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Weekklapper.
We hebben op den laatsten dag cier verleclen week een gr'ootcrl \rlarning

begraven: Hugo Verriest. Verriest'uvercl op 25 November'1840 te Deerlijli
gebolen. Hij heeTt als kinr-1 Vl:randerens ongeluksjaren iB47 en 1848 lrr--gr-

i{ugo Yerriest.

rnaakt ; tu'ec jaren achtereen nrislukte de oogst en haclclen rle aarclal:-
pelen de plaag. Het vee stierf ::an ziekten. De menscheu leden hongtr rn dan
kwam daarbij nog de typhus. Wie gekl iraci, kocht boonen, nais ot rijst tegen
duren prijs. Land en huizen wcrden vcrpand vool wat graall, erlvteu ol boo*
nen. Natuurliik tvaren er ellendige u''oekeraars: korenbijters noeriii,lc fitL.n ze"
Heele benden uitgehorrgelden liepen hct lancl af, stroopencl en rool,cntl, rvat
ze maar r,'inclen konclen : looT, râpen, honden, katfen, allcs nairrr.n ze lnee_
Burgerwachten hielden hen l;uiten dc steden. Men vonrl rneuschen tlood
langs de straat- zieken bezweken op hun ellcndig leger van stroo, liintleren
uitgenrergclcl in. de rvieg. We hebben cje ouclc nrenschen daarover veel hoorer.l
vertellen. we dachten niet, dal wij ook zoo'n kwaclen tijd zoutlen leeren ken-
nen in 1914-'18. Maar in W:si-\,'laarrdeten vooral .rvas 1847-'48 erger I
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Te Deerlijk, de geboorteplaats van Verriest, bezweek een vrouw van
hongor op clen rveg. Hugo zag haar en hij liep naar huis en vertelde het
rvecflÊricl aan ziin moecler. Vacter Verriest rvas koster en anrlneester. Een
lange rij stoncl dagelijks aan zijn huis. Petrus-Johannes Verriest deecl wat hij
kon. Zekeren middag rvilde het volk van Deerlijk gaan plunderen, Twee
houcltrci lnarnen stonden te huilen voor een rijke u,oning. Vader Verriest
baanele zich een r,veg cloor die bende en stelcle zich voor de deur. Hij kruiste
cle annen en rigp : < Doet gij ztls duivels, ik ben dan LuciTer ! Niernand komt,
hier binnen, Gaat naar huis ! Het voedsel, dat op de parochie is, wordt ver-
cleel,,). Hier zal niet door korenbijters graan weggestoken worden. Maar geen
geweltl ! >> En zelfb cte rur,vsten luisterden naar henr. De bencle ging kalm
heer. ". .

ûe typhus brak ook op Deerlijk uit. Men zonderde de lijders al in een
kapel. Maar wie zou hen verplegen ? < Gij >>, zei de pastor van Deerlijk tot
vader Verriest. < Niemand zal het beter kunnen )>. - << 'tr. Zegge niet neen,
maar ik rnoet algelijk eerst eens nret mijn vrouwe spreken >, antwoordde de
koster. En Carolina Van Ackei', de lijn-gevoelige, zachte moecler van Hugo,
dacht rvel aan haar eigen zeven knapen en meisjes, maar zei toch : << Ga

Jan... en God zal het aan onze kincleren loonen >.

Vader Verriest verplecgde de typhuslijders. Toen cle ziekte geweken
scheeir. had cle vreeselijke ivra.al hern gegrepen. Verliest rveigerde te bed te
gaan. < 'k Zal de tvphus rechte dragen >, zei hii. Als ik ga liggen, ben ik
weg >. En hij trotseerde de typhus en genas. Ilij was kloek als een reus en
goed als brooclu Veel later r,vcedde cle cholera te Leuven. Zijn zoon Gustaa{
stucTeerde daar voor dokter. À4en vroeg studenten, om de choleralijders te
verXltregen. Gustaaï snelde naar huis en vroeg vaclérs toestemming, om de
etJele, rr.iaar gevaarlijke taak te verrichten. Vader Verriest gal hem zijn zegen
en zei: << Ga, en God beware u >>. ln 1871 zoncl vader Verriest Gustaaf naar
Seclall, om de gekwetsten bij te staan... In zulk gezin werd Hugo opgevoed
en ja. we begrijpen het, hoe claar'L zaad van echte, gezonde demokratie in
zijn ontvankelijk gernoed wercl gestrooid.

Vader Verriest was l<oster en hield ook een lakenr,vinkel open.Hij had toclr
r,e,el zorgen voor zijn groot gezin en hij wilde zijn zonen laten studeeren.
En hoe fier vras Hugo als hij oris later in de breecle gang zijner woning de por-
tretten-galerij toonde en zei : AclolÏ, adrrokaat; (iustaaf, geneesheer; Jozef,
notaris; ik, priester >.

De dagbladen hebben nll \À/eer verteld van Verriests stuclies te Roeselare
èn Enugge, van zijn arbeid als ieeraar en pastor, van zijne vereering voor
dichter Albrecht Rodenbach. Verriest l<on prachtip- voor de menschen spreken
en hjii heett meer clan 800 voorclrachten gehouden. Hij wilcle, dat ons volk
schoon lverd, dat is treflêlijlr. ontwikkeicl, beschaafcl en 't kon alleen door
meer veiband te brengen tus:,chen hen, die veel kennis bezaten en hen, die
er weinig hadden : dus de Vlaamsche hoogeschool, kunst en onclerricht voor
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het volk, behoorlijke loonen, gezoncle u,oningen en zoo meer. Voor die ge-
clachte heeft Verriest gestredcn, zijn leven lang, maar nooit heeft hij iernand
gekwetst, nooit iemand beleedigci. Hij kon ieciers overtuiging eerbiedigen,
al liet hij niets van de ziine los. En hij berninde zoo innig den rverkeitdert
mensch ! Hij bezocht herri in cie hutten, rle kortn oonsten, op de hofsteciekes.
overal. En we zagen op zijn t".jgrafenis veel werkende lieden, en we hoorden
het aan alle zijden : < Hij wercJ zoo geerne gezien >>.

En nu op Zaterdag 4 Novenrber hebben rt'ij henr begraven... ln stontt en
regen, droeg nren Verrie-ct lrrien. L)aar was lollurr]ruziek, daarnvas trotnge-
roffel, daar rvas kerkgezang. De schoolkinderen vormden de haag, kinc'leren
van te lande, \À/aarover hij zoe schoon schrijven !<on. De studenfen van \'laan-
deren verhieven hun ,ùaairdels als een eerern'acht voor de baar. Parochinnlen
droegen de kist eir Brurvier, Van Oyen, Van Cau,,r,elaert, Omer Watiez en
Vermeylen, hielden den pelder vast... En clan volk, r.nenschen van den bunten,

werklieden uit de labriek, siieimannen, priesters, advokaten, dichters, schrij-
vers, kunstschilders, beelclhout'crs, toondichters, leeraars, nijveraars, hande-
laars, vertegenwoo.rcligers \/iln alle standen cn rangen, sloten zich aan. De
kerk u'as met rouu'floers behangen; ze draagt nog cle sporen der geu'ele{lge
beschieting uit die zwartc oc,rrlogsciagen... De offerande duurde zeer Nang.

Pastor AIoïs Walgrave hielil cen trefiende lijkrede en aan het grai sptrak
Herman Teirlinck narlrens cle Vlaarnsche schrijvers. Een goed, een ede!, eetr

iijngevoelig, een geleerd nran is aan V'laanderen ontnomen... En 4 Novemlher
blijft in Vlaanderens geschieclenis opgeteekenci, als een zwarte dag van rouwe.
In elk Vlaanrsch gezin,nrocst Yerriests portret hangen, zooals rve't hier '.rok
aTclrukken in ons << Vlaatrtsr:it Gezitt >.

De 7" November is cie clag van Sint-Willebrordus, die onder onze va-
cleren het Christendorn preciikle. Hij heeit vooral langs de Schelcle geu'crkt
Dicht bij Antwerpeu -ctoncl cen oud afgoclsbeeld. Willebrordus wier1,. het
onver. Ter gedachtenis ciaaii'an heet een gehucht van Mortsel nog Lhude

Gori, een naanr bij veel solrlaten bekend cloor het lort en bij de reizigers
cloor ele statie, rt'aar de lijricn Antr,verpen-Brussei en Antr,rrerpen-Gent uit-
eengaan. Maar ook in \icLrrirc-Arrbacht heelt Willebrorrlus gen'erkt. Bii Wut-
pen wijst rnèn een putje, tralrr cle i-leilige gediend rvordt.

En van. bedevaarten gesl;roken, ciaar kornt veel volk samen. Zoo ,r-. ûret

ook te Brugge rnet de H. Rlot'dclagen. De te'Brugge zoo goed bekende nliin-
heer Van Haecke rvas hoofLl-kapeiaan van het H. Bloed. 't Was een priester,
Cie nooit onr zljn \,.'oorclen verlegen stond en ook van een.grapje hielti. Op
een der H. Bloeildagen strot;rncle het .u'olk iu de lrapel toe, nraar bleeii te
veel van achter zitten. Mijnheer Van Haecke cleed iret opschuiven, ilraaù' een
buitenman rvilde niet. Koppiq bleef hij staan. Mijnheer Van Haecke kloul op
den preekstoel en zei : << Menschen, ik bedank u, dat gij zoo gewillig op-
geschoven zijt. Die man ginder alleen wilcle niet. Hij zei mii, dat hij stc-rr:r1,
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waar hij .-vilcle; ja., hier in tlc kerk staat hij waar hij u'il, rnaar thuis staat
hij waar cle bezerrr staat >>. FIet volk lachte en de koppigaard liep kwaad weg.

Eens bezocht mijnheer- Van Haecke een dame, die henr al dikwijls uit-
genriotligcl en ecn gave voor de armen beloofd had. l-lij belde en zag hoe dc
ularne fuist hanr hoofcl aan 't venster wegtrok. En toch kwarn de meid zeg-
gen : (. 't ls spijtig nrijnheer, rnaar niarlam is r-ritgegaan >). - << Wel zeg haar
eens, Llat ze, als ze nog uit gaat, niet lnag vergeten haar hoofcl mee te nc-
IildO ;

i-)11 1C Novernber 's avonds liepen tle kinclercn van \/laancleren vroeger
ilatt brantlcrtric lantaarrts lonci, ter ccrc van Sint-Maarten.'t Waren lantaarns
van papier oi bctcr ncg, uit r-;rpen o1' beetrvortels gesneden. Dit gebruik bc-
s{aal Itûg hier ot tlziar. Sint-l'4aarten was een solrlaat, riic eens een beclelaar
zag. llii sneecl ziin n-lantel in tn'eeën en gaf de helfi aan cjen arn.ien sukkelaar.
lir herstaat claar" nog een lieclrc over. À/I;rar l1 Norrclllter rvas in clen ouden
tljri ook het iccst clcr clrutiveirPersen. waar men rlen ivijr maakt. En daarolrr

',i'r:rt! er op I I Novernbcr .- latcr Sint-Àlaartensclag -, veel gedronkerr.
Zrlis cie kttniriqcn tn irrinscn vit'rclcn heel vroolijk Sint-Maartensfeest. In
s{linnlige -strel(en van Vl,lanrieren vcrvangt Sint-Ma,arten, Sinterklaas etl
brengt hij 's iraclits aen tle kincltlcrr speelgoerl cir !ckl<ernij. Sint-Maarten
irr'cfi in \,'ie;ittticren hei Ev:ii-lrrrlie vtlkorrcligcl. Daaroln zijn vecl kerken a.arr

hi:nr gervijd. ;iis tr Aalst, Kortrijk c.n in iiietrig rloip. Eit ile ovrrlevcring zegt,
rjat Sint-Maartcn celts zoc i;rlg a;rn iic kust nrèekte, rlat het ezcltje, waaroJ)
itil altijd reisilc. L'r van tloor uing. À1cn ontstal< lantaarns onr lt€rt te zoekcrr
ei.!'.,rlrti! hct iii tlt',-luincn. En claarout zegt nren, lot-r1tep clc I<inIeren op Sint-
À'laariensavontl ttog rnct lrrrt.lirrris rolicJ.t t)e schoone dageu, clir: rve gewo(rn-
liik cind Octoltcr hebben, nt.ri:rnt mcn Sint-Maartcns zonter. We kunnen ei
ruu rrii:t oP lrol lrn.'t ËlccÏt ai te vroeg gewinteril... En van ggscheurde man-
le{s gespl.okrrr. lrijnhrcr \/an Haeckc, over rvicn rve 't haclden, was ook
zect' tnttltcicel;t:taitt. Ei'r ziin kleerkas ivas niet lrrirrr vourzicn. Zckeren dag
wertl cr bij htrr gebelti. Hij rieed zeiT open en een vodilenkooprnan vroeg :

<. f.iin er- grrn slrrirse n clT l;r:c,ren ? >>

-- Wel, alttu'oortlrie Vltr l-iaecl<e, zie. cle slunzen hangen aan rlijn lijf
en tttiin bceuen irr:b ik rt()g te ,'eel nooclig.

.\laar op ll Ncr.',;tnbcr, dag van Sint-Maarten en'derr tvapcnstilstand
t'eischijnt ous tlc.rcle nulllllter.

I)e kleine ingenieur.

< Wat vocrt gc hicr uit, Llfons '! Laat vacler toch slapeu ! >

<< Och, ziet u, rna ! clat ir; ceu u'inclrrro.len, clien ik gernaakt heb I Als ik
dien nu pa voor z'n gezicht houd err hij begint te snorken, clan gaat de molen
aan 't tlraaien..Aarclig, hé 'i >
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