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Ik hou van 'n man wat sij moeder eer 
in die taal uit haar vrome mond geleer, 

en die bastergeslag 
in sij siel verag 

wat, haar yerstotend, hul?elf kleineer. 

JAN CELLIERS. 

Mijn Vlaanderen spreekt een eigen taal; 
God gaf elk land de zijne, 

en, laat ze rijk zijn, laat ze kaal: 
ze is Vlaamsch, en ze is de mijne ! 

Min Modersprak, so slicht un recht, 
Du ole frame Red ! 

Gumo GEZELLE. 

W enn blot en Mund ,,min Vader" seggt, 
So klingt mi 't as c:n Bed. 

KLAUS GROTH. 
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