
Gerulphus gedicht 
 

DOOD VAN DEN H. GERULPHUS 
 
Hoort! Een peerd, zei d’eedle vrouwe 
Van ’t kasteel van Meerendré 
Mijn Gerulphus, o daar is hij 
Weder uit de Gentsche stee. 
Dra was gansch ’t kasteel in vreugde 
Allen liepen naar de poort 
Allen hadden ’t luide hinn’ken 
Van Gerulphus peerd gehoord. 
 
Snuivend stond daar ’t witte peerdje 
Gansch bezadeld en bezweet 
Maar waar is zijn jonge ruiter 
Waar Gerulphus die ’t bereed? 
Ook met d’oogen wees het peerdje 
Roode vlekken, op zijn huid…. 
Ach ’t is bloed…Ach zie…’t loopt nog 
Rookende den zadel uit. 
 
Lijk de dood zoo bleek is moeder 
Droef ten Hemel schouwt haar oog, 
En zij bidt dat toch de Heere 
Haar Gerulphus wijzen moog. 
Eensklaps roept zij in vervoering: 
“Ach mijn zoon is martelaar 
“Nijd om zijne vurige godsvrucht 
Maakt zijn peter moordenaar! 
 
Blijde hinnikt nu het peerdje 
Driftig keert het nu den kop 
En het schouwt de velden over 
Wijde en wild naar Drongen op. 
Haastig zadelt men de peerden 
Allen staan gereed weldra 
IJlend, vliegt het peerd voren 
Weenend, vliegt de stoet het na. 

 
In een woud niet ver van Drongen 
Blijft het peerdje plotselings staan. 
Bevend en met kloppend harte 
Komt de droeve stoet ook na… 
Ach! Gerulphus, gilt de moeder 
Ach! Gerulphus toch mijn kind! 
En zij grijpt haar zoon in d’armen 
Dien haar oog daar stervend vindt. 
 
Langzaam wijst Gerulphus hand nog 
Naar een kerkje, dat daar staat… 
En met half gebroken stemme, 
En met hemelzoet gelaat: 
“Ginder, zegt hij, in dat kerkje 
Bad ik mijn moeder zoet… 
Ach! Mijn hart mint haar zoo teer 
Ach! Voor haar stort ik mijn bloed. 
 
Leg mijn lichaam hier ten ruste 
In de schaduw van haar woon. 
O… ‘k zie reeds Gods Moeder komen 
Englen zie ik met mijn kroon! 
Met Maria treedt zijn ziele 
Jubelend in ’t hemerrijk. 
En zijn moeder, d’eedle vrouwe 
Stort haar tranen op een lijk. 
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