
Dnaai KeuningeEr !

't trs leutig ctre jongens err. mcisjes na te gaan, die
rrrret vuile kleeren, vuile gezichten, poovere schoeneno
llra*r rnet hun harte vol hoop en zonne er op uit
trekken er] v&n cleur tat deur het Koningenlied
zingen.

Ilsleveel oude hoeden heeft mcrr dezen dag niet voor
dien nieurven Ïroecl, dien eenigen nieuwe, geofferd,
Al die flinke, vrijpostige knapen en meisjes hadden
eie zonclerlingste rnodellen opgezet, te beginnen val]
deze vrln 1"830 tot heden toe, Een zelf zag ih rnet een
}dein groen f,euterhoedje met zx'arte pluim, uit de
XVII* eeus/ en 't stond hem rvaarachtig schoon,

ïn den vroegen Inorgen trokken er reeds benden
uit om eens poolshoogte te nemen waar de < gie-
rigaarcis > woonden, rvaar zij in den loop van den
elag niet meer rnoesten gaan zingen of aanbellen.

Velen hebben vandaag hun noocltlruft hunnen nut-
ten; de arrne rnaagjes werden volgedurn'd met r:;iite
bnood, rvortels, appels, r'ijgen, bollen, chocolaael,
stdker, enz.

De bakkerijen rverden overstelpt, de kruideniers
cïoorgeraascl, de boltrenwinkels overrompeld, belleken-
trek cp gnncte schaal en ongestraft, tot groote erger-
ilis der hnishouelsters, uitgevcerrl.
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Er *'as een rtlmo€r in de stad vol blijete verkwik-
king, een uingen van vreugde eI] va& smart.

.Ionge rncnclen joelclen, jubelden, scheldeno clreig*
rlen.

De -ç'alkskn'artieren lra<icien cle stacl en haar rustige
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wijken over.rornpeld en, daar ç,aar het steeds zoo
stil en g-ernanierd toegaat, klonken malsche, kleur_rijke, onbeschofte, ongedraaide, rnwe kreten en
woorden, rnaar de zan51 zeurde stee<Is dezelfde wijze
uit :

Draai keuningen ! Draai keuningen !

Geeft nrai nen nieven hoed !

Den ganschen dag slodderden de
van hut-naar-her, keelencl, bedelend,
zotte vreugde en krvaadpitserij.

troepjes rond,
snoepend, vol

De sterksten bevolen. I)c zwakkeren gehoorzaam-
den. De toekomstige rnaatschappij schemerde van de
sterk geteekende personages af.

Tegen den avond kwam ik een vermoeiden en
afgewaterden troep tegen.

Ik hield een paar jongetjes tot staan.* Zingt me eens een lieke? vroeg ik.
De door qle straat verspreide benAe schoolde, in

één oogv'enk, in een troepje samen. Zij hadtlen dien
dag reeds zooveel teleurstelling geleden, dat het
vooruitzicltt van een fooike hun oo5Jskens deed blin_
Içen en allen met ongeduld np het teeken van hun
hoofdrnan wachtten.

__ Wie is hier de baas? hernam ik.* Ik, rnenier !

lien jongen met mooi gelaato zwarten krol onder
den neus en een randloozen hoed op den kop, stond
voor mij.

-_ Hoe heet gij ?
__ Ik ben Baltsaar, menier.
Ilaltsaar hief de hand ornhoog, de zang hgon.

_ Ze zongen ai te garler. Z,e deden het schoone, met
hun ronde mondjes wijd open en hun oogskens half
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toe. Ze deden het met brio, veel lawaai en gelJseld

en toen het uit was, moesten ze nog eens zingen van:
Op eenerr nieuwjaarsavond,
de bakker sloeg zain waif.

Ik was tevreden en blijde om al die schitterende
oûgen en overtuiging. Ik ging in mijn zak en haalde
een halffrankske te voorschijn.

Een stil geroesernoes liep door de rangen. Ik zag
ze elkander beëllebogeno veel beteekenend aanstaren.

Ben wit stukie! Oe man! Ge hadt die gezichtjes
eens moeten zien ! Baltsaar trad een schrede nader,
clrukte zich bijna tegen mijn lichaam aan als wilde
hij goed beduiden dat het kashouden in zijn bevoegd-
heid viel. Of vertrouwde hij dat blijde gemompel
vau zijn confratcrs, de koningen, niet?

Niet zonder reden, rvant toen ik mijn hand tot
Seven uitiijnde zag ik twaalf kleine, zwarte pollekens
omhoog gaan om het zilverding te grijpen. Er werd
stilletjes gedrongen, gestnoten en hier en daar siste
reeds een cleugnietenwoord tusschen half geopende

.lippen. Ik trok mijn arm in.
-- 'Wat gaat gc er mee cloen? vrcleg- ik.
-_ In den spaarpot steken, menier.
-- Niet opsnoepen?
- - O, neeje, menier ! klonk het in opvallende een-

stemmigheid.
* Hebt ge vandaag al veel bollen gegeten?
Een korte aarzeling ontstond. Men rvachtte op een

orclewoord of op iemand die van beuzelen niet ver-
legen was.

--- Nog niet veel, menier! klonk een schuw stem-
meije,

-_ r\llo, steek het dan rnaar in uw spaarpot.
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_- Merci, menier !

En nu ging het vlug in leutig rondzwaaien, zonder
rust noch punt, het clankliedje tot afscheid :

I)raai keuninge!... nieven hoecl.

Auwen is versleten... weten.
heet het geicl... rooster geteld.

Zij roefden weg als een troep musschen, ele straat
uit, in blijde schreeuwen:

Een half voetje ! Een half voetje !

Ik ging ze tot den hoek achterna en zag heel de
bende in een groenselwinkel, waar ook lekkere beet-
bollen verkocht werclen, verclwijnen, waarschijnlijk
otn het stuk te... wisselen.
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