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Op Reis door YlaanclereîI.
IN HET LAND VAN VERRIEST.

< Ik ga U het schoouste van Oudenaarcle toorrcn >, zei Hugo.
Wij trokken statiewaarts, en sloegen in, rechts, onder cle boonren, naar

de wernanswoningen gebourvd in één wijli', door de heeren Godemare.
Prachtig ! overprachtig !

Zij schitteren; zij monkc,len, weigezincl, onder zonneschijn oi regen. Zij
staan in lange reken kl'cin honderd geloove ik - net, in roodem steen,

St" Walburga te Oudenaarde.

luchtig, vriendelijk, oncler plrrilen of scirerpen gevel, met klaar gol'dijntjes,
riret bloemen aan de vensters en blijde kinclergezichten. Het zijn schoone,
sterke, gernakkelijke, gezoncle, treffeliji<e wouingen, ntet kelcler, en drie vier
piaatsen benecien en drij rrier slaapkanrers boven, een voorland of trottoir iu
cement alvoren, en'eel1 hoveken bachten't huis" FIet zijn overheerlilke r,verl<-
lnansrvoningen >>. En weer voelen wij bij dezeq schoonen Vlarning de groote

""toiJ,i?JriîffiJ,ii5;." Leie en scirercre, bijna hatverwese Kortrijk
en ûuclenaarcle. Als hij op rv.iriclel was, zag hij nu aan clen eindei cle tor,ens
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van Kortrijk, of de roode daken van Waregem, clan weer den Kluisberg over
de Schelde, en ook diep in de r,aleie den Sint-Walburgatoren van Oudenaar-
cle. Oucienaarcle noeinde hij een vriendelijk nestje. 't Is een lief stedeke ook
en het heeft het schoonste stadhuis van ons land, niet het grootste, neen,
rnaar het fijnste. De kerk van O. L. Vrouw van Parnele is ook beroemd. Die
van Sint-Walburga heeft den zwaarsten toren.'

Ruirn tr,vintig jaar geleden was beiaardier der stad Oudenaarde zekere
Wardje Versmissen, schoenntaker van ambacht, doch ook zanger in Pamele-
kerk, rvaar men gâarne zijn s'hoone tenorstem hoo,rde. Toen hing het klok-
kenspel nog in den fijnen ranken toren van 't stadhuis, onder de voeten van
<< Hanske't Krijgerken >. In 1894 ondekte men, dat de stadhuistoren atr te
bouwvallig \,,'erd, en besloot het gemeentebestuur den beiaard naar den veel
ktoekeren toren van de Sirit-V,/alburgakerk over te brengen. Dit geschiedde
onder leiding van Jef Denyn. En toen zei de meester-beiaardier tot burge-
Éieester Raepsaet : << Nu moest ge een jongen rnuzikant opleiden. Uw bei-
aard is zeer schoon en verclient goed bespeeld te worden >.

Burgemeester Raepsact sprak een jongen muzikant aan, een leeraar in
de muziekschool, en zei'. ,< Fons, gij zoudt moeten leeren beiaarden >>. Fons
had da;r.r'u'el ooien nââr,':tr kreeg toestemming om zoo dikwijls naar't kla-
vier op den toren te klauterel, als hij rvenschte. Wardje Versmissen bezag
clat met geen goecl oog en beki'ek cien leerling als een indringer. Fons stoor&
er zick niet aan en oefende zich naar. In 1897 rorerd te Mechelen een wed-
strijd uitgeschreven voor beiaardiers. Apotheker De Vacht gai Fons den raad
flrede te c.lingen. ". I)eze vrocg of de apotheker dat nu meende of alleen orn te
lachen zei. De leerling beiaardier trok echter naar Mechelen en behaalde
daar tlen viercien prijs. T'e Or:denaarde braôht men hem een serenade. Het
gemeentebestuur verleende henr een gedenkpenning en, nog beter, benoemde
henr tot hulp-beiaardier.

Ivl/ardje h:icl last gekregen van rheuma-tiek en was nu blij met zijn hel-
per. n-fij zelt bleef toch baas, riet waar ? Vijftien jaar geleden stierf de zan-
ger vau Famelekerk en de ili:lpbeiaardier u'ercl stadsbeiaardier. Het is Alfons
Schynkel, nu zoo bekend èn gewaardeerd oin zijn kunst.

Wij bezoeken hent in zijn iruis in de Burgstraat te Audenaarde. Maar een
beiaardiel moeteir we sprekeir op zijn toren, en,Schynkel wil dadelijk mee-
gaan. < Doch rnijn beiaarcl is kapot >>, zegt hij. En hij toont ons een klokje
zonder hals. clat onder zijn sehodrv staat. << Amerikaansche soldaten hadden
het meegenomen >> vertelt hij

< 't Was een oorlogsherinnering... mâar te Leupegem vonden ze't al
te zwaar en lieten het claar a, hter. Men heeft het mij teruggebracht >>.

Een l'eusachtige stelline umringt den zwaren Sint-Walburgatoren, doch
men r,verkt langzaam aan't herstel. Wij klimnren de wenteltrap op... Op de
treden liggen stokjes en strooitjes... De vogels huizen gaarne in den ouden
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grijzen toren, bij de klokken... maar al dat herstellingswerk verjaagt hen

ihans.
De Oudenaardsche toren bezit triree wenteltrappen en halverwege w-is-

selen we, daar de eene, die we tot nu toe volgden, verder beschadigd is.
De wind giert door gaten eii scheuren. We bereiken een verdieping waar
Schynkel ons nret zekere droeîgeestigheid zegt : << Daar liggen een deel rnijner
klokken >. En we zien d,eze ilachtoffers van den ocrlog als een hoop oud
brons; wachtend nog altijd op het tlerstel, een heigir:tcn. Tegen een anderen
muur staat troosteloos het klavier, dat inen juist voor den oorlog wegge-
nomen had. orn 't mekaniek v'an deit beiaarri te verancleren" En de trommel
is ook doodsch...

rù/e klimmen naar de lreiaardkalïer... Onderwege vernellren we, dat op
I September 1917, de Etappeir-konmandant Seernann aan den burgemeester
van Oucienaarcie ogrgaal vroeg van het aantal torenklokken in de gerneente,
maar hèt kwam tct geen opcischirig.

'Doch het rierd Novembe,-'1918. Op Alierheiligen veriieten cie Duitschers
OudenaarCe. Dadelijk begounen ze de stad te beschreten en ook de Sint-Wal-
hurgatoren kreeg verscheiciene treffers. Tu'ee-en-tlvintig kiokkcn van den
beiaard werden verbrijzeld ol zwaar bcschadigd.

En nu konren we in cle kamer waar dat gcbeurd is.
Schynkel bretigt ons voor een der reusaclttige veusteropeningen".. Een

prachtig panorama ligt .,'oor ons. We zien cien Eenameberg, den Wolven-
berg, de hoogten van Mater, den heirrveg op Ceeraardsbergen, den Edelare-
berg. Uit die richting kwamen de Duitsche grana'ùen en 't lvorcit ons hier
uog duidelijker, hoe de stact aan de genade ier kanonnerr orrergeleverd was.
< Met hun kijkers keken ze tot in Cen toren >>, merkt Schynkel op. En lve
kunnen ons voorstellen, clat irriiitaristen als deze, tiie op den l{luisberg hon-

'lerd mark beloofden aan hem, die het eerst Avelgeirrs kerk trof, daar op den
Edelareberg of clen Hoorebeel:schen'kouter zcqden : << Kom, we zullen de
klokken van Oudenaarde eens luiden >. In lk gcval sloeg een granaat in
tleze Oostelijke opening, waarachter de hellt vair den beiaard hing. We zien
nog de wonden in de muren, ver'.,./rongen ijzeren balken, afgekraakte tretim-
mering... en de verbrijzelde of beschadigde klokken.

< O, die tijd !>, vertelt Schynkel. << Drie dagen hield ik het uit... onder
het vreeselijk bonrbardement... Toen vluchtten we... Uit een keldcr in de
Beverestraat haalde men 26 dooden...

Oudenaarde's klokken bczaten een hooge waarcie. Er waren er 37 van
1759, gegoten deor Van der (iheyn, en met de nieuwe telde de beiaard er 47.

De toren zwijgt... Ja, men klept wel voorzichtig voor de diensten, om
den toren niet vercler te beschaciigen, maar dat is geen zingen... Laat ons
hopen, dat Schynkel spoedig *,."iaan zijn klavier Àag zittù !

We'kijken nog eens ronri en zien de heuvels van West-Vlaanderen, in
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't lancl iusschen Schelde en Lcie, ntet cle,tragiscltc herinneringeu aan cie srik-
gasaanvallen van 1918.

Dat is dus het land van Verriest, een prachtige streek. Men rnoet dcze
bezien van den Tiegemberg, .met zijn uitkijktoren, ziju tu'ec molens, ziin
bosch en in de vallei, de bede;'aartplaats, !!aar men den Fl. Arnoitlus dient.

Een cler molens clagteekent uit den tijcl, toen clc knrisvaarclcrs ons uil
het Oosten teekeningen en modellen van rnolens meebrachtel, hoe nren door
den wincl in de zeilen te l;rien blazen,' wieken en rttaalsteenen kou doen
draaien. In den houtenTiegcnl-molen is een balk'rnet inkervingeu van een
bijlken of hapken; en clie z!!r, daar uit cie clagen, toen rie boeren rlog ge-
r,vapend uitgingen. Als ze dan in den molen \r'at neerzatcn, Sloegen ze hei
hapke zoo lang met het ilzer in die balk. Veel onzer niolens zijn honclerden
jaren oud, maar helaas ze vettlwijnen snel. De stoom, Ce gasmotor, ook de
electricitcit vervangt den wind

In onzen weekklapper hebben we gesproken van het slechte jaar [E4i-
'48. Tiegern heeft toen ook veel geleden. Stijn Streuvels vertelt er orls vân.
Heele huisgezinnen stierven uit op enkele dagen" Op een hofstede \À/as er eclT

zoon, die eerst zijn vader, dar. zijn rnoeder zag ûtdragen, en vervolgens zijll
vijf broers en twee zusters verloor. Wanhopig verliet hij 't dorp en rncn heeît
hem nooit weergezien. De,dor-lcisklok klonk onophoudeliik. Tlvee der naaste
geburen luidc{en : zoo was 't gebruik. Op een rnorgen waren er 14 hlidens aar,l

den toren en ze n'.achtten hun beurt af. Twee zeiden tot elkaar : << Wie van
ons zal 't eerst dood zijn ? :, .Veertien dagen Iater waren beiden begrarem.

En in 19lB werd Tiegenr weer zwaar getroffen. Bij de honderd'burger-s
werden gedood door granaren, gas of kogels. Zoo heeTt ieder dorp zijn ge-
schiedenis...

Door de beevaart is fiegem een welvarende gerneente gervorclen. Dair
liggen in dat tand van Veruiest nog schoone dorpen als Avelgem, Castre,
Kerkhove, Deerlijk. De ellen:lc is er weer vergeten, ook de armoede. Verleden
Zomer zagen we in 't Scheldeland nog < den haan inhalen >. Op 't laatste
voer van 't graan zaten kindcren met een met kruid en bloemen versierde&
stok' En ze zongentuutlo.o*,oererou 

!

ï1i,il,iijJ'lJï' de baan,
Onl naar huis te gaan...

Nog eert oud-Vlaaniscn gebrrrik. maar dat helaas, ook al Lritstcrït,..
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