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Op Reis huiten Ylaandererr.
We gaan ditmaal eens l-ruiten Vlaanderen... en rvel over de Nederlandsche grenzen, tot in het hooge Noorden, n,aar cie Friesche kusteilanden
liggen. ten dier eilanden heet Terschelling. We hebben verieden week over
Gheel gcsprokcn en zulks bracht mij een reisherinnering in den geest.
Van Harlingen bracht de boot ons naar dat eilancl Terschelling, 'nvaar de

Gezicht op West-Terscheiling en zijn vuurtoron.
ook bij onze locdsen bekende vuurtoren staat, die de << Brandaris >> heet.
Het eiland Terschelling is niet groot : in één uurtje kan men van de
zuid- naar de Noordkust en in drie uren van het West- naar het Oosteinde
wandelen. Tocli liggen er drie dorpjes, die samen ongeveer 3000 zielen tellen
en voor de wet en 't bestuur één gemeente vormen, en clus ook onder éérr
burgemecster st.aan.
De ,-lorpjes heeten : West-Terschelling (waar nren van Harlingen aankornt en lvaar cle vuurtoren staat), Midsland (in't nridden van't eiland) en
Hoorn, gewoonlijk 't Oost genaamd.
Op unze boot waren de meeste passagiers voor 't Oost bestemcl en aan
de haven stond de voorvaderlijke, goedige omnibus op hen te wachten. Hoe

'':''r;i-AÀÀ'tSCli CiEzll.l

':5

ze er all'in in konden. begrijp ilr t:og riet... rraar't luktc toch. Toen de bok
al vol zat en ei nog twee reizigers van tle boot krvainen en ook mee wilclen,
riep cie cptiniistische voenuan: << Ër kunnen er.nog best twee op den bol< >.
Nu zc il'erden op den bok geperst, maar of ze er << best >> zaten, betwijfel ik.
Ik vermocdde riei, clat ik die twee reizigers later nog spreken zou. En 't i3
juist ciie cntmoeting, rvelke ik nu vertellen wil.
ik fr':iste rlcn-rverg naar't Oosten op... den eenigen kunstweg van't ei-

iaud, 1:;rs ctnige jareu geleden aangelegci. Vroeger ploeterde men door 't
iriullc z:rnci cn ll,'al'cn Tcrscheilings rijtuigen zware wagcns, minsten met tlver,
lri€cStÂl r:,et dri,,' pa;liclr n bcsl:anncn.
WelJia bere:kte ik hr.t tr,véede ciorpje, Miclsland, met zijn kerkje tusscire'r
cle boonren... cn bcctrtn zi'n een weelcle op cleze eila.nden.
ik slapte te À1'cislar:'cl in een herberg af ... ruisschien c1e eenige, rvant
ge klnt t-'p het ciland dc clrankhuizen tellen. In de ruime gelagkamer zaterr
behali'c clen ra'aarcl en zijn dochier, een groote, blonde Friezin, maar tevens
slechts twee personen .-.een type zooals \ii/e oil platcn uit Noorwegen zien
en pas haddezelTrie riie nog << bcst >> op den bok van cle omnibus konden,
Ze
clen rieze ecnigc .uvocrden gesprokcn of ik herkende zc als lanrlgenooten.
ku,amen r.,an Gi.eel en rroesten hier een l<rankzinnige halen..., een man vâli
5l jaai r.iiens n-roecler ee,nigen tijd geleclen gestorven was en met wien men
< nu gciili raad wist >, zooals nrert inij vertelde.
Hij rvoondc alleen in moeders huisje, dat wil zeggen, hij sliep er en
ku'am cr eten, \\'at een buLrrvrouw voor hern gereed niaakte. Overigens zwierf
hij langs 't str';-rnd en cloor de duinen.
Hij ceecl niemancl k.a'aacl, u'as zeer goeclig, girrg hier err claar eens op
bezoek er.i als nren herl vroeg: < Wil je een borrel hâ ? >, antwoorclde hij :
<i Wel tr,r:âr >. Ook hielcl h,j van een pruim achter de kiezen, maar clan €€r vârr
een halvc vr-risi groot, Nu had men onderzocht r,vaar hij 't best verpleegrt
zou rvorrlen en wâs rnen tot het besluit gekomen hem te Gheei in België te
plaatsen.

Deir volgerclen morgen, on kwart over vijf, zou hij met ti"vee familicIcden en ziin beurakers in de onrnibus naar de boot te West-Terschelling.
r"ijcien. Te Leeur,riarclen moesten dan allen even op 't kantongerecht zijn eu
oir een lrur zouden de bervakers den arnren man met den tre'n verdel vervoeren. ..

Den volgepclen ochtend orlr zes uur stoncl ik aar cle haven. De boot lag
order stocrn om de dagelijksche reis naar Harlingen te ondernemen...
Daar' kwanr de omnibus en de reizigers stapten uit, Ik zag den krankzinnig_e, een kerel als een reus, netjes gekleed met zijn Friesche jas en blauwe
broek er, op 't h.oofd de pet, welke u reeds zegt, dat ge hier onder zeemansvolk verlceert. De rnan kaun'de op zijn groote pruim. ûewillig ging hij aau
boord. Inurers hij nrocht met zijn familieleden op reis, terwiil de bewaker.s
zich ais ''.leenrden op ce n aistand hielden.
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De zinnelcoze scheen genoegen te vinden in 't tocht;'e. Belangstellend
keek hij naar de machine, trok hier en daar een deurtje open of leunde rustig
over de verschansing.
De boot floot voor de. derde maal en voer heen..
De krankzinnige staarde naar de kust van zijn eiland, dat hij, zonder het
te weten, voor altijd verliet...
Wat later zagik de Leeuwarder-bourant in... Eén berichtje trof me zeer..,
Donderdzrgmiddag had een krankzinnige 't station van Frieslands hoofdstaci
in rep en roer gebracht... Hij was aan zijn bewakers ontsnapt en had in ziirt
woede de aanwezigen bedreigd. In een oogenblik was de wachtzaal met de
vestibule ledig. Politie, personeel en bewakers overmeesterden eindelijk den
zinnelooze en brachten h'em in den trein.

We hebben de zinneloozenkolonie van Gheel beschreven.
Om tot onzen Terschellinger terug te keeren, dat het gemeentebest ur
als verblrjfplaats Gheel koos, en niet een somber gesticht... een gevangenis
feitelijk... zulks getuigt van naastenlielde en breedheid, van gansch andere
en gezoncler begrippen, dan waarop in tal onzer dorpen de vooruitgang stuit...
En toch gevoelden we zoo'n deernis met dieri zinnelooze
Terschelling heeft zijn volkslied... We willen er eenige regelen van neerschrijven... in het schoone Friesch, een der oudste en zuiverste Germaansch::
talen en geen dialekt, zooals velen denken.

O skylge mijn landje I
Wat hab ik di leaf;
O, wa di net Prizet
Di lijnt mi toch deaf.
O, skylge, mijn lândje !
Soa droeg en soa heag !
, Wat liesto dir frolik,
Die Nordsé yn teag.
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Hoa grien bin dyn helmen,
Myn leaf Skylgerlân !
(O, Terschelling, mijn landje, wat heb ik u lief ; o, wie u niet prijst, vindt
mij toch cioof.
O, Terschelling, mijn landje, zoo droog en zoo hoog, wat ligt ge daar
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vroolijk, âls een eiland der Noordzee. Hoe trotsch zijn uw duinen, hoe breetl
is uw strand, hoe groen zijn uw helmen, mijn Iief Terschellingerland).
Neen die 'l'erschellinger zinnelaoze kent dat lied niet... maar wat het
uitdrukt, is toch waarheid voor hem.
I'irj mag het daar te Gheel zoo goed hebben als 't maar mogelijk is,
doch-hij zalvertangen naar de duinen, 't strand en de zee... er willen terugkeeren, zei nrij ceti be.oner van 't eiland.
ja, rie arine man zal te Gheel toewijding, bijstand, vriendelijkheid vinden "..

Maar hij za) er zoeken zijn hooge, wilde duinen; zijn oor zal er te vergeefs Iuisteren naar 't geruisch der golven, en 't geschreeuw der duizenden
zee- en strandlrogels. Zijn oog zal over de hei staren, hopende er de sloepen
en booterr te ontmoeten. En 's avonds zal de zinnelooze missen de zilveren
balken van 't reusachtig kruis, waarmee de Brandaris, Terschellings vuur*
toren, het eiland, de Wadden en de zee teekent...
Wie zai d.aar zijn Friesch verstaan, wie hem in 't Friesch toespreken i)
F{ij rvas goedig... Terschelling, was dat niet vôor hem een Cheel... eeir
paradijs der zinneloozen...l met'rondom de zee als afsluiting ?
Maar de toervijding en opofiering der Gheelsche bevolking kan hij er
verkr-i1gen
en daarom moest hij heen...
niet
En rle w-olsteling,in 't Leeuwarder station mocht heni niet baten... Dc:
trein voerde hem mee, ver van.zee en strand en duinen, Zuidwaarts, de grens
over naâr' Gheel, op de heide, we herhalen het, waar hem liefdevolie en uitmuntende verpieging wacht..
Zeker heelt hij onderw'ege nog dikwijls gezegd, of wanhopig uitgeroe..
pen : < Ik rvoe na hoes toe !
Ik.,.'as niet de eenige, die hem meewarig na staarde... Eilanders drukten
hun medelijtien uit" En men vroeg mij naar bljzondelheden over Gheei en il;
was gelukkig te n,ogen vertellen over de heerlijke, verheven instelling, welke
ons land bezit tot" heil van zooveel ongelukkigen, die hier reeds als kranken
werden verpleegd toen men bijna overal elders de zinneloozen nog als rnis'
Cadigers en bezetenen behandelde en mishandelde.
>>

Maar helaas ! ook nog in zoo menig dorp van Vlaanderen.wordt een
krankzinnigè 't leven zwaarder gemaakt door allerlei plagerijen vanwege
bevoorooideelde of onbeschaafde lieden..., die dan een ergerlijk voorbeeld
geven aall cie ieugd.
O, mocht n-len toch algemeen begrijpen en gevoelen, dat ook een krankzinnige recht heeft op onzen eerbied en dat het onze plicht is hem, die weer*
loos is, brl te siaan en te beschermen.
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Het Katienleest te [eper.
<: I(attenTeest > pla.ats, nu een kermis,
wreed v,'el jcgens arme die ren
die ons aan deu

EIkc Lente heeft tc Ieper het
vroeger een plechtigheid
heidenschen

tijd herlnnerde.
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De vernielde Halletoren van leper.

Voor de invoering van het Christendom moeten cie Iepcrlingen kattenaan*
bidciers geweest zijn. Toen ze nu Christenen geworden waren, wilden ze bewijzen, dat ze aan hun afgoderij verzaakt hadden en daarom werden elk jaar
eenige katten, i: een zak gebonclen, van den toren op dc straat te pletter ge\ /orpen. Eerst geschiedde clit door tlen scherprechtei van drn kasteeltoren,
la"ter van den halletoren, die tijdens den oorlog met het gansche gebouw vernield werd. Die zonderlinge dierenmishandeling bleeT in stand .tot aan den
Franschen tijd. Nu herin'nert de naam van het bekentle leest er nog aan.

Pt'ifs 35 cent.

-

Abcttrn. per jaar 2{},t}0

fr.
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