
!{LUC1ITJGE EN POLITJEliE tIEDERE~ VAN }{AREL 'VAERI. 27 
--_._------

De blauwen Kiel, 
Stem me : 'T en sou"icns en. 

Wanneer de klok mij 's morgends komt ontwekl{ollt 
I)an spring il{ uit mijn legerstêc met spoed, 
Ik kleed rnij aan OIn 't lichaam te bedeltken, 
Ik neenl mijn kiel dat gaat mij toch zoo goed; 
Steeds wel gezind, begeef il{ mij aan 't werkrIl, 
Ik ben altijd verheugd elI wel gemoed, 
In 't rij kste kleed en vind ik geell behagcll, 
Mijn blauwen kiel, dat staat den ,verkman gocJ. 

Als werkmanskind, wierd ik op aard geboren, 
Mijn zweet alleen) verschaft mjj veel geluk, 
GCCIl rijke praçht kan immer mij bekoren, 
Mijn blau,v~n kiel verdrijft al mijnell druk; 
Mijn hart is niet verlelikerd op }iasteelen, 
't Is mij gelijk, al \vat den rijlten doet, 
Mijn werk alieen, kan steeds mijn harte sircelen. 
Mijn blauwen }iiel, dat staat den ,ver]{man gond. 

1)0 week is uit, ik IH:b 11lijn loon ontvangen, 
Ik loop naar huis, luijl1 vr01lwtje \vacht op n1ij. 
Zij drukt een kus, mij zachtjes op de wangcn, 
Geel} mensch op aard heeft meer geluk dan wij. 
Dall mag ik ook, eell slnaal\.lijk pint je drinken, 
II~ kleed mij aan met besten jas en lloed, 
Maar 's anderdaags herlleorn ik, vol van vreugde. 
Mijn blauwen kiel, dat staat den werklnall goed. 

Een werkmanszoon is in het lot gevallen, 
Ziet, hij vertrekt, zijn paltje in de hand, 
Hij \vordt soldaat, llij wilt zich goed gedragcu, 
Vall korporaal wordt hij welhaast sergeant, 
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Als officier ziet men heIn wederkeeren, 
lIet is al lot en eer wat men hem doet. 
Vóór hij vertrok, droeg hij llooit ander kleeren, 
Dan zijnen kie1, dat staat dell werkman goed. 

De blau\VCll kiel bestaat reeds lange jaren, 
lIij is 't sieraad vall gansch liet ,v'erkgeslacllt~ 
Mep ziet hem ool{ van kunstenaren dragen, 
De l\.iel verbergt veeltijds een scherp gedaêht. 
Rubens, Van Dyck, p-n dergelijke mannen, 
Als kunstenaars hekend val} Belgenbloed, 
Welk was hun lileed om Incesterstul{s te maken? 
't Was cenenkiel ! dat slaat den \Ver!{Inan goed. 

Tone de knecht. 
Lest lag er ne kllecllt op stervell, 
Tone dat was zij nell naam; 
Die gedurende zijn leven, 
Geen minuutje rust bekwam. 
lIoor eens vriendjt~ sprak de paster 
Gij gaat straks zooals ik rnerk, 
D'ecuwge zaligheid gellieten, 
En daar is 't gedaan met 't werk. 

Zwijg, Mijnheere sprak nu Tonc, 
'k Zit er ook almee in pijn, 
'k Ben voor 't ongeluk geboren, 
't Zal hierboven 't zelfde zijn; 
Ja, rnij dunkt, ik lloor z'al roepcll ; 

1 l'011C' deelt de rij stpap uit, 
rrone steekt de kinders slapen, 
'rone blaast de zon ma~r uit. 

'rone toe de beddens maken, 
En gaan vult ne keer den bak, 
Van uwen patroon zijn verken, 
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