
271539 

"Pallieter in Oostende". 
Duribreux' debuut: een door en door Oostendse vitalistische roman 

door Stefaan PENNYNCK 

G. Duribreux debuteerde in 1934 in de Vlaamse letterkunde met Karoen in 't aanschijn van de zee. 
Levensroman.{\) Hij had in de jaren 1931-33 aan het boek geschreven (2). Het boek werd in eigen 
beheer uitgegeven en was verkrijgbaar voor 12 frank in de Oostendse boekwinkels en bij de auteur 
zelf (de postcheckrekening van Gaston Duribreux is vermeld in Het Visserijblad) (3). 

Met Karoen bracht G. Duribreux de Vlaamse visser in de 
Nederlandstalige literatuur. Karoen is geen "primitieve held", zoals 
de helden zullen aangeduid worden in de vissersromans die het 
decennium daarop zullen verschijnen. Het is een complexe figuur, die 
aan nogal wat tegenstrijdigheden onderhevig is. Karoen is Duribreux' 
meest Oostendse boek. Het boek kan gelden als een vitalistische 
roman. Als debutant heeft hij veel in het boek willen steken. Dit is 
het boek literair niet goed uitgekomen. Het heeft geen grote 
bekendheid, gezien o.a. de kleine oplage waarop het verscheen en 
deels ook door G.Duribreux zelf, die er naderhand weinig reclame 
voor maakte... In 1953 schreef G.Duribreux er zelf nog over "Mijn 
eerste roman, waarvan ik de inzage voortaan aan mijn trouwste 
vrienden weiger" (4). In 1939 verscheen Bruun. Deze roman werd 
steeds als zijn officiële debuut beschouwd. Karoen is vandaag van 
grote waarde als tijdsdocument voor de Oostendse visserij tijdens de 
"roaring twenties " en voor een beter begrip van het oeuvre van 
G.Duribreux. 

Het verhaal 

Karoen in 't aanschijn van de zee vertelt in twee delen en vijftien hoofdstukken het "levensverhaal" 
van de jonge visser Karoen. Het boek kreeg de ondertitel "Levensroman" mee. 
In het eerste deel "Karoen's vuurproef' maken we kennis met de jonge zelfzekere visser die blaakt 
van levenslust. Hij is guitig, grapt en grolt op de kaai. In het café van zijn tante op de Visserskaai 
maakt hij Tant'Ortense duidelijk dat hij zijn zinnen heeft gezet op Gravelientje, het nichtje dat 
jaarlijks voor het toeristisch seizoen komt helpen. 
Via flashbacks lezen we dat het niet altijd zo geweest is: een onsuccesvolle job op een baggerschip, 
een tijd in de cel wegens smokkel tijdens de bezetting, de ontsnapping met een vissersboot naar 
Nieuwpoort en de (traumatische) ervaringen aan het front. Na de oorlog trok Karoen naar het zuiden 
om er het graf van zijn gesneuvelde broer te bezoeken. Hij verbleef er een tijd om zijn 
oorlogservaringen te verwerken. 

In de jaren '20 komt hij naar Oostende terug en koopt er een vissersboot. 
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"Karoen's volle leven", zoals deel II heet, beschrijft in tien hoofdstukken de genietingen van 
Karoen als vrije en succesvolle visser: opgaan in de natuur, mosselen trekken aan het staketsel , 
één proberen worden met de zee door zich in het water te laten vallen, smullen van de vis bij 
Pepeetje, iedereen op de vismarkt voor schut zetten door de vis onverwacht weg te geven aan een 
mooie "boeredeeme" ,lachen met de burgerij, toeristen een toer lappen met een viskarretje,... 
Dit alles mondt uit in een braspartij, waar Karoen op het einde een Ensoriaans visioen beleeft en in 
het kabelgat van zijn boot zijn roes uitslaapt. 

Karoen zou Karoen niet zijn, als hij van dergelijke braspartij 
niet springlevend opstaat. Hij belooft Pastoor Pype dat het 
zijn laatste uitspatting was en trekt naar Antwerpen om 
Gravelientje het hof te maken. Ondanks waarschuwingen 
van Tant' Ortense, stemt Gravelientje in. Zij komt het 
seizoen doen in het café aan de kaai en in het voorjaar 
trouwen ze. Als huwelijksreis zullen zij met Karoens 
verbouwde boot naar het Zuiden varen. 

Westwaarts zee gekozen, kent hun liefde geen tijd. 

Receptie van het boek 

In de plaatselijke pers werd het boek zeer goed ontvangen 
(5). 

Met Karoen gaf Gaston Duribreux als eerste de Vlaamse 
visser een plaats in de Vlaamse letterkunde. Het Visserijblad 
gaf hier met opluchting uiting aan. 

"Eindelijk! In de Vlaamsche letteren kenden we sedert lang den roman over den Vlaamse boer, de 
Vlaamse rakker, de Vlaamse pastoor en Vlaamse smid, timmerman, bankier, koopman, brouwer, 
notaris, tot zelfs het boek van de Vlaamse rentenier. Sedert het Limburgse Kempenland zich in de 
sluiers van het kolenstof heeft gehuld, hebben we reeds een paar werken over den Vlaamse 
mijnwerker zien verschijnen. Maar over de zee, over onze taaie, kloeke, heldenmoedige visser met 
het simpele hart onder den met visschubben verzilverde djomper (6)... niets, geen boek, dat zijn 
verdiensten roemde, zijn leven op zee schilderde (...) " 

Een door en door Oostends boek 

Meer nog dan de overige romans van G. Duribreux, die zich meestal in Oostende afspelen, is 
Karoen het meest Oostendse boek van G. Duribreux. Wij maken grondig kennis met het leven op de 
Visserskaai en in de Oostendse haven tijdens de roaring twenties in topografie, personages en 
aangewende taal. 

Het Visserijblad wijst uitdrukkelijk op het door en door Oostendse karakter van het boek: 

"«Karoen» (...) is honderd per honderd aan de Oostendse visserswereld gewijd. (...) de ganse 
visserij treedt in dit boek, met haar duizendvoudige bijzonderheden naar voren (..) Voor Gaston 
Duribreux biedt dit de gelegenheid om ons wriemelend kaaileven, ons guitig en bijgelovig 
vissersvolk. Paster Pype, de ingoede verschijning, het conflict tussen de boer en de visser, een 
fameuze pekkersnacht, die eindigt bij de galmgaten van de Peperbusse, ten tonele te voeren. (...) 
Zijn boek is het eerste, dat werkelijk een mijn is van rake en typische gezegden, schilderachtige 
trekjes, folkloristische bijzonderheden, humoristische flitsen, afwisselend met den ernstige druk van 
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het zwalpen op zee, de lossere opvatting van een zotte liefde, maar stuitend op het treffend 
symbolisch beeld van Karoen, de getemperde wilde visser, die met zijn vrouw, op een schonen 
avond het Westen in vaart. " 

Duribreux beschrijft in detail de locaties waar het verhaal zich afspeelt zijn: de vismarkt, de haven, 
de havengeul, het staketsel. Oosteroever , de Vuurtoren en de kerktoren, de Grote Markt, de cafés 
en de terrassen op de kaai, de Van Iseghemlaan. Ook de namen van de cafés waar Karoen en zijn 
kompanen op de lappen gaan, somt hij op: 't Waterhuis - Panneschuite - 't Looze Visschertje -
Komt zien, ze zitten hier - Bij den Vetlegger - Ons Huisje - de "Zestien billen". 
Op en rond de kaai leven en werken Karoen, de visser, het viswijf Fikke Maene, het oude viswijf, 
zijn meetje Wantje, de café-uitbaatster Bubbelinnetje, de kolenmarchand Keyserlick, de 
bolleventer De Witte , het "wansje" Pier Klakke ... en types als de hotelier, de visinkoper en de 
boeren, de engelse mate... 

Duribreux beschrijft kleurrijk en realistisch het gedoe op de vismarkt, de omgang met elkaar en de 
gewoonten van het vissersleven. Ook het werk aan boord van de dandy kotter wordt in zijn meest 
technische details en scheepstermen omschreven. 

Het boek is doorspekt van Oostendse uitspraken, spreuken en zegswijzen. In haar brief schrijft 
Tant'Ortense: "Ik weet dat hij bij u op visite zal komen: 't is een slimme duvel! Maar verzint eer ge 
begint, gij hebt hem op die feeste van " 't Kroontje" gekend, sluit nooit geen huwelijk tussen 
kannen en glazen! 
Er is bedrog in 't spel, 't is al geen goud dat blinkt, en ik weet het, pas op, hij kan klappen als een 
gaai in zijn vanne; hij heeft het van zijn moeder die - ach here! Dat ik het zo moet zeggen - een 
muile van lintjes had. 
Bid Jezus en Maria, en Antonius de Wonderdoener, opdat hij u betere ingeving zoude geven". (7) 

Het boek puilt uit van de oude Oostendse woorden: geemaas, zifteling, blutsepoepertjes, nietweerd, 
apekalle, krebbe bijten, putse, papzakkige kwabbe, bollekieps, boetje. Treffend zijn ook de vele 
maritieme vergelijkingen. 

De allegorie met de reuzen, de beschrijving van het vagevuur en het visioen van Karoen door de 
galmgaten van de Peperbusse, waarin ook maskers een rol spelen, zijn typerende Oostendse 
carnavaleske en ensoriaanse passages. 
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Een vitalistisch debuut 

Vitalisme? 

In het Algemeen letterkundig lexicon (8) wordt het vitalisme als volgt omschreven: "In ruime zin is 
het vitalisme een filosofische stroming en levenshouding die de intuïtieve krachten van het leven 
huldigt (Bergson, Nietzsche). In de literatuur manifesteert het vitalisme zich vooral tussen de twee 
wereldoorlogen. Het wordt gekenmerkt door een sterk anti-intellectualisme en een beschavings- en 
cultuurkritiek. Het intellect en het analytisch-introspectieve verstand worden als remmend ervaren 
voor een volledig levensaanvoelen. Men zal er zich dan ook resoluut van afkeren om het 
natuurlijke, het lichamelijke als elementair en uiteindelijk levensbeginsel te huldigen. In de kern 
van het vitalistische wereldbeeld zit het conflict tussen twee polen: natuur en cultuur. 

De beschavingskritiek, die zich vooral richt tegen het utilitarisme, de technologie, het economisch 
vooruitgangsdenken en het vervlakkende grootsteedse leven, gaat gepaard met een verering van de 
natuur en een romantisch heimwee naar 'Ie bon sauvage': de primitieve, onbedorven instinctmens 
die de organische band met de natuur niet verloren heeft. Nauw verbonden met het ongeremde, 
instinctieve leven is de vruchtbaarheidsritus, met terugkerende motieven zoals de aarde als 
moederschoot en als vrouwelijk lichaam, de cirkelgang van het leven, de complementariteit van 
geboorte en dood. Het universum wordt ervaren als magisch, als door een geheimzinnige blinde 
kracht beheerst. Andere elementen zijn de verheerlijking van animale erotiek, heroïsche dadendrang 
en een sterk paradijsverlangen." 

Karoen: een Oostendse Pallieterfiguur 

Karoen in 't aanschijn van de zee. Levensroman" is duidelijk een vitalistische roman. De 

TUB VISSERSHAVBN VAN OOSTENDh " ^ " ^ CASSIERS 

omschrijving uit het Algemeen Letterkundig Lexicon kan men bijna punt voor punt op de roman 
toepassen. 

2015-113 



Enkele voorbeelden kunnen hier volstaan. 

De complementariteit van geboorte en dood wordt bij Duribreux : "Alles stierf en zij alleen bleven 
leven, omdat zij de dood ontkenden en verrachten! En waarom zouden ze de dood gevreesd hebben, 
het doodje! Het mag er zijn! Hoe zou men anders het leven zo deugdelijk opkotteren. Wien zou het 
nog lusten, naar het grijnzende geraamte, dat hij achter zijn vlees draagt, neuzen te maken, indien 
de dood er niet was? Och, 't is van de dood dat we leven, ons brood...! Wien zou het nog kittelen 
hem te tarten, er gevaarlijk langsheen toe scheren en zijn ruggevel voelen huiveren van hernieuwd 
levensgenot" (9). Ook de tijd is "weeral een uitvinding van de mensen, een betrekkelijke vastzetting 
naar berekeningen en gedraai van de hemellichamen, neen, een tijdsverloop kan niet bepaald 
worden; het is wat wij willen dat het is (...) de eeuwigheid heeft geen uurwerk, en gelijk ook de tijd 
hier, voor ons, niet bestaat, zo staan wij van nu afin de eeuwigheid... "(10). 

De tegenstelling natuur - cultuur wordt bij Duribreux de tegenstelling zee - land (zie verder). 
Gravelientje kan "enkel een vrije (...) visser huwen! Een man waarin de natuurkracht leefde." 

De opbouw en de taal van het boek ondersteunen dit vitalisme: het boek heeft een hoog ritme en het 
woord "leven" komt valt op bijna elke bladzijde van het boek. De opbouw van de 150 pagina's 
tellende roman in 15 korte hoofdstukken ondersteunen het hoge levensritme dat Duribreux wil 
geven aan zijn vitalistische held. De lachende, grappende en genietende Karoen, de verheerlijking 
van het volkse en van de natuur, het neerkijken op en lachen met de burgerij en het ordentelijke 
leven zijn "sterke reminiscenties aan Felix Timmermans (en...) ook in de anekdotiek is de 
nawerking van Pallieter merkbaar" (11). Een voorbeeld van dit laatste is wanneer Karoen, op het 
einde van het boek, zijn eigen naam luidkeels roept op zee. Pallieter plaste zijn eigen naam in de 
sneeuw... 
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Maar Karoen is vooral een afrekening van de auteur met zichzelf 

De vele gebeurtenissen en het volle leven worden tegengehouden door auteursbeschouwingen, 
vergezochte vergelijkingen of omschrijvingen, die dikwijls niet fianctioneel of ongeloofwaardig 
zijn en een ritme- en stijlbreuk veroorzaken. Gaston Duribreux heeft in deze eersteling veel 
materiaal willen verwerken: het trauma van de frontstrijders uit WOI en hun moeilijke re-
integratie, beschrijving van de mensen en het leven aan de kaai van Oostende en van de Oostendse 
visser, beschouwingen rond Godsbegrip en seksualiteit, etc. Door deze hoeveelheid is er een 
wanorde en onevenwicht in het boek geslopen. Voor Bert Ranke "vertoonde deze bandeloze 
eersteling twee kenmerken die in de latere romans hun deugdelijke standvastigheid hebben 
bewezen: levensemst en temperament. In Karoen zijn zowel de vissersverhalen als de 
psychologische stemmingsroman aanwezig als de twee polen van eenzelfde persoonlijkheid" (12). 
Karoen is een complexe figuur: hij is lang naar school geweest, ondergaat een zenuwinzinking bij 
het overlijden van zijn moeder en door de fi-ontervaringen, is een succesvol zakenman, bevriend 
met een schilder en adept van een dichter , denkt na over de dingen, is sociaal in de omgang en 
empathisch (cfi- het verhaal van Pier Klakke pp 55-57) en is sportief Deze complexiteit speelt 
echter in het nadeel wat betreft de geloofwaardigheid van het personage in combinatie met de 
primitieve visser en argeloze speelvogel die Karoen wil zijn. 

Gaston Duribreux heeft als debutant met Karoen "een afrekening gehouden, in de eerste plaats met 
zichzelf Uit zijn onopgeloste persoonlijke problemen is het hybridisch wezen Karoen gegroeid: 
half-visser, half-intellectueel, te bewust introperspectief om als visser en volksjongen geloofwaardig 
te zijn, te primair anderzijds opdat zijn periodische diepzinnigheid niet onze argwaan zou gaande 
maken: een schild waarachter de auteur zijn hart staat uit te schreeuwen. Uit deze tweeslachtigheid 
zijn dan bilateraal de latere romans ontstaan, met Bruun en Monko (uit De laatste Visschers) als 
belichaming van de stoute durf, met Derina als incarnatie der piekerende diepzinnigheid" (13). 
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Jan Van Wieren, de zeemeermin en de 
boeredeerne 

Karoen verscheen onder het pseudoniem Jan van 
Wieren. Het boek werd op 9 juli 1934 gedrukt bij 
Aquarium, Kaaistraat 1 Oostende. De Franse 
titelpagina binnen in het boek vermeldt het 
pseudoniem. Op de kaft staat 'Gaston Duribreux'. 
Ook de artikels in De Zeewacht (03/11/1934) en het 
Visserijblad (29/12/1934) vermelden de 
auteursnaam. G.Duribreux heeft op korte termijn 
afstand gedaan van het gebruik van een 
pseudoniem, nl. tussen de druk van het boekblok 
(juli 1934) en het uiteindelijk veschijnen in 
boekvorm (december 1934). In verband met zijn 
schuilnaam schreef Duribreux in 1953: 

'Mijn eerste roman, waarvan ik de inzage voortaan 
aan mijn trouwste vrienden weiger, heb ik in het 
"licht" gezonden onder de schuilnaam: Jan Van 
Wieren. De hemel weet of ik fier was over mijn 
vondst! Ziehier hoe ik dat in mijn naïeve 
verbeelding zag: Jan, een voornaam zo algemeen 
mogelijk, en Van Wieren, daarmee was bedoeld dat ik, als man van de kust, wou gelijken op die 
zeeplanten welke zich naar alle richtingen uitspreiden als het water (de levenszee!) ze beroert, op en 
neer gaan met de getijden, aan alle invloeden en temperaturen onderhevig zijn, maar ten slotte 
onwrikbaar aan him bodem of aan hun stoere golfbreker vastzitten. Na mijn eerste boek heb ik die 
schuilnaam verzaakt, maar nu ik op mijn vijftigste jaar ben en een melancholische blik op het 
verleden werp, ontdek ik met vertedering dat de naïeve vondst van mijn jeugd, de schuilnaam Jan 
Van Wieren, toepasselijk is geworden op mijn ganse literaire bedrijvigheid" (14). 

Karoen bevat alle ingrediënten, die in latere boeken zullen worden uitgewerkt: de zee als 
louteringsbad, de oorlog als podium voor het 
testen van de persoonlijkheid, het menselijk 
geweten als richtsnoer voor heroïsme, zonde en 
schuld, de tegenstelling zee versus land, de 
marines en de rol van de zee en de duinen, de 
gekwetste personages die traumatische (oorlogs-
)gebeurtenissen verwerken, de seksuele 
onthouding enz. 

De verhouding zee en land is een constante in het werk van G.Duribreux. Terwijl in andere werken 
de ligging van de locatie of de plaats waar de handeling zich afspeelt een symbolische geladenheid 
ten opzichte van de zee krijgt toebedeeld (15), wordt dit in Karoen expliciet verwoord. 

''''Het deugt niet voor een zeeman het landschap op te roepen; er is een slappe wellustigheid in die 
natuur, waartegen zijn temperament niet bestand is, en dat hij schuwen moet, als de Roeschaard. 
Dikwijls heeft de zee slechts het vierkantig stuk zeil van een vissersboot om haar ontzaglijke 
naaktheid te dekken en toch is ze veel kuiser dan een landschap in volle tooi; haar zedigheid wordt 
bewaard door een gedurige verwisseling, een grondig bewegen, een zilte lijfreuk; er is niets dat uit 
de zee komt, dat stinkt! 
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De aarde integendeel, heeft stilstand en verrotting als principe... de staarten van mest en vuilnis 
steken tussen de weelderige gewassen uit; het gaat al zijn lome gang in zwijm, gelil en gekwab... 
(...) De zee is duivels of engels, maar de aarde is dierlijk. 
De aarde is berekend en genietend, de zee is belangeloos en zuiver. 
De driften der zee zijn onstuimig en gezond, die der aarde murw en pervers. 
De zeemeermin, tot aan haar buikepitje bloot, is zediger dan een boeredeerne, afgesnoerd tot aan 
haar keel, maar met een bloot gezicht, dat bloost en dampt en al het gedokene doet bepeinzen" (16). 

Karoen vandaag 

Vandaag is het moeilijk om nog een exemplaar van Duribreux' debuut Karoen op de kop te tikken. 
Reeds bij het verschijnen van het boek wees men op het belang van dit boek. Hoewel het literair 
minder geslaagd was, bracht het de figuur en de wereld van de Oostendse visser in de Nederlandse 
literatuur. Het boek heeft een grote documentaire waarde, gezien het treffend geschetste beeld van 
het leven, de gebruikte taal, de figuren e.d. op en rond de Visserskaai in de jaren '20 . Het zou mooi 
zijn, indien deze schatkamer aan informatie opnieuw beschikbaar zou zijn voor het grote publiek. 
Elektronisch of via herdruk? 
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(Het Visserijblad, 29 december 1934) 
Eindelijk ! In de Vlaamsche letteren kenden we sedert 
lang" den roman over den Vlaamscben boer, den 
Vlaamschen rakker, den Vlaamschen pastoor en 
Vlaamschen smid, timmerman, bankier, koopman, 
brouwer, notaris, tot. zelfs het boek van den 
Vlaamschen rentenier. 
Sedert het Limburgsche Kempenland zich in de 

sluiers van het kolenstof heeft gehuld, hebben we 
reeds een paar werken over den Vlaamschen 
mijnwerker zien verschijnen. 
Maar over de zee, over onzen taaien, kloeken, 
heldenmoedigen visscher met het simpele 
hart onder den met vischschubben verzilverde 
djomper 
... niets, geen boek, dat zijn verdiensten roemde, zijn 
leven op zee schilderde «niets» is echter wat nevens de 
waarheid. 
Guido Gezelle heeft in een zijner schoonst» gedichten 
den «Ysland visscher» bezongen, ook andere dichters 
schonken ons wel enkele verzen ter eere van den 
visscher. 
Maar op het gebied van de verhalende letterkunde 
kan, in het Vlaamsch, buiten de novelle «Brozens 
Anny van Karel Jonckheere — novelle verschenen in 
«Het Visscherijblad », op geen enkel ernstig verhaal 
over de 
zee worden gewezen. 
Met welke verrassing kregen wij Gaston Duribreux" 
te Oostende gedrukten roman «KAROEN» in handen. 
Gaston Duribreux is een geboren Oostendenaar 
eigenlijk van Mariakerke. Hij is thans bij de dertig, 
zoodat nog een rijke oogst van hem kan worden 
verwacht. 
«Karoen» naar den naam van den held van het 
verhaal, is honderd per honderd aan de Oostendsche 
visscherswereld gewijd. 
Wat niet beteekent, dat het boek zich volledig op zee 
of op onze Noordzee afspeelt Maar de gansche 
visscherij treedt in dit boek, met haar duizendvoudige 
bijzonderheden naar voren, «Karoen» is een jong 
Oostendenaar. 
De oorlog onderbreekt zijn studies in een 
onderwijsgesticht van onze stad. 

Vader en moeder zijn echter uit het visschersleven 
gesproten. 
Vader Karoen heeft met zijn leven den tol van de zee 
betaald, hij bleef op de moluwevangsU Op een 
mistigen nacht gelukt Karoen er in met een sloep, 
waarin enkele 
makkers zich eveneens verscholen hebben, tusschen 
de door de Duitsche soldaten wel bewaakte Estacade, 
naar zee te vluchten om, door mijnen en ander 
gevaarlijk jtuig, veilig in Nieuwpoort bij de 
Verbondenen te landen. 
Qp het front doorsteekt hij een Duitsch majoor, 
verneemt het sneuvelen van zijn eenigsten broer en 
trekt naar Villefranche, in het Zuiden, waar zijn 
broers graf hem den ernst en tevens het mysterie van 
het leven voorhoudt. 
Dat is Karoen 's verleden. 
Te Oostende maken we dan zijn avontuurijk leven 
mee. Voor Gaston Duribreux biedt dit de gelegenheid 
om ons wriemelend kaaileven, ons guitig en 
bijgeloovig vissersvolk. Paster Pype, de ingoede 
verschijning, het 
konflikt tusschen den boer en den visscher, een 
fameuzen pekkersnacht, die eindigt bij te galmgaten 
van de Peperbusse, ten tooneele te voeren. 
Zijn boek is het eerste, dat werkelijk een mijn is van 
rake en typische gezegden, schillerachtige trekjes, 
folkloristische bijzonderheden, humoristische flitsen, 
afwisselend met den emstigen druk van het zwalpen 
op zee, de lossere opvatting' van een zotte liefde, maar 
stuitend op het treffend symbolisch beeld van Karoen, 
den getemperden wilden visscher, die met zijn vrouw, 
op een schoonen avond het Westen invaart 
Het is hier de plaats niet om te wijzen op de 
letterkundige waarde van «Karoen». Onthouden we 
alleen, dat Gaston Duribreux een kloeke poging heeft 
gedaan om ook het typevan onzen Oostendschen 
visscher een letterkundig monument op te richten, 
waarop onze «Wansjes» recht hebben. 
Wie de visscherij wil steunen, moedige Gaston 
Duribreux aan. KAROEN, dat slechts 12 fr. kost, is 
verkrijgbaar in alle Oostendsche boekwinkels. 
Postcheckrekening: Gaston Duribreux 233.351. 
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UWm DOOR GASTON MIRiBREUX 

Vlot een ionce kcn l , 4l« {^wtnn VnaU 
bnüx, «en voit die No«tli«e-|ctiii*u dtt 
h t t TJ*sctwn*jwn fcenacn, OfAdW ti j hei 

aud Mrilmr i^ui bet O' Z> V' Oailefc^ 

nMfxten «fi Hi»fipcü v n i er op mataaAi 
Ï H ï BBTOeh^ PMwtóv dt» duJtWIJk dankt 
m, 4vê^^^ iieet|»ent in « m Iteji^ ttJNr 

OtBlIhmix 11 M» -rndtr «n XHWha. ki 

lOiatKii 'r fSft «eadMiidnrio 7«xi ven op-
ImilfoiiiBml Ti0Q^ntttiwi aoo«3ü n l j «r m g 
YMl lemtictn iiuttfs de kaaie. Rtnt Tia ttt-
<t«ni|ic iaiuiT eta. hfut vmt «ou4 # • bei 
^Mod flou «ai «fjji Ewwl def¥«ti om <um 
i£j» BicNl«n)«ueËiita I» i«vea. KsroeB, és 
toóml ittcî  <fe yimk «p <ie U^SHO «B «ea 
Obpüivtmumiv wslfopeiffwfaiïfBB**»'. 

Het te do GÊOoMedctüs r&n e«i tlMcÉMr, 

OfuMEi Durïtem'ux hneit dié i M tol lA 
iJa yetnete jxmtjci onUeedL H«t la 4*-
<«üs f iwi is voor h/eva ««n skütfit^ MIBH 
aohisii neemt hl} <üe jiAtctiS v a t «j t* 
f»i£#£«vai op en tau «r wat mew koo-
Bm TflËTte'M en min bwdnrtvea irarden, 

£? lift Duritxmuc «eti ouialv «MlodRwt 
(» '«rodiktc» in d« achft^cfsmnM. Kt) 
wKlIont gsst€Nind (e wardAn door liei 
3tsei\d publiek en -B*) nlft bet mlpwt «k»r 
ÖB Ti;|>ch«nsib4inDli;lng. «K*ro<p» !• t» 
toikilJe:»» In ILU« boekhitniiels, Chi M»«t« 
«33^^« IB bep^rt^ en "KIJ fftdezi dui pofc 
(«n et;«i%st« GI>^ J#zea» &&ci er Hab MQ 
ewempteWT yxa te irfT&chBJfen. 

Wf; laUm btcrocHjer «en tioofdsMK loA-
f«ti T»n «Hl v«Tii; vMttloQT d« ksw s«(kr 
kouüi inuUci met ta«t «tuljrüntaleiit 
vsa CtasUta I>uritireux. 

FASTOR m > B 

•Cajoen bn4 fiUjd nü m o c ^ om t M 
tüt &MUS Op te aeznta. 

BSittiMs bafaftit e s d w u m kxamtti I s Mn 
duroida tmioaf&ins v tn bun d«uks vooirt-
k*enj pen ^woon «iPiitfclK n* «sa oj)-
T1AS8 "nm gtttatiintt, nanéoeiUQf of leed, 

Bpotrif iMiftBcli een ffnw&i ftiJnWdbyr to* 
k«ftwcsGti et> belcl«;. seQ«k («n mindfljf, 
dat flcitdelii me«6\ trn opzaimto tx^cttti' 
«rUmg vieTosinsftiUtt. vee! metr lemttMi-
wiweclng- «pmfeb diui ee& inliiten^ di& 
ODbeltieBa IM 'I duktcT blijft... 

Bil KïBiwm echtef êctuiiBn bra»tn en 
liöofrty viwcn, dH^ «It ie Bwikejj ^ M I tóïn 
fesgniüwld, Ii«t purg^Gcdi! eit fo l JHCAS 
« i » ïljtn bkkcdj (kt draaHrME ĉn van itjci 
Jwofd iwrltiai do taxütah B|) .Tim s l ^ 
tesa*, het i»eltd« lajn i r t a* t t t<>4 fowel-
dl«ii iKit«p«jn3nf; na loo'n drtalcpMtlJ 
fSQg hij «cDifxinJilk het óek na ^ Jn li(»0i 
r&lüeeirtm, een pwwpatiswcri^ d«t «fïi <JWBF-
vtoetflg BWNSl «feest «ttfewsieo, en waucmw 
itij 't ovefscltot van sljn dT!««,^«ld kisM-
te., HIJ VM mn é&at pstanA mSnscTi «n 
een door gemnd msnsch la •vaat vele g t -
voeHgthedm oaraï^anx... Ef j p m t lich 
•en WoedvÜÉa viWr sljn ooaeii, liij lean 
soma WtüA oiutiebaolielijk Juuidtóen, « a -
der toet tei *« xl«n. 

]l«t was ejganlEJk Kiroen'a tm^éidi;^ 
fci.*Mwclljrtïe^(l, die Iwrn. eaar ovtPümêm 
meoste^te, maskr Jn hem wna gB«n TCT-
wlSdMül]»»» |«eft ¥4clffU4*, ikütlljlce dlep-
(Biif ID At wxdeuipL H1> Scwitm t«ton9 
rmtv sfjn 4oem<e{to«rtn ttS'UF met een, «oort 
t«n dwaaaMWschukllBe verwontürtn», D© 
«onde bleef tolj hem Dkit flaicn cii roStea 
fllBOf ét x£e h«ra sotitte «n pekelde. Als 
bet ksB&a hoo|gp!et«pel^ in h<!m ïat, bea» 
kep <IB £l)ilsen on éta stortte hij In nwi 
ws-kr, teta »ii2Eo]UkJ en nota, waarin ht | 
rijn gevoelens kirljiKte, kts £wlj2nc»d« 
xaevlti^, d\v Wr«ndrtjft, ma«r dJit kwajD 
lw( neej-noanfit ttj Hem halen ca &.t«I 
Iwm In iKt xalverËfid zecsein<icd teruf... 

Kuroen h^A tra veaen t« vcr^i;)lc«n 
Wj 4« duinen. 

De duincQ tün l^eweegbat»' en ooat^md-
ittaUg In taan, manr de wortelBteogels 
van h«t heUn «ƒ d« blesen doertmiten 
hun Achoot en jjjin, als xenawpecen, dtcp 
win Tsste o u d e eenouden. 

I>e cfuinen £tjn tailver van ratten en 
ens^dlCf^, conu sai Mn p34, liet diet m*t 
all» koud blocid <n HJn gcweldjgt pja-
£l«S, dat OJï IUttet> «f «jneulOiiaarj» Jaagt, 
dan dot daortaiiitwi in een uStfeuttoosrl 
Iwl, nuutr long wd hrt dwix niet }ïuia«n. 

Tut latidhlücn z l ^ njw, 'Bafer «n viw-
andmrtijic; se slja t«eeziJiA«, «eU^ h«fi | ^.t# 
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Tia«e Tim gxeiKB'iii, MH»a«f»uof 0( jeea, 
wordt beaJtJDokb door oen Ironl» tm «cn 
tntljCel. 41e de toAlbehi nia 4 ] a fwrMiMDB 

Mm ftia tfeli mlt wei «vwn. 3& IIJD f«-
f«l io«, virKodiMlken m«t «en : *H<m» 
ima gtvnM, momlM de %«« dtt aptttuvt, ook 
eennaiuü <l«n }wG«st«n dijk met «en goU 
beirlocTSt; soms kui mcB, In latlttn» kop-
pelLf̂ , j»e( de fceat t*a öa riemerten 
iam«nv<ocl«n: oT. bciit»]ii door «prazikfla 
vn-n dien ffc«atv o«n tiooftt«punl bcxeUnn. 
M M 7 TUI Bocthiuut do «{Muinlng reraliipt, 
drtJU mcti Kt «31 TCrUcJrt men het wU-
vertrouTKn. 

HeU vordt den meoeeh ledurlf Imr-
Innwil, d i i hlj Bc*ti Ood n «n tvn loo-
hMMt Ctott oC d« e}cment«n been niet meer 
luWlüiin, till not enJte] als cntfipeniaft-
Inriooiktniiti 

Boe tfcUdelCllc men het g«wejar wonK 
Ju «^n lilnniiiiilw... wij hebben eofaoon 
«U «<gn iiltinuk, nadien, een aeminbeiir 
fCnmlnd uiiileht M avrtu, of mtt «en 
Toonwiffl kwiuut fleikht l« T«r»diUn«n 
Dan «m »lf en o«ue medeonenacliei te 
orartulgen, d*.t «tj steed* bij cnue held-
e«voe:«tu v«t-b1LJv*n, neen, neen 1 Wi] 
ti«bb(a het Ood en nAWnrvtrSatcasUn la 
de vouwen; en hoe Dfutnr we aiu ^pÜMc» 
Iwe kluctitlBer we worden. l>o« neer om 
spel itsi plakicjuit icrd]en( van «wttn }»-
ehen». 

Mur nwr de wetwlcf diftonde^ Ie btt ••-
nukdMtun dit niei t« Mtefuieii en «Q>k 
jum ons ĉ gen nt«C en «Iterminst «an oiu 
eljai: oaae «ni^t ^ ^ n ra^sctte baard en 
een opB î̂ ttB pruik t^mrüen, dip we niet 
mtnfin ainildtiin. 

Zoo ongoweT verllei» tiai mei Katoto 
<ka d»( n* itjn baldadtcen ulLBtap.(i) lü^ 
verMj(t«icle opdcM^mlngeji v»n Uen iar«t, 
Kl)n lragi«oJie wrc«Btiu[, iljn w«rk«l])k 
lijden m het IcAbolttit vut xJJn boot, Wft-
reti blJ klBATUciiten d^e noc utlul de D«-
tfedochte yoa eca IASUC doetwemMütten 
ireireunutnjd die ultaetoodiKl w u en ajQ 
drukkinc h&d B'IIFIVTI £r w«j trt4 glodi 
in Karoeo, stn«i3 xljoi nieuw liTfn. leta 
glIbbefiB*, wiurop <ie XJituw der foliennda 
ntHcMon, öle nog In )iein oaiiwetlg WK-
ren, uttaChoot. ele hSJ nutBr t«i>ii ilJn greep 
ktfUet. 

Hem fediteC de «jiljl om kutgeoa vebeurd 
v u en Mvetis de • ! ! lület weei loed te 
nsiA«n, mmu de enttt wiu «z vaa *l. 

nii vond dch kostbaar en lüuMliUg. Hy 
bail leUa de neSEtng In «IJn gelutaepte-
tefi om tut uit te priKiïtiifi over ileh aaO, 
en iilj kende dJe nOUng. slj vat iwni 
btJiobkiTC^ t.h een ncryeuse tik, elitdi 
de oorlofietetonkomstea tn xtjQ UJdea 
doonia. ECens bad blj dchMU tmeUg op-
fcnom^n. en IMM had h«m <4> de ^oerOm. 
vaa d« ieUv«mjatlglnf g»l»iMAt̂  HU iua 
btKoedea £nt Î et jo\ikend iftroel, «Wh 
Miu (Knit uitJ« Utchen en «lu ilJn eJim 
te tegfea : i 0«-)e t^an, Jaje 1 t een 
mtuudllk Ingegeven btboudirnktdat M 

«nderUik; ie tljn tweettjdkg, getllk het 
AMereiKCcet der vlaschnn, die lange c«n 
leant imn t«e?-ea huid bewann «n «aa <Ie. 
MMkne *liÓ9 ttkWmfd en «epcwiieenl fijn, 
nsAT 't wildden woaDn tif Javen «n «tiij-
dcn nioe4cn. in één lichiüig boien <le 
(AUnraniieii de 2i« na; 2« üijn verdaten 
«n onti»looi, de lange blcïcn f<^v«i. Wln-
ken en topi>eQ siciA Mmen aU buTchtcn; 
d« dood» VTOrleljt«ii«eU h*ng*n loagcre-
ten uit het «ono, 

tanga d«n toinnccilauit echter geven de 
duinen een nog vcTSlreüveideii' en min ot 
Dneer W(K*;?Q aaubltk van lachtne Tcla-
gnnden; in het graaupij^ der pannen 
ontluliken de duj ivlooMjca, het kUurtnon, 
dte lïtiMwe d^^^tiioeaien, da bindt nwt de 
perepluutjei, de kolvermalltjee, «n de M-
«taii; nuüaeite geuren irtxrden er door lut 
illl, verlljbtd en oli tt^t-ltusJttaecrd... 

Dten morgen, die voor Kwosn e«i leke-
re i)<»t«^«nia l\»a, le«X ook voor )[L)n 
Trtend Keyserllicic van belaag te iljn, Zljo 
Treuir verliet met den Troejen het ech
telijk dak en trok terug 'in&r bet btn-
ikonland. ven wtott xe herkOfn^Ug «na. 

lifetcen rulnvde de vfai^. tn KeyMrllek, 
de ptaata, «n 't achiup blo«f alteen acbOor. 
De aldwtt tongerUng en <u ulterUjkt yaos-
taard wansn tnecna oUeb*: vfnla«in «o 
den kop ia... 

Den reua. met ilja boden klonk, «czd 
eeti jfibkotc veixchaf t tij do lustera. 

Karoen. v«n d ^ kant, begrecip dat la 
bem lnagellj)u, door eilgen wU «n voeling». 
een omkMr moest antstaan. Do i^ndering 
fie hij ««er gevMld baü. In da u)t«lnden 
van ztjn Icvm, wu hare ««n verwittiging. 

Dt» vcrantórtn* Sn aila Treaen «m vwer 
een ^perking <ijn van MJn levnumlJwM. 
Keil inkorce» t(txi do tonvlniieB dia bent 
•an de lucfat «B Mn ntvt •*" dan raa-
t«it grond kiWkWn. Dat wlat bl|. 

HIJ ontweek den beelen dag de Wn-
mraatrntm omdat hij slch niet gereed 
achtte Om toovalUg 1^Mit*H' Pype te ont-
nweten. Rond <ttn Anna trok hij naar 
t kalme huls «p bet pletn... 

In tm btjaijn van den ouden, porltator 
•reelde bjj e«n «ehroOBv. die een rcr-
tcedcï«nd gevoel In bem br«eht. HIJ atond 
Cn de perlittMrle. ««ar Pastor Pype'a tH' 
vlood dadeil^k werkte. RIJ «Ut <int> idjn 
ichiiHi nwt «en itork voornemen «snen* 
SKI afgelexd w<onk9i„. 

— Mijnbeef pjrpe, Ik koan a keggen d*t 
bot nlct meier zal gelseiuren. 

-~ Wat aal cir nlac meer gelNuren, jon-
pm f 

— Wewl ge btt mv nW. roonheew, Ik 
ten gtitereq «vond we«r mee»egaaii met 
in bende <m we betiben gedranten en gO' 
tiBkmflind toî  gal im den nisciit. Ik kom 
« aerteui beêovoü dat het da lu.Uta keer 
IK. 

— tk goloof bet Jongen. 
Het ultconti^lljke Jn Ptaator JPyptU var-

lelilJnlnK lac niet m t gebruik vwn moor* 
An. iHiuu> in dm cavn van vltatraltAr 
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EEN BR 

kn de kiiatwaï 
men ore volg 
nieur Boucbc 
MlerUJJ word 
verschil In te 
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I Kblfiden. «tat 
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I>£ SNIOM 
' Als de Utfl 
< de dotlUn g« 
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GRII 
Toen de M 

vtuebensehu: 
btnnencetiaal> 
een geweld^ 
vanc«n had.' 

Bij bet b 
die iwtton, gl 
verloren, 14m 
iMtk, waarin 
werd. 

Er atoad 
bet bent bi 
te keer glne, 
rw voor dt 

Men bealoc 
AUercent wet 
wwkt, m&ar 
dan dat het 

Ttxti oireei 
een af en w 
De ocbt lun 
lijk otor htf 
IcOütte de b« 
om Heh ooit 

IN IJ81A 

De «toomt 
fulsMaux » 
werd tn d« 1 
een kustwaot 
K«t aehip v 
D«n geixraeb 

cm 

Maar de M 
Jilet r« lonm 
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tcnomfo. (Ut bfti haé. Inem £^ d« IMMTMB 

t* Hsf«a ; * Gft-ifl «»»ja, J»Jfl 1 » • » 
»%tuiullî  lEiieBsVeti t9«)K»jLtlsml4M M 
¥Wir im tOiit*i*>r liiv«BM>vwiirtobt, 

wnlsv^mUiidd, VM fnmti «na BMHIMIC 
uit lüja bnupartlj. BÜEI w»%«nd», oiUiw)-
(t«nl« % «sdentMBS 1» voa? «W bttttMf 

HHtWiHUH 

t m Uiteren nvon4 we«- jnÉ««*«tkaLji mtt 
4« 1i6ni}o «n M« bÉbb«» tedtooJtea en ge-
igojcswijnd to& gM In iten r.sclit. Ik kom 

— 2k gcüoof bet J<Hi«iin. 
Hot uiuontikrïtjka Jn Putor ]>ypini i«r« 

iCitlJ»lnï lat Bl9b tn t flttunülL vm w«or-
dHi, MiB«r In da gava vut idUtnJtnf, 

woniwn O]) «idiaili «eweAit was «a «Hst 

tMlilHMMMMHWUnWUi«ttt|t{|tMUIWUt^ 

i I I r n I r I 

ftên I 

ma 

Kb 
4ttQt 
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(De Zeewacht, 03/11/1934) 
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