


























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1966 14 waar wij de Tavel reeds gedekt vonden en plaats namen, na smake-lijk gegeeten en goed gedronken hebbende vroegen wij op dessertaan de maitre d'Hotel na de woonplaats van de reeds meermalen ge-noemde Pastoor, waaraan hij bezig was om zulks te zeggen, toen eenlang heer in 't zwart gekleed zulks hoorende en met wien wij voorde eten reeds in gesprek geweest waren, verzocht ons derwaartste geleiden daar ZE ook plan had er na toe te gaan, onderweg geko-men zijnde verhaalde ons dien heer dat hij gereformeerd predikantvan 't Garnisoen te Namen was en hier om de 14 dagen ook voor hetGarnisoen dienst moest doen, gelijk hij zulks heden gedaan had, dochnimmer hier kwam zonder bij de Pastoor te logeeren of te dineerenuitgezondert heden daar een officier hem ten eten verzocht had, danDinant niet willende verlaten zonder zijn vriend en medebroedereen visite gemaakt te hebben ging hij met

ons derwaars. Aan 't huisvan de Pastoor komende, hoorde wij van de dienstbode dat Zijneer-waarde zijn middagslaapje deed, en wilde vertrekken, doch de meidachter gegaan zijnde kwam spoedig terug met het verzoek of wij wildebinnekomen, daar zijnde vonden wij den brave man (volgens getuigevan de Dn) in zijn groot pontifikaal als hebbende dien morgen de misgehouden onder zijn kop Koffy aan den gedekte tavel zitten. Zeerverheugt zijnde van ons te zien en dat wel in tegenwoordigheid vande predikant welke hij zijn broeder noemde verzocht hij ons plaatste nemen, vragende wat wij wilde gebruiken. Champagne, Bourgonje,Bourdeaux of rinse wijn en daar wij ons tot de Bourgonje bepaalde,liet hij dadelijk een vies aanrukken welke spoedeg door een anderbenevens eenig fruit en wat vanille bisquit gevolgd wierd. Onze tijdzeer bepaald zijnde, konde wij hier niet lang vertoeven 't welk onsspeet als hebbende op onze geheele reis zo danig gul en vrolijk manniet aangetroffen.

Devlesse geledigt hebbende wilde ZEWons vol-volstrekt nog Champagne geeven waar voor wij allen bedankte enna onze namen opgeschreven en die aan ZEWuit wiens contra kaartjewij zagen dat la Hire heete, gelijk ook aan de predikant welke zigvan Exter noemde en te Hoorn geboortig was ter hand gesteld tehebben stonden wij van Tafel op en wandelde de tuin door, onderwelker bezigtiging ZEW ons te kennen gaf dat hij gaarne zoude ziendat wij nog eenige tijd te Dinant verbleeven, dan onze tijd waste bepaald en moesten van dien braven geestelijke die wij nimmerzullen vergeten met dankbaar gevoel scheiden, keerende in gezelschap




























