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de moederspraak door hen werd vernomen. niet. Wij wandelden nog eens langs de markt,
Krachtig gebouwde mannen krijgen tranen waar de burgerluidjes op de stoepen der estain de oogen, wanneer zij aan hun „Heimath" minets te biertjes-drinken en te babbelen
denken. De Franschen nu weencn niet, zaten. Het werd bij half negen. Wij twijlachen liefst altijd: maarzij hebben voor hun felden even — zou er iets zijn, zou er nu
liefde voor het vaderland, voor hun trots op juist vanavond niet gespeeld worden?
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men, dat was gejubel/daar waren snikken. En zoo zuiver,
EEN HERINNERING.
zoo fijn zuiver als een virtuoos-bespeelde viool,
Het was een stille zomeravond, een klonken de klanken en volgden elkaar op,
Maandagavond in Juli van 1909, toen wij daar accoorden of enkellingen, klaar en onzwaar.
stonden bij den St. Romboutstoren, en wacht- Druppelen van klank als lekkend van godinten. De lucht was zoet, stil, klam-\ ochtig na nevingers ! En te denken dat hij daarboven,
zeer warmen dag. Ze hadden ons gezegd dat hij die speelt, zelf niets van de melodie
het om acht uur zou beginnen, het carillon- vernemen kan, maar als omringd door een
concert van Jef Denijn. Maar het begon nog chaos van geluid, voelen moet, voelen, en
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