelde en door de

.ira"g w,icic brekcn, io;;r cuze i-.necbt voorbij kwam.
Onze baiirnl;:n r1r zijn zect, in cicchicrs waren nu druk
bezig her bc;er op r:,r j.rçier,. Wc hieipen cen handje en
konden d:u irircu,'ulf te lugbrengeri in den stal vân boet
Ve nkeis. fl: linr.,lhl \ï:rs rùen bescira;rmd. Moest hij daar.

"ocr i.:ngrri: c.l: r.:,iner ko.men binnen vlilen en onze
iekkere li:.p ovcr I*i:ci !criien. l.-.

En vrei tt,'..izcr rrcrd Loden niet. Cp een :rvon<i was
hij te Dil,lsrnulclcir aari l:er Krekeltje. zoorls e,en vaartjc
lreette" Lcd,,n z;g ai ollr,rns cen wittc ged.rante langs den
k;rnt oml:c:g !'.ruipen.

*-'t Waierspoo.k. drcht hij. en bij zerre her op €en
ioop,en.,

En in zijn ingsr k?ek hij nier uit en borsre recht op
e€n burger. die bijn.r omv€r tuimelde €n erg kwaa,J
lqerd.

--- Dcnrs.or, w"ri siheelt er u i r;ep die burg,er uir.
*- 't V/aterspook I gilcie Lcden.

.-* Wat, wat€($pook....
-_ 't Komt uit 't Krekeltje'
--* Waar i
'- Dlar I

Lo.den $'r€$ naJr cle plek' De burge r ging zien e rl

vond een groot stuk wit papier. d;r'r cioor ci:n r+'i rC

r:ve r de ceverhe lling vo'crr geblazen 'veiii : ir :En kreit'
kelend gerucht maakte,

'-- Hicr is uu' spook i zei clt Dik-snririJelraat' en h ,i

wreef l-oden krryead rnei het p.rpier in i.ret 1-'^1:, t-t.

Nog eenige ineilscheû bieven :;r;.'.n. L' ;,::1 :rr de g,:-

schiedenis en lachen Lode n ::ii. !'cn \';rii ::r'r' :ien:1e cn-

zcn knecht en vertelde mij't geber-rtc?. Çr;i' 'Jre :net zij-i
Ïroofd vol spokerij zit, kan dw.rzc otltrnûriir:gen heb

ben.... I\4aar ik leefcie gaarne in het rvatarirnd.
Och, kindtren we wconden zoc rt siig cnCer oflzen

hocgen tor€n vin < Stuuvetjes >" En oiz: klok hoor-
den als rve vroolijk wAren. Vt klczg mee, ils rve een f a-

mjlielid of een vriend naar hel gr;f drcagen. ful:ar cver

u1v grootmoeder kon ze niet 1uiden...

De oude rnan zl{'eeg even. Hij t'as ontrcerd.
-- Grootv'rder, zirg eÊns van de kraa.e i vrceg kleir:

Marie, die z,i jn Croef heici nog niet begreep.

- 
Van de kraaie, mijn kleppe I O. ja, hoor 1

En grcotvader zong een l.edje utt zijn streek ;

Zù de kraaie tegen de puud
Puud
kruupt uut

--14*
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Je zou. ;ne stek!.":n I >> zei rJc puud.
'k En Cce ! >; zei de kraaie.

En de Pr-lud
kroop uut.

St:kke '. 't' zci de ! , ii,'.
'k l(en 't gcpcisd 1 : zci '-ie l"r:u l

Dat was op ztjn S/est-Vlaamsih... Een p:rrrd oi *:'r:rl
is een kikvorsch. En een kr:rai zei dcs regen dti: lirii-
volscll:

--- Kru,p eens \,;rn tusschln c'l.rt qroen >>.

Maar de kikvorsch had et niet veel zin in en ant-
woordde :

-- .Ic zoildt mc opn.l.lrcn.
f)'r krari bcl-cqi.,ie <7tî t',:,,i ii: i-iorn c:r cl,e kik,,'orlc{l

q:lolfde i:'ct, hrrj i'.ri'nm r,'ân r-il.ssrhelt hef hroos en hap,
de kraai h;rd i:lm li.rt. t:.'l ir,;ii-iI i5i; ric,:r , xe-,ig.r,.'

vercir,r,"er:n, !<re'ln4: ci :,,-rnr l'tid nol :

---- 'k FIeb bet wel gedacht,

-'* I{raaien zâter1 op ctri,ett rcren rrael rn ze wo'on-
den bij d,e kloi.:, zei lrocviiler ; n!a?r in.jir versje b,:-
do'elf nren dien z'tcrar't:en vogcl ni,er. F:lcn kraai cet ge*:r
hikvorschen. 't frÂoet krair ziin of krane, Tccn ik klein
was, zagen we clie vogels op .lrurr stelten nog aan de
poelen en kreken. En zij hapren wel kikvorscben en
vichjes. Tegen den W'inter vertrokken ze naar,t Vuiden
en t€gen den Tomer over Vlaanderen naar tt Noordcn.
En dan zongen we :

.* 17 -=-
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<. Krane waar ga je i
Naar Engeland,
V.rn Engeiand naar SPanjen >.

Onze streeic \{Iaô zoû schoon : velden' v' e-den' l'ln':-
len, vaartjes, kreken, hoeven, br:crngaarden en dan z'or

veel pracirtige eûrens. Ën k,nderen, die toran zie ik eikerr

d.rg, ili mi.jn geest nog't meesT: Ûudekapelie, i-[ien"{'-

i'-apelle, l oc, Foll-nkhcve. htannekensverie,.en nog zo{)

veel eudere. Bn',1'c i:o'?:den, atrs rve <iocl ds wsiden
..rn Stuuve:jrs w;'ndeldelr. s:ïns kiokk:n v;n alle kan'
ten.... We vischten in de vaLr'ten en çeei visch zat er I 'W;

Iingc"- kijken ttr;r c.e irc;issie rltI'rtc'.:rr'c cn fr]ar ii
rrri?.en ven T.iiei:rvplûrt" di"-cil echte reuz.e n, hocr... maa:'

E;ernaaktvarrlvissli-,.Er.rdanz&'1genr.''eheircuzenlicdj..
e rr 14:e spi:o.rig€n er b,i.i... kijk zûo..'-

En grcotv;Ccr dceC l:t na eû zûng de vei.sjes :

'r: Ài die daar zegt, de reus die kornt.

De reus die komt,
Ze liegen er om.

Kgere rr.eelcrm, kc,::a lveerom'

R. ltzcqoul

S.r moeder. trp ïên r bcstc lrier,

Van 't beste bier,

De reus is hier.
Keere weerom, keere weerom,

, 
*euzegom I

-- 18 --

5ia rnoeder, zet d€ por ôp 'r vuur,
De pot op 't l'uur,

e reus z,et zuur.

Sa mo.eder snijd een borerham,
Een bct,erham.
De reus ziet gram.

Sa mocder, sla cl,e tap op ',t vat,
De rap op 't vat.
De reus is zât )).

In den ouden tr.ld gingen de reuzen in de Sin,t- J.rns-
prc,cessie, ingesteld in de .jare c 1400. Torn de Fran"
schen Nienwpoorr v'ilden nernen, mââr ûp de vlucht gc,
drever $'erden. De vrouwen liaciden toen zelf rne€ge$rre-
cien en jan'Ï-urpin. Ce trurgi:rneester vuurde de burgers
;:an. iiij de or.erwonning af(erde men een kaars, zoo lang
als de stadswailen. V.e werd te Brugge gernaakt van we{
-ll)û pcnd wâs en rnî]r moesf ze ût, een spil winden_
Maar we mo€ten niet v;rir ouie o.rrlcgen spreken... we
licbl:cn :rrn den onzen genoeg gehad I
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iÀri3'"rË vÀT'l sr-uls.
" *-*- i'1 :I --*--'--"*-

Als ge van Brugge hc: kana:'l naar 't Noorden

langs Dammc en Llosttrc'erke, kcrnt ge te Siuis.

een cud sta'Jje. i"{et ;'eir:roott nu aan }iederiand'

.Iantje vart Struis.

350 jaar geieLien'r;.1 !:et ccli nog Vlaanderen.

ric,ernt de stlegi'. nu i-l:luv*srtrl-VIranderen. Ook

keike, in Frankrijk ç'as in dien tijd Vlaanderen

gew€st daar hect Frans,:h-Vlaotl{gr,en.

-20-
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'Te Siuis, iu Zeeuwsclr-Vialnclaren, zier. ge een sçhoon

stadiluis, !Ért ûi:n beiicrt, ci.rr .juist geii-1i't cp'het nu

lrersteicle liieuwpoort. En in irei beii'crt hangt cen groo-

te kiok, ï/aa(op mcn leest : << Vlctcr is lninen name >>.

iViaar er is iets anciers dat ineer de aandacht trekr.
vocrral v;1n Ce kincisien en tocii ock vail gtocèe menschen

die [iiuis bezûclicri. trn cen kici;g:rc siaa,Ê ecti hout€n man-
neke, mcù ecrn hanngr in cie i:anu. iraasË ù:lin hangerr ook
klokiien en cii< kr.v.::rtier sia;t iian'ie rirec ziju iramer op
€n vari clie klûkten, I.1r,t is cie viiorsiag"'c is ecn aarclig

gezicht, re mùer aog d:rai J;.nrje rl;.jcs geschilderd is in
ciaar zsu,pront cle wach6 hcudt.

Eu lraaiom si.Âat janrjc eiaar 3 lk zal het u vertell'en...
$iuis rheeic vcei dcoi cloricgen gelcden. Ën ge ktrnr

dat nog wei zien. Er zijn e'ilaijet zantl.er hrrizen bijna.
De' woningen werdEn vl-,orgc{ weggcschoten.

En zco rn'as l-rei in 16û6 $/ccr eens corlog. Een ben-
cle Span.jaarcle;n liadcicie op {c;i cio:nkrren ;rvoncl Sluis om
tle stad [e vc{overen.

De hc'ofdTnan 1]u 'l-errail mc*nd,e ze gemakkelijh te
n,erneÊ. I)e pccitcn w;iicn wei'g:siot.enr r'^1ââr hrj zau'ze
cp'cn krijgen aosr lisr. fuIet een Xrluek leger wilrtre h..i de

Oostpco:c ricilr?n crl eeil auci.ei:e benda rnoest de Vuid-
[-]oort bestofmefl.

--- $rc beç.r:nen tegelijk, als <ie kisk elf uur slaat.
zei'Du l'errail r.cr::ijn otficieren, lian <ie zuitlpcorc moet
gij veel geruclri mairen. []an zuiicn de ss.iciaten die de

stad verdedigen, aiien naar daû çrunr snellen. V/i.l houden
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ûns bij de Oostpoort heci stil.." en rls gi3 in't volle gt'
lecht zij,t, gooien wij daar met bo'mmen dc poort open'

Dus gocd begrepen, als dc klok binnen de snd elf uur

slaat ! Nier vroegeg en niet laoer ! $/e kunnen die klok

cluidelijk hooren. Als wc niet tegeiijk beginnen mis-

lul<,t onze onderneming.
In de stad d:rchr men aan geen kwaad^ De bewonet;

haciclen de rr;,cieriug van den vijand nict bemerk. En och'

aan de poorten lrield men de waeht. 'Hadden de bewo-

ners de waartieicl vermoeci, zij zouden zoo rustig nier'

geweest zijrr" Àls de fiprnj;rard'en de srad binnen vielea'

u"o ., gemoor'd .n geflun.lerd worden I

Jan. cle klokkenist ging om kwart nr tien de klok
,;pi';in:1::i r-;in den sradluistor:e n. Dat was z-jn gewoon

werk. elken avonrJ. Dan moest hij tevens eens rondkij-
kcn of er irr deri omtrek geen brand woedde of verdachta

seinen rverden gegeven.

Jan zou zijn lantaarn oirtst€ken.
-- Klazin;, ge htbt verg€ten ol-e in de iautaarn te

<ioen ! bromcle Jan tot zijn vrourv.

-- Ocb, ja I Ik heb het vandaag ook zoo druk ge-

had I zei Klazientje. Ceef de lantaaru hier..' Maar "t
is rr'::.ar ook.... er is geeii olie -n huis.'k Mocst e{ naat

len winkel geiraald hebben i Zal ik er wat nemen uit
de lamp ?

- 
Ën rnij ilog langer laten ç'achtelr / D;rnk u.-.. dan

ga ik in 't danker. Ik zal 't r,r'el vinden !

- 
En armen of beenen breksn. of urv nek i

,,1

1\

Maar Jan liep ai heen. Hi-i deed het deurtje van den

Ioren open en beklom de treden.

--Nu,'t is toch nlaar raar zoo in't donker I dac-lit

l:ij... en ivaariijk hij werd een beerje bang.
f)e w,nd biies door de'gaten. Och, dar \4/;1.,s i)eel n;r.

t.uuriijk, lvant 't waaide, maar bange menschen hooren
in ciie geluidcn rlrijtl i:,rs bijzcnders. En zoo g.ng lrn:
nu oûk Ê1et 'Irr. Tc.rh geraakre bi.i veii:g boven. Hi.l
tasiie nââr dc i(ruk..... Hij begon tr d{e;1i,e11..,.'l'waalt
k'eer moest hij <!en u,r;rtig omk^eeren.... En hij tcldc ,

e-c'n. tri'ei, drie, '''ier-... IvIaar toe;.r onrstelde hi.! vreeselijk.
ii,r fla'dclercie ie:s rcrrcl zi.jn ocre :.r.,.. <( Ài >. schreeurr'clr

ian ze!fs. I\4a;rr d.rn mresr hij J,'.clren. FIij begreep. dlt
Lc'i cen opge::h:,Lt: r.le{.rmuis geweest was... Die diir,
t-jes w,ocaden in eie n toren, sarnen met vogelt.ies, muizen,
r.r:tcir en s::inn.en I J:n draride voort en telde : v'ier..
vijf" tc.t t'r,,.r;1f .. Krrk l Jan leischoar nog meer... Hij
l";rC dc klc!.; cverrorcnden. Telr,er, h...d hij iri-e:mla! r- cr
getcld en dars dertien m,rrl gedra;ricl. I-let nnrwerk wa';
stuk en d: klok qiel sti!.

-'1,, 7t\. rnorgen r','lf !,.orren r,';n cl:n brrigemeestlr '

kloeg J;,n. ik l'r,n rru de klck ni* meer herslellen,... Och
in d,cn nacht sl,riren de rnenschen en behoevcn ze niet t.
lr'eten. hoe llar'het is 1 Maar van der: b';rgemeester krijg
ik I'asr v.'ât nlee. Ài1em:tal -çchrld I'an nriin \rroil\v
Sralrôm kan z:e nier op rijcl mijn lamp vullen 1

Zoo brornmend d,aalde Jan de trap af. En to,en hij
zi;n huisje binnen trad, zei bij :



- 
l{o is het uur*:erk kapci.,, Ik hab mc overteid,..

cn ttrat iç allcrn.r.r! ir w sclruitl. W.rarom g,trt gc uiet oo
ti3'cl om otric I

- 
Qvs1lsld ! herhaalde Klazisa. Maar ge moet toch

geen licht hebben am te teilt"n, zou ik meenen ! ,

- 
Ja, lach er maar rnee t. Zùlt gij morgen naar den

burgemeester gaan 3 Ik kan wat ieelijke woorden naar
mijn kop kri.jgen !

- 
Och ko,m, dat doet ook al geen zeer ! Maar hos

is het nu eigenlijk gebeurd?
Ik schrok 'r'an zoo'n domrne ."'leermuis cn dat zou

niet gebeurd zijn, als ik mijn lantaarn had gehad !

- 
Schrikken van ecn domnre vleermuis, dan vind

ik, dat ge al zoo dom zijt, als die vieelmuis zelf . En trek'
nu niet zao'n kwaad gezicht. S/at drommei, c{e toren is
toch niet ingevallen, hé i Morgen rnaakt ge de klok en 't
is daarmee al. En hae de burgemeester wat brommen. Àls
hij het over de klok niet doet, bromt hij toch over wat
anders ! Dat is de gewoonte van hem en toch is bij een

beste man.... En laat ons nu gaan siapen...
De goede .Ian wist niet, hoe hij de stad redde ! War:t

de Spanjaarden daar buitcn, wachtten op kloi'sbq clf.
Dan rncesten ze hun aanvaiien beginnen. Maa.r de klok
zureeg.

- 
$21 is vreemd zei de bevelhebber aan de Tuid-

poort, zcu ons i:lan verradc n zijn ? En hebben de Slui.
zenaars de klok stil gelegd ? Dan is bet onnoodig iets

ta beginnen"
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,-- Wat scheel'r die verwensohte klok ! trromde Dri
'ferrail aan de Oostpoort. 't Moet toch al elf uur zijn i

7,ou alles verklapt zijn en de lieden daar binnen ons iri
de war willen brengen ?

'De 
Spanjaarden vert(ouwden den boel niet.... Ma::.r

in zijn woede deed Du Terrail alleen een aanval I Dc
rv acht hoorde het en sloeg alarm. De soldaten .oi.t*n
eùn.... en Du Terrail moest met groot verllcs vertrekken.
Àan de Zuidpoort gebeurde e( ni,ets, went de soidat:i
daar waren bang, dat hun plan uitgelek,t was en weiger-
den hun leven te wagen...

Jan, de klokkenist, was door het rumoer ook gewekt.
Ontsteld greep hij. zijn rvapen, want de burgers st€un-
oen in den tijd de soldaten in 't gevech,t. Catharina
Rooze, æn Sluische vrollw, had eerrige jaren vr.o,eger bij
een belegcri.ng zelf een heele bende meisjes €n vrouwer!
op de wallen aangevoerd.

Jan de'ed dus zijn plicht en was heel blij, dat de'vija. C

buiten Sluis gehouden werd. Maar hij wist niet clat hij
daartoe in 't lri,jzonder meegewerkt had. Gevangenen

' veroelden dit ec,h'ter aan der kommandant en den burge'
mecster.

Den volgenden m,orgen moest Jan bij den burge-
meester komen.

- 
Daar htibt gc 't al, zei hij tot zijn vrouw. Dat is

natuurlijk voor die klok.
-* Och, kom, de burgemester zal na wel in goed hu-

. meur zijn. De Spanjaarden hebb,en leelijk hun neus ge-

-26_
*27 *

stoofen aan de poott.... En ge zult geen brommer krij-
gen ! mcende Klazina.

Maar Jan was er nog niet zoo g€rust op. De burgc-
meester keek s,treng.

-- J1p, vertel rnij ecns, zei hij, w;arcm de klok vrn
nacht ni€t geslagen heeft !

De man verhaal,de eerlijk de waarheid. En dan boog
hij het hoofd, om de \'€(mrrning aan te hooren. Maar
cie burgervader sloeg hem vroolijk op den schouder.

--'Wat een geluk Jan, dat die vleermuis u zoo deed

schrikken en gij de klok overwonden heb,t, zoo werd'de
stad gered.

Jan meende, dat de burgemeester een beetje oîwijs
ge'worden was. Maar dan. hoorde hij alles.... Omdat de

klok geen elf uur sloeg, mislukte bet plan van der
vijand.....

Jan moest met de h,eer'en van 't stadhuis een glas wijn
blijven drinken.... Ze ko'nden hem moeilijk .een {:eloo.
ning geven, om,dat hij eigenlijk bang was geweest.

Maar een schepene, die een geestige kerel was, zei :

*' We zullen zorgen, dat dit fieit nooit verg€,ten

wordt. Jan moet voor altijd op den toren.
De klokkenist schrok.., [/at, altijd op den torenl

Nàoit meer beneden komen. Maâr tom hij hoorde, dal
de schepene hem nabootse.n zo,E door eeq hqut.cn ventje,
had hij er vrede me€.

Toch vroeg hij :

- 
Heeren, een v€fizo€k atl 't u belieJt t Z,et er gæt,



vleermuis bij 1 tat L;eesr cleéd m'e wel vreeselijk schrik-

ken, maatr ik hcb blj't gcvecht getoond dat ik gecn ban'

gerik ben t
De heeren wisteu ciat rp-c! en ze zouden 'de vleermuis

weglaten. Wat lrter stord .1.'.n in dcn toren' een houten

manneke rnet een 'harner in de hand, om op de klok te

slaan.".. En hij staat er nag, maar omdat hij van bene-

deh $ezien, maar klein is, noeriten ze hem << Jantje va .

Sluis >.

/}ç

JÂN \TAN NIJVEL.

-le Nijvcl, in een zi.jto'rentjc van Ce I'{. Ceercruida"
kerk, staat een koi:eren nnannetje. Yroeger sloeg hij oal.
ûp een klok het heel en haif uur. Nu is . hij werkelo,os.
Een Waalsche vers.jc luid vertaa.trd :

< De rhond van Jan Ni.ivel,
I die wegloopt als men ,hem ro.:pt >>.

Jan van Nijl.el zegt r;ren, r';aç Jan 1I. van MonÊmo-
rency, die twee zonen bezat, Jan crr l-odewijk. Na den

daed zijner 'rerst€ vrouw, hertror:ryCe hij. De jongens

ko,nden het nist l;is: r,lncle n r:lct l-r:n nieuu'e rnoeder e:r

liepen rveg. De i,acler ri:p lien re{ug. rnaar tevergeefs"

Hij noemde hen ho,nd-cn eil {i zoc vhlchtten de honden
van Jan van Nijr.'*:l atrs ffiqn ze tiep >>. Ànd,eren zo,eken

den o,orsprong vair. ,hcl djnpje zao yw niet. Vroeger
stond er bij dat kci:"eren ûirililetJis een hcnd. tr-trelaas ! in
1879 wierp een win<h'laa3 het <iier naar beneden, En"
zegt men, sedert rcept Jan zijn hcnd... rnaar ûe vergeefs.

Vroeger n'as l:et mr:.de torentjes rnet mannefj€s te ve(-
sieren, die men .Iacques of Jan noemde en algenreen
Jacquemarts heetten.

*29-



HÀNSKE}.T'f' KRI"TCERKEN.

Op't stadhuisloren van Or:denaarde stlat cok een

rnanner.je. I{ij hect FI;rnsken 'i'kri.jgerken' Een kri.jger i-'

een soldaat.
Niet iang geleden mcest Hansken nlar beneclen ge-

haald lr'orden, want 't ventje ûr'rsst nocdzakeli.ik eens

onder handen genom,în worden, niet omdai hii kil'aad
,lix.i gedaan, rnaar cmdrtt hij in <ieerniswekkenden start
verkeerde. Men vond toen jr ecn zijner b?enen eefi p:{-
kament, waarop vermeld stond, dat hij vroeger cok h:r"
steld was geworden, ik meen omstreeks 1830. Tcen

Hansken weer stevig was en in een nieurv pakje zat.

'n'erd hij €ersr in een piecirtigen sttet ronC de stede g,:-

voefd en eindelijk weer cndei 't gejriiclr der menigte op

den to'ren geheschen, Ep daar stâàt q$ de irotrrvc waçh'

ter der stad.

*30*

DË IEPER$CHE KINDERËN.

iV1en verteld a"t k.izer Karel V. eens Ieper bezochl
en de halle wilde hebben. Men kon het gebouw, 't sym-
booi der Iepersche vrijheid niet afsraan, doch <iurfdc
loch ook geen bot weigerend an,twoord gev€n, en daarom
vroeg'en de magistraten tvar bedenkingstijd.... Voor,-,i tic
ôpperburgemeesfer peinsde zich moe €n mar... Zijn vrouw
vroeg, s'at hem toch zoo deerde en hij vertelde toen rl-
les.

-- Maar zei de vrouw, mo€t ge u daarom grk pein-
zen.... en zij gaf hem goeden raad.

Den volgen,den dag antwoordde de burgemeesfer :

<< Majescteit, ga;i.rne. geven w€ u de hallen trn geschenke"
maat daar wij op dczelfdc ph,ats een and,ere oprichte.u
willen, verzock ik u ze naar Bruss,el te willen me€ne-
men.>)

* Die gedach,te komt niet uit uw hoofd, antwoord.
de de vorst. En de burgemeesær moest bekennen dat trel
voorstel van zijn echtgen,oofe kwam.

-* Gij lieden van leper zijr. kinder,en, ge loont aan
den leiban'dt uw€r vrouw, schamp,te de keizer,

Maar anderzijds verhaalc men dat die bijnaam eerr
eerenaam lvas tôen de zoon van gravin Margaretha u:r
cie gevangenis moest vrijgekocht worden, gav,en de leper
lingen zoo veel dat de gravin zei : <, De Ieperiingen zijx
ttnze kinderen >.


