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Dokter Wilfried Broeckaert 
 

 
Dr Wilfried Broeckaert 

(auteur van o.a. Pillekes) 
Bron: databank Agrippa 

 
Volgens Lectuurrepertorium:... 
Wilfried Broeckaert werd geboren te Wetteren op 30.01.1877 en overleed te Wilrijk 
op 15.02.1948.  Hij was een zoon van Jan Broeckaert. Hij studeerde geneeskunde 
aan de KU Leuven. Hij schreef luimige en folkloristische verhalen; ook berijmde 
schetsen van geringe poëtische waarde maar met een sterk sarcastisch-
humoristische inslag. 
 

* * * * * 
 
Een positievere beschrijving lezen we in een blog van de Wettrha: 
 
Dr Wilfried Broeckaert was er niet 
In het massaspel Wetthra zijn leuke taferelen geïnspireerd op folkloristische 
verhalen, door Marcel Daems opgehaald bij dr. Wilfried Broeckaert. Wilfried kon er 
niet bij zijn, hij overleed te Antwerpen op 16 februari 1948. Wat het 6de tafereel zou 
brengen, was toen nog niet geweten, een explosie var vreugdetaferelen met dans en 
zang van zijn geboortedorp. Dr Wilfried Broeckaert werd te Wetteren geboren in 
1877 en was de zoon van onze Jan, een folklorist, geschiedschrijver, en lid van de 
Koninklijke Vlaamse Academie. Het schrijven zat hem dus in het bloed en het 
schilderen ook want zijn broer was Herman Broeckaert, een dichter en schilder. 
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De verstandsmens in Wilfried was de eerlijke en gewetensvolle dokter en zijn pen 
schreef geleerde recepten en wetenschappelijke bijdragen. 
 
De gemoedsmens in hem was de letterkundige en zijn pen schreef artikels, boeken 
en verzen. Hij was ook schilder en hij conterfeitte binnenzichten, bloemen en 
landschappen. 
 
Hij leerde door zijn voorbeeld dat een dokter geen louter wetenschapsmens mag zijn, 
hart en gemoed moeten samenwerken. Hij toonde door zijn leven hoe dicht hij bij zijn 
volk stond. 
 
Het ging hem niet altijd voor de wind in zijn leven, doch hij bleef een optimist die 
optimisme bracht in alle middens waar hij kwam. 
 
Hij schreef verschillende boeken, o.m. 'Doktershumor' , "Kwajongen", een schets van 
zijn eigen jeugd; “Pillekens" en "Rond en om het kraambed" Het waren luimige 
verhalen en berijmde schetsen met een sterk sarcastisch-humoristische inslag. 
 
Hij werd met verschillende onderscheidingen vereerd.” 
(bron: www.wetthra.org ) 
 

* * * * * 
 
Faro(1) koos in 2017 als thema voor de Erfgoeddag het begrip “zorg” en illustreerde 
dat met een boek van Wilfried Broeckaert: “Rond en om het kraambed”.  Hier volgt 
hun toelichting: 
 

Van oudsher hangen rond de geboorte en 
het kraambed heel wat gebruiken, 
opvattingen en tradities, die vaak van 
generatie op generatie, of letterlijk van 
moeder op dochter, worden doorgegeven. 
Eén zo'n gebruik is bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van een baker, een vaak 
ervaren maar ongeschoolde volksvrouw die 
hielp bij de bevalling en in de eerste dagen 
daarna de kraamzorg op zich nam. Door 
gebrek aan scholing en niet gehinderd door 
enige medische kennis baseerde deze baker 
zich veelvuldig op oude wijsheden en 
bijgeloof - we spreken niet voor niets nog 
altijd over “bakerpraatjes”. 
 
Aan het begin van de 20ste eeuw begon 
stilaan, samen met de verspreiding van de 

medische kennis, ook de professionalisering van de kraamzorg toe te nemen. 
Bakers, die zich vooral baseerden op ervaring en bijgeloof, kregen een slechte 
naam. Ook hier: Broeckaert heeft het in de eerste hoofdstukken van zijn boek 

                                                 
1 FARO is het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. K.M.  

 
Uit “Rond en om het kraambed” 
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bijvoorbeeld over "luie", "babbelachtige" of "hebzuchtige" bakers, die zich laten leiden 
door "oude vrouwetjesremediën". Met een grote vastberadenheid is Broeckaert vast 
van plan om die bakerpraatjes voor eens en voor altijd te weerleggen, zodat ze later 
"enkel nog den folklorist aanbelangen". 
 
En laat dat nu voor ons erg interessant zijn... In overzichtelijke stukjes beschrijft 
Broeckaert de vooroordelen en gebruiken voor, tijdens en na het kraambed. Op die 
manier leren we dat een geboorte tussen elf uur en middernacht op sommige 
plaatsen beschouwd werd als een voorbode voor onheil, en dat vele bakers de 
gewoonte hadden om de moederkoek met wijwater of zout te besprenkelen alvorens 
hem weg te gooien. Of wat te denken van de traditionele remedies tegen 
oogontstekingen, stuipen, "wind in de darmen" of de hik?  
 
Broeckaert beschrijft allerlei situaties en remedies die ooit als heel normaal werden 
aanzien, maar ondertussen hopeloos achterhaald zijn. Voor ons nu biedt dit boek 
een mooie kijk op hoe de kraamzorg de afgelopen honderd jaar evolueerde.” 
 

* * * * * 
 
Maar laten we de anonieme inleider van Pillekes zelf aan het woord: 
(pag. 5-7) 
 
 
Ter kennismaking 
 
“Het was ten jare Onzes Heeren 1877 - moeder en vader hebben het mij aldus toch 
altijd gezegd - op 30 juni, dat het schip mij in de toenmalige haven, niet zonder 
moeilijkheden binnenbracht en tot lid maakte der groote maatschappij.’... ‘En de 
blijde mare “Puer natus est nobis”(2) liep snel, vóór dag en dauw, de gemeente 
rond.” 
 
Alzoo Dr. Wilfried Broeckaert zelf in den aanhef van zijnen boek Kwâjongen, 
waarvan de eerste uitgave, verschenen in 1925, binnen de vier maand uitgeput was. 
Van uit Antwerpen, waar hij sinds jaren in de dokterspraktijk staat, heeft hij dit boek 
gewijd aan zijn geboortestadje Wetteren, en, draagt het ook als ondertitel “De lustige 
folklore mijner guitenjaren”, door den plezierigen lach van den dokter-humorist ziet 
ge soms zijn oogen vochtig blinken bij de weemoedige herinnering. In dat boek 
vertelt hij van zijn vader Jan Broeckaert, den gekenden taalkundige, folklorist en 
geschiedschrijver, die destijds voorzitter was van de Vlaamsche Akademie; van zijn 
moeder; van zijn broeders: Herman, den befaamden schilder-dichter, waarvan wij 
allemaal “Het Kosterke” zingen en zooveel andere liedjes; Emiel - of Eerw. Broeder 
Meinrard, leeraar aan de St.-Lukasschool te Luik; advokaat Arn. Broeckaert van 
Dendermonde en van de beide andere: al kunstenaars in de ziel, al schilders-
schrijvers-muziekanten. Hij vertelt er heel zijn rakkersjaren uit, en heeft met dat boek 
onmiddellijk plaats genomen midden onze gemoedelijkste humoristen, en de oogen 
van het litteraire Vlaanderen op zich gevestigd. Alle recensies van Kwajongen waren 
om ter vleiendst, en menig recensent herinnerde zich ineens, vroeger van den 
schrijver van dit zonnige boek hier en daar een luimig gedicht, een geestig artikel 

                                                 
2 Puer natus est nobis: een kind is ons geboren. K.M. 
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gelezen te hebben. Als literator werd Dr. Broeckaert toen om zoo te zeggen 
“ontdekt”. 
 
Nochtans reeds in 1913 had hij een boekje uitgegeven dat het aangename met het 
nuttige paart, en dat reeds alleen voor zijn humoristischen kijk en zijn vertrouwelijken 
verteltrant het lezen overwaard is. Maar heja! hoe zou de litteraire bent zich gaan 
bezighouden met een boekje, dat klaar en rond den titel draagt “Rond en om het 
Kraambed”? De folkloristen, dat is wat anders, en die wisten het dan ook te 
waardeeren. Maar wie daar b.v. de portretten leest van de verschillende soorten 
bakers...  
 
Genoeg: wij vernamen met plezier, dat de uitgeverij “De Standaard” dit jaar de 
tweede uitgave van het boekje bezorgt; wie het in handen krijgt zal er deugd aan 
beleven in velerlei opzichten. Er wordt gezegd, dat maaglijders altijd slecht van 
humeur zijn; onze schrijver, specialist in maag- en darmziekten, wordt genoemd - 
zeg het niet verder, want dat is maar in zijn vriendenkring, en 't is dus algemeen 
geweten  - “de plezante doktoor.” 
 
Nu krijgt het Davidsfonds de kans om aan zijn leden “Pillekes” van Dr. Broeckaert te 
geven: wél zullen ze hun bekomen! 't Zijn er van allerlei soorten: zoete pillekes, 
harde pillekes, lachpillekes, en - pillekes voor meditatie, die ge stillekes moet laten 
smelten, opdat al hun weldoende bestanddeelen zouden doordringen...  
 
't Is een boek gegroeid uit een 25-jarige dokterspraktijk; deze praktijk werd opgevat 
als een apostolaat; dit apostolaat heeft als machtige hefboom een vroolijken, 
optimistischen lach: zelfs waar de dokter harde pillekes te slikken geeft, ziet ge den 
glimlach rond zijn mond. Een boek, waarvan het onderhoudend gehalte een nog 
ruimer beleerend gehalte op sleeptouw heeft... 
Alzoo, wel bekome u dit boek, Davidsfondsers! 
 
En gijzelf, dokter, nu ge ons een speciale soort letterkunde schonk, - hoe zullen we 
ze heeten: geneeskundige novellen? -, hebt zekere verplichtingen aangegaan, 
waarvan de eerste is: voortdoen. Als de kwâjongen zijn Eerste-Kommunie gedaan 
had, stond hij in zijn vlegeljaren; daarover een verder boek? En dan de stud. med. te 
Gent, sekretaris van de “Rodenbachsvrienden”, die in 1903 zijn dokterstitel haalde 
met groote onderscheiding, heeft die niets anders te vertellen dan het paar plezante 
pillekes van de “kallekoens” en de “goudveeëskes”(3)? En uw ondervindingen tijdens 
het paar jaren assistentschap bij Professor Godart-Danhieux re Brussel? En ach, uit 
de praktijk van het vak, dat ge sinds 1905 te Antwerpen beoefent en dat ge zóó 
genegen zijt, dat er uw persoonlijkheid als mee vergroeid is, moet gij toch nog een 
overvloed van “pillekes” gegaard hebben? 
 
Het is waar, dokter, als ge wilt schrijven moet het bij nachte gebeuren; de eenige 
vrije oogenblikken die uw apostolaat u ten beste geeft, moeten verbruikt aan 
ontspanning: wat muziek, wat marineschildering, wat artikels voor geneeskundige 
tijdschriften – tot Spaansche toe!; wat aan apotheker  Van Schoor een handje 

                                                                                                                                                         
3 Goudvisjes. K.M. 
4 Esperantisten: aanhangers van het Esperanto, een soort van kunstmatige wereldtaal die vooral in de 
eerste helft van de 20ste eeuw furore maakte. Sindsdien heeft in feite het Engels die plaats ingenomen. 
Anno 2019 weet een doorsnee-student niet eens meer wat het Esperanto was. K.M. 
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toesteken in het organiseren van een of ander esperantisten-kongres(4); wat 
voordrachten en lessen geven over ziekenverpleging... 
 
Wel, gebruik dan de nacht-uren die ge kunt voor het stellen v an uw pretentielooze 
maar des te gedegener pennevruchten. Uw muziek is voor u alleen en voor uw 
kroostrijken huiskring; uw heerlijke zee- en Scheldezichten – ik bewonder uw 
schilderwerk oprecht, artistieke dokter! – zijn voor de happy few die onder uw b este 
vrienden tellen;maar uw boeken bereiken de talloozen die inzake geneeskunde 
gezonde gedachten , inzake levenswijsheid een open lach noodig hebben,. denk er 
aan! 
 
De plezierige penteekeningen die dit boek zo prettig illustreeren, zijn van de hand 
van Jan Brusselmans. 
 
 

* * * * * 
 
Bibliografie van Wilfried Broeckaert, samengesteld met gegevens uiit de 
Belgische Nationale Bibliografie, UniCat, Agrippa-Letterenhuis en de eerste editie 
van Lectuurrepertorium. 
 
Broeckaert, Wilfried Doktershumor; Antwerpen, Regenboog, 1929; 104.pp. 
Broeckaert, Wilfried 
Grietens, Juul 
Goris, René 

Kwâjongen, of De lustige folklore mijner guitenjaren; 
Antwerpen, drukkerij Dirix-Van Riet, 1925; 320.pp. & 
Antwerpen, Regenboog, 1926; 330.pp. 

Broeckaert, Wilfried 
Brusselmans, Jan 

Pillekes; Leuven, Davidsfonds, 1928; 140.pp. & Brugge, 
drukkerij Excelsior, 1928; 141.pp. Pentekeningen van Jan 
Brusselmans 

Broeckaert, Wilfried Pumpernickel en humorvitaminen; Antwerpen, s.n.; 1946 
Broeckaert, Wilfried 
Schockaert, Rufin 

Rond en om het kraambed: onze bakers bij de verzorging van 
moeder en kind; Antwerpen, uitgeverij De Vlijt, 1913; 115.pp. 
& Antwerpen, Regenboog, 1926; 208.pp. 

Broeckaert, Wilfried La lutte contre le cancer des voies digestives; s.n., s.l. ; s.d. ; 
s.p. (over deze titel heb ik geen bevestiging gevonden, dus 
onder voorbehoud) 

 
K.M. 30.01.2019  
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van der scfuiiveÍ van dit zonnige boek hier en daar een lui-
mig gedicht, een geestig artikel gelezen te hebben. Àls litera-
tor werd Dr. Broeckaert toen om zoo te zeggen « ontdekt )>.

Nochrans teeds in 1913 had hij een boekje uitgegeven dat
het aangename met bet nuttige paart, en dat reeds alleen
voor zijn humoriscischen kijk en zijn vertrouwelijken vettel-
tranr het lezen overwaard is. Maar heia I hoe zou de litrc-
raire bent zi een boekje, dar klaar
en rond den het Kruambed ? De
Íolkloristen, wisten her dan ook te
waardeeren. oÍtretten leest van de

Íu t...
dsers !

oorr letterkuade
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de <<Rodenbachsvriender»>, die 'tÍ, l9o3 ziin dokerstitel haal-

gebeuren; die uw apostolaat
u ten beste ontsparuring : wat
muziek; w dkels voor genees-
kundige tijdsóriften - tot Spaansche toe ! ; wat aan apo-
óeker Van Schoor een handje toesteken in het organiseeren
van een oÍ ander esperantisten-kongres ; wat vooldrachten en
I

I
t
huiskdng ; uw heerlijke zee- en SdreldeÍchten - ik bewon-
der uw schilderwerk oprecht, artisrieke dokter! - ztjn voot
àe happy leu die onder uw beste vrienden tellen; maar uw
boeken bereiken de talloozen die in zake geneeskunde gezon-
de gedachten, in zake levenswijsheid een open lach noodig
hebbeo. Denk er aan !

De plezierige penteekeningen die dit boek zoo prettig illu-
srreeren, zijn vao de hand van Jan Btusselrnans.



ZEELUCIl/r

O littus amaextm, dil ,Ttrltltuqrle ortatltt !
Oh betooverend zeesuaad, zóo )aog in zóo rruig begeerd !

K }IEB, OP ZEKTRXN ZOMERSCHEN DAG,'N RITJE

n2:í:Í Zee meegetuft : door den tunnel, via
Ste Ànne-Ies-bains, naaÍ Oostende - hoe vet-
der van't alledaagsch doktersgeCoe, hoe berer
om 't veÍmoeide gedachtenwereldje eeos te ver-
zetten, en in de zomer-zeelucht te laten uit-
waaien. Ergo, om wat geeswerpoozing.

Met drie andere collega's-geest€swroeters, snorden we ovel
't \faasche, in dolle vaart, takelings langs nog wilder vier-

centi-
eldoos
.'tIs

boven Genr, mei ierwat veftraagd teÍnpo, door de kaaknette



Vlaamsche dorpen. Menschen en kiekens sruiven, bij 't na-
deren van 't eendelijk gevaaÍte, beleefd en voorzichtigheids-
halve uiteen.

Maldegem. Tweede statie.

- Dar sruk reservoir.lekc, - grolt onze medico-cheufÍeur,
'n specirlireir in autologie : op'n ik en'n gij heeft hij de
juiste diagnose te vamen.

Een welwillend << lood- en zhlbewetket »> werd, op aan-

bananen en eenige schellen Hollandsche kaas.
Zoc,dat àe vtiénd Karel, ondeÍ 't vooÍtbollen en volmondig

knauwen en knabbelen, terecht en met echt Engelschen tong-
val aarÈeffen mocht :

O yes, we have bananas,
§7e have bananas... mee kees t

Àldus, met opgeluchten, verschen sporunoed, alweer hoo-

schen verschen in de plaars aangelegd. En nu maar PomPen,
jongens ! - << chaq' son touÍ », wan[ de pompdarm heett
Iekkage I

De luót-transÍusie is aÍgeloopen;'t holle buikie staat op

10
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sen.
Met af en toe aangestoken, fel-stralende lantatens, schieten

progÍaÍruna voorzag een lekkei avonÀ'naal te Oostende !

Maar de mensch wikt, en de auto... schiki: het heelemaal
anders den zijn meester zou durven te denl<en. Van een lek-
ker souper zou niet veel in << huis >> komen.

_ Te elÍ uur kerke-klokslag hield onze doodrijder stil vóór
het << HöteI de la Couronne ». GodloÍ, we' waren heel-
huids aangeland ! We zoutwatef
en zeevisch opsnuiven.

OÍ 's anderendaags een duch-
tige verkoudheid ons n ou zetten?

t2



Er wordt een veelbeteekenend arnai van vedichting geloosd,
maar oyet opgedane oÍ in aanrccht zijnde auto-miseries, geen
woord gerept.

Bi.j toeval en gelukkig ! van gekloven schedels, rnorsdooden
en plassen bloed, geen spoor van 'n spooÍ. Die zijn we beu-
moe geíen, en daarvan bleven wii ook, bij toeval, gespaard.

Is het njet hooÍdzaak en oprecht verireugend dac gc, na
een onschuldig pleziertochrje per automobiel, bij uw aanJ<omst
aan zee sito sito naar huis kunt seinen : nog onder de geluk-
kige levenden ? Dat Ovedand, Oldsmobile, Ford, elk onover-
trefbare merken zijn, die door alle otdentelijke metrschen moe-
ten aangesóaÍt p z'n minst,
dat van een ve eerste steek
door uw verkou

Ja, rijden, rijden, dat is plezant !

En toch! Mocht men u, Iieve dame oÍ juÍÍet, uitnoodigen
om in een welgevulden, zacht-veertrrachtigen clubzetel, op het
platform van een express-lokomotieÍ een rir van 80 Km. per
uut te doen, en u verzekeren dat ge daar evenzeer, enr met min-
der gevaat voor halsbrekerij, a-[ ile geneugten smaken zult van
't moderne automobilisrne, zoudt ge aI die snelheids-gewaar-
wordingen niet kolossaal onhebbelijk vinden ?

Toch niet ? Zet dan uw dicht-gesloten kaag rnaar goed
recht, speid uw hoed.je stevig aan uw verwilderd haarbosje,
en laat binders, linten en aadere joviale suikjes maar duchrig
in't windje klapperen en fladderen. Maar'k wensch u voor
de gelegenheid 'a prachdg-warmen zomerdag, wat nu eigen-

L'
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die k.leur schenkt aan hun bloedarme huid, Ievenssap aan hun

t4



kriepende, kwijnende oÍganen. Beenderzieken lruften aan
't zouten-bevattende zeewater en lucht, de ontbrekende mine-
rale grondstoÍfen, onontbeedijk voor de versreviging van heel
't beendergestel. De deugddoende zonnebaden doen er de, zoo
in- als uirwendig kiem-irÈoudende, Hieren wegsmelten. Bij
niet te {el verzwakten, kinderen en volwassenen, verwekt het
prikkelend pekelbarenspel, saàm met de aanhoudende li-
chaamsoeÍeningen, vermeerdering van het weerstandsvermo-
gen en bevordert in hooge mate den gezondheidstoestand.

De zeebaden verwezenlijken, op normaal gezonde gestel-
len, een allergunstigsten invloed, geven nieuwe krachten aan
heel 't spierenstel, stalen zenuw- en geestveÍmogefls.

Ten slo*e komt een wel beredeneerde en geregelde zee-
strandkuur, heilzamer dan alle medicijn of regiem, aan het

arme, 'n beschuitje, 'n dtuivekern, roekeloos op onze maag :

aan zee verorbert en vefteeft men zonder de minste gewadr-
wording << kerrekolen, krabben en geernaaÍt » met heeldeÍ
maten, èn zou er 'n kasseisteen zonder hindernis, zonder ge-
vaaf voor vefsroPPi

In hoever ',t uról del-
ven in't mulle zand ge-
zondheid van oÍrze kleine bengels ten goede komt, zult ge

schudden kan.
't Gàat eÍ dus aan zee om gezondheidsaangelegenheden.

Duizenden litoraal-bezoekers komen €Í huÍl uiteengeschokte

1t



gezondheid aareenlappen. Uitgezonderd natuudijk de talrijke
Britten en Yankee's, hier toevallig aangewaud om ons dag
voor dag en belangloos op de hoogte te houden van de uit-
heemsóe onder of boven schommelende valuta. En uitgezon-
derd nog de 's Zondags toestroomende kuddeq Vaalsche
Íamilies en ploegen Iuidruchtige << chocheteiten >> met oÍ zon-
der nog luidruchdger ocwerdoovende ÍanÍaremuziek.

er bij de eerste vÍoegte vaÍl
d pakske eten in de hand, en
k 't zeegedoe in aarschouw
neÍnen om er honderdvoudig van te geoieten.

En de duizenden anderen, die aan 't zeestrand ve$chillen-

nodi psy-
t krioelen-

de zeesuand-volk zich zeeluót en zeegeneugtefl ten nutte
maakt.

de dames, in hul hötel of villa de meest modeme badinstal-
'reti-

'hÏi
oju;

en of er aan hun kapsel << à la Ninon >> geen argeloos ontsie-
rend haalpijltje uitspriet ?

76
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't 'fuitste hagelwit, en regeltecht herkomstig uit de groote ma-
gazijnen << M'as-tu vu >> uit Beule.mansville; net alsof heel de
zeedijk hun toebehoorde !...

Zij hebbea geen afkeer van de zon, zelÍs de dames en
fteules niet, en leggen zich integendeel onder de verzengende
stralen in het zand ie Íoosteren, tusschen kabienen, stoeiende
kleurers en droomende kinciermeiden... wanneer 't eens zon-
nedag is. Binnen de vier-en-twintig uren zien ze er uit als ge-
zoden kreeften, vele als ongepelde garnalen oÍ als Brazilia.
nen, zoo niec als halve Congoleczen. Zoo'n kreeÍren- of choco-
.lakleur geefc 'Ír voornaam uitzichr, en geldt bii den terugkeer
als certiÍicaat, dat << ze » waarlijk aan zee hebben vertoeÍd.

Certificaat?! Men heeÍt mij 't geval verteld van een dame
die, geen gelegenheid hebbend om flaaÍ zee te gàan, zic}.l,
veeÍtien dagen in haar kelderkeuken opsloot, elken dag aan-
gezicht, bovenlijÍ en aÍmen met «arthurdejood» beschilderde,
tot vetbrandens en vervellens toe, en daarna beweerde en
bes/ees van Blankenberge re komen-.. 'k §7eet niet oÍ
't waar is !

De zonnekuren, eilacie, zljn uiterst zeldzaam geworden,
omdat de zon zelÍ kuren heeft, menschenschuw is geworden,
en z.ich geen twee dagen in een week vertoonen durft. Vele
dametjes en juf{ertjes tr€urer aar zee, enkel om de aÍschu-
welijke gedachte, àat zc tertg in stad of dorp zul.len aan-
Ianden totaal kleurloos, zooals ze er uit verrokken zijn.

Ga nu toch niet denken, dat al de brave menschen die aan
zee in \acantie zijn zich bij die zonafwezigheid vervelen,
utenlang gedachtenloos liggen te glarieoogen ÍraaÍ grauw
zeewateÍ en bleeke zeelucht, en's avonds dan rnaar troost
zoeken in vele potten bier en vele pijpen! Van den bijlange
niet ! In het paar vedofdagen die ik te Oostende dooibracht,
heb ik nooit meer bedrijvigheid gezien; én strand én di.jk én
duinen, 't krioelde àl van 'r volk; hötels en Íestaurants zaren
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tor berstens toe bommendevol. 'k Moet er dadelijk bijvoegen,
dat ik 'n kolossale << chance >> heb gehad en... geen lek regen !

Maar 't vroos dat het kraakte op dien
krraien en zeemecuwcn geapien wijdbeks. ni
maxr van honger en kou. IJskegels bengcl.le
stalactieten van de kabien-dakjes; de badkabienen zelf, en ook
de veelkleurige srrandtenten, §/a.ren vooÍzien van een deugde-
lijk brandend << duvelke>>. 't \flas kermisachrig, die honder-
den buize-schcuwkes hun rookend pluimke in'r geluchte te
zien steken.

De baadsters gingen te water met om den hals een warmeÍr
<( reoard » of ({ ijsbeervel »>, en doken hun verwinterde
pollen in een lekkere moffel. En aI wie hngsheen het
strand bad- en barenspel gadesloeg, had z'n warmsten winrer-
Írak aan of lag onder 'n vracht wollen dekens in zijn fauteuil,
net als in een sanatotium.

Er was overigens, allenthenen, 'n gewemel en 'n dooreen-
geloop van belang, om de vervr ; de
handen werden verwarmd doot bla-
zen, oÍ ze rhythmisch onder de toir-
den << brasero's >> die, mits een kleine Íooi aan den bewaker,

onwlambaar papier, als << La Vie parisienne >>, << Sans-géne »
en andere, vooi die strandsport opzenelijk gedrukt en rond-
gevent.

Villa's en huizen naruudijk allemaal potdicht voor de bij-
tende kou; maar 'a moest er overal vandeeg prettig toegaan,
§,anr 't was àl fox-trott err raÍrgo, min of rneer gedempt, dat
de ooren van de wandelaars trof.
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purpet, groen, blauw..._.' d. àr"g was vooÍ mii oruneedoogend veel te kon; doch

'k had, olp die korte tijdspannc, in de ruimste mate vxn zee-

kinderen.
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qY!!éryAKzAwERrJ

lltndu *lt deciqi.
De wereld vil gefoPt voldeí'

Een charlatan, 'k beken't Íechtuit,
Geneesr ja vele menschen...
Maar wat me tegen 't herre sruit,
En me hem doet verqvenschen ?

Dar er nog méér gestorven zijn,
ÀÍismeesreid... zóóveel bedden,
Die oÍ chirurg oÍ mediciin
Tijdig had kunnen redden...

NDER DE TAIRIJKT HXRINNERINGEN UIT MIJN
zoo vast, zoo le-
bijna elken Zon'
de ketk, al de
ts 6gn gchls film,

vóór mijn geest ontrollen...
De hoo,",mis was nauwelijks ten einde, de
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welhaast vóór de prachtvolle spiegelkoeis van den geleerde.
§flat al goud, rvat al schoons ! Hoe Íonkelt het al en schit-

tert onder de heetlijke stralen der Julizon !

Er is hier veel te zien en te hooren : een plezierige hade-
kijn, die vieze rnuilen trekt, en honderd andere geestige din-
gen. Mer half-open mond en wijd-opgezetten blik, heb jk het
hooÍdzakttijk op hem gemunr. Twee, drie zieken met dik-
opgespannen kaken in een Íooden zakdoek gebonden, eÍl met
tranen in de oogen... Een ander patiënt, zichtbaar door hef-
tige kolieken gekweld, maakt echte bolikesprongen; de ge-
voelige boerinnen hebben er, ocharme, zoo kolossaal veel
deernis mee ! Eindelijk, op 't zelÍde verhoog, een groote Me-
neer, heelernaal in't zwart, met 'n hoogen hoed op het glad-
gesreken pommade-hoofd, mer 'n schadaken lintje aan 't
knoopsgat en 'n soliede gouden ketting op de ondenest:
't is de wonderdokter, die de strenge aandacht van 't rnans-
l'olk vervzerft.

nn dzim, dzim, tarataboem !... De muziek speek,
schreeuwr, dondet, om iemand zijn beide trommelvlieTen te
scheuren.

Op eefl teeken van den Meneer heerscht schielijk stilre ofl-
der de dichte, steeds aanzwellende menigte; met buigingen
links en rechts, rnet atmen die zwieren als rnolenwieken,
schreeuwt nu zijn heesche keel, zoo 'n gewichtige, geleerde,

zeÍr en u buitengewone dingen laten zien. Dzim, dzim, taraca-
boem !

Reeds toont hij aan de goegemeente, mer koortsig ge-
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baar, 'n heele reek ÍIesójes die, inderdaad, drijvende << dio-
gen » bevarren.

ommels, schetteren luid pistons en
de volksmassa steeds aangroeit.
teenen staan zoo hoog ik kan, om

_ fijk, §e d onder pijn ! Ge kunt al-
leszins den niet tioóren huilen: de
gÍoote trom !, onder de verdubbelde
slagen... Ze waggeh op haaÍ pcot.

- Tien droppels, dames en heeren, van dit klein fleschje
in een weinig wate! en de kolieken verdwijnen als bij too-
verslag !.. -

Bijval ! Mirakel !

Dergelijk vertoon heb ik menigmaal biigewoond, en vadeÍ
beweerde, dat de groote Meneer van den klatergouden wa-
gelr een uitbuirer, een kwakzalver, een << charlatan » was ;
dat het gepraal, de schi.jnpracht efl al het markrgescherter
slechts dienden om het volk aan te lokken en te yerschalken.

- Munàus wlt àecipi, jongen, - voegde hij er aan toe.

- De mer:scheo willen geÍopt worden.
'k Moest gelooven dat vader waarheid sprak, want gedu-

Íende n paar jaÍen hoorden we na de hobgmis de gioote
trom niet mee! vergulde wie-
IeÍr niet meer ; dar de burge-
meester die man in 't openbaar
om Cen tuin .e
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Sinds die lang vervloger.r tijden, werd het mij niet dikwijls
meer gegund den gulden wagen uit mijn kinderjaren te ont-
moetenr ; hoogstens drie keeren ; maaÍ toen heb ik al dat ver-

oorgronden, van dichr-
in al dat oogenverblin-
gemeene geldaÍhalers

*'*l!

Ieder -ran ons, die al 'n paar of twee rientjes achter den
rug heefq z^g \ÍoegeÍ wellicht de klaterende spiegelwagens
en de kwakzalvers; ten huidigen dage bestaan er weliswaar

\ffij ontmoeten inderdaad, heden ten dage, den kwakzal-
ver -in zijn eigen << home», oÍ in ziln kliniek. Op het oor-
verdoovend marktgeschetter is de roedooze stiltè van het
medisch-raadplegingskabinet gevolgd ; de kwakzalver schijnt
thars te'handelen zonder groot lawaai, zonder indÍukwek-
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kend vertoon, doch met vertÍouwefl- en eerbied-inboezemend
gebaar, met professorale gemanierdheid I

Ik zeg : << schijnt >> ;
over Lijt naam en faam
maakt in strooiblaadjes,
gelijke prcpagandamidd

Mochten de dooden, die door de kwakzalvers naal de eeu-

zo
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tuin te leiden, en mer eeniedet den spot te drijven zoo gauw

tijd wereldberoemdheid verwierven, en die zoo Íel bespro-
ken werden.

vastklampte, verder van her gewenschte vasteland - gcoe-
zing, gezondheid - te voeien.

Laten wij genige oogenbliljes veftoeven bij de &ie ge-
naarnde beroerndheden, waarover - teeken des tijds ! -vele menschen nog geen kwaad willen hooren. Eén van het
drietal - alle goede dingen bestaan in drie ! - heeft, on-
danls zijn levenswijsheid, zijn wereldkennis, zijn Íantastische
levenverlengende kuren, het ondankbare aardsche dal in vol-
len zomerbloei verlaten. De twee a-odere nummers werden
noch min noch meer.... we zulleo de gebeurtenissen niet
vooruitloopen.

Het maar al te befaamde Padjsóe huis Mac Langhlin,
dankte zijn beroemd-heid aan zijc elecffische goÍdels, die bii
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machte $/aÍen alle wezenlijke en denkbare k:walen, radikaal
te genezen. Zij schonken de verloten kaót terug aan veÍ-
zwakten, schoten uit het nauwe mazennet dat hun geheim-

lde, Ievensvonken en -bunrlels : onuit-
lichaamswarmte en gezondheid die,
voor 't bloote oog, in feite... zeer

duidelijk werden uitgeteekend en geadverteerd in srooibtie-
ven en andere reklaammidd el en.

Goede God! Die electrische buikgordels : met heelder
karrevrachten wetden ze aan den man gebraót 1... En vóór
den oorlog in 't geheel niet duur, asjeblieft !... Twee-, drie,
honderd Íranl stuks... Is de gezondheid niet zooveel meer
onbeduidende bankbiljetten waard ?

Cyniek bedrog ! W'ilt ge, in cijfets uitgedrukt, het echte
uitwerksel, de scheikundige, biologische, geneeskundige
waarde van dat... kinderspeelgoed weten ? 'n Groote nr:I,
rnet 'n zweern zelfbegoocheling die totaal vezwindt zoo

afgelegd.
die electrische gordels ge-
stakkerds die, in volle ver-

trouwen, hun laatsten
onfeilbare middel aan
gezien... en miflder Ío
met een auÍeool van
stralen, dan wel vedaten, stofÍerig, in een vedoren hoek van
de vermemelde kleetkast, verroest, ontredderd, zonder het
minste sprankeltje leven.

Moeder Justitia heeft er zich, gelutr<kig en niet zonder ge-
gronde redenen, mee bemoeid. Het Hof verootdeelde
M. Zoock, bestuurdet van het huis Mac Langhlin, wegens uit-
buiterij en ongewettigde uitoeÍening van de geneeskunde, tot
twee jaar gevang eÍr een geldboete van duizend Íra'nk1, zqn
collega's M.M. Cooley en C.oopet tot ééa jaar en duize.nd
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Írank; de geneesheeren D. en F.. rwee ellendige diploma- en
narmleeners, tot zcs maend geveng. Daarenboven werden
die vi.jÍ heerschappen veroordeeld rct de bagatel van... der-
trgduizend Írank schadevelgceding aan het medisch syndi-
caat van de Seine.

Mac Langhlin heeft zijn mededingets o{ navolgers. Àl cle

zoogenaamde electrische buikbanden b itten dezelÍde waar-
de en zi.ln van eendet gehalte ; ontege prekelijk verwekken
zij een éénigen, almachtigen stroom, steeds il éénzelfcle, be-
paalde richting : uit de beurs van den zieke... recht naar de
brandkast vaa den kwakzalver 1...

Helaas, de Mac Langhlinadq ís nog niet uitgespeeld !

Macaura - eenieder heeft den naam nog vetsch in het
geheugen ! - is de tweede beroemdheid : dezen keer geen
uit Frankrijk overgevlogen vogel, maar een arend - alles-
zins roofvogel ! - uit Àmerika. Hij genas alle ziekten, voor-
namelijk spierverlamming, met zijn zoogenaarnd Pulsocon-
toestel.

Deze kwakzal'rer - en of 't er een was ! -, waardig te-
geóanger van Sequah, werd op zijn beurr. onder bescÉ-uldi
ging van aÍtruggelarij. in hechrenis genomen: tegen borgscel-
ling van dertigduizend Írank werd hij in voorloopige vrij-
heid gesteld, en zijn veroordeeling, gepaard met het over de
Àmeiikaansche grenzen zetten van zijn ongewenscht per-
soofltre, mag oP )rL catu
frater Mac Lang - in de
wandeling heette elwekken
van een <( trilling-massage >>.

Deze trilli,ng-massage, dokter, moer toch waarde bezitten,
daar zij door de geneesheeren zelf wordt toegepast ?

Inderdaad ; maar die methode mag niet tor univetseel g+
neesmiddel aangewend, noch bij alle ziekten toegepast. In
somrnige, niet-verouderde gevallen kan zij uitstekende uitsla-
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gen oplevercr, tor Ír'erkeliike beterschap, ja zelÍs tot redi-
kele genezing leiden : maet het Pulsocon-t.restel, minder-
vaardig namaai<sel, verwekte bijlange nier de plotselinge
miiakels, waarop (( dokter » Macauia pochte, die van g"e-
neeskunde iers minder dan den naam kenàe en slechts dokïer

ten, regcn hun rhumatiek, hun zenuwonrstekingen, hun ver-
Iammingen, hun doofheid... Zij kunnen er u- over vertel-
len 1... Laten wij Macaura rusten, in de Íolkloristische
gaierij van de moderne kwakzalverij en volksgeneeskunde...,
Er loopen echter nog vele Macaura's ! -

Een van de Íameuste menscheníoDDers uit onze eeuw was
wel de Hollendsche << 

\WonderdokËer », die verscheidene
eid van 't publiek aan 't lijntje hield en
gewichrig contingent werklieden en mid-
high-iife r> van de hedendaagsche maat-
kken.

Ze waren << legio >> die, vertrouwend in de geheimzinnige
wetenschap van de Nederlandsche beroemdheid, hun uiter-
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ken.., Bij hem was 't nutteloos u te ontkleeden voor het
Rcentgen-onderzoek, zooals de pummels van geneesbeeren het
moeten hebben om er klaar i te zien. Lichameliik, obiectief
onderzoek, doelloos tijdverlies ; van operade nooit sprake....

't Kwam hem heel wat gelegener, nou ! orn door bekwame
speruagenten enkele gegevens over uw vroegeÍe kwalen te

,Ë:ïi'f 
.,.1""ï"Ïij;':Ë;

over zoo verregaande kennis,
en... betaalde ze met dikke, klinkende munt ! Vat !ïeeg
ze daarvoot ten slotte ? Eenige stomrniteiten te hooren, en
een zoo belacheli.jk als zonderling gedrukt tegiem oÍ levens-
wijze, saàm met een tbee en een geheimzinnig ÍnedicameÍIt,
voot iedeteen hetzelfde.

Heelder boekdeelen kunnen gepubliceerd over de geschie-
denis en het droevig wedervaren van 'n oveÍgÍoot aaÍr.aj
tetinglijders en lijders aan karkergezwellen, dikdarmontste-
kingen, galblaasontstekingen, enzoovoort, die .in Colson's
handen vielen, en mismeestetd werden. En zeggen, dat het
sóier uitsluitend nevrose-lijders zijn en goedgeloovigè snul-
len, feitelijk van hun mangel aan geestelijk evenwicht ge-
nezen. die de Íaam ven die menschenÍoppers rondbazuinen !

Vi.[r ge nu weten, welke hervorming het kabinet van den
§Tonderdoker bij zijn aÍsterven ondergaan heeÍt ? De wel-
edele zeetgeleerde mevrouw C-olson zette de negotie van haar
gemaal voort ; niet moeilijker dan dat ! De winkel kengt
op, de man sterft : mevrouw neeÍnt de << affaire >> over,
'c hekken blijft aan den ooden stijl en 't uithangbotd on-
veranderd, boven de deur !...

esrament : << Met groot spijt stel ik
\^ menschdom niet meer helpen kan;
de nakende, onverbiddelijk, en eilaas !

het getal zieken die miin geneesmiddeleÍ] nog nemeo moe-
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g op eendeÍ wi.jze de'magische kracht van
Àntoine over in de handen... van zijo
Àntoine ! « Ik heb, zei de venc alvorens

laatste wondeidckter is nog niet dood !

*'ï*

opwerpilg : Maar, Cokter, die
ns genezingen ! Is uw gestreng

<< pro domo >>, voor uw eigel
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see(

tien
vànz
van
d.P
niet
het u, dat lrun ziekte veretgert: 't is dar 't slechte ziekten ziit't'

Zrj zlllen de groote masía niet beletten u te komen taad-

olesen..,' SÏellis. de cltadatans bekomen genezingen Àllemeal l"'
Doch 'Ë zou ze ven dichtbij wjllen zien, ze lichamelijk wiJ-

len onderzoeken, hun genezen

dat de dokters, de wettig g
nezen? Maat over die kuren

rtetijkheid betoont ? Men ler er

wel oo- om enJ<el de eenezingen te boekstaven en naar de vier

*inai."t,"n uir te bïzuinenl De overige worden onder den

domoer van de stilzwiigendh
Eà oleitrede <, pro 'ào-, ambt ! ? De

trinmai zier en kenr, beter onkruid en

de schadeliike gewassen die in z chaduw van

dik- en sezond-sebladerde plan , tleren en

*o.k.reí; beteien ,roeger 
-dan 

wie ook. zal hij de schade-

lijke insekien - ontdekken, die hun wortels.ver-
kíagen. hun I en. en de plantages bloedloos

dod k*;]n.n. kent grondig de vijrnden.van
zijn ptanien en bloemen. Zoo ik, onlechtsireeks, de verdedi
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ging van de genee
is l.ret omdat ik
rnet eigen ooren
waarnemen, doot
rnenleving afv'reet, teweeggebracht ; etterwonde, die zich die-
per en verder uitbreiden za.l, zoo er 'niec kachtdadig ingegre-
pen wordt.

Men verdedigr geen zaak, die men niet kenc. Onze be-

ja, het srerÍtecij{er zelÍ te cloen verminderen, door onze we-
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UIT I-IET STUDENTENLEVEN

I.

... Er cr:auh aeer) q/de--. Don oolirdnr;n aëre.

... ED IÍj schiep vogels, die... aiet ia de luchr vliegeÀ,

.(Epirom. Ilistor. Sacraq kap. 1),

U L$P }IET 1BIENDENKRÀNSJE NÀGE}iOEG OP

ziin einde. Hier en daar blonk nog 'n ldutske
bíouwersn:r in ien beker ; rnxsr de Ílesschen

Trappistenbier zell waren tor deo boden IeeS-
peDomDt.
" 'G" toodr met 'nen reuzen-Poll€Pel uit de

kamer-aunosfeer heelder emmers volscheppen

verzoek.

- Voor 't afscheid, nog 'n moP vafl den doktooÍ, - stel-

de een van de vrienden voor.

z'n sroel dichter bij de tafel, als vir,g het kanske opnieuw
aan, ten einde geen enlel woord te laten verloren gaan'."
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-'t Is vi.if-en-twintig .iaar geleén, en't gebeurde in de
stijf-ernstige stee van Arrevelde : te Cent.

De lessen varr ontleedkunde oÍ menschelijke anatornie,
voor de studenten in de medicijnen, u'erden gedoceerd i'n de

achterste gebouwen van 't Burgerliik Gasthuis, << Bijloke t>
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uefflàkke >> en dies meer, eí 's vooÍ-
was var minder geurige aromen r:it
Lhuis.

Evarisr had ook acht kalkoenen... te bewaken ; v.ànt ze

de stad, menieëre,
wanneer zijn neer-

H.ij bezat tevens konijnen en kiekens. Dit laatste haar- en
pluimgedierte zat op Ce koer van 't doodeahuisje, ingelekend
achter het onverbiddelijk houten larten-werk en de tralies van
't veÍdufre konijnen- en kiekenkot.

En permantelijk: in hun gebronzeerden of vergulden
pluimendos, mer hun breedwaaierigen smart, hun blooten
Íelgekleurden hals en kleinen dito klerskop, waanden zi!
zich, met nageboorsre pauweníierheid, op onzeo doorrocht
<(de schuensre van g'uei de stad r>.

Als wij ze dan meedoogenloos aan 'r plageÍr en treiteren
nsen- of een rooden zakdoek voor d€n dap haalden. dffrgingen, of een Íden voor d€n dag haalden, darr

troliken de hanen den kop achteruit, en hun kleine oogen
schoten schichtige stralen vao verbolgenheid en strijdlust ; ze
strekten pluiman en peÍrnen en beide sruut- en bakboordvleu-
gels zoo stijÍ als hun kalkoenenverstand en spierengestei
't toelieren. Dan volgde 't één nijdig geblaas en... << goeie,
goele, goele !>> geschreeuw op 't ander, wijl de vieselijke
<< slabber >> bezijden hun bek aan't wiegel-waggelen ging...

Zekeren dag ging Evarist, naar dagelijlcch loffelijk ge-
bruik, zijt kalkoenea te eten geyen. Maal, Sieëzes van Ma-
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rante I de beesrjes wareo nier te vinden ; zc waren schmpa.-
vie !... De breve man srond daàr als va.r de wrekcn,le hàd
Gods gesJagen, verpiettud vaa << e-[reroacie ». À!.lenthenen in
.koortsige hresr gezocht, geroepen, geÍiocen : geen kei-k..:e.-
nenhoofd te zien l

- Vermeeile ! mèn kaliekoens gesrollel
IÍoar ze zeu-ie we

Prc{essoren en na de les ondertoord en
ondervraagd :

- I'r-eeimand rnen kallekoens gezeein ?...
De kalkoenen - acht roaa) eÍaci ! - waren en bleven

scharnpavie.

- Z'èn nrén kallekoens opgéren. - sreende Ev.r.rist, die er
't hen van in was. en er radeloos ziek van werd.

't Verd in heei de stad Gent, 'n
herie van enst }Íeeg bij hor:gdrin-
gendheid b uizen re ruimen en ióei-

dief-
ies >>,

tiik
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vao de Openbare Macht binnen, terwijl Evarist zich in een
aanpalend vertek onledig hreld.

Godsmarante ! Zes opengesneden lijken op de zinlen ta-
Íels I Ontzettend !...

Lappen bloedroode spieren Iengden zich uic in ongewone
Iiggingen, nevens romp en afgeteerde ledematen. En die
grootendeels gescalpeerde, onmenschelijk-geworden hooÍden,
grijnsden a{schuwelijk in hurr machtelooze gelatenheid...
Ontzettendl Breed-opengereten blauw-groene buiken, deels
uitgesneden borstholten vertoonden, op hachelijke wijze, hun
onderscheiden rottende organen en ingewanden. \Paar,
't menschelijk oog zich ook wendde : dood, wetenschappe-
trijke lijkenvernieling ! Voor studenten en medici : 't banaal
arnphitheater-gedoe van elken dag... In de luchr wasemden
weinig-streelende Íletsche doodengeuren, en Íeniek- en kreo-
l.iendampen die 't harte benauwen,

Dit ektakel miste bij den oninge-
wijden uitwerksel niet. Van gezonC-
rood w elings geel, groen, vaal, doods-
bleek ; een geweldige daveting doorschokte bliksemsnel heel
zijn gewichtig corpus, dat onder den heÍtigen schok aan
't wankelen ging. En 'r stokte in zijn keel, en'r bliksemde
in zijn hoofd, dat niet meer in staat was om aan verdwenen
kalkoenen te denken ; nooit geziene polyóromische lichten
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Ílitsten, spetteriso ..1ijk lr:urp;jlen vóór àjn oogen. En met-
e:n ron:-nrelde en dcnderde ïer in lager sïerenl

't §traret de voorbodea van een aanzwellend orkaan.:- Evatist, Ivarist I Es ier gieën... lavatory ? ,k Moe_..
mén anden wasschen !

. - Geeënter, teadenc, - riep Evarist uic her deurgat, - .

in de Íond van de zoale es 'ne W. C.

e

oF slot.
!... Nias gekort, meneer de

c !...
Ja_ toch : daarbianen onÍs.ond er almereens een plotseling

geschleeuw, gekrabbel, gebons van alle helsche dulvels.

die zijn oogen niet gelooven kon. - Vervloekte studentenli

d Ït,lïo*"uïl;
h in-één, ma-"r ia
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twéé << gezak >>. De drielileurice sinsel las verÍtommeld oD
den grond, als 'n schreeuwendb.*iË ,-"puuiorjsóen duri
en ger:chrelijke vastbeÍadenheid.

, Denk zij 'n prar menschlievende gasthuisbedienden, werd
de srerp voor'n paaÍ uren arn'n waschkooÍd te droqen qe_
hangen, en kon de commissaris opgeknapt en opgëí.isóht
verder... huiswaarrs.

Achr dagen later ontvíns hii van hoogerhand. om ziin....
belcihaÍtigen derectieven-ílaïr, het kruis i* .".ri. klas voor
moed en zelfopofferiag I

V/ie er't meest plezier bil beleeÍden ? ...De tr,,ee << 'ran.wachrzijnde >> iaternen uit de Bijloke, die het drama hadden
gemoateerd...
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II.

,,.E lircet, qti ndtdflt in dq*it...
...En visschen. die :.wemoen.,. in den viiver van «den Scheeve ».

(EpiÍom. Hisror, S.rcrae. Kap. l)

IDDEN EEN ALGEÀ'ÍEENE LÀCHBUI VERDEN DE

bekers n evo men
smekte 're teuS
naxr b;n zoÍt rÀtie

van den ger
De eemoedeliike .Àsculeep stak 'n versche

5;gaar Ëp en verielde verder : de geschiedenis

Yan de vischies.

- 't Gebzurde eveneens te Gent, maal dezen keer in 't



mer ziin biinaam seboekt, omdat het besturend hoofd van

den doorbraíen maí'n weinig naar westkant overhelde, ten-

sevolse van een te korte halsPees.
" wË d., rechtschen gasthuisvleugel bcwoonde. hoeÍr niet

: in den neus als ge er oP n
rleriaan, kreosoot, Íeniekzuur'

schoot u allemaal in één

n. Daar woonde : de offi'
ziekengebouw, bij name :

rs. Een van zijn slagtan-
ibeen aÍ evenrjes o der de boven-

sre [ip uirgegroeid : en dar volstaat opdat de tudenren henr

achtei den rug Slasrand Iteeten.

Beide vleu"gelgóour* en bezaten een keurig tuinrje van

symerrisch-geliike afmetingcn, met
en een spee-lsch fonteintje. Zoodar
vergiÍr-bezitrende embtcnaren op ee

gel&artierd zaten. en mckaar niets
den. Schenen ! \(/ant...

Er bestond een verschil, e

tlooze verlatenheid !

root ging op zijn vischjes !

gebrek aan lawaaierige kin-
thelft, vond hij zijn troost

zijn kleurrijke, geruchtlooze
die hij alle, van snuitje tot staaÍt, tot

in hun serinpsre onclerscheidén biizonderheden rvisr te ken-

merken.Zilnïieve, dartele vischies, had hij - bii manier van

spreken - gestadig oP de IiPPen.
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Tegen heug en meug liet deze zich echtet gedï,'ee mee-
schipperen, maar hij verwenschte 't zoo, dat hij zi.jn wrevel,
ziin spi.;t en jaioerschheid rernauwernood onderdrukken kon,
en telkens met 'n vcorhooÍd gerimpeld als 'n notenbalk, en
met ge\rÍon8en 'mist, aan den boord va-n 't vijvertje stond.
Hij had immers geen vischies !...

'. §tras 'n mooie verzameling goudvischjes, die het water-
plasje van den Scheeve vedustigden. Er waten er van lreÍ-
schillende tinten : goud-geel, leurig. ge-
sprkketd... Ze zwommen nrqr g en wrikke-
Iend staartje, en al-maar-toe w lijk kleur-
vischjes alléén dat kunnen -, in 't kristalhelder waterke, dat
de rniddagzon tot op den steenen bodem doorgloorde en

het

'ï!:
het

St. Pietersplein aan't oeÍenen waren... Ze neuzelden aan den
boord van de waterkom, trokken zich nuÍfig terug, sraken
hun muilke aan de opperllakte van den plas, alwaar 't, rold
een openberstend luchrbelletje, lichtekes aan 't cirkelen ging.

't §Zas, dat spteekt varzelf, uitsiuitead om zijn meerder-
heid over den giftmenger te toonen, dar de directeur dezeo
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- §7ad' es 'tÍ vaÍl éwen dienst ?

?

iHï:
- Hewel. luister : de aporheker van ,t gasthuis zal zevoorzeker koo.pen, wanr hij i*t,.ar*l'""rr"jà;öJï:r::
- 'r Es iél gooed. §7e[ bedanr<t.
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Beide sudenten wisten dat de directeur dien dag naar
Brugge was ; ze loodsten den visch-marchand naar zijn IloÍke.

--Zte, btaske, àaar zittea ze ; we'z1jn ze sinds lang beu,
en we kunnen er ons toch niet mee bezrghouden; 8e moogt
ze pakken eÍl fneenemen.

oen- zulle !

' 
- Orrderd-druzd keeörs bedankr, mereeërs! - En de men

aan't huilen : - Veeëschkes ! Sqhuune veeëschkes te kuup !!

Slagtand was bezig mer flegmatiek aporhekersgebaar een

gemeígde zalf aaneà te plaasteren, toen de roep zijn oor
troÍ.

- Veeëschkes I Veeëschkes 1 ..

den. ..

bokaal-viiverke in her ruinwrllerje. En lijk schic)rries priem-
den de verheugde visseltjcs, hun nieuwe vrijheid bewust,
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§taarrslagsri{ in koortsige vaart, links, rechts, onder, boven,

Hij betaalde in kliokende-b[nkende munt, en r.eg was de
mafl met de ledige bokalen, blij te moede, gelukkig om _de

winst. Bij 't omkeeren pinl<te hij schalksch naar de twee
slaapmutsen, ginder achter het gasdruisvenster.

Ien paar d thuis, met her
doodgewoon Onze apothe-
ker achtte zi Arreveldestec.

stee van het altoos zuur pillendraaiersgezicht, zag hij thars
vóót zich een opgeruimden, gelu.kkigen apotheker. §fat
mocht dat beduiden ? 't Groot lot gewonnen ?

- Mee plezeeir kaoru 'k bé eu ; beeènen teein meneuitses
bé'k doar.

Hij kwam I En tegen alle gewoonten in werd 'n lekkere
romer Port, maar van 't pateÍsvaatje hoor ! geledigd op den
g,roei en den bloei van hun wederzijdsó gelukkig en lang
Ieven. Slagtand zar blijkbaat op heete kolen.

- Zao me neei 'n leuechtse gön scheppen i'n mén aoofke?
Dat kon natuutlijk oiet geweigerd wordeo ; lijk echte boe-

zemvrienden togen beiden naar 't apothekersruintje.



onmiddell vijverke gelokt, heÈ
djentig spuit ld.en zonnlepoeiering
glinsterende

- Eh ! Eh ! §7a zegde van mën veeëschkes ?... Da. zèr,
andere kleppers as d'ëwe, hé ?

- Edde gé veeëschkes ?? Van wannieër ?... Taochl...
Moar schuunder dan de méne ?.-. Dz'n weiere 'k azuu nie...,

- snauwde brrsig de Scheeve. die plo;s de aÍgelegde ezijn-
zure tronie van Slagtand scheen overgenomen è h._-bben. 

-

- Tiens, da zwartse doar... 'k Edde 'r uuk zuu ieen !...,

Mer een -zenus,achtigen duw op zijn hoofddeksel, en
stampvoetend van ongeduld, maakÈ hij rechtsomkeert, en
snelde naar ziin woonst rerug.

- Ier man ! Men veeëschkes tereug ! DeeiÍ ! Mënne vëver
es leeg, ielemol leeg : g'et mèn veeëJchkes gestolle !

Slagtand, die bii
aakte, -'k ë ze
told. En vrögt 't

Hij venelde zijn _absoluut historisch vcdervaren, zijn
« okkcazie >> van enkele dagen te voren.
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En geen enkel goudvischje werd terug naar het bestuurli.fk
vijvertje gezonden...

Sindsdien leeÍde Meneer Peeters, van de Gentsche Bijloke,
gelukkig en gerust, voldaan in zijn triomf ovet Meneet

Janssens...



OVER T{EULBOLLEN, STUIPEN EN KI\TDERTÀNDJES

VOOR ONZE MOEDTRS.

M EEN DIKKEN SPIJKTR IN EIN HARDE PLANK

rc kr hrig
mer het

soms zoo

hard dat
orgaan iet | - een nagel geslagen, om er een

geZachr -vasr te spijkeren en te doen,rijpen,
ËËF"í"rroo aÍ en aan Àèt den hamet van het ge-

grft dat du.izenden en duizenden arrne schaapjes op het kerk-
hof heeft gebracht !...

-Wanneeï de kinderen wat veel last verkoopen, 's nachts

slapelooze nachten genoeg gehad, om thans een wèlverdiende
en bnontbeerlijke rult te mógen genieten, en gezaPig te droo-
men van zoetekoek.

De tot krakens toe dÍoge vtucht wordt dra aan stukken
gekerfd, en met een halven liter water te kokeo gezet. Het
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Àcute, vlugge vergiftigingen door heulbollen ziin door-
gaens zeldzaarn ; het giÍr wordr niet in te sterke dosis roe-
gediend, om geen spoedigen dood re veroorzrken en nier re
mceten vóór den rechter
zamerhand vergiftigd, s i9-
geliiksch ingeven van di het
kwijnr u eg, het kri.jgt na

ttoost
tofven

Uw kindje, moedertje, werd veimoord, zij het ook zonder
uw voorbedachtheid, - vermoord, door die heulbollen !
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t-andies-krilgen, enz..., die insge)ijks opium inhouden. en
door gewetenlooze spcrialireiren-febriklnten. menschenÍop-
pers, teÍ markt worden gebracht.

Moedets, de slachtoÍÍers ziir: nter te tellen ! De redding
Iigt nochtans bij de hand : TeÍÍoeit het gebruik van die
<< slaapkoppen >>, ooder hun verdorde kruin steekt een eend-
lijk-grijnzende doodskop ; laar overal hooren dat ze vergift
ziyt et ge zult aan scciale menschlievendheid meden'erken.

opium verontrust ; de heulbcllen prijken steeds op straat ach-
ter de vensters.

§/anneer zal eens een stfenge wet die kindernoorden
door slaapgoed verbieden ?...

***

Flet is Ieelilk, n hartgrievend om axnzien, een wichrje dat
door die heche jke sruiprrekkingen vuordt overvallen ; en
q/anneer het uw eigen kind geldt, vadeÍ of moeder, gelooÍ
me : uw hart scheurt er van,,-

Iíaar waatom, in Gods naam, toch toraal hooÍd en zin-
nen verliezen, en verkeerd handelen ? Àls uw huis in brznd
staat, g^at ge wel dadelijk om de pompiers seinen, in plaats
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sen...' M.uu, ,ii verzint vóór zij begint. Men kan veel pracrischer
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erk gea\ wanneer het om
en... Ze plukt met koort-
den aars gansch kaal, en

houCt ze een halÍ uut lang met den aars tegen de spijsaÍvoe-
rende oËening van het kind.

- Zle maat ! De duif zal de kn'aal overneaen, en moet
er zelÍ van kapot !...

Feitelijk, de stuipen gaan over!... Àan alles komt een
einde, zelfs aan stuipen...

En onze vrouwelijke gelegenheidsdokter, krophalzend en
fier over haar menschlievende helCendaacl, verwerft een-
iedels bewondering en wordt dankbaar gelukgewenscht.

Àlle gevaar is voor 't oogenblik verdwenen; het kindje,
wel bleekjes, slaapt kalm en ademr regelmadg. En buiten
moeder, die bij de sponde van het kindje verder zal vertoe-
ven, ffapr eeniedet, geloodst door vader, op de tippen van
de teenen naar eeÍr ander veruek. Hier komt er rneteen be-
weging in de brouwerij ; er woÍdr een g.laasje geledigd op
den groei en den bloei en de verdere genezing van her zieke
kind.

Bij het scheiden vafi de markt weet nog een pas toege-
snelde buurvrouw te vertellen, dat zij ook reeds menig kind
van stuipen - seskes heet men dat in de Vlaanderen -heeÍt genezen, maar op eel eenvoudiger wijze : ge moet een
ajuin in vieren snijden, Medam, en hem in de vrieg, boven
het hoofd van het kind hangen; ofwel ook goed, ifl fiyee
verdeelen, en het ding onder den neus vaÍr het kind houden :

de stuipen zullen spoeCig oyergaafl.
Zoo gebettt het in onze Anrwerpsche Kempen en op som-

mige andere plaatsen.
En de geneesheer, de man van her vak, hoor ik daar vra-

gen ?... Wel, menschlieÍ, die v',ordt maaí geroeper wan-
neet... het kind dcod is, om het ovedilden vast re stellen.
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Met het geld dat de dokter kosten zou, kan men zooveel bee-
wegen Iaten doen ; en dat is toch veel heilzamer, zoo vooÍ
de ziel als vcor het lichaam van het kindie I...

Àls voorbehoedmiddel, benevens bedevíart, wordt ook nog
de << wijnruit »> gebezigd. Te Luik steekt men een handvol
van dar gewas onder het hooÍdk'.rssen. In Flolland legt men
het op de polsen der armpl'es.

Zelden, ma,zr het gebeurt nog, hecht men de doorboorde
,tanden van een aÍgestorven pefsoon aan de luiers van hec
kind !

Ien kindje dat de stuipen heeft, dies luidt de algerneene
opinie, mo« raet one.indig veel voozichtigheid worden be-
handeld. Men zai b.v. r.e1 vermijden het e.an armen o{ bee-
nen te raken," zooniet blijfr het aangeraakte lidmaat l'oor
altijd verlamd !... Binnen de vijf dagen mag de lucht nier
ververschtl... mag het kind niet verschoond vgcrden. -A,rnai!l!
Vanneer ge in zoo'n ziekenkamer een bezoek brengt, neem
dan de vootzorg, telkens uw neushohen Íe sroppen, en zet
dan nog de vensrers wijd open.

Dat al deze volkspraaties bitter weinig mer de wetenschap
strooken en in het geheel niet ernsdg ziin, dient temaurver-
nood verklaard. Zegger, dat vóór den oorlog, in de Hailes
Centrales van een verlichte en moderne srad als Parijs - ik
bedoel op intellecrueel gebied -, een echte handel .gedreven
werd in duiven, bestemd orn, nog warm en dampend, op het
hoofd te worden gelegd van kinderen, die aan veronderstelde
of wezenlijke hetsenvliesontsteking - ernstige oorzaak van
sruipen - lederr ! Geen practischer middel om die vreeselijke
kwaal, mer haar sieep van sruipen, verlamming, enz., te ver-
jagen !

waÍrae
k aanval
u oP d'
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Gewoonlijk wil men dit, we hebben, het gezien, nog ver-
haasten, en tracht tnen, soms niet zonder krachtinspanning,
de hand.jes van het kind t oPenen. l.[iets zoo doelloos, eir
zetfs gevaarlijk, daar men llicht de handen of de tengere
vingertjes breken kan.

**d<

- Och, Madarnnreke, 't is van de tendjes i. ..

- 
't Zifu de jaren, mensch, anders niets ! ! I I

Twee vermetele refreinen, die we dagelijks oP straat, irl
trein, in rram. t'allenlcante te hooren krijgen.

lk heb het hier niet over de verandering van leeÍtijd bij
de vrouw, maat wzt ik alleszrns in één volzin zeggen wil :

mochren al de vrouwen, die in den kerkhoÍpur het laatste
oordeel verbeiden. en die er heen gedragen werden doordat
zrj aan 't praatie <('t zijn de jaren...>> geloof hechttea en

zich niet oÍ1e laat lieren behandetren, en dan aan ontsteking,

storven !...
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teÍs, moet dus ophouden, om nog en-kei vermeld te wo,-Cen in
de Íolklore-boeken. ..

oiet rneer stoten.
In zekere steden van Franlaijk raait rnen in het mutske

van de kleinen een mollevel, om ze re bevrijden van de pij-
nen der tandenvomring...

Vele moeders hangen hun kindje een halsbandje om den
hals, dat gemaakt is van vossen- oÍ hondentanden...

Een ander gevaarlijk vooroordeel is wel dat buikloop, bij
de kinderen die tanden krijgen, voordeelig is en dat die af-

op de tandenkasten te wrijven ?

Men late insgelijks al die voorwerpen daar, die dienen moe-
ten om de tandjes hun weg te banen; het kind za,! zich rc.n
dit aardig speelgoed bezeeren, besmetten en gevaar loopea
een oÍ ander in te slikken.

Men is nog de meening toegedaan, dat een halssnoer - bij
drogisten, in verÍwinkels en bij aporhekers ziet ge ze voor het
schouwvenster hangen - de tandenvorming bevoord.eelen en
verhaasten. Van het oogenblik dat het kindie zijn beenen, ko-
ralen of paielen l.ralssnoer aan heeft, duchten de moeders de
menigvuldige (?) ziekren nier meer, die her randen-kri.jgen
gemeenlijk vergeze.llen; natuurlijk moec dir halssnoer gewijd
2\r1...
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HÀAR EERSTE BÀI.]

Uir de dageliilcche pÍactijk.

NGEIA §f,ÀS VERRUKKELIJK LIEF EN MOOI, MET
haar levendige teer-blauwe kijkers, die loutet
goedheid en levensvreugde lieten doorzijpelen,
en haar blonde krullende haarlokken, die een
snoezig 

^?.ngezichtje 
omlijstten, blakend van

Írischheid en onbekommerde jeugd.
Sedert Kerstmis had zij twee kruiskes achter

den rug, ingeueden. En
sinds die Íamiliekring had
gevierd, als her waie ge-
lourerd, anbaren invlotd
van een sprookjes-tooverroede, gestuwd naar nieuv'e, onbe-

Vader had belooÍd haar op den eerstkomenden karnaval-
avond naar het bal te vergezellen.

llaar eerste bal...
. §7at- geluk, we gen oogen te kunnen
bewonderen, in de n haar jeugdig bestaan
te mogea smaken, ordeeligde vriendinne-
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intrede in de gr
sprong AngeJa e op
de kamer rond, ver-

Meer dan ooit heerschte ten huize van Àngela onverholen

llàf {ilïï:H
r muí en dak.

De dcir » komen vestigen-
om he lint en met parelen ge-
tooide I zijn paijemengewemel,
onder de reusachtige luchrers,

als een bdl.janten tooisel. f)it in haar oogen
balkleed zou haar dien avond herscheppen in
van de vrouwelijke natuur oís als her lenigsre,

als het aantrekkelijkste schenken kan.
I{et zwart Ílur.reelen maskertle dat zij dragen zou, en dar

ternauwernood een gering deel van haar snoezig snuitje be-
dekte, vermeerderde in hooge mare, mer een tikje arglistig-
heid, al het verukkelijke van haar onbevlekte ivoren tandjes,
es van haat jeugdige rozenlipjes, steeds tot minzaam lachen
ontplooid. D.it rnaskertje - het eerste van hzar levenl -,hce dikwijls had zij liet teeds ujc haar juweelenkistje geno-
men, her geaaid, en .hec zich vóór den dankbaren spiegel
aangepast I

Dagen en uren telCe :Lij at; zij braclrr slapelooze nachlen
door, heelder uren den yethoopÍen bijval, dien zij behalen
zou, droomerig overdenkend en zich voorstellend de bekoor-
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lijke sptookjesprinsen en galante jonkers, die haar exquise
dingen venellen zouden, en haar tot den wals-maalstroorn

zoo laap eindelijk haar
lede her nogmaals de
ma.a ... : de balzaal met

haat prikkelende, gebalsemde atmosÍeer, doordrongen van
uitgelàten zotterníjen en dolle driften, waar de eigenaatdigste
en allerheerlijkste karnaval-verkleedingen, een weelde van
allerlei prachtsieraden, q'ild dooreenwemelen en wentclen en
woelen, in een geestesbedw elrnend tornooi...

Een zenuwachrig, aanhoudend belgeklingeL deed me op-
springen.

- Mijnheer doktoot, heel dringend... X-straat, bij mijn-
heer 2..., - riep de huismeid me toe, ternijl ze even zenuw-
achtig de geopende deur van mijn raadplegingskabinet toe-
{lapte.

Ik richne me dadelijk op, greep met de gauwre near rnijn
<< boirc d'urgence » in mijn insuumenrenksrje, trok overjas en
hoed aan; en in zeven haasten vioog ik naat het vermelde huis
der X-straat.

Ik kende den man, en mocht me aan het ergste verwachten.
Mijn vrees, eilaas, was geg.tond : reeds had een bijgeroepen
priester z.ijn heilige zending volbracht, en vezelde rne, in het
voorbijschuiven, in het oor : dood !...

De vader van Àngela was dood ! schiel.ijk overleden !

Ik moest me vergenoegen met enkel het overlijden vast te
stellen; het lichaam lag daal vóór mijn r.orschende blikken,
bleek, zielloos uitgestrekt op den vloer van de eetkamer,
waar het plo:seling ineengezàkr was, en ik murmelde hoofd-
schuddend, na vluchtig orderzoek : hartaderbreuk !

Er was hier geen sprake van een van die trit de lucht ge-
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fen ! - voelde de brave man, een vijÍtigjarig rentenier, zich

gela, als zinneloos door dit weeïg, onherstelbaar verlies,
schreeuwde luid en snikkend :

- Neen, vader is niet dood ! Hij moet leven en bij óns
b.lijven !...

Arme Angela !...

machine.
G.isteren nog lachte alles u tegen in dat helder vertrek van
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het huis; het was er àl licirt, à1 ongerepte witheid, àl volbioe-
dig leven. Nu is et aiies somber; het spreekt u van naÍen
Ícurv, van killen dood; zelÍs het daglicht schijnt als uitge-
dooÍd, weggestorven...

De dag, dien Àngela in haat keurig dagboekje met een
zwart kruis.je had aa-ngeteekend, was aangebroken. Zij zat, n
de devote zwijgzaemheid van het scerÍhuis, geknield nevens
haar bedrukre moeder en enkele familjeleden, vurig biddend,
bij pcozen wanhopig sniklkend.

Gisteren hadden twee sroete mamen haar gelieldea va<ier
van de bedsponde getild, cm hem voot eeuwig in de grut-
zame doodkist te sluiten. Thans werd hij naar den kerkhoÍput
gevoerd...

Zij hoorde het rollen van her laatste rijtuig geleiileliik in
geruchtloosheid wegdeinen; en haar schrijnende droeÍheid
kende geen palen meer...

De arme Angela had behoefte aan rusr; zij gevoelde zich
koonsig, ziek, vernietigd. Zï1 ging te bed..

Hoe rnoest op dit oogenblik de eendliike eenzaamheid en
verlatenheid Ioodzwaar v/egen op dit gebrokea han, bezwij-
kensgereed onder de drukking van dit onverwachte onheil !
De dood had de plaats van het leven ingepalmd..,

Haar eerste gemaskerd bal... r'as verzwonden, lijk een

rookwolk in de luchuuimte...

vriendinnetjes taar de deestzaaL vcerCen.
§Tarureer zi,i haar weevolle blikken io haar slaapkaa'.er



rordv/aÍeà lieq zagel zij enlel haat zvtart kleed, haar zwart
rouwkrip op de taÍel.

Àrme vader ! §fie had zcoiets kulnen gclooven ? I In som-
bere gedachten verzonken, wanhopig, ontzenuwd en geknakr
door tranen, wee en schrijneocie zielepijn, op dezen noodlot-
tigen dag die een van de geluktigste van Tnrt bestaan zijn
rnoest, sluimerde, na koortsig huiveien en hevig zweeten,
Argela in...

Zij kleed'Ce àch aan voot het bal, trok haat wit-satijnen
muiltjes, met roze strikken versierd, ovet haar fijn gemode-
Ieerde voeries, paste een laerste maal t)e,
wiero eerr l.rarsren zegevierenden blik i en
de rijke auto voetde haar dadelijk, met a:ai
de ruime zaal, badend in Íantasr.ische lichtweelde, vtaa,rin zlj
den besl.issenden stap wagen ging naar een andere, geiieimnis-
volle srereld...

Angela danste, draaide, walste ! Elkendeen i:ersonderde hec
gratievolle en verleidelijk lenige van haar bewegingen. Zij
behaalde ee 1...

Ah I Dit I Die balzaal met haar pri&-
kelende, ge doordr-onger van uitgelaten
zotternijen en dolle driÍten, vraarin de e.igenaardigste en aller-
heedijkste katnaval-verklee<iingen, een weelde van allerlei
piachsieraden, wild dooreenwemelen en wentelen en woelen,
in een geestesbedwelmend rorncoi...

/rngela ijldc in ha:.r koolts !...
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BIT UW LEEST, SCHOENI.ÀPPFR !!!

LS'K ME TOT DTN SCHOENÀIAKER RICHT, EN

dan nog met een paar vetmanende uitroeptee-
kens, is hec feirelijk slechts bii manier van
spreken, daar ik mijn epistel bestem voor Jan
en alleman, en nier jn de geringsre mate voor
de oraatzieke vrouweliike kunnc.

'lter verduidelijki ng zal ik het maar llgauw
met een diepen zuclrt anders zeggenl laten wij, in-Godsnaam,
war mindei over geneeskunde Eabbeleni Ik r^'il over die-in

veeleer uit schrik voor die onvermijdeli.ike laatste statie van
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opofÍeriÍrgsgeesr, uit qenschenliefde, alleszins uit eige:Jj:icle,
uir preumchheid.

IIiet ligt echter het kwaad, vemits et van kwaad moet
merr bepaalt zicà t bespreken van de
e geesels uit onze i, mel gaat aa-n het
over de geneesmi hanrlelN'ijzen; men

waagt zich irr de ziektealeer en de geneeskunde zelÍ, er dit
met een vertrazen<ie, grenzenlooze roekelocsheid. Men wordt
oogenbtikkelijk zèlf riokter, gereesku-.idige.

Mag ik u vetzoeken, geachte rrevror,,w, wart het is voor-
namelijk tot u dat ik mijn schrijven Íicht, me te sillen ver-
gezellen bij een van mijn patiënter, aan het einde yan de
srad? Komaan, het weder is gunstig, de wanCeling aang+
ÍIaam, §íii zullen pÍar€n oveÍ kur$t, oÍ over Prinses Àstrid;
doch op één voorwaarde : er wordt over geen ziekten noch
over geneeskuaCe gesproken. Niet ?...

- Àangenomen, dokter.
En onder een lachend najaarszonneke kuieren wi.j de leien

langs...

- Dag dokter!... Geachte damel.., -'k Ontmoet een
vtiend.

- Hoe gaat her rnet de gezondheid ?

- nn met u ?...

- Oh, dokter, die verwenschte maag, die slapelooze oach-
ten ! MaaÍ...

En niettegenstaarrde mi;'n korte, onmiikende antwoorden,

En-kele passen verdeÍ ofltmoetefl wij eeo liji<Ioets, << begra.
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ven )> onder een beÍg van bloemen en kronen, in aÉwachting
dat biruren enkele stonden, de overledene ze.lf voot de eeuwig-
heid onder een hoop kleierige aarde begraven wordt.

- Kijk, dokter, het is die arme heer X..., gesrorveÍr aan
de gevolgen van een opetatie; men had niet rnogen...

- Uw beloÍte, mevtouw !

nn terwijl haar mondje snoert, onderschep ik bij menig
voorbijganger stukken lijkredenen over dien armen heer X. Bij
her verdergaan bespreken wij de uitslagen van de jongste
gemeenteverkiezingen. Een haif-top geheschen driekleur op
een officieel gebouv' doet ons beiden opzien, en oogenblilke-
lijk hoor ik de vraag :

- §Taarom die vlag ?

.....- Vel, serator Z. is gisteren schielijk overleden.

- Och ja, dokter, een groot vedies voor zijn partii, niet
waar ? Die geleerde man werkte veel te koortsig; een ver-
koudheid...

En hoor me daar opnieuw dat vrouwelijk getater, rarelend
als 'n mitrailleuse, den medische uirleg over de ziekte en
het overlijden van den grooren aetsman ! Vannee? mijn
trommelvlies schíer kapotgerateld is, werp ik een dammetje
tegen den woordenvloed.

- Uw verbintenis, mevrouw !

- Verontschuldig, dokter...
'§7'at is er ginder gaande ? 'n Begijn te geeselen ? §7at

toeloop van volk op den hoek van de straat ! Eel ongeluk ?

Inderdaad ; een autobus die met een auto, zonder bus, in
onvriendelijke aanraking is gekomen. Eén doode en tsvee ge-
kwetsten. Men heeft hen pas aan de algemeene nieuwsgie
heid onttrokken, den een naar de Korte Dijkstraat (1), de

(r) Stedelijk dooder,huis te AntweÍpeo.
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deten naar Sruyvenberg (1). En heel dat mengelmoes-volkskc
van zakenmannen, van wandelaars beidet kunne, van kijklusti-
gen, de onvermijdelijke lrieke-kakende beenhouweÍsgast ne-
vens zijn beslijkte en verÍoesre rammelÍiets, en de telegram-
drager niet uitgezonderd, heel dat zooitje redetwist om het
best, en om her luidruchtigst, zoodat de stukken glas van beide
auto's eÍ opnieuw van rinkelen. Ieder weet de waarheid over
oorzaak en gevolgen. En de talrijke toeschouwers, die niem
gezien maar voorzeker veel afgeh:isterd hebben, zullen zich
voor het overige van den dag wellusdg kunnen versnapeÍen
aan << anatomie », << chirurgie >> en dies meer.

plakkaten en Íoto's van een kinema die de operaties van een
of anderen Doyen voorstellen, opnieuw aanleiding geven zou-

:"*,"r'"ïï":ïï'#,ï
teeken; wi.j ook. De goede Cod wordt, tot laatste zieisverster-
king, bii een stervende gedragen.

- §7at àl mizerie toch, ri;'dens ons kort bestaan ! - fezelt
mijn geachte gezellin me in het oor; het ger.impeld voor-
hoofd vertaadt oogenblikkelijk de droeve zvrarte gedachten
in haar geschokt brein.

§7e komen eindelijk we hooren gazet-
venrers in koorrsige ge en : Versórikke-
Iijke rreinborsing ! Dco

§Taatiijk, het wís te straÍ ! 't l{oest voor haar die me ver-
gezelde, en die zoo rechtzinnig had beloofd alle gedachte

( t ) Stuyvenberg-psthuis.
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over geneeskErde aan kant te zeiten, eÈl1 waÍe maÍreUng zijn,
die niet gemakkelijk te doorstaan was...

§7ij verlaten mekaar, mei de N,ederzijdsche beloÍte van een
aangenamer wandeling, maai íiirmaaL verwijderd van alle
gtootsteedsch gedoe, geruchten en voorvallen; te lande, met
rie hoop ver achrer ons de geneeskunde en haar weeigen aan,
hang van raenschelijke n;zeÍies re laten...

80



éénige oorzaak 'ran al het kwa-ad ! - De dokter had moeten
dit... de dokter heeft dàt verwaarloosd. Men had zus.., meo
l:ad zóó... Gods marante !!..,

omdat ik
in voile,
rlen a n

kelaar van een doktoorl * zoo gegeen bieeden rrr:; ":ïf;mouwen bezic 1... Vergenoegde men zich nog mei over ge-
neeskunde rc spreken .in 's dokrers afwezigheiè: -

. 
Maar beken -a, -ij, dat ret ver van aangenaam is, om

niet te zeggen onrzenuwend, en veeleer 's-dokters aÍlei-
ding en verpoozing, waasaan hij aÍ en toe b
stoort en verbittert, v/aflneer men hem komt I
dreater, conceft, indeme avondbijeerkomst, met
<ienissen.
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spanneÍl, geest wat verpoozing te gunnen I Ik moet deemoedig
bikennen, dat ik het lekker dinet van dien heuglijken dag
moeilijk heb verteerd !

Is het niet waar : kunnen twee vi:ouwen mekaar aan den
hoek van de suaat ontÍnoe.refl, zonder ovet geneeskunde en
ziekte hun snareÍ t€ roeren ? Verre van me te beweren, dar
de mannen modeilen van bescheidenheid zijn, en zich ruer
wagefl op het medisch terreil] ; zij ook meenen er het eerste
en het làarste geheim van te bezitten. Hoor maar hun ge-

zwets in het koÍ{iehuis aan; bier ook rvordc de <<doktoorderij>>

er mizerabel doorgesleurd; maat dat hooggeleerd gekout is
niet van langen duur; de man, tenwaÍe hii sportief is, be-

kommert zicÀ in den harden << suuggle for life »> meer om
de zaken vaÍr morgen.

tjes-remedies en kwakzalverspleisrers.
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machrig veel klonrjes suiker op den rug vrn den dokter snÈ
worden gekraakt.

Al de geopereerden van de voorbije week, al de gekende
zieken ...... en ze zrjn talrijk ! - <( passeeren de revue >>, na-
tuurlijk in trouw gezelschap van hun geneesheer. Zelden
komt deze laarste zonder blauwe oogen, bloedneus en ge-
scheurde broek uit de schermutseling o{te spitskar.

- §7atte, z'hebben ijs op zijn ribbenkast gelegd, om het
bloedspuw.n tegen te houden, hij die door verkoudheid werd,
aangetas[ en een fleuris opliep ?

- Hoe, die dokroor heeÍc heete lijzemeelpap op den buik
doen Ieggen ?

stapels gouden kramiek ! Ge noogt er
dat ge morgen bij dezen of genen kli
luijgt, en het kunt aftrappen. Dokter Y,
<< die goede kristen >>, << die geleerde bol , << die... dit en dat >>,

behept met alle wetenschappelijke begaaídheden uir her bo-
vensre schui{ke. zll u voortran - lroe lang ? - vervangen.
§7ant dat.is nog een dagelijks vast te srellen, onloochenbaar
Íeit : het veranderen van geneesheer is, negenmaal op de tien,
te wijten aan de << kommeerderij >> oÍ de verkeerde, niet zelden
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gifrige taadgevingen van buurvrouw of vriendin, die in den
waan verkeert het beter te e'eten dan de dckter zelf.

Een uitgesrelde oI geweigerde operatie, een niet uitgevoer-
de behandeling hce[t. negrnn:rraI r-,p de rien, als oorzaat de
tampzalige welsprekendheiC van een slechten raadsman. Maar
àl te dikwerf loopt de patiënt, bij dit veranderen van genees-
heer, virn de klaveren nzer de biezen.

Ik heb hier vóór me een bc,ekje liggen : << Pourquoi on
change de médecrn ? ». 't Z,ou uiterst belangriji< zijn, over
dit maar al te actueel vraagstuk eeruge besóouwingen neer

als irr dat Fransch boekje, niet ten gulste
her culrureel peil - ik onderlijn, op ge-

- van onze in dit opzicht benepen pa-
tiëntel-mental-iteit. Vocr piepjonge medici kan dar dwaas ge-
motiveerd aan de deur waisen wel iets onaa..rgenaams, ont-
moedigends bevatten ; gewerensvolle, geroudneerde dood-

uk ildachtig : welCoen en niet om-
n schoenlappetsuirdrukking! - hun
is 's wereids loon ; maar al te vaak,

§Tarempel, men spreekt over ijk een blind-
góorene óver kleuren. Het betr van dit alles,
beste lezer, onthoud het wel, is, en duizenden

d vertrou-
der kunst
rockeloos

Z. hebben aanhoord. Laci ! ! 
meYrou$'
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En nu, om te einCigen, een vetrelselke :

Onlangs heeÍt hei Oosrenrijksch Hof van Verbteking, eer
vonnis van het Hof van Klagenfun bekrachtigend, in een
feeks (( aflgesehn's » de meening uitgedrukt, dat al r.ie een
chimrgisch ingrijpen afraa,dt, wanneer de belrandelende ge-
neesheer dit volstrekt noodzakelijk oordeelde, een misdaad
begaat, die het leven van een derden persoon in gevaar brengt.
It was namelijk sprake van een zieke, die ten huize verzorgd
wetC voot een voetwonde. Koudvuur kwam die kwaal vèr-
vriktelen, en de het eenige
middel om aan n het íÍ-
zetten van den och kwam
tejug o! zijn beslissing, daar een vriend hem de operatie had
afgeraCen.

's Dokters vcorspeliing wercl bewaarheid en de zieke stierf;
de prokureur-generaal klaagde den vriend aan, die de nood-
lcttige raadger,-ing om << niet re laten opereeren » had gete-
vcn. omdat hij het leven van een derden persoon had op het
spel gezer.

gíng tegen
wil van den

ï#iÉ.ï:1
lechter.

ller aenzag als 'bijzonder 
verzwarende omsmndigheid het

feit, dar beticite heel we! wist, dat de behandelendè arrs het
afzetren van <len zieken yoet het eenig laatste redmiddel had
geootdeeld en bevestigd...

En den aaovang van dit srukje, over
schoe den ging, zeg ik : wie't schcentje
Past,

8,



§Tanneer rnijn broek kapot is,
wanleef
dan laat Pen,
algauw, herlaPPen

b
266 moet het, en zóó is 'r.

Maar klaagt iemand van ziekte oÍ pijn,
eenieder kent de medicijn,
want waerliik, 't kan er niet meet door,
zoo iong ali oud, 'r speelt àL doktoor !

86



ZOMERWEELDE

RINS KEI!ÍPENAAS STUDEERDE, ZONDER EVEN.
wel den bommelaaÍ uit te hangen... voor snr-
dent. Hij volgde nu aI zes jaar de lessen van
geneeskunde aan de Hoogeschool, en was er
toe gekomen amperkes v-ier sterrekes op zijn
srudenreripet te bemachtigen, daar hij vier kee-

. len met klank gezakt was.

- Geen chance, hé!, - zoo wettigde hij voot al w.ie
't hooreÍr w.ilde zijn misslagen. Maar de makkers wisten maar
al te wel, dat Dries niet veel van blokken, nog minder van
geneeshunde hield.

Op zekeren dag biechne hij 't ronduit aan vader en moe-
der, die er Íeitelijk'n btoertje begonnen aan dood re krij5rn,
al hun zuurgev'onnen geld nutteloos te laten ver. -.studeeren.

- Ja, ,tad. t 'n emstig kosrersgezichr,

-'k ben ik de luiers gelegd, 'k word
dat gewaar. or al wat doód is, dood
wordt gemaakt oI iemand dood doet... - Dat was, naar

Vader en moeder lieten 'n paar tfanen rolIen, stelden hu-n
zoon in 't gelijk, voelden diep spijt orn 't verloren geld en
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den verloten tijd, en verplaatsten, door de gulhanige tus-
schenkomst van een vriend van den huize, hun jongen van
't amphirheater naat 'n kantoor. Daar, 'n model ge.;rorden van
naarscigheid en toewijding, ook door zijn alleszíns hoogere
studiën, verwierÍ hij na 'n paar jaren den graad van eeÍsten
klerk, mer 'n benijdenswaard.ig ronde jaarwedde.

Àndries Kempenaats is thans eeo drie-en-dertigjarige bu-
reellrabber.

- De jaren van Christus ! - jubelt hij.
Z,ooals vroeger aan de Universite.it is hij de goedheid in per-

soon : al Kernpisdre honig. Met zijn dóór-gezonde blozende
balkaakjes, immer jolig-glimlachende gelaatstrekken en op-

In weeÍvril van zijn gewichriS corPus, leeft het àl wat aan

Dries Goedbloed vait ií; spierà noih gedachtengang vinden

bi.j hem ge

- 't Le - rtrerhaalt hii voot de

duizendste en uit en maakt een kod-

dizen karoersprong.
"laarli.iki gràr hif ter gelegenheid van de vervelende stads-

88



Zijn Zonèagsvriend, Cado, eenige zoon van een scharriik-
g:» oekerCen vleeschirouwer, verkieit het zee- en strandlevón.

Breedneuzend ademt hij wijdborstig de zuivere lucht in.

- Fkn I Hm ! hoe lekker I - en hij draait smekkend zija
tong nrsschen zijn lippen ; - da's wat anders dan gasthuis-
lucht en microben-asem !

Nu komt zijn dik
hemd, nog beter tot zij
gilet-zakske een opgerol
leën en buik :

kË
visch.

Honderd-vijÍtien, Ë,igooi! - Hij springt op als 'n veu-
er h.ij denlt aan paling en aoderen smakelijken bal,-
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de natuur.

blikken opdoemt.

- 'k Ga er bij liggen - mompelt hij ; hij schier zijn frak
uit, en strekt zictr langeLings dich; bij den boord van de mur-
melende meetschbeek.
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meleÍr en drijven beuttelings, bitsig snappend hun dagelijk-
sche nooddruft.

En ginder hooge - hij hoott en ziet eÍ minscens drie -stijgt de leeuwerk; zonder ophouden, zonder de minste aar-
zdng, ztngr hij zijn gevarieerde deuntjes, elk driemaai te
rore,1ltild wat andets, oÍschoon nagenoèg op dezelÍde zang-
wijze, met regelmatige hoogten en laagten, almaardocr steu-

nend op den laatsten ldemtoon. Hij srijgt hooger eo hcoger;
zijn Lijije blijkt nog een stipje in de volle hemelsblauwe
tuimte, die men zoÀder verpinken moet gadeslaan wii rnen
't niet uit het zicht vediezen ; totdat het almereens opnieuw
aanCikt, opnieuw vogel wordt, en de io Plots
al zwevenà, doó mair.oc jubelend, oml plots
lroudt het gezang op; men zier den lee r, die
thans even verpoost in 't malsche meerschgroen.

AJs afwisscling laat een andere oPera-zangeÍ ziin stem hoo-
ren : uit den mérschpoet - achtei Dries iijn rug - kwakt
een puir. À4aar hm ! Nu e

uit zi.jn ingewanden naar
zon zeggen, uit luiheid, met
't zelÍ r'ememen zou, daar h
naar te luisteten zit.

Hier en t roerloos 'n droomende koe ;
en op enk staan er _'n h_alf dozijn, den
gtetig gÍ2iz rwaarts gekeerd.

- Gelulzakken J - opineett Dries, - 
'k zou bijkans koe

willen zijn. . .

- Ah, meneet Andries.

- Sapperdeboeren, wie we daar hebben ! BtieÍ onwangen?
Àlles gereed, iongen. ?

- Ja, meneer Àndries.



loopen; zijn onbaatzuchrige gediensdgheid wordt ten audere

mei een milJ fooitje beloond.

- Kunt ge mi.j zeggen, manneke, waarom die koeien met
hun rug naai ons stain gedraaid ? - schertst Dries.

- Nee 'k, meneer Àndries.

- Omdat ze met hun kop naar genen kant staan...

En Trrurken beziet meneer Àndries vlak in 't oogwit, snokt
zijn bestoven snotebel naar omhoog, lacht op z'n vriende-

li.jkst, en versraar er niks van.

En nu naar de viscberij !

Lingen, opgesierd met tal van wit-plaasteren beelden. Gewas

9i



ÀIijnheer Àndries staat 'n wijle verblult vóór drr sóouw-
spel vol zonnemajesreit.

- En ze zeggen dat er geen God is ! - mompelt hij.
Hij speelt dadelijk .jas, ondewest, halsband, manchetter uit,

zendr hec à1, op Tuurkcn's arm, nxxÍ'r kleine paviljoen ten-
den den hoÍ, en smult mer de gauwre n pa.rr dik mer hesp
belegde boterhammen binnen.

In en om de lusnvarande, toc wijd in de omliggende bos-
sages, jubelt eo juicht al wat pluim heeÍt. En ondet 'r srnullen
vetgeet Dries 'n brok door re slikken, daar hlj naar die lucht-
symphonie te horken staat.

Maar nu genoeg gedroomd L..

- Nu gaan we eens vissóen, Tuurken, dat er stukken en
haken afvliegen I

Dries is een verscokte lijnvisscher. 't Is verkiestrijker vis-
schen te dooden dan menschen, Iacht hij, en hij denkc aan zijn
misbakken geneesheeren-roeping. De kleioe heeft alles gereed
gelegd: broodspijs, pieren, roode en wine stinkende vleesch-
wormen, 'n halÍdozijn geel-bruine bamboe-keurlijnen, ner- en
schepzakken, plooistoel en wat al ander visschers-mobilier ;
't ligt àI in slagorde, voor 't aanvangefld visch'oÍfer--sieÍ.

De groote karper-lijn met het l.lassiek stuk aardappel aan
den driedubbelen haak, wordt met 'n kunstígen zwier, zoo wijd
mogelijk, den vijver ingegooid ; en de vermetele karper heeft
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nu m d karper-smoeltje re opcnen. en één-
maal : 't zor-afroUend, rinkelend moleke
onder zoJ onzen loeienden visscher wel tij-
dig w

'n Paar andere
i:opig spanelend
andere moet klei
veder-schacht sta

Dries is thans de gelukldgste mensch op heel ons halÍrond.
Hij denkt alree, al smekkend, aan de geurig-k.issende braad-
Pan.

valsclr ,en kunsunatig gedoe, sreenen; de muffe, armzielige
stad, waar ge veÍstikr ; we-ar't al,Le dagen 't zelfde is en blijft,
tot aan uw dood. De mooie stad, die ge niet eens kunr over-
schouwen, omdat er de huizen te hoog zijn... De naruur, de
buiten, 't veld ! §íeI, ze kemen dat ding niet.., waarvan ze
Ieven. 't Verandert er al, met het uur ; ieder plekje, ieder land-
sahap, is 'n gestadig-aÍwisselende film... Leve...

- Ti"g, ting, ting, ting !...,
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- Meneer Àndries, de karperlijn I

p af. 't Moleke
radelooze kar-

schept met het

- 
't Is 'ne schoone, meneer À-odries !

-Of't!

- Pan inl Kiskas spelenl - Íoept onze zegeviererrde vis-
scher 't gedoe sarcastisch tegen, eÀ lacht gezap.ig in zija vuist.

- Tuur, haal me 'n flesch Trappist...
En't braaf Tuurke beenr bloorvoets lanss't ooenstaatrCe

poorrje, de vissctrerij uir, naar huis.

Boven de haag aanschouwt onze verpoozende visscher de
zonnige bTijheid van 't oostelijk-gelegen- Iandsó gedoe : één
prachtig ir zonnegoud badend veld-panoÍam4 mer hieÍ eo
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daar 'n toelonl<end Íonkelend huisdakje. En almeteens, of ,r
er te kort bij kwam:

- Wel, dag mijnheer Andles ! Komen visschen ?...

, - Tiens, wie dalr is; dag uffra Mar.ia! _ En Dries voeltdcor r ïerschreien pJots zijn blakend arngezicht vol vuur
loopen. 'r Is Maria, de lieve dochrer urn pï.h,". Melis van
den kouter.

- :' I: y.J 'n-jaar geleden dat we u hier gezien hebben ?

- Ja, trief kind ; zaken vooral, en... - 
,t g:.kort gaat ver.

der over ditjes en datjes.

- wedervoer hii, over ,t visschen hande-
, jagers en advokaren kunnen doorprans
dezen keer: bijna'n heelen netzak v6l !...
'n poosje. ..

Nooir heeft Dries de zon - oÍ is 't de lieÍde ? _ van 266
dichtbij gezien! Hij voelt er zich op en top door u.rr"rrg.r. 

- -
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kontent zijn 1...- -no 
t uui verleidenCe oogen schitteren van danlóaarheid'

"rrï.r^à-*"iaoend-betoov"erende 
schichten, die Dries door

't herte priemen'- 
Hoe &hrer zijn verbauwercering geschersr, bii 't leeg vin-

den van den netzak ?

- Domme ! dommel stommerik! - vloekt hij' - besto-

Dries is noch vrouwenaanbidder, noch vrouwenhateÍ- - en

die kortstondige, alleszins spijrige releurstelling, is bI, hem
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sPoe ercn. Hi
opni haalt ve
wal. t wordr
naar

- Tuurke, 'k heb m'n manchetten in 't paviljoen vergeten.
Haal ze spoedig.

- Moet 'k z'alle twee meebrengen, meneer Àndries ?

, - Caat ge u_.spoeden!... - EÀ 't ventje loopt alweer, z'n
beenen urr zrjn lilt.

__ 
Bezijden de opsruivend zafld,

lig.een ezel op zijir stijve pikkeli
in de hoogte, te Beestjé ricÀt zich
op, en balkt - emaai te rote.

- Dat
ke, - en
willekeuri
Ínet de m

. - flij lapt'r toch ook zijn rug aan, - Íilosofeert hij glim-
lachend...

. Onze... onbehendige visscher zit aan tafel, wijt hij in de
keuken den visch hoort kiskasscn.

- Meneer Andries, een brieÍ voor u.-.

, §Tarempel, van.zijn vriend Carlo, 't getroeteld rijk-gewor-
qen Deenhouv/ers-Jong :

Besre Dries,

't Is hier kolossaal pÍettig aan zee. Elken avond dan-
cing, tot in de kleine uurkes ; eo of er geflirt wordt I
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Verder zal ik u veel mondeling vertellen. 'k Heb geen

tijd om veel te schri.iven.

Catlo.

- Sukkelaar | - schuddebolt Dries, en scheurt den brief

vischkeldet.
Buiren op de stoep, in 'n lekkere avondzoelte, nog 'n Paar

pijp.ies uirg-epaÍt ; wàt gekout, en: Goën arlond I Dries trekc
naar zJjn kazemat.
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de lokken, als 'n waternimf boven den vijver... 'r Is Maria,
de dochter van pachter Melis !... Dries wordt wakker.

- Da's van die twee meter paling - suft hij.
Hij keert zich op z'n rechterzij, en siaapt in...
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OVER BILJARTSPEL

K BEN EIN GEESTDRIFTIGE BILJÀRTSPELER. ' '...

gespanneo veeÍ voel, maakt zich vàn mij persoontje de drin-

lenide behoeÍte meester om zenuwen en pieren heelemaal te
ontsPanflen.

'k Voel behoefte, ,niet aan rusr, aafl slaap, wèI aan veÍ-
strooiilng. Och, spreek noch zaag me die dagen van theater,
kinema of studiekring... om er heelemaal suf uir te komen !

Nee, dan ga 'k naar de << ciub» eer partijtje biljart spelen,
o{ laat ons liever zeggen partijrjes, wanr op de eerste « over-
winning » of « klopping >> volgt de revanche, en niet zelden
de << belle ».

En 'k heb ternauwernood io àe zaal de tippen van mijn
schoenen vertoond, of 'k voel me reeds herleven; 'k word
'n ander mensch, zoo rnaar ineens geen dokter meer, geen
sikkepit. 't Gestreng (!?), ernstig uiterli.jk van den gediplo-
meerden, zeergeleetden doctor heb ik voor 'n paar uur met
'n oe{! van verlichting buiten Iaten liggen uitwaaien.

En 'k hoor, als uit één mond, verblijd en verwelkomend uit-
roepen :<< Àh, de doktoor is daar ! >> Zoolang bij met geen
honoraria-rekeni,ng te voorschijn komt, ziet men den dokter
gaarne aankomen.

'n tot-renden-toe opgewonden, tor nijpens-toe-
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En zie me nu daar. mer de vrienden a3n onze gelieÍkoosCebiljarrsport.

avond biljarren aan uw scho
stomd over staan.

, :ïoi:ï;ï:i: ïlàïï,'ï:
^ . zonciei <ie minsce hrnderfisv ten,

erervreterij uit hygiënisch
nier. Evenmin over het

spel als rerscrooiïngs_ of onr_
darr evens el ecnige woorden

§1r over rePPen.

Ik heb dik*'ijls lcunnen vaststellen dat, wanneer ik me na

, Na 't brljarrspel, inregendeel, ben ik toraal opeefrischt.
Kelngezond; her brein is vol ruimte; het bloed iríoomt ií
geiijke mate door heel ,t lichaamsgestel.

die door aanhoudend bereke-
dige aandacht, daaromtrent
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in hooge mate te vermeerderen. Alleszins geen ontspanning,
geen afleiding ?

Het tegenovergestelde geschiedt bij 't biljarten : hier stra-
len waaiergewijs de gedachten, door de verscheidenheid der
verrichtingen, uit in alle richtingen; hier is beweging, hler is
poos, lrer is ruimte; er wordt gepraat, gelachen. Hier is ont-
spanni,ng, verlichring ; en 't komt al aan geest en lichaam ten
goede.

'k §7il echter niet berwisten - aan alle regels zijn er uit-
zonderingen - dat, wanneer men lzan 't biljarmpel een edrte
stuàie n.raakt en men, 't zij door naijver of overdreven opge-
jaagde zelfvolmaking, zich te ijverig << inspant >>, hier ook
geen << ontspanning >>, wèL <( inspanning )) bestazn zal. Zoo
kan een wedstrijd geenszins rot oatspanning, afleiding dienen.

rJTij moeten het biljartspel onder de behendigheidsspelen
rangschikken. Dat er hier echter met 'n klein gedeelte
<< chance >> moet worden rekenschap gehouden is ontegenspre-
kelijk. Maar << I<unnen >> biljarren, is hoofdzaak. Dus tlo-
gen we 'r biljarten tevens als 'n << kunstspel >> aanzien. Dat
kunst- oÍ behendigheidsspel is zoo oud als de straat, wat zeg
ik, als 't menschdorn, toen er vafi sffate1l nog geen sprake

zal dade.lijk uitschijnen. Een Fransch spreekwoord beweerr,
l.reel terecht, <<dat men evengoed de spijsvertering bevorderr
met de beenen als mer de maagr>. Dus moeten wij aanflemen,
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zijn oorsproflg, zoonie. achter den gebogen rug van onze yoor-
zaatsóe kaartspelers ?

Hoe dikwijls heb ik boven zoo 'n tafeltje van « gezette )>

burgers, midden een langdurige kalmte, plots een onweer zie!
en hooren uitbarsten, *-aar bitsige sche.ldwoorden uit bloed-
roode tronies tot bliksemschichten dienden, en vloeken als
donderbonken over het tapijt rolden !

't Biljartspel kan dus niet genoeg wotden aangeraden, zoo
bij jong als bij oud.

En dat men mij, in Gods name, niet verdenke in de huizen
Toulet, Thissen en tutti-quanti geïnceresseerd te zijn, en voor
den groenen << vierpikkel >> reklaam of propaganda te maken.
Geen noot van !

alle biljarten heeÍr moeten staken : <<I1 a dévissé son billarö?
Ja mèèr, en 'r bewijst her nauwe, ona{scheidbare verband...
zelÍs na den dood!... tusschen sten'el.ing en biljartspel : wan-
neer zijn corpus naar 'r kerkeputteke wordt vervoerd, ge-
schiedt zulls niet... per << corbillard >> ?

'k TeI onder mijn geestdriÍtige medekampers enkele zeven-
tigjarigen, 'k zal ntet zeggen '. oudies, nee, kranige menschen,
mannen mer vaste hand en ii.1n-heldere kijkers, met gezond-
Éreid te koop om honderd jaar te worden, en die voor geen
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enkel van onze jongeren in't kundig maken van seties het

heeft :

Houcl hooÍd en voeten waÍm ;

Biliart... voor maag en datm.
Zer uw achterPoortjen oPen.

En laat de dok'ters narr den bliksem loopen'

.ffi

109



GENEESHEERENPLICHT EN EU... THÀNASIE!!?

E ONDXRVINDINGRiJKE, SCHRANDERE DOKTER
had 'n prachtige gelegeoheid gevonden om
eenige uitdagende, vrijheidsgezinde heethoof-
den te onderhouden ovet een ven zijn stok-
paardjes : de euthanasie ('), kwestie van bran-
dende actualiteit.

Dir vraagstuk was te berde gebracht in het
koffiehuis op de groote markr van hec provi,nciestadje, waar
<< 

'r Senaar », 'n gemengd koor van alle gezindheden, vrienden
ondereen, elken avond bijeenkvam, 'n kaarrje oÍ ',n bakske
speelde, maar voornamelijk elke politieke beraadslaging of
gebeurtenis beoordeelde, kritikeerde, discuteerde, en dus, al
drinkend menig glaasje bier, kolossaal veel stommiteiten
debiteerde.

- Mocht ik van m'n leven weten, dat ik aan 'n ongeflees-
bare ziekte lijd, 'k maak mezelÍ kapot, - had de neutrale
onder

ns, - dat is de
taak, in Frankrijk zi.in
reeds die meening toe-
getreden. De wet moest euthanasie toelaten, haar toePassing,
na beredeneerd oordeel van den dokter, bekrachtigen.

- Dat is maar rechtvaardig ook, - sprong de ofÍicier bij.
§7at baat her, ons menschelijk lijden doelloos te verlengen?!

(1) EuthaÍ"sie : van 't Grieksch 97: goed, zdchÈ, zoet, en rbanelos :
Cood. Dus : zoete dood.

111



_de kwaal, waardoor men wordt gefolterd, alles-
baar blijkt, waàrom zou 't een Àensch niet ve.:-
rust re zoeken in den dood?

En.h€t proÍessoraal, wetenschappelijk, egoïstisch redetvis-
ten ging zijn gang.

De dokter zelÍ las zijn l«ant, zondet zich in de discussie te
mengen, maa tmk gesparLnen; en zijn
arrente houdi kr. " -

- 'Wat is

De euthanasie-gezinde voorp ekaar vol
ironische belangsrelling, mer v eds zege-
vierend over de gunstige uitko

- .Àangenomen, - klonk het eensremmig, en na ,n korr
verwijl nam her gekout een andere wending.

***

Og di-en av_ond van de algemeene vergadering. nadat de
verscheidene dagorde-punten ïaren afgehïspeÍd, "werd onder
algemeene belangsrelling aan den dolter het wijze e.oorC
verleend.
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Heeren,

geweesr, en zoolang menschenlevens op de aardkorst besman,
zal.het, ingevolge de onveranderlijke neruur- oÍ Godswet, ge-
schieden in de ioekomst.

VanaÍ zeker oogenblik scaat de geneesheer dus machreloos
tegenoycr zijn zieke. zij 'r ook mer doelmarige r apens in de
hand-

verbererer; w;IaÍ men,.lijk in de Írbel van den hourhakker,
dcn dood smeekend zou lrebben verzochr een einde re stellen
aln zooveel ieed; doch waarbij Pietje doof bteeÍ, steendoof,
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niet komen s,ilde, en waa-rin, als bij mirakel,
kwam en tctaal genas.

de patiënt be-

Te vaak en te gemakkelijk zijn rve geneigd, vooóarig de
armen te kluisen.

, 't siaa
kwan-r;
ar <ie ee
zijn, om

reden viel.
oflze
rden
egen
oold
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i, een geneesheer na een ]§/er-
de arrnen hangen iaat en den
eesheer, na een half uur vrer-

b1i! v-aarop vreemde tusschen-
Jn r àaÍop de << narura msdi_
hr n bchoud eeneigde naruur_

krachten, voorgoed het lichr:- nrr;;"a"r, ïlli,"J;, 
.lËà',

oursteÍ, een raadsel.

met juistheid
, men genees_
ijk atte hu.lp
zekerheid à

n een verloren zieke of veron-

: geen wapenstilstand zoo_
: << zoolang er adern is, bliift
waa.rheid.

§/ie van ons is €een
verrijzenissen ? Ik kan
sprekeade voorl:elden

,k

ctij
an

zen.

. 
Ik.hrd vro:ger een jongeije in behandelinq, door Dlcuris en

n:erzrck:e, gevolg van verwiarloosde roodlonk, àung.trst;
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hoop scheen te 1oor, en \i,e Ínoesieo bekenne;r dat er nieis
meer aan te Ccen was; mi,in coiiega zcg,ie clat men in den
morgen het bewi.js var overiijCen mocht konen f ialen, efl ging
heen. Ik vertoefde nog een krr;,rtier bij 't ster'.,ende i:inC; in
mijn slec ncer>... ih oriken hei fliet.
stak nog ; maa.r aivorens het huis te
verlaten, ilie, tocl.r nog iets te wiJJer
doen : 'k Zou ca{feïne of kamÍerolie
geweest zijn, dar ik het nog haC ingespoten...

Hoe groot was ons beider verbazing niet, toen meÍ1 's an-
derendaags in stee van een overliidensbrief.je onszell kwarn
halen, om't kind te bezoeken; 't leeÍde ncg, reutelde niet
meer) maand; 't stierf, bij
weder in de luchwregen.
HeeÍc erhlnclerd? \Yie zal
mij bewijzen van neen ? Hoe h:d nochtans de .jammerende
moeder mij herhaaldelijk gesmeekt : dokter, waarorn den
doodsttijd van mijn kind verlengen ?!...

Juist vóór vijf weken, 't was in den nacht van 15 lUaxÍr,
werd ik bij een stervende geroepen; 't pa-
tiènten, een zeventigjarig rnan, dien ik nog
bezocht had om een lichte rraxgor6esr rier-
temil springlevend was. De min 1íg te zieltogen. Hi.j reutel-
de, handen efl voeten §/aren i.iskoud, Ce pols sloeg bover hon-
derd, Í1auw, bij poozen onregelmatig. In dergelijl<en toestand
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nieftegenstaande cie do:l.rter van den huize, door dat smart-
L:eel<i diep in't harre geLrofíen. mij verzochr er op een of
ende:e wijze een einde ain re steilen.

Euthenasie ! HelklinLend vrocrd..., vooÍ ons geneesheeren
van afschuvrelijke bedieCenis ! Meo wete wel, dai de verdedi-

r.el drr dcze zich niet 'v3rgenoegen eLrthrnasie in te roepen,
d;.rr waer de dcoclstrijd ri .ingetreden. Verre v.rn datr i Ze
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meenen er rirht toe te hebben, van zoohaest het vonnis van
ongeneesbaarheid is uirgesproken; dus ook nicr enlel om axn
een akeligen doodstrijd, maar om aan de nog re verduren pij-
nen en zielesmenen een einde te stellen.

arl verzekerde ongeneesbaarheid steu_
n uit vooroordeelen, vooringenomen-
ja uir leÍheid.

togende zien lijden, er eerr spoedig einde verlangen ean zoo-
veel nuttelooze sma_rte

- 't Ligt geenszins in de bedoeling van deze uiteenzetting,
Itreeren, het vraagstuk val de euthanasie, waarovcr ten hui-

118



nog zóó doordro ell
daad zelf over te olt
een teerbeminde te
IIoe hard en zie hi
en aarde verzerten om het scheidingsuur re vertragen!... Dàt
zal hij. I\Ien spreekt gemakkelijk, licheinnig over iets dat
men, gelukkig, zelf nier heeft ondervonden oI doorsraan...

Neen, het bloed van zijn bloed, het vleesch .van zlyt
vleesch zal hij nier opzettelijk van zich rukken. Met ziel en
à1, houdt hij er zich integendeel tot deo laatsten stond aan
vastgeklampt; aan zelfmoord wil of kan hij niet denken. §íant
dit zielrogend hart dat verslapt, dat bezwi.jmend lichaam is
het zijne; en bij het verscheiden, zal hrj mr,tr al te wel ge-
voelen... dat l.ret beste van zijn eigen ziel, van zijn eigen
lichaam, vcor eeuwig ontstolen werd...

<< Doet niet aan anderen, wat gij nier wilt dar u ge-
schiede »...

Bij andere personen, 't zij vreemden, bloedverwanten of
vrienden, moogt ge evenmin de roekeloosheid begaan het le-
ven te verkorten, hoe gegrond het u ook zou toeschijnen. Dit
.recht hebt ge niet.

In menig geval, ik herhaal het, zullen rve, in stee van met
euthanasie hoog op te looper oÍ ze uit te voeren, oÍ zelÍs
maar de armen te laten vallen en niets meer te doen, menig
leven redden, meÈ tot het einde toe handelend en worstelend
in het strijdperk te blijven. Dàr is onze ro1. Nier zeldet zal
een onbegrijpelijke genezing, een triornf, de belooning zijn
van onzeo ijver; en zelfs bii misluld<ing zal de gedachre, tor
het elnde toe alles te werk te hebben gesteld wat in ons ver-
mouen 1ag, een zoer zelÍgenot brengen over den voldanen
plicht.

Ik heb gezegd !... -
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Een deverend applaus begroertc her kranig pleidooi van
den dokter-

- Vra:igr iemand her wo orzi;tet - ...
niemrnd ?... drn rerLl.rar ili

Er er werd ir: <<'t Senaat iestadje nooit
meer over eurhanasie ofte verz:rchr,.nrlcn docd gesoroken.
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KEMPISCI{E DORPSLUCHT

OT DEN NANOEN HÀD I-iET RUSï]G KEI,ÍP]SCII
dorpj e op dien Zotdt g Ii1:gen braclen in .:làn
gewc-l:[igÈn ror,r"r-rorriLr,'o"d. In de dc:rnr n-
bosschen hiaren de m:.' rnnnpn h^^.'-,,- ,-bosschen hingen de màsr roppen hoorl:.l.rr re
l:r.rl<en van nit:e c:t Jro r.i'F.r nrr h,..i J..lirJl(en vdn hit:e e:r Jro rJ E:, nu hcci dc

*l:tï:.ry1, *l grijzc woiken was gesci,oten,
en onder iicl.r als;t ll.aro alle luchtve"rvoer had

aÍgesneden, vrerd het doÍ-heei, om te tikken.
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En zoo werd het stilaan << volle bak >> in den gezelligen
<< Volle Pot >>, §'aar 's Zondags ieder boerke van ter plaatse
en 't omliggende zijn pctteke « bruineo >> kwa-m verorberen'

Vereelte z-íare vuiiteri beuken bij elken kaartslag op hec

ta{elrapijt, en na ieder spel werd er luidrucht,,g uitleg. gege-

,.rr, .i.ó man te gelijk, ir, tnet 't.., overvloed van gebaten,

over de manier van doen en uitspelen.
Nand Steurkrab voerde deÍr hoogen toon; hij stak bij de

te als... bii t
permanteli.jk
kaartsPel en
n stuk halen.

geschteven voor den knapste
Hij ging er fier op, en won
de week, marantige deugd,
kaartspel, ruim zijn pintjes bier.

- Ongeluk in de liefde, geluk bii her spel, - 
jubelde hij

gewoonlijk, wanneer l.rij 'n half smksken in zijn Írak begon
te voelen. En dan lachte hij breedmondig zijn zwartgepjiekte
tanden bloot, en plaveide 'n uiteenspetterende reuzenster op
den rood-gedchelden vloer.

Nand verborg het onder stoelen noch banken, dat hij thuis
'nen gendarm van'n nijf en heel wat mindeÍ praats had, dan
bij de kameraden van den << Volle Pot >>.

De dokter kwam ruf.nrÍfend per moto aan de herberg ge-
bold, Iegde her proestend ding stil, en trad binnen.

- Drg, doktet, - klonk het beleeÍd, eensrernmig, door
de ruine zaal.

- Brave rnenschen ailemaal, gegroet I - klonk het ge-
moedelijk tegen. - Bazin, 'nen pot bier...!

't Zngeet perelde op zijn gloeiend gelaat, en de bestelde
pint gersten deed hem hemelsch deugd, en Írischte hem da-
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De keus, ten andere, wrren uiterst wel voor dergeliil<e ooe-
raties geschikr en uitgerusr; 't waren scootstol<J<arirtt' bar.ja-

Dat ging dus ook..., en'r'was nier om begrijpen hoe raak-
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Bc,ren het biljarc hingen 'tr paar tot tenden toe cntrolde
l'liegenvangels ! ÀÍ en toe kwam 'n snoeperige r4ieg op hec

kleverig lijt:n:rpier'n dsrlze zoete dood zoelien.
In ngeide aan Cen op en neergaenden elas-

tiek i;:ijrs;uk. En r pr;lli:ie bol.ie. sorrs bii
ernst :ngsreilend srilzr,rijgen, beurtelings bij
lax,aaierig ge.Joe, zijn'"'oilen ea-ng, de zestig punten uit. 't Een
partijtje volgCe 't ander op.

Almeteens keerden nieuwsgierig all koppen r:aar de in-
gangcieur. Marus l;rvarn binnengestrorn eld mer, naar loÍie-
iijke Zondagsgewoonre. 'n smk in zi.in ijzers.

- Àh, Marus, X{aruske !... - kionk het uit aile monden.
Het binnentreden van piezanten ÀÍaius reageerde cp cie aan-
wezigc verbruikers als n blijde vcrr:ssing.

- Klets ! - deed Marus, en hi.j sloeg mer zijt reuzen-
hand - 

'ri echte vcothamer, Marns vras smidsbaas - op

ïu;
de

zoldering, schoten opgeschriirt v'akker, en vlogen zenuvrachtig
en hoekig, niet wetend vraarireea, in't ronde.

- tr(an ons nier schelen!- iuidde het op die on...veÍ-
hoclle uird:giag. Warrr de niennen hrd en her spoeriig ie
de morrer, dir À!arus halí-dronken was. ' Spel geraakle ten-
den, en 't rverd lu de besrt 'Jan onzen jovialen smid. En of
hij bi.jvai haci ! En o{ hern door elkendeen mceC werd inse-
pompt ! llaar 't vraren vandaag allemaal supporters, allena:.l
zjn supporrers !

Eenieder had Ce blikken vol belangsrellirg op }íarus ge-
yestigd; roi de kaarters toe hadden voot'n vrjle het spel ge-
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srx:t]ít. en lreerden o'e kop n.".lr de rwce i<ampioenen. En', *",1d 'n trommelvli -sciicurend l;.r.rai. c anm'oeCigend, ju-
belend, bij 'n toevaliig-taken stoot var Marus; vol spijt en
...onderling oogpinken, waÍmeer de bal verkeerri liep.

Ii{arus had alleszins vandaag geen << chance >> !

- Ja, rie èène dag is de andere det, hé!...
Dearin haci Marus overschot r.an gelijk. Hij miek hedraal-

delijk .iar.rsse-queue >>... En telkenmale ging 'n ptoestend ge-
luid o uit de menigte; rurnoer dar níet eens door't veÍharde
gehocr van den speler het hem
nier eens opgevailen, oebeÍ a{
en aan speeksel aan z 't §(er'd
rneei ca meei 'n lcl kwisdge
jolijt !

Marus deed alleszins ziin best om te lukken en de parti.j te
winnen; en hij slokte gulzig 'n Daar pciten, haastig te rote
en ín twee geuten , Í\aaÍ zijn bierkelder, ten einde zijr, etgen...
op te beur.en en aan te moedigen; maar hij siootte er rreer en
meer bezijden... En hij begreep niet waarbi.j her kwam.

uirbundig gelach en geroep, da! hco.ren en zien vergingen.
Nani Steurlrab stcnd op 't bersten van 't huilen en giechelen.
En de dokter lachre heimelijk, maàt smakelijk in zijn baard,
en dachc aal ziin sudententijd. Marus nam deel aan de alge-
lneere pret en la,chte tlee.
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.. . Lgnpe loeder die 'k ben! - Maar hij liet zich niet uir
zijn lood slaan.

e

:
Àcl.rter den toog stond de bazin te pinl:ooger en geba.ard:

van krommeaaas. Maar't liep als'n v-uurke àe herbàrg rond.

- Mostaard aan Mar.rs zijn keu !...
nam positie, en

hterhand 'n halve
k trad zijn aange-

- Kijk, wie daar is! Àiles goed? - vervrelkomde ÀÍarus,
en reikre hem mer geweld ig-vriendelijk ge;chud den besmeur-
den rechrerpol...

ï.n t',".Í, rijdens den meesr vervloekte van elle oorlosen
helsche springbommen uirgevonde:r. en lvanneer zoo'rt àui-
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op 'r juis.e oogenblik dat Marus en zija intredende kameraad
hun rnosraardbad hadden genomen. Alle monCen stonden
breed open van 't danig lachen, lijk bakkersovens, en ge kondt

duwen. De opgehitsre

",llil*l.lH t''li:::
nder de rafel gerold, en hield

zijn opschokkenden buikbalg r:ret beide handèn vast, om ver-
dere onheilen te verhinde.ren.

- Smerige dondersl - schreeuwde Marus - wiy' hij,
heelemaal onthutst, zijn bruinen handschoen bekeek.

Hij wou meelache\, tnaaÍ 't ging niet, daar zijn lach t' ha[-
veiwege .in den slokdarm haperen bleef; en hij ttok maar
liefsr naar de koer zijn handen- wasschen

I(wam het nu Marus
nu terzelfder djd r nuch-
rer dc herberg re ...

. -_Wig me dar gelapt heefr. zal't bekoopen ! Maar'k kan
't wel rade_n, wie I - ea hij scboot 'nen blik als een vuurpiil
naar Sceurkrab, en sloeg zijn zwa.te smidsvuist bonkend 

-op

de roogplaar. zoodar <ie bierrlazen en Ilesschen rinkelden, en
zelfs 'n pintglas kapot viel.

Er heerschte een algemeen korrstondig stilzwijgen, want
men voelde dat het, dees reis, bij Marus gemeend was.

SteurLrab verweerde zi.jn onschuld; en alleman gaf toe, dat-
hij vreemd aan de grap was; Jat hij tot zoo iers niec in staat
was; dar hij. . .

Peer, de Íeitelijke miscladiser - in de Kempische wandc-
ling noemde men hcrn. om zijn vroom uiterlijk. Peer de kos-
ter, - Peer stcnC zelf vertast en schuchter-verbleekend om de
verkeerde- urtkomsr, ea hij voelde, na 'n plotse wroegerde op-
welling, diep berouw.
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'k Heb ik het gedaan, Marus, - stotterde hij, en alle

blikken werden op Peer geÍicht. Maar niemand nam het ern-
stig op, oÍ zou 'r hem hebben nagegeven, daar Peer veruit de
minst schadeiijke, de besuakkige uit de ploeg was.

- Gii? - schreeu*de Marus, - dat 'n bestaat niet. Gij
hebt daar geen gezicht voor... Ge ziet 'Í veel te stom en te
onnoozel uit, om zooiets te Ílikken... En als gij 't toch ge-
daan irebt, hewei... dan hebben ze 't u opgestookt !

Elkendeen schoot in 'n iachbui...

- Zeg, Mzrus, - suste op diplomatische wljze plezante
Sooi Kempeneers, - laat dat gaan, jongen, laat dat gaan.
z' I{ebben wel over 'n maand mostaard aan mijn pijp, ja, aan
mijn pijp gesmeerd, ciat ik er mijn toor vol vaa had. Hewel,
'k heb 'k ik íerm meegelachen.

Het pa liv.r st-bewi js voerend gezegde ven Sooi berejkre zijn
elteirt ; 'r lerzoette permanrelijk den zLrurgeworden hunrct
van ÀÍarus.

- Och ia't, Marus, - kalmeerde de dokter, - ge sleur.
er hier ook zoo geerne en dikwi.jls de mannen door ; geTnoet
ook al iets...

- Nee, dokter, - sprong Rik vooruit, en spande de
kroon op den onderlingen twist, - hij heeÍt << chànce » dat
.het rnaar mosraard .was. \Y/ant, 't had veel erger kunnen
zijn...

Tegenover dit kruisvuur van be'rveegredenen kon Marus
zich niet meer sreerhouden te lachen, en hij ga{ zich gewon-

- Bazin, geef ons 'nen verschen pot !.. .

Zoo buiten als binnen de herberg, vas d.- Ioodzware luchr
ondtaagl.ijk geworden; rnaar er l<rvam meer beweging en spel
tussóen de meer en meeÍ dieigend-opgehoopre onvreersrvcl-
ken, inkt-zwarte, grijze en wir-watten dondertorens; en bij»'ij-
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len werd door een verkoelenden rukwind het stuiÍzaid wiere-
iend opwaarts gezweept; 't daglicht vermindelde meteen.

- 'k Ga naar huis, - groerte Nand Steur*rab; en als hij
over den dlanpel stapte, pletsten enkele dikke regendroppen
op deo gebakken zandv'eg; aan den zeer verren einder
grolde onheilspellend, gedempt, de donder.

- §7'e krijgen vandaag nog onweer, - riep hij, en peilde
met gefronst voorhoofd en half-toeë oogen den eindeloozen
horizont.

En Sreurkrab dacht aan zijn wijf......
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WANHOOP... VERTROU§rEN...

Uit de Cagelijksche ptacrijk.

zijn lijd,enden
mert.

E GOEDE DOKTER §íTRD VOOR EEN DRINGEND
bezoek bij een padönt ontboden. Buiten was 't,
bij ijskouden avondwind, een echt hondenweer:

Dit onverwarht dringend verzoek onrhursre hem eeni.gszins;
en drep nadenkend. mer getronsi voorhoofd. nam de genees_
heer zijn memlerr iÍrsrru;enrendoos.je, mer de klassieËe pr,r-

dea

,ï:ï:
waar zijn plicht hem geÍoeper

De nijdige noorderwind deed zijn v,rarm-darnpenden adem
puur vervriezen, als srak de booze hem, bij elke ademhaling,

en aangezicht joegen, llem iudassen en dwingen mer gebogen
hoofd en bovenli.jf den sneeuwstorm door ie brekeÀ. Màar
bij 't duchtig doorstappen, zinderde spoedig de weldoende

7)7



lichaamswarmte terug door heel het verharde spierengestel.
De avoad was heelemaal ingevallen toen de man van de

e had, in her voorbijslieren, den
hct oor geÍluisterd, die verloren
zieke, als 'n veer, en mer blijk-
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lichaamswarmte terug door Éreel het verharde spieÍengesrel.
De avond was heelemaal ingevallen toen de man van de

wetenschap bi.j zijn patiënr aanbel.de. Deze lag te bed, maar
o God ! in war 'n deernisrvekl<enden toestand. 'Was dar nog
dezellde man, een paar jaren geleden een Ílink-geboux'dé,
opgesrhoten kerel, die gezondheid re koop had, alrcos opge-
Íuimd r/as, ,ia luim en gezelligheid in pacht bezat ? §íet een
ziek uiterlijk !

blijheid uitbundelden, Iagen glansloos in 't ijle te srareÍr, m€r

uize had, in het voorbijslieren, den
in het oor gefluisterd die verloren
de zieke, als 'n veer, en mer bliik-
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bare gejeagdheid, opsprong, zich mer groote insDanninr zit-
rend hield, en zelt den dól<rer de dialnose vari ziin Ërvaal
bekend maakte.

e genadesl.rg zijn voor ziin sram-
lijkcn bloede, die neam en Íram
ooghielden. ÈIer zou de eeuvrige
zoon- Zulks mochr niet !...

Nagenoeg een parr jaren geleden werd hij her slachtoÍfer
vxn een jachrongeval ; besrnettíng, onrsrekins daasden oo-
en her dringend -afzcrten van her ïechter.been"wur Ë, d. ,r'r-
gische onikncoping vrn. Sindsdien meendc die rnan zich tot
een erbarrnelijk bestrrn van verminJ<te - van een inv.rlied -
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die den teugel botvierde in al de geneugten die de wereld
hecr schenken kon ! Neen, dat zou voorman geen leven meer
zijn... Y aatw.t el, ongenaakbaar-geworden genoegens van de
driÍtenwereld ! Vaartvrel, vrienden en vriendinnen, van zoo-
vele onve.tgetelijke dagen en stonden !...

Èn met een hzrtelijk ge-baar vaÍ mispíijzet en 2ieisopstand,
Ireeft hij God gehoond en gevloekt. God, in het bestaanwaar-
van liij, om het aangedane wee 

-.hoe 
onredelijk ook - niet

rneer gelooven wrl, en riien hij ten anclere sinds ettelijke jaten
uit den huize heeÍt veibannen.

tand van de overtalrijke zonden. Rust kent hij niet meer. .. En
lijk de houthakker, roept hij de bevrijdende, reddende doocl
aa1r. . .

- De tering vreet me kapot, - zegt hij tot den dokter.
Hij voelt het maar al te wel. De dood, de verlossing, her
einde van alles, van alles, is nakend... -'k Schenk u. dokter,

Hopen ?... ln wat ? in wie i'...
De-dokter nem afscheid van ziin pariënt. na hem re hebben

beioofd's artderendaags terug te keeten. en een vetzachtend
drankje te l.rebben voorgeschreven tegen hoest en zenuwstoot-
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nis. Hij stelde de familie, in de mate vaa het mogelijke, ge-
rust ; maar blijkbaat scheen deze teleurgesteld bij dien rots-
vasten wil, geen voedsel te nutten, onder voorwendsel van
mangel aan eetlust... En kopschuddend, in gepeinzen vet-
diept, verliet hij het huis.

Scherper was de wind geworden; hij sneed als messen rats
door het aangezicht. De dikke sneeuwvlokken dansten en
wirrelden nog zotteÍ hun heimelijk-tergenden avonddaas.

De goede dokter, aan zóóvele weeïge gebeurtenissen noch-
tans gewend, gevoeide zich zielsontroerd wanneer hij, bij
het forsch vooruitstappen, dachr aan den ongeluLkigen zon-
derling, aan het weelderig gemeubeld vertrek, een echt salon,
waarià, ondanks de gloeicnde hcurbloitkeo die in den middel-
eeuwschen schoorsteen kraakten en bij beurten te lekketon-
gen en te srefÍePinken lagen, eschitter
van de electr.ische iampen in luchter,
enkel .een atmosfeer zweefde en een-
zame dookerte.

FIer was wèl het huis, de kemer zonder God, ijl, koud, don-
ker. Noch kruis, noch heiligenbeeld, die den geloovige steu-
nen,.sterken, opbeuren, ja - de dokter was er zoo dikwijls

atiënt
god-
: Gij

zulr zijn geworden, noch oP

her de moreele folteringen
van verzrvakten geest. Enkel
het rnis, waarin ziin ontred-
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Íood in het schild van den slechten mensch, van het rede-
neetend wezer zo,nder geloof, van de school, hoe neutraal
ook, zonder God...

f1n8 zL)l zolf, . .

_Plotseiing werd de dokter uit zijn droornerig gepeins ge-
schokt door §7ard, zijn getrouwen knechq die-déri meesïer
te temoet kwam rnet de boodschap « zonder four, nog dezen
avond, 'n bezoek te willen brengen bij Max >>.

Een dóórgoedig l<lein boerke, die Max, sinds een paar
maanden, och arme, onder d rkterchanden wegers darmian-
ker.

Zcnder knorren noch morren sloeg de geneesheer de groo-
te, dik-besneeuwde steenbaan om, naar àe woonst ,ur" d".,
zieke-

Moeder-de-vrouw ontgrendelde en opende de voordzur; en
met vriendelijke stem, ietwat gedempt door gelaten droeÍheid:

- Besre dokrer. her gaar heelemaal niet; m'n man heeÍt
vandaag een pijnlijke cLilis doorgemaakr.

De kankerlijder r.rsrte, bij den haard, in den versleten ze-
tel ; roen hij den dokrer bemerkre lanede hii mer lraas se-
baar zijn klek van het hooÍd en reikreiem óe hand. " "
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Íood in het schild van den slechten mensch, van het rede-
neetend wezer zonder gelooÍ, van de school, hoe neutraal
ook, zonder God...

De zieke - er bestond daaromffent voor den geneesheer
geen twijfel -, zou door de vastgespijkerde idée fixe volhar-

rlng zLlrr zo\t.. -

Plotseling werd de dokter uit zijn dtoomerig gepeins ge-
schokt door §7ard, zijn gerrouwen knecht, die- déri meesier
te temoer kwam met de boodschap « zonder four, nog dezen
avond, 'n bezoek re v,illen brengén bij },{rx ».

Een dóórgoedig klein boerke, die Max, sinds een paar
maanden, och arme, onder dokterslranden wegens darmï<an-
ker.

Zcnder knorren noch morren sloeg de geneesheer de,groo-
te, dik-besneeuwde steenbaan om, Àaar àe woonst uur- den
zieke,

Moeder_-de-vrouw ontgrendelde en opende de voordeur; en
met vriendelijke stem, ieiwar gedempt dooÍ gelaten droeÍheid:

- Besre dokter, her gaat heelemaal nier; m'n man heefr
vandaag een pijnlijke crisis doorgemaekt.

De kaokerlijder r.rscte, bij den ze-

.rel ; toen.hij den dokter bemerk ge-
baar zijn klak van het ftroofd en
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'n Drankje tegen de kolieken, moót het;roodig zijn, als 't u
blieft, beste dokter.

lVarernpel, de goede matr droeg nog de sporen van de
doorstane pijn; maar hij deed zich zienlijk geweld aan om de
nog niet heelernaal uitgedoofde nijdig-wringende smarten te
verbeigen, en den dokter te verschalken.

Zijn strookleurig uiterlijk, zijn fel uitgemergeld aangezicht
met de uitpurtende jukbeenderen, zijn matte blik, heel zijn
persoon, de Íatale ineenstorting nabij, bewezen dadelijk in
hoeverre de onverbiddelijke kwaal gevorderd was.

De ecl.rtgenoote werd sinds lang op .de hoogte van den
eendlijken toestand gesteld. Op dokter's bekentenis voort-
gaande, miek ztj zich geer' << illusie >> meer. En Max, ja de
zieke zelÍ - de dokter besefte niet op welke manier - wist
het rnaar al te wel, dat hij aan kanket leed; en hij wist zelfs
<< dat het een leelijke ziekte is, een ernsdge ziekte, waarover
in de kranten, en onder de gebuurvrouwen, weinig goeds,
veel kwaads wordt verteld, en die moeili.ik te genezen is... r>

Maar ondanks alles hoopt hij op beterschap, op genezing.

- Als Opze Lieve Hèer van gedachr is, dat mijn Uobijntje
tenden gero.ld is, dan mag Hij me gerust ha,len. - zei hij
zekeren dag met kristelijke gelatenhe.id.

Brave Max ! Elken avond bidt hi.j, vol diepe devotie, om-
ringd van aI de zijnen, zijn paternoster, vóór het versleten
Lieve Vrouwbeeldeke, dat díír, tegen den muur, opgesmukc
met kunstmatige half-verkleurde bloemen, roode en gele, en
zelfs vergulde, en groene biaàrkens, te tronen staat tusschen
een paar nederige kaarsjes. Hij ste-tt, lijk een kind in zijn
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Atme man ! Binnen een
en het zal wel veeleer een
de geneesheer zal invullen
moeite gedaan om zijn ontroering te onderdrukken.

- !a, vrtend, - antwoordde hij, - heb vertrouwen, de
goede God, en Maria zullen u genezen...

Hij nam zijn instrumentendoosje, vestigde de ontsmette
naald op het Pravaz-spuit,je, en verzachrte onmiddellijk her
lijden van den kranke bij middei van een stevige dosis mor-
phien.

De kalmte, e keerden tladelijk terug;
en met verheld igend hart wenschte hii
zijn weldoener

ten...
Nooit had hij van zóó dichtbij twee dergelijk afwilkenàe

zielen terzelfder tijd ontmoet noch kunnen doorglonden; hij
bekloeg de eene, en had kunnen het lot van de andere be-
nijden.

§Taarheid blijft het, te zeggen : zulk leven, zulk elnde.
Eeavoudig om reden, dat de boom valr laflgswaar hij over-
helt.

Nooit zal de goede dorpsgeneeshee.r, steeds door zijn ambt
in nauwe aanraking met de brutaalsre Íeiten en omstandig-
heden van ons bewogen levensbestaan, de twee indrukwek-
kende bezoeken van dien ijskouden Januariavond uit het
geheugen verliezen.

Ecns re meer werd voor hem toen de vedichte, en door ge-
wetensvrijheid (?) veduchte euthanasie, oÍ verhaaste, verzach-
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tende dood, de huichelachtige, laffe tlleorie, uit den booze
en uii verketicring ontsraaD, op doorrasrende wijze den bodem
ingeslagen...

Het zachtste lijden is het gelaten kristelijk lijden; de zacht-
ste, de zoetste, de edeiste dood, de kristelijke dood !...
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