
Naar Oud Vlaanderen

DUINKBRK}'.

Al die daer zeidt: < de Reus die korn! >

Zij liegen daer om.
Keere weerom, Rettshett, Rertskcrt.
I{eer weerom,
Reuzegom!

Huppelend en vroolijk rammelde eie beiaard, uit
rlen zwaren toren en wierp het oude lleuzenlied, ovel:
tle kale, moderne stad, rvant vele oucle gebouwen moet
rnen hier niet zoeken. Dit komt cmcÏat Duinkerke
rneermaals aan geweldige bornbardcmenten heeft
blootgestaan, die de oorspronkelijke oude huizekens
irebben vernield en waarvoor rncn tlan nietsbedui-
rlende, platte woningen in de plaats heeft gebouwd.

Maar het deecl me evenwel zeer veel genoegen het
klokkenspel in zijn oude Vlaamsche tonen te hooren
en het herinnerde mij den Van Dyckstoet waarin de
]:rutale zwartbehaarcle Reus uit Antwerpen zijtt
zevenmijlenpassen maakte naast zijn deftige gade,
rnerrrouw de Reuzin, cle mooie, Jorclaansche vrouwe.

Het gaf mij in mijn herinneringen te aanschouwen
die kleurige beelden uit vérliggende tijden toen de
Iieden langs de straten liepen, gedost in zijde en
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fluweei, en ailernan scheen te aingen en vroolijken
< cier u rnaakte:

Sa rnoeder, tapt van ,t beste bier,
De ràus is hier,
Keere rveerorll, Reusken, Reusken,
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Kecre rleeLonl,
Reuzegorn !

De Franschen gaan preutsch op hun X)uinherkscheir
beiaard: rtle plus beau de la lirance !> IJn ze hebben
er reden toe, rvant de gothischc l'rlomp, die als eeit

zwarte, inclrukwekker:de massâ tcn trnus lijst, legt
getuigenis af van de grootsche opvatting onzer voor-
vaderen. Ailes wat in Zee-Viaancleren zich nog mooi
r'ûûrdoet, werd <lsc!: helr ontrvorpen en voltrokkeir cli
stedekens als Sint-*vVjnoks-Bergen en Cassel zijn
zonnige getuigen uit een veme Vlaamsche beschavirrg.

Duinkerke, het irerhaaldelijk vcrloeste, bleef vair
oorlogswoede niet gespaarcl en in de larnrne periocle
die de krijg meesleurt dompelde cle V-laamsche oor*
spronkelijkheid onder.

De gothiek, de glorie der middeleeuwen, verinnigd
door weelderig Viaamsch voelen, vond geen voedsel,"
noch uitwe$ meer in 't vermoeide en uitgeputte Duin-
kerke en wat te loor ging in tlouherc rlagen, zag; nooit
den derden dag der herrijzenis.

De bezienswaardigheden van l)uinkerlie zullen den
reiziger iriet lang ophouden. ûncler de merhwaardig-
hederl is de oude < viertore >, de teu.ghenaere, die
staat aan de hade, een der schilderactrrtigste.

Die toren is een der vier van het kasteel van Duin-
kerke die diende voor het noodseinen en de hulp-
kreten. De kapers gaven hierrnede valsche seinen oln
cle vreemde schepen op het zand te iokken en daal
rie llerichten dus rneestentijds valsclr warell, heette
rnen den toren < de Leughenaere )>.

Hij heeft een achikantigen vorm en dient thans nog
als baken aan de zeevarenden, Bvenq'el staat aan de
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buitenhaven een nieurve vuurtoreno die ziin helle licht
tot tachtig kilometer over cle wijde zeeën zendt.

Dien beklomrnen wij.
Iloeveel trappen er tvaren rveet ik niet rneer, 't was

er donker en te henauwd. Aanvantrcelijk ging het
klirnmen mij goed afo rnaar langzamerhand begon de
vermoeienis in mij te kruipen; aan ieder vensterke,
dat een bectje licht in rle duisterrris gaf, bleef ik atr

larrger staan en telkenrnale kon mijn vriend A. Hans
mij rnet een spottende hemerking naar boven jagen.

Bij ieder venstertje zagen wij de stacl al meer eTl

meer onder ons liggen en toen ik dat teikenmale deed
oprnerken antwoordde rnen mi'i kortweg:

- Daar. boven znlt ge dit alles veel beter zien.
Eindelijk krvamen rvij aan de uitbreeding waar een

rvoonste stond. I)aar rvas het tehuis van den wachter.
Met een zucht viel ik op een bank neer. Eincleli'ik !

Helaas, ik werd noé{ een sinal ijzeren iaddertje
opgeduwd; 'n soort kiekentrapje, rvaar ik mij meer
naar bcven trok clan trairte, zoo zeer zat de knih in
mijn knieën en beefden mijn beenen.

Toen ik mijn hoofd tegen een stalen plaat had
gestooten en een brutale wind lnij in 't gelaat sloeg:,
was ik hoven.

'Wij 
stonclelr nn in een soort ijzeren hooi waartegen

de stormwind kletste. 'fe midden dier kooi bemeri<ten
wij de fijne spie.gels die over cluin en over zee het
macirtige elektrische licht weerkaatsten en die thans
âan ons gelaat de zonderlingste vormen gaven.

Hans' Iang gelaat en rnooie droomoogen werden
verwrongen in het onnoozelste gezicht dat ik ooit
cnder oogen kreeg. Mijn bolle kop zag er uit als de
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ronde buik van een Chartreuseflesch, en toen ih
lachen ging over mijn eigen lcelijhheid, krvamen uit
die flesch en die bolheid, als uit cen roovershol, sabels

en bajonetten te voorschijn. Mijn jolrgens Gabliël en

FTendrik, die als eekhorentjes tle Iange bttis v'aren

ingestormd, leken geslachte bruinvisschen en tot
grooter ergernis stond cle ongeschoren torenwachter
ons uit te lachen.

- Ah, que c'est drôle ! que c'est drôle ! riep de vent.
Toen had ik genoeg^ van dic spiegels, heerde mij

om en zag de zee.

Ik zag de zee en was mct tlelt sttlud de flanlve grap

vergeten.
Een stoomschip clat tle kalme rvatereu van den

binnenweg verliet, schoot ineens cle diepte in en lag
het volgende oogenblik te zwartpluimen op de

hoogte vân een waterberg.
Ik zag woelentle, kokencle baren met vrachten Yan

kleun en van licht aanl<lotsen, deiuend, deinend in
grootsche gebaren en daarboven hillc tlot"lkerheid van
stormbergen en nu en dan een plek vatr blauwen
hemel die de randen en de zoûmen vnn de wolkcn in
parelmoeren licht legde.

In de nevelige verie schoven, naar onbekende diep-

ten, de renzenschepen die krvarnen uit de wateren
van 't lieve vaderland en droegen heinde en vene hun
rijkdom van geheimzinnige lasten.

Telkenmale de wolken thoope lnuider: in zlvare
rnonsterbergen gierde de wind tegen de glazen hooi
en een beetje van zijn woesten adem fladderde los en

versteef, tegen de ruiten.
Op iedere hoogte der baren rezen zware tonen als

uit bronzen orgelpijpen, uit metalen rnonden, het was
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ee* orkâa'yan Eruzieli, een stormvioed van krokken_jubel, varr pauken en trcmpctten, van tr:ornmels r:nkiaroenen.

't Schuim spatte zs,alkend op en schoot in wittevioede boven het verheven latterincrk van het haven_iroofd.

- 't Doet leeiijk, zei een onzeï.

, Wjj waren bli; dat we binnen stonden en het glaslradden tusschen ons en tlen kletsenden regen.
De torenwachter nader.de en vroeg- ons:* Zijn de heeren uit den Belgieh?ïn ze ,n sprekenl4amsch?

-_ Jao wij hornen van Antwerpen.
zijn gezicht herderde op in ae ru;rreia van crit terveten.
._ Ik spreke ook Vlamsch! zei hij. K,en het alsolgaerne gesproken.

Hij ontpopte zich. Zoo karig, aanvankelijk, zijnlvoorden waren geweest ,oo olrg ee thans ,rit ,ijnrnond Jiepen. Hij sprak ,oo go""iu zijn moedertaal.vertelde hij, rnaar had er weinig g*;"g;;rhJ;;:'t Waren meest Franschmans di-e ï"" ,oo hcogel<rpamel en de Belzikers Lu"r."rr of rvillen geenvlamsch spreken. FIij gaf' orx uii" 
-t"ih**"h" 

uitleg_gingen over de rve"king Ae. gfur"o uoile draagkrachtder lichten. Hij liet a" 
""*"".rtomp a"oaierr, traa{jesin regelmatigen gang als het **rt 

"urr"r horlogie.Ee_n, twee, drie, vier, vijf, aes, klik!Daar vlamde hetIicht. Toen wederom na een poos van zes een tweedeklik met de blankheid van a" i.r"""-n" ;;;'r;Teerst na den negenden tel.
Zoo cireef en draaide de < viertorr€ ) ell schoot uif
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zijn bliksemende spiegels den vurigen wenk in don-
keren nacht over wijde zeeën.

En die groet uit vriendenoogen kennen de varenden.
Zij kennen al de torens en de bakens van 't Noordzee-
strand vanaf Westkappel tot het einde der zonnige
zuiderkusten tce.

Ieder toren heeft zijn manier van werkcn; aair de
verschillende teekens vinden de zcclietlen hun rveg
zoo zeket en zoo vast als ecn reizigel te lancle.

De torenwachter was afkomstig uit Zee-Vlaande-
ren, had den oorlog van 1870-71 medegemaakt, lang
tle zee bevaren en woonde nu sinds jaren op clen

toren.
De toren was zijn wereld. f)aar slect hij zijn

leven, hoog en droog. Naar beneden ging; hi.i rnaar
zelden, want hij had een veel te hoo.qen kijk op mcn-
schen en dingen orn zich tlaar in dien helder te laten
verkleuren. << Die kelder )) rvees hij aan met de punt
van zijn scherpe kin. FIet was de stad die aan oxrze

voeten lag.
Toen wij hern vroegen of dit nu een echie storn-l

rvaso schudde hij lachend het hoofd.
-_ !rJgg1, menheers, ten doet nict fel vantlaage. AIs

't hwikt tot hier in den barometer is gezaht tlan loopt
het erg van streek. Dan beeft de torre als ecn riet en
je zou een papier tegen den muur lrouden en jelr
Ëame er op willen schrijven; je zou niet hunnen.

FIi,j aei dat zoo vlot, zoo vloeiend, in zijn kleurijk
Ylaarnsch <iat wij naar hem luisterden met groot
genot. Hij bezat wocrden die rvij reeds lang vergeten
warer] en die eijn gesprek doorvlogen als bonte
pepels. IIij liet ons met zijn kijker in rvijcle verten
zien. Hij x'ist alle plaatsen en kende alle namen
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uren in den omhek; hij wees ons iederen kerktorenen aIIe steden en dorpeir aan. 

*."
Onder ons Ir

_u_1d"r"r"i jk"xT;{:"i-;i"îîî_::i,ï:-,î::ï:
iïc.sren noemdc 

lJ :u",'; 
^r;;Sroernentraet, Ghv_;,ii":: dan den r;.rsr;k",'*ài,lol ou,,n" rrer eersie

,,rÏ" ii"lî1 1".1, -1:u" 
gatl n d, ve urn e--Amb a ch t rn e r

bedekte *rrr" 61lT- 
e1 zijl rnet helrood";;";;;;

gorrderr velclen, 
u'""t der visschers' Bloemeil;;;

u"H, ffi:îfi.:rï.luns' de l<ust coxvde, oosr-Duin-
Ja, die streek kende_ik bijzonder goed. Menigmaal

ffl ;lr:td;rroosen 
et"kd"",'iî*,u*o 

"'ona; r"""

rï:",:; tî:;#,Ë îTii:l:,,-"""i",H:,,î:il*j;
te zegenen. eg en de slapende bevolking schee'

Ginds, meer na
gende torens, 

"r, 
Il-rechts' lag veurne met zijn zin-

voor eeu un*uo"roooger 
op' zeer vaag in de ;-Lil,

Ietrreren! "nd oog nauwelijks te bespeuren:

:1.**

Nu ik cleze geliefde uamen van heilige plaatsenschrijf becft mijn pen__van ontroering in rnijn hand.oud \/raandereri 
.x""rÇi"iii,'I"o,oorro doorvrije rnenschen, braaf 

"r, 
goâ-*"", 

I

.,rf*ï"ï': Jî"ïltt u',,i.ioË.,,o 
o r mi j n verb e er di' g

deren liggen. eeuw van doodsangst over vlaarrl
'k Zie Vlaandere' , ,k 

zie mijn vaderland verç,oest
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en doordrenkt van 't bloed zijner zonen. 'k Zie lepe-
ren, de geweldige, neergelegd door ijzer en vuur,
'k zie ziju Hallen, zijn huizekens, zijn schoone kron-
kelende straten vermoord, verniekl, met den grond
gelijk gemaakt.

'k Zie daaromme, zoo ver het oog en de gedachten
reiken kunnen en verbeelden lnoéjcn, ons Land ont-
lvricht, de steden en de dorpcu vcrdwcnen err hel
heerlijk yerzet der dapperen oln 't behoud van het
laatste, rnaar 't schoonste stuk;e grond van ons Vader-
Iand.

Ih herdenk het gruu'baar verleden van het Land,
waar de strijd tegen geweld en roovers hard was etr
onophoudend als de snelie uren v&n de <lagen.

Ik zie ons volk op denzelfden gt'oud vcc:htcrr.
Kerelen, Wikings, ras met breede borst cn groot

harte, buigen ongewend, de wereld inhijkend rnet den
vrijmoed uit zonnige blauwe oogen.

< Si willen de kerels doen greinseno

Al dravende over tveit......
Men salse slepen ende hanghen,
IIer baert es al te lanc,
Sine connens nict ontganghen,
Si dochten niet sonder bechvanc. l

Maar Kerelen ontstonden uit tle kracht der ver-
drukking. Als een stormvloed is uit hen gegaan het
lied der vrijheid, het weeldelied van Recht en Onaf-
hankelijkheid.

Kerlingaland, Vlaanderen, de groncl is bedauwd met
't bloed der dapperen en waarvoor de vaderen in
grooten nood streden, getuigen de wonderen der XIV"
eeuw, die Vlaanderens naam over alle landen ze-
genden.
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Itrenige weken te voren irad ik te Veurne gezien, op

de reuzenmarkto onder schaduw van gothieke huizen
en de glorie van \riaamsche tor-ens een stoet jonge
Vlaamsche knapen.

Bloaend en leutig trokken zi3 voorbij achter hleur-
rijke vaandeis en ze zongen 't lied van Gezelle:

< IIet Vlaamsche heir staat immer pal,
Daar 't winnen of daar 't sterven za!! >>

Geen enkel Cie twijfelde aan de kreteekenis dier
vroorden, geen enkel die schaamde luidop te zingeu
en niet te weten rvat hij zorrg, want de kanten juwee-
len die voorvaderen in ernotievol lijden en jubel
hadden gebouwd, gaven getuigenis dat tret Vlamingen-
woord geen ijdel is.

Roemrijke torens ! Weelde van huizekes ! Vlaan-
deren zou herleven, herworden en 't volk, zoolang in
slaap van trage eeuwen van loomheid, zou weer
opfleuren en groot worden.

Stonclen nict op in 't landeke de schriivers en de
dichters en de kunstenaren aI te gader? Had Gezelle
het licht niet buiten gebracht en de duisternis weg-
gebrand? Zong de dichter hun rveeldeliederen niet?
Liet Hugo Verriest, de paster van te lande, van af den
Ingoyghemschen berg, niet vedelen in wondervolle
melodiën de macht van zijn tooverwoorden?

En hwam Streuvels niet, als een sterke, dragende
op zijn machtige mannenarmen het bezonkenen epos
van zijn buitenvolk?

Zong \ran de'Woestyne niet atrs een boschgotl, zoc-
als dat voor hem in Vlaanderen niemand had gehoord
en nooit had voorgedaan? Dreunde Verme5'len's
stemme niet in de bosschen vâR graniet, luid in zijn
woorden van koper? Ciseleerde Cesar Gezelle niet
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zijn wonderlijkhedcn rnet de piëeteit zijn grooten
neef verschuldigd? En stond Herman Teirlinck niet
in de Vlaamsche zonne te spetteren en te glarieën

vol iichtende gothische verfijnheid?
En al die anderen die grocitlctr, gxrcidert cn wcrtlen

de trotse van een volh, dc gloric v{lrl oen volk, de

kroondragers var) het eeuwigtl st:lttlotte Vlaernderen !

Bn thans, thatts kreunt dc oudc Vlaamsche grond,

't kleine plekje, van uit den Duinkerkschen toren te
bespeuren.

Het land zal meu kapot krijgen, tle steden zullen

vallen, de steenen verscheuren, dc grond openrijten,
het stoffelijke Vlaanderen zal men len onder krij-
gen.

Maar boven het vernielcle, zal weerom rijzetr, als

een bloem in blauwe lucht, tle groote onvernielbare
ziel van 't Vlaamsche volk.

*àk*

Vy'ij verlieten den vuurtoren.
In de haven zagen wij hoe men te Duinkerke zee-

meeuwen vangt. Aan een latlgetr stok, ten einde van

een tourr,, een bliekje; <laarop komcrr cle mceuwen in
gtoote getale af. Ik had het spelletje van op ck:n vuttr-
toren reeds opgemerkt. Toen wii naderbij kwamen
lag, in een waschmand, de vangst van een morgen,

een kussen van donzige vogels, met mooie, zijden
pluimen, grijs, wit, blauw. Uit scherpen bek hing een

druppel'bloed als koraal. Een stomme kreet uit jonge

harte. Arme beestjes!

Hebt ge het wonderschoone vliegen der meeuwen

reeds nagegaan? Decoratiever lijn bestaat er niet'

Geen vogels, ter wijde luchten, die rnooier zweven'

duikelen, kantelen en rijvend neerstrijken dan
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rneeulven. Zoo moet de wind zijn' wanneer hij zich

kon belichâmen' Hoog uit den kring van rondwie-

k*''d" vlucht schiet de meeuw plots naar berredelr,

ctuikttewaterenvangtmeteerrzangzijnaas'Hcer-
lijh is dat!

Zelfshaarsclrreeuç,heefteigenaardigen,bekoor-
lijken toon. In stormweer en bij zonnedag wisselt zij

i*u" 
"o"p"n 

af nu schor en angstig' dan zoet lokkencl

"" foiaf.ii"Lend, in groote levensblijheid'

Flaar verscheidenheitl in vorln en grootte is opmer-

k"iiji.. Er zijn er ldeine die met vlugheid van zwalurv

hetzeevlaklretoeren;erzijnergroote,zwaarals
otrutl.o**",', die vdtôr het opstijgen een loopje nelnen,

""Àf- 
een aëroplaan en dan stil in de lucht kunnen

btrijven drijven als een Blériot'
>k8iF

En wij gingen naar het hapelleken van O'-L'-

Vrouwe àer Duinen, waar wij een schouwspel zagen

datonsevenzeerontroerde,maaronzestemmirrgeene
antlere ernotie gaf.

't Kapelleke is niet groot, niet schoon' 't is een

kranaal Àebouw, koud en stijlloos, maar daar binnen

was het er warm en vol gouden licht'
Voor de wijd openstaande poort stoncl en knielde

een groote menigte. Wij bevonden ons in de achterste

rij, op het boomenrijke pleintje, tusschen kraampjes

wa.ar men allerlei zoetigheid en religieuse waren ver-

kocht, en wij zagen en wij luisterden'

't'Was grauw modderig weer; af en toe moesten

wij onzen regenscherm opstelien en werden het plein

en de menschen in halve duisternis gehuld'

Van uit het kerkske ronkte het orgel en jubelende

stemmen zongen het Magnificat anima mea Dornino!
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Garven licht lagen te buitelen over de hoofden der
deemoedige bedevaartgan gers.

'Want het was een bedevaart, een Vlaamsche bede-
vaart. Er kwamen menschen vau heinde en verre,
gedurende negen dagen, om 0.-L.-Vrouw der Duinen
te huldigen, te clanken, te stttcchcrr. Vlaamsche vis-
schers en hun vrouwen. Nlcnschcn rlic irr dc oneintlig-
lreid der wijdsche zeeën zia}a z<to hlein vnelerr en,
tijdens stonden van hoogen nood of smartelijke ziels-
beroering, zich ergens moeten aan vastklampen, steun
zoeken, rx'ant alleen, zonder hulp en troost gaat het
zoo slecht. En boven het loeien der orkanen, wanneer
iret harte breekt onder drtt.h van doodsbcnauwdheid,
verschijnt den cerrvoudigen, den simpeleu mcnsch-
kens de Ster der hoo;t, het glorieuse beeld der ecnige
Moeder, die heelt, zalft, troost en redding brengt. Zij
aanroepen Haar en schreien Haar hun kinderwee
bloot en groeten Haar: < Ave Maria stella ! > Zij zullen
Haar dan danken te Duinkerhe, zoo zi'i nog ooit te
lande komen en Haar offerelr het geschenk van liefde
en van toewijding.

Zij blijven hun beloften gclxxrw, want niemancl
zou het durven wagen oplrieuw in zec lc stel<en

alvorens zijn schuld af te leggen en, hicr staatr ze, tJe

geloovigen, die betrouwen hadden en danken, ter
knieën, in reine oprechte vroomheid de Heilige Maria.

. In de kerke, tegen wand en stijlers, hangen, ter blij-
vende gedachtenis der weldaad, de ex-voto's. Tus-
schen rozensluiers en lauwerslingers zag men ze
schitteren in 't licht der duizenden kaarscn de {ijn
bewerkte scheepjes, de wassen harten en beenen,
de balkhangertjes waaraan men jaar en dag had
gepeuterd en gezv/oegd om alles tot't laatste sportje
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der kleine ladders af te werken netjes en fijn' De vis-

schers konden geen grootere uiting geven aan hun

liefde, maar wat ze brachten rvas met rein gernoed,

en vol vertrouwen in 't groote beeld der Moeder,

clat, over de eenzame vlakten der zeeën, hen nooit
verlaat.

Prachtkoppen heb ik daar gezieno mannen met
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rondeo bonke koppen bekorst en berimpeld, met
wieren in 't gelaat en ringcn in cle ooren; koppen om
te beiteien en te schilderen; koppen voor Piet Braecke
of een Laertnans, die hun cllernrle cn lrun harrl, rniserig*
leven op dit oogenblik verborgcn onder 't lluweclerr
masker van groote liefde en rnystichc blijhcid.

Een priester sprak cle rnenigtc in het Vlaamsch aan,
in de hooge behoortrijkheid van West-Vlaamschen
tongval en allen luisterden met innige overtuigingo
zijn woorden drinkend ais de zieke den lavenden
drank. Toen werd nog een Rozcnhocdje gcbcden, de
mannen zetten hun klak op na ccrst de afschuwe-
iijke, groote koutlc ;rruim er te ltcbbcn uit gcsctrar-
reld om opnieurn' tc knauwen en te spu\Àren verre
van de plaats die door bidden en het mirakuleuze
beeld geheiligd was. 

* * ,,r

lVij drvaaldcir rle talrijke binnenhavens en oude en
nieuwe homneu langs, want als havenstad heeft
Iluinkerke nop; steeds ha:rr bctcehcnis.

Wij zagen ook corlogschepen, greuwe l<ruiscrs en
grijze torpedojagers. Zij lagen daar stillc narasteen
gerijd en gingen zachtjes over en weder in bijna
onmerkbaar wiegen.

Op 't clek de blaus'gekleede rnariniers die dweilden,
lvaschten, in iakel en touwwerk klauterden en vroo-
iljk zongen.

Leelijk gecloe, die schijnbaar onschuldige monsters,
rnet sctrijnireilige toeë oogen, maar die steeds wachten
eTrwaken onder den brand die hun ingewanden ver-
teert err gevoed wordt door het vuur der vaderlands-
ii*fde.
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Wij hadden gâarne een der schepen bezocht, maar
het lukte niet. De schildwacht was beleefd genoeg en
vriendelijk er.bij, maar over 't brugje mochten wij
uiet.

Naïef genoeg hem zoo iets te vragen.
Etes-vous Français? vroeg hij op zijn beurt.

-- Neen, Anversois ! maar dat doet er niets toe,
zoo'n ding interesseert ook ons.

Yrccmdelingen worden bijna nooit toegelaten, wist
cle schildwacht, maar bij rlen trrlaatscommandant
Iionden wij onze gelegenheid lru"à"" uiileggen. Die
wist er meer van en was trevoegder dan hij.

Wij boden hem een sigaar aan, een Belgische I diewij in een winkeltje, uit rooknood, hadden gek<lcht.
Zwarte, viesige dingetjes nog te slecht voor keeske_
schiet. Hij kreeg er een van Hans en een van mij.
Tell père, Tell fits ! Een gulzige lach kwam op de fijne
lippen van den schildwacht, terwijl hij in fijne over_
dreven beleefclheid beide Belgische stinksiokjes in
zijn binnenzak deed verdwijnen en hierop ,t militaire
saluut bracht.

* Mes compliments aux Anversoises ! riep hij cns
nog toe, maar iemand onaer mompelcle: Doe ,t zelf.

Hierop vervolgden wij, onder plÀregen, onze inte_
ressante wandeling langs de haven.

Op zeker oogenblik plaste het zoo hevig dat u,ij
niet te zeggen wisten of tle ha,r,en zich naast dan wel
boven ons bevond.

Er lagen vele visschersvaartuigen, kotters en botters
of hoe rnen ook die verschillende benamingen geven
mag. De visscherij is een rijke i.,:on van inkomsten
voor Duinkerke; in haar wapen staat dan ook een
zeevisch.

_ 1i9 __

Vele schepen stehen naar het hooge Noorden, tot
IJsland toe. Als tle visschers naar dat verre land ver-
trekken, gaan ze met vrouw of verloofctre naar het
kerkske van O.-Lieve-Vrouw <krr l)rilnen, dat wij zoo-
even bezochten, orn vooL dcn grrnsligen alirxrp dcr
reis te bidden en rloen dau ool< tlc lrcloftc Maria bii
hun terugkecr, lrr honrcn tlankctr, wetnnccl' zij lnct
den rijkcrr buit l.rabeljaurv veilig tlc haven bereiken.

Hier rn'orclt veel Vlaamsch gesproken. Men hoort
in orrze taal de bocitslui elhander toenoepen. In dit uit-
sluitend Vlaamsch deconlrn klinkt cen andere taal
bijna als een anachrotrisnllr, als icts rlat nict sarncn-
hoort noch l<lopt ruct rlc st:lrer';lc Vlaarnsche cn histo-
rische belijning.

Zooais wij recds zeiden is tle bevolking der stad
bijna uitsluitend Fransch geworden, hierrnede bedoe,
Ien wij ook natuurlijk Fransch van sprake. Door
kentering naar antlere meesters verloren de bewoners
stilaan hun ei genaarclige .rgcrvoouten, hun uitzicht, hun
voikswezen. met zijn sterrhc lokale kleur, zijn stem-
nring en oorbeeldig \rlaaurst:lr.

Zoo hebben die rncnschcn ool< rlcr iuvkrcrl onrler-
gaan van hun opvoecling crr hurr rnid<lerr. llel klcint,
oude vaderlandje is sinds lang uit lmn herinncring
verdwenen en zij leven en voelerr in cle samenhoorig-
heid eencr groote natie. Drie eeuwen van verfran-
sching heeft de karakters doen luwen en irr de oor-
spronkelijk-Vlaamsche steden, waar alles gcschoeid
en gelaarsd staat op het nieuwe nationale voelen, is
de Vlaamsche geest eluit cn hct Vlaamsch leven
clood. De taal is de ziel van het volk.

En wij, wij kutnen aan hen niet meer denken, clan
tnct dezelfde ontroering waarrne<le rnen een afgestor_
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ven broeder indachtig is, een broeder, die ons lief v,'as

uit den bloede en met het warme, lievend hart.

***
Zee-Vlaauderen of, zooals inel .qervoonlijk zegt,

Fransch-Vlaanderen, het Westelijkste en Zuiderlijk-
ste gedeelte van het oude graafschap Vlaanderei:,
werd in l672bii den rrede vau l{ijmegen aân Frank-
rijh voor goed afgestaan. Lodewijk XI\r, << Lc Roi
soleil >>, had cr rrroeger de oogen latcn op vallen en
in 1646 nam de prins vair Cnndé rle zeestad Duin-
kerke in. Zes jaar later werd ze door de Spaansch<:
overheid hernomen, maar de groote Fransche veld-
heer Turenne herwon ze in 1ô58, na den berocmden
veldslag in het Duin.

< Le Ftoi soleil > leverde de stad toen nan Cromrvell
over, rnaar kocht haar drie jaar later van lioning
I(arel II af.

Sedert bleef de oude stad rier visschers in Fransch
bezit. En al die mooie stedekens en Ylaamsche dorpen
als Grevelingen, Broeckburg, St-\4rinoksbergen, Cas-
selo Hazebroek, Belle, werclen Fransch. Fransch ook
de steden St-Omaars, Rijsel, I(arnerijk en \ralencijn.
Fransch enl'r'eemd.

En die eigenaardige trapgeveltjes, die stoere gebou-
rven, dic lrelfor-ten zoo door-en-door Vlaamsch van
opvatting en constructie; dat volk in zeden, in sprahe,
in voelen, en in denken zoo van ons en, als $'ij
Vlaamsch van bloecle, dat alles is voor ons verloren
gegaan.

Vlaanderen in der tijden deining op cle hoogste
macht en clen veihevensten bloei, werd ontwricht en
misvormd en stond arûr en verlaten, in de poovere
schalnellreid van ziin beroofri rvezen.

-- 721 -
Doch het is er ons niet om te doen een

geschiedkundig overzicht van Zec-Ylaanderen te

i"""t, *"ur, "i' 
wel o1; te wijzcn dat na bijna drie

*honclerd 
jaren van vrecrnde ovcrheersching het

Vlaamsch leven bij de plattelandslrcvolkiug nog onver-

stoorbaar zijn gang {iaat' en otlzc taul er gesproken

'rvordt mct lta:rt' gebenctlijdett, zatrgr:rigcrl tortgval cn

zwierige, zac:htc br-rigingen als vt'rrir de inlijving bij

Frankrijk.
Dat volk is nog Vlaamsch in zijn denken, zijn voe-

len, in al de uitingen vân zijn iunerlijk leven' in zijn

kleedij, in zijn gewoonten, gebntil<eu, in alles wat de

eigenaardighLi.l utt tle pcrsootrlijl<hcitl van oelr volk

vormt.
Helaas, wordt er ollze taal wcl gesproken maar

gesclrreven en gelezen niet meer' Het is een uitzonde-

ir,g *tnoeer er aldaar iemand 't Nederlandsch leest

en schrijft, 't is een geleerde. Om politiek, om homo-

geniteit in den Staat rverd 't Vlaarnsch uit de schooÏ

€n van den kansel verltannetl.
Het Vlaaursch rvoortl garrt :rllcclt, als een erfelijk

goed, in den huize van nrttctler op l<inderen ()ve!: en

mrskenning, drvang, beroovin5; hcbbctr hct hcilig gocd

clel vaderen uiet kunnen aantastelr' \\rij zijn over-

tuigcl, dat er geen vijftig jaren zouden nootlig zijrr

orn aatl dat volk, ln rijken toestand, terug te geven

wat zijn rechtmatige eigendcrn eens lvas en zonder

hetwelk het niet kan ademen, niet ontwikkelert, niet

leven kon en kan: zijn taal.
V6ôr het uitbreken van den oorlog hebben Vlarnin-

g€n dooï rnidCel van het lied gepoogcl een zonne-

schijll te laten cloordringen, uit het moederland, in
cïe slapende harten van onze zoo lang vergeten brce-

<Iers rtit Zee-Vlaanderen.



*122*
En overal, overal werd er in de huizekes, cle irof_steclen, te lande, in tle stetlen, gesproken over devroolijkheid ran die Vlaming"o dil ào .,r"oo" zingcn

kosten>> en zoo'n rijhen scÀat van liederen in iret
Sr1ot1, weelderige, Vlaamsche harte dragen.

Oude moederkes herinnerden zich en vooisclen rnee,een zachte lenteudnd ruischte over het land en ieder_een hoorde stemmekes, stil en bijna niet te beluiste_ren, die rdt vcr verlcclen tijtierr ile gratie van eigenzieletonen nrecvoerderr.
Want Zee-Vlaancleren was rijk als het groote vader_nand in poësie en volksliederen. trs niet van Haze_broeck of misschien wel van Duinkerke herkamstighet ontroerende liecleken < de Uirrr"noO" , f

Daar rvas een sneeuwit vogettje
aI op een stehen_dorntje,

Din, clon, daine
al op een steken_dornt,ie,

din, don, don,

<r WiIt gij, nrijn ireer, cle bode sijn? u._* < Mijn heer de bocl, wil ik wei syn ,
Hij nam den Trrief in synen bek
Hij vloog er rnetle over ,i hek.

IIy vloog er mee tot syn liefs deur:
<r en slaep je, of rvaak je, of syt ge dood? >

.:-- n'k En slape noch ,k en wake niet,ik ben getrouwd al een nalf jaer >.

* u Zyt gy getrourvd al een half jaer
Het dochte mij rvel duizend jaer! ,,

Ach, arm Vlaanderen,
dichte bij. Al zoo lang,
wel duizend jaer! >

123 *
zoo ver van ons en toch zoo
zoo lang! << Het dochte m-v

De dorpsbewoners, ook wel dc stedelingen, die wat
verder het land inwonen en langzuatn de bctrekl<ingen
rnet den starntah verloren, wcl<cno in hun oppci-vlak-
kige onverschillighcid tcnrg cn vcrvrccnrrltleirr zich rra

een paar geslachtcn aI rneer cn rnecr van het oerlancl.
De volkssprecktaal bleef echter de Vlaamsche al
werd de Fransche in de scholen aangeleerd door
Vlaamsch-onkundige onderwijzers. Het rijke, het
sappige, het kleurrijke is uit hct volk vcrdwenen
en op enkele schrijvcrs als Michit:l de Swacn, Steven
van Cassel, Modcwijck van S1-Winocksbcrgen, IIub-
ben van Duinherke, Bcrtein en Bels van 'Worm-

hout, De Lassus en Leenaart Boone van Flazebroech,
De Cousemacher en Lod. De Backer en eenige an-
deren na, heeft de misvormde boom ons geen noe-
rnenswâardige edele loten rneer geschonken.

Het volk bleef onbewust dat de Nederlandsche taal
nog door meer clan tien lnilliocn rncnschen in Europa
gesproken woldt.

De schrijver A. Hans en ik zaten cens voor het uit-
breken van den oorlog in den tlein vun l)uinkcrl<e
naar Cassel.

Zooals altijd spraken wij onze taal, ons Vlaamsch.
Drie vrouwtjes, ouwerwetsch aangestooten, maar ste-
vig in de kleeren, keken ons aan en 't rvas iets als van
een blijde glimlach clie over hen ging.

Een harer sprak ons aan:

- 
De heeren lrên ulder Vlamsch ooh

geten?

- 
Vlaamsch vergeten ! 'Wij kennen

taal! antq'oordden wij.

nog niet ver-

geen audere
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- 
Van ware komde gulder dan?

-- Uit Antwerpen, vrouwke.
.: En spreken zij dare niks dan Vlamsch; geen

Fransch?
\ffij aan het opsnijden. Een stil genot brandde in

onze oogen. Ha ! ze hadden ons die rijke provincie
gegapt, dan zouden wij eens laten hooren rvat voor
een volk we waren en dat Vlaamsch nog niet dood
u'as, bi,ilange niel.

.- In Antwerpen, klonk het antwoord, is alles
Vlaamsch.

_.- En hulder maire ook'/

-- Natuurlijk. Onze burgemeester die kent zelfs
geeir Fransch.

"- Eir leeren ze in de schole geen Fransch?

-- Bij neen. Wij hebben dat niet noodig. Wij zijn
bij ons in het land allemaal Vlarningen. Alleen de
geleerden kennen Fransch, gelijk zij Latijn en
Grieksch kennen.

_- Tiens ! Tiens ! fiens ! mompelde het vrouwke
trlijde, ik en wist niet dat het dare almaal Vlamsch
1VAS.

._ Onze keunink spreekt anders niets dan Vlamsch !

lapte ik er tusschen. Maar Hans vond zulks te grof en
gaf mij een por met zijn scherpen elleboog.

-* Bu de keuniginne van Holland en al haar gene-
raals; die spreken niet anders dan Vlaamsch en in
gansch Nederland kornt geen enkele gazet in 't
Fransch uit ! schreeuu'de ik zoo hard ik kon.

-.* Dat is waa.'! zei Hans en lachte omdat ik zulks
zoo geestdriftig en luidruchtig er uit flapte. De brave
vrouwkes sloegen de handen ineen van verbazing en
het oude moederke, dat ons te wcord stond, scheen
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stilleontroerd.BenkoninginnedieVlaamschsprak,
à"-t t"irr", innige taal' die de Vlaamsche boerenvrourn'

met haar kincleren aÀ a"tt haard gebruikte' Een

t orringittt e ! Een koninginne !

Zii zweeg ""t' 
*i;l""en mediteerde' De ziel van

haar voorouders "o"'*""l"erd'e 
met haar ziel' De

ï;; van ""n 
b"L""àe lohte op tle tleur haars har-

ten.HetVlaarnschebloe<l,zijvoeldclrcttecder,ver'-
.*Liâ" t" haar aderen en in haar oogen lichtte een

"iifr" 
gl""a, als des avonds in het gekleurde raam

eener kerk, gekust door verre zonne'

-Weulder 
hiere, zotrn geen Vlamsche gazet kunnen

lezen! hernam 'ii,;;;;7e 
in dc kccl iets rnocilijks

had verduwd''Wii i""t*" triks anders dan F-ransch' en

hoe is het toch *"t'g"iiiL tletl gil zonder het Fransch

deur de wereltl korii''rt'""tt"i;tt is zoo groot en 't

Fransch wordt to"tt â"o" de geheele wereld gesprokcn'

-- Ach, ju, *oJ*t"' aniwootdde ik' Frankrijk is

"u- 
g"ooi iand en Vlaanderen is maar klein' rnaar

ieder vogeltje zingt '"t 
tf- het Sebekt is' En als elk

kind zijn tale mai-spreken' clan zijn al de iongetjes

blii."'*ti 
hielpen het zeer slecht te freen zijnde moe-

derke uit den trein waarvoor wij ccn hnrtelijk

< dankje >> kregen en een tot weerzrens'

Zij woonde te St-Winockstrergen''Wij kekcn haar

na' zagen t,"t '*"'" 
silhouet'nutt h"t gothische Bel-

fort; de wind voerde kristallen klanken uit den toren

mee, die als zilveren blijheid oYer ons hart ritselden'

En zachtie* ""t'"iàa" 
ik -t"' met iets onbeschrijf-

lijhs weemoedig in mij:

n llet dochte mij wel duizend jaer !

Din, don, don!>>
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Toen overstampte het ijzeren geratel van clen trein

alle zoete melodiën en de daarop passende gevoelens
en ik keek 't venster uit naar een lange rij wuivende
popels, de trotse van de streek.

1915
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