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HET 'CONGRES VAN AREZZO.

Vervolg van X VIIe jaar blz. 418.
,

EN volgenden dag, nam M. Haberl
N nogtans het besluit van nog eens
1 de kans te wagen. Na verklaard
IS te hebben dat hij het eens was met Dom
Pothier over de questie der gregoriaansche
zangwijzen, merkte hij op dat men niet lichtzinnig in zulke stoffen het gezag der heilige
M Kerke mocht tegengaan. Welnu, voegde hij
r erbij, de uitgave van Regensburg is door Breve
• goedgekeurd; is het dus niet vermetel een
t' nieuw stelsel op te richten tegen eene leerwijze
u die op zulk een gezag steunt ! Dit was aan de
M Roomsche prijzende breven eene doctrinale
kracht vasthechten die op dit punt overdreven
was. Ten anderen, bleef M. Haberl niet de
r eerste van al aan den eerbied te kort dien wij
de overheid verschuldigd zijn, met te houden
N staan van den eenen kant, dat de Benedictijner1 uitgave waarlijk de wetenschappelijke uitgave
• is, maar, van den anderen kant, dat men nog• tans deze van Pustet moest aanbevelen ? Het
1 was eene tegenspraak aanmelden tusschen de
wetenschap en het gezag der heilige ' Kerke,
r gelijk als dat gezag met de wetenschap konde
M strijden. 't Is hetgeen M. Amelli in 't korte,
N maar toch zeer deftig deed opmerken.
ii Wij zijn hier, zei hij, de woorden van Dom
a Schmit herhalende, wij zijn hier vergaderd om
• de wetenschap en het gezag te doen overeenstemmen, en niet om ze in strijd te doen optrei
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t den. Maar terwijl dat M. Haberl, met eene
r zekere bitsigheid, zijne opwerping staande
r hield, sprong Dom Pothier er op nieuw tust schen, om het misverstaan, dat men uit het
t woord eenheid scheen te trekken, te doen verII dwijnen. Hij lei uit hoe dat de eenheid niet
ar aleenlijk geog raphiscli, maar ook nog chronor logisch moet wezen, 't is te zeggen in overeenstemminge met de voorgaande tijden.
# Nog andere opmerkingen in denzelfden zin
81 wierden beurtelings door verscheidene sprekers
d gemaakt, namentlijk door M. Perriot van
t Langres en door M. Aloys Kunc. Ten slotte
• 't en zat er maar erg voor de overdrevene
r opvorderingen van Regensburg.
t Nogtans gaf M. Haberl het nog niet op. In
• de volgende zitting, hernam hij de discussie al
• eenen anderen kant. Ik vraag, zei hij, authentisch bewijs dat de kerkzang, zooals Dom
r Pothier 't houdt staan, waarlijk komt van sint
a Gregoris. Zonder dat en steunen al de gevol• gentli*ke beweeringen over de gregoriaansche
t melodie'n, ja deze benoeming zelve van gregor riaansclac zang, op niets.
N Hierop sprong M. Blum, professor te Munchen
r rechte, en met deftige stém : Wij hebben, zei
hij, de overlevering voor ons en zij ligt begrepen in den naam zelve van gregoriaansclaena
zang. Het bezit geldt voor een recht, melior

est conditio possidentis ; 't is aan U van tegen

M ons bewijzen in te brengen. — Goed zoo, zei
• M. Haberl; en volgens den brevier, meldt hij
• hetgeen dat Leo II gedaan heeft voor de her• vorming van den kerkzang. Dus, beslist hij,
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kerkzang zou te wege brengen, en dit gedacht
dat . geheel de vergaderinge luidruchtig toeII juichte, draaide gevolgentlijk tegen de HH.
u Haberl en Lans. Nogtans vond M. Perriot het
ii geraadzaam van aan de redevoering van M.
Lans te antwoorden, en zijne zegepraal was zoo
volkomend, dat van dan af de woordenstrijd
scheen te moeten eindigen.
st Er bleef nog eene belangrijke proeve te doen,.
u eer dat men tot het stemmen der wenschen
van 't Congres zou overgaan. Op voorstel
• van eenen priester des bisdoms van Montpellier,
• wierden de verdedigers der verschillige stelsels
u uitgenoodigd, - om elk een staalken hunner leerII wijze te geven. Dorn Pothier zong de eerste,
K in aleenzang en zonder begeleiding, het Ad te
u levavi met de aanhangende antiphona. .
11 Haberl voerde hetzelfde stuk uit, volgens de
II uitgave van Regensburg. M. Raillard trad de
t derde op, en hij verwezentlijkte de opgave van
u zijn handschrift.
II Den 14sten ' s avonds, om aan eene opwerping
u van M. Lans te antwoorden, gaf de E. H.
Bonhomme het pratisch bewijs van de eenheid
IS der handschriften. Hij hief eenen zang aan
u volgens de uitgave . van Solesmes,. vergeleek
N deze leerwijze met een handschrift van Cortone
II dat Dom Pothier nooit in handen had gehad,
t en hij deed opmerken dat er tusschen beide
v lezingen geen ziertje verschil bestond.
En daarmede was deze lange woordenstrijd
x van het Congres ten einde. N

het is Leonijnsche en niet Gregoriaansche zang
S, dat men zou moeten zeggen.
1 Dom Pothier beklimt het gestoelte en
S, spreekt. Hij bewijst dat de zang overal in. de
W IXe eeuw bestaande en in de gedenkstukken
u overgebleven, vast en zeker eene overleveringe
is van veel vroegere tijden. Dan, hem keerende
naar Haberl : Wat zoudt gij antwoorden, zei
hij, indien ik moest beweeren dat het Pastorale
van sint Gregoris niet en is? Nogtans daag
u ik U uit eén enkel handschrift te vinden van
den tijde van dezen Paus. De Bibel zelve zou
aan zulkdanige eischen niet kunnen wederstaan, die tegenstrijdig zijn met de ware wetenschap, en die alle ernigste kritiek moet verwerdr pen.
De Benedictijner-thesis vierde opnieuw hare
zegepraal. Om deze zegepraal volledig te maii ken, nam M. Amelli ook het woord. - Hij vert gaderde tegen Haberl al de oorkonden die het
a bestaan der overlevering kunnen bevestigen,
klom op tot in de Ve eeuw, en 't was onder het
a algemeen handgeklap dat hij eenen text aanII melde van sint Prosper van Aquitanië, bewiju zende dat de zang zijnen vorm ontleent aan den
u klemtoon der rede. Hij nam de gelegenheid
waar om daardoor Dom Pothier's thesis te
u bevestigen; en ten slotte, moedigde hij iedereen
u aan om tot de bronnen der overlevering weder
te keeren.
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p Maar de Duitschmans zijn hard van hoofde.

Vervolgt.

In de volgende zitting, kwam M. Haberl op
het argusnentum auctoritatis terug, niettegen• staande dat het reeds vroeger als onpassend
• verworpen wierd. De Hollander M. Lans kwam

II

N

hem ter hulpe ; hij sprak eene lange redevoering uit, en 't is ongetwijfeld dat hij het slim aan
ar boord lei. Zijn voorstel was dat het herstel
ti van den kerkzang onmogelijk, onnuttig en
onpassend is. In dezen zin steunde hij op het
je onverschil dat bestaat tusschen de voorstaanders van het herstel des kerkzangs namentlijk
wegens den uitleg der neumen. Al deze poginu gen en konden tot niets strekken ; vruchteloos
ook las hij eenen brief onlangs geschreven door
Mgr Jacobs, kanonik van Regensburg, lid der
n H. Congregatie der kerkgebruiken, en waar er
sprake was van de u officiëele ! uitgave van Regensburg. Want ter zelver tijde, bekende de
® schrijver van dezen brief het nut dat een onderzoek op den bodem der overleveringe voor den
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De Boscligeus.
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P een avond der maand September,
tusschen licht en donker. 't Was
juist op de ure dat de dienstboden
het avondmaal hadden genomen, en de stervende
Cornelis van - in zijn ziekbedde dat nevens de
keuken geplaatst was, de laatste woorden van
het avondgebed met gansch het huisgezin eindigde.
ti Ja, vriend, de laatste woorden van het avond-

gebed ! In die tijden, lijk bij vader en moeder
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zaliger, God wil hunne ziele gedachtig zijn, was
het wel anders als nu; niemand verwaarloosde
die huishoudelijke plicht, niemand ! Maar heden,
helaas ! .... Te veel verstand ! Allen te veel verstand!.... uu
ii Neen, neen, u hernam ik; ii te veel ongeloof,
te veel zedeloosheid en laf menschelijk opzicht ! t'
S' Toen zij de avondbede eindigden, 11 zeg ik,
II sloeg plotseling de buitendeure krassend open,
en een woedende jongeling, in 't krijgskleed der
boschgeuzen uitgedoscht, met geld, zilverwerk
en heilige vaten overladen, trad tierend en vloekend de plaatse binnen, ging recht naar vaders
bedstede, welke hij door de spleet der kamer(leur had ontwaard en sloot met woedend gedruis
de slaapkamer toe.
It De verbaasde dienstboden hadden oogenblikkelijk den boozen Frans herkend, en zijn
stellig bevel van den keuken te verletten uitvoerende, trokken allen met haaste liet voorplein
in, waar nauwelijks toegekomen, zij den noordreet - brand, brand ! de Kartliuizer abdije Ten
bossein' 1 staat in vuur ! hoorden rondklinken ; en
zij allen ter hulpe der aangetaste monikken
snelden.
' Ja,de baldadige landschuimer die daar binnenstormde was niemand anders dan Frans, de verloren zoon van den goeden Cornelis, die, na liet
klooster van Martenslierde niet de boschgeuzen
geplunderd en gebrand te hebben, zijnen heiligschendenden diefstal in de vaderlijke hoeve
kwant in veiligheid stellen.
M Wat er tussllen vader en zone in de geheimen
van 's ouders kanter oniging, dat weet de goede
lieve Heer aleene, maar niemand anders 't
uu Eindelijk vond men des anderendaags den
ongelukkigen Cornelis in iijke; cie eene zegt
•1. I Iet h.artbLlizerllOos(er t:gin Bossche wierd in 1328 te SinteMartens-Lierde door eenen rijken (Jeerardsl)crgeuaar met nafine
Jan Gevlincx gesticht. Door koster Josef II afgeschaft, moesten
oj) 2 Mei 1783 de monikken hun klooster verlaten en als ballingen cie wereld insukkelen. Ziet hier wat wij iii cie geschiedenis
nopens de verwoesting van het klooster LUil. 1'vssche aantreffen.
\vii ontleenen het aan Porteinone 's Rdioc/zes 1htstJ9'ititds szir
la vitte de Gra,n,ncnzt,

te I,ors des troul)les du xvI siècle, la chartreuse cie l3ois Sr.
Martin n'échappa pas aux entreprises sacrilèges des Gueux. Non
contents d'avoir chassé les religieux et pril tont ce qui pouvait
être eniporté, ces fanatiques nonimèrent trois commissaires, qui
rerurent procuration des magistrats de la vitte de Gand, pour
faire vendre aux enchéres les ba^timents ainzsique le restant des
Diens meul)les. Ces commissaires s'acquittèrent en véritables
vandales, eer ils firent si Uien qu'en très pen de temps le chartreuse se trouva réduite à quelques constr uctiuns de l'avant-cour
et une partie de 1'Église. A
-

3

ongehinderd, de andere zegt met blauwe linken
om armen en keel.
u Naar de kerk noch naar de laatste rustplaats
volgde die ontaarde zoon zeker de overblijfsels
van zijnen godvruchtigen vader, dien verachtelijken papist. Koud en ongevoelig lijk de steenrotse,scheen hij veeleer in zijne vroegtijdige dood,
in de verwijdering zijner strenge vermaningen
genoegen te scheppen, en, even lijk voor en na,
afschuwelijk bleef zijn leven. r^
ir Maar gedurende de zes jaren, grootvader,
waar was hij henen geweest ? H was aanstonds
mijne nieuwsgierige vrage.
a Durende die zes jaren, dit wist, zoo ik zegde,
niemand in de hoeve. De abt vau Sint-Adriaan
te Geerardsbergen, had wel aan de buren gezegd
dat Frans Verplanken op den doolweg dwaalde;
ja zelfs, dat hij de afgrijsselijkste gruwelen pleegde, dat hij de roofbenden der boschgeuzen
volgde ; anderen zegden dat hij het Roomsch
geloof had afgezworen en zijne ziele den duivel
had toegewijd.
uu Wat er van zij, goddeloos en baldadig was
zijn leven geweest, en zoo was het, als gij ziet,
bij zijne wederkomste gebleven.
II Ja, lierteloos en wreedaardig was zijn handel,
en een brandende dorst naar goed en rijkdommen was teenemaal meester van zijne lage en
gedoemde ziele.
S Ook, hij en de vrouwe welke hij kort na
vaders dood uit den vreemden ten huwelijke had
genomen, (een verachterlijk schepsel teenemaal.
op zijnen leest geschoeid,) zwoegden beiden lijk
galeiboeven om schatten, door welke middelen
ook, samen te garen. Zoodat welhaast onder
eene verschrikkelijke vermaledijding, de steeds
vroolijke en alomgekende hoeve, als in een poel
,

van wee en rouw lag, en deszelfs meesters onder
den onverbiddelijk-en doem eter heiligschenderije

gebogen gingen.
u Geld en goed was er in overvloed, ja ; maar
geld en goed, opbrengst van roof en moord, bleef
met onvruchtbaarheid geslegen, terwijl de onmenschelijkste gierigheid beide herten onder
haren ijzeren dwang martelde.
II Geld, altijd geld, was dus hun eenige zucht.
Nooit een edel gevoel had plaatse in hunnen
boezem gevonden. Al wat lijdend was, eertijds
zoo liefdadig door vader geholpen, wierd nu met
barscheid, ja met wreedheid verstooten ; herbergzaamheid wierd er niet geoefend; nooit
de lijdenden geheeld, nooit de naakten gekleed,

nooit de hongerigen gespijsd. Ja zelfs, zoo verre
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ging de versteendheid dier herten, dat zij alle
de overblijfsels van de keuken, als waneer de
toegemeste zwijnen het eten weigerden, liever
het moezenhol 1 ingooten, om in mesthoop of
aalput te gaan verrotten, dan de smeekende
bede van den hongerigen arme te aanhooren.
u Zoo leefde het vrekkige paar in den ellendigsten aller staten naar ziele en lichaam. Vuil en
slordig was hunne kleeding, armoedig, walgelijk hun voedsel; en daarenboven bukten zij
onder den haat, de verachting van gansch de
buurzaamheid.
n O, hoe menige grievende beden klommen
er niet met bloedige tranen gemengd, van op
dien onmenschelijken dorpel tot aan den throon
van den menschlievenden God? Hoe menige
haatvolle vloek plofte dagelijks op hun schuldig
hoofd niet neder?
Helaas ! En de vloek en de bede kwamen
even gevoelloos op de staalharde rotse van hun
ongevoelig herte verbrijzelen.
De gebeurtenissen waarvan ik hier wage,
vriend, greepen plaats, zoo ik daar aanstonds
zegde, in het begin dat de helsche beeldstormerij
over ons Vlaanderen woedde.
Ontzaggelijke benden roofgierige galeiboeven uit de hel op de aarde gespuwd, doorkruisten
toen van noord tot zuid, van oost tot west onze
rijke landerijen, en overdekten ons dierbaar
vaderland met de rookende puinen van kerk,
klooster, kasteel en hoeve. De oogst zelve lag
vernield op de verwoeste velden, en de mondbehoeften van alle slag, overal ontstolen, waren ten
prooi aan de woedende bloedhonden der geuzerij
geworpen.
u Overal dus afgrijselijke armoede, overal echte
hongersnood, waarvan zeker Geerardsbergen
en het omliggende niet vrij waren gebleven.
Ook zag men dagelijks talrijke benden bijna
naakte en uitgemergelde schepsels de verlatene
en verwoeste dorpen ontvluchten, en naar de
steden om hulpe afzakken.
Menigvuldig waren dus ook dezen welke,
aan de poorten van Geerardsbergen, de rijke
hoeve kwamen bezoeken en er bijstand gingen
afsmeeken. Maar niet min menigvuldig waren
dezen welke hulpe en hopeloos buiten de onherbergzame woning baldadig gestooten wierden.
.
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Vervolgt.
1. Moezenhol, moezegat, geerardsbergsch woord dat de afleidingsopening beteekent langs waar het schuurwater van den
vloer, of het schotelwater van den waschsteen afloopen.

DE KONINGSKERKE.

aar was een keer een koning, die in
zijn hoofd stak -ter eere Gods eene
prachtige kerke te bouwen. Hij had
stiptelijk aan al zijne onderdanen verboden van
er voor het minste gedeelte in te helpen, en-groote straffen waren geleid op al degenen die zijn
verbod zouden overtreden. Hij wilde op zijn
eigene beurze al de onkosten dragen. Het geschiedde volgens zijne begeerte : de kerke wierd
gebouwd, zoo prachtig en zoo rijke dat -zij in
geheel het land haarsgelij ke niet en vond.
Daarna deed de koning in den voorgevel een
grooten marbelen steen metsen, waarop er in
gouden letters geschreven stond, dat hij aleen
den tempel gebouwd had, en dat niemand anders in de groote onkosten deel had genomen.
Ja maar, nauwelijks was die steen een dag en
eene nacht ingemest of men vond dat het opschrift veranderd was, dat er in plaats van den
naam des konings, een andere name stond, van
eene arme weduwe; bij zooverre dat men er uit
besluiten kon dat de arme vrouw aleen de prachtige kerke op eigene kosten gebouwd had.
Het deed den vorst groote pijne. Seffens deed
hij den naam der weduwe uitschrepen en de
zijnen weder in beitelen; maar den volgenden
uchtend stond de naam der arme daar wederom
op den steen, en elkendeen die voorbij ging
kon lezen dat zij de stichtster der kerke was. Voor
de derde maal wierd 's konings naam er opgezet,
maar voor de derde maal wierd zijn naam uitgevaagd en vervangen door den anderen.
De vorst verstond alsdan dat het Gods werk
was : hij veroodmoedigde hem voor zijnen oppersten wil. Doch hij deed voor zijnen throon de
arme vrouw verschijnen.
Angstig en . bevreesd verscheen de weduwe
voor den koning.
ii Vrouwe, zeide hij, u daar gebeuren wondere
dingen. Ik verplicht u hier de waarheid te zeggen. Hebt gij mijn gebod niet overtreden waarbij ik strengelijk verboden had, gelijk aan wie,
van mede te helpen in den bouw der kerk ? p
De vrouwe viel op hare knie'n en sprak weenende:
a Vergiffenis, mijn heer en koning, vergiffenis ! Ik zal u .alles belijden. Ik en ben maar
eene arme weduwe, en met lastig werken en
slaven, win ik mijnen dageltjkschen kost; mijn
spinnewiel is mijn eenig broodgewin. Ik had
eenige stuivers gespaard en ik had zoo geerne
-

.
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gegeven om ook een steentje te mogen hebben
in de prachtige kerke die gij ter eere Gods doen
bouwen hebt. Doch ik vreesde, o koning, u
ongehoorzaam te zijn en de straf en te moeten
onderstaan waarmede gij de overtreders van uw
gebod, bedreigdet. Alsdan heb ik eenen bondel
hooi gekocht dien ik de peerden te eten gegeven
hebt, binst dat zij steen en kalk en hout vervoeren. Het is alzoo dat ik mijn herte gerust gesteld
heb zonder uwe wetten te overtreden. u
Die woorden der arme weduwe ontroerden
den koning tot in den grond zijner ziel. Hij verstond dat God, de opperste Heer, met meer dank
de kleene of erande der ongelukkige aanveerd
had dan zijne koninglijke giften. Hij beloonde
rijkelijk de arme vrouw, en ontving ootmoediglijk de straf die zijnen hoogmoed opgeleid was.

III.
Het klonk bij dicht- en bruiloftsfeest,
en volkvergáringe, aldermeest
en alderliefst, het vlaamsche lied
waarom toch niet
als wij, al vriend te saam,
zoo blij zijn dat wij mogen
ons geven nog den naam
van Vlaming, ongelogen!
De vlaamsche zonen, enz.
I V.
Het klonk, zoo menig jaar gelen,
het klonk bij oud en jong, voorheên,
op reize, aan 't werk, bij vrouwe en kind,
van al bemind,
van al die, vrij en vrank,
uit vlaamsche bloed geboren,
den dood eer als den dwang
van slavernij verkoren!

H. v. T.

DE VLAAMSCHE ZONEN.

A an 7oann Winkler, den a Vrijen Fries.
De Vlaamsche Zonen zingen vrij
en blij, zoo mannen plegen,
hun eigen lied, noch vreezen zij
al wie hun zingen tegen!
Kloek aan dan, vroome heldendiet,
het vlaamsche lied!
I.
Het klonk, als in de wiege ik lag,
en leerde, uit moeders blijden lach,
de liefde die mij lierte en bloed
nog trillen doet,
voor Vlanderen, 't schoone land,
voor Vlanderen, in 't verleden
vol eere en lof beplant
en vol aanminnelijkheden!
De vlaamsche zonen, enz.
II.
Het klonk als, goedendag in d'hand,
de vaderen vochten voor hun land;
tot dat zij, bloedend, onversaafd,
en onverslaafd,
des vijands erfgespuis
uit onze grenzen sloegen,
en, zingend, weer naar huis
hun blijde vanen droegen!
De vlaamsche zonen, enz.

af

De vlaamsche zonen, enz.
GUIDO GEZELLE

Kortrijk,

de11 21

ira Bdntiesse 1882.

IETS VOOR DE KRAAIE.
Vader, zeg mij een keer waarom die zwarte
kraaien zulke eene leelij ke tale voeren? n
Weet gij het nog niet, mijn kind ? Hoor hoe
liet gebeurd is: Als de goede God al de vogels
geschapen had en ze de wijde lucht gegeven om
er te vliegen, was de kraaie niet schoondei- dan
nu : gemeene van uitzien, groef van bek en zwart
van pluime. Doch kon zij de oogen der menschen
niet bekoren, zij had ten minsten eene zoetluidende tale. Zij mocht nevens den nachtegaal
staan, en, gelijk hij, aangename deuntjes zingen.
Nu, op een zekeren uchtend, zat zij op een iepe
heur morgenlied te kweelen, als een puid boven
de zompe zijnen neus kwam uitsteken en met
zijne lieesche stem een leelijk geruchte miek.
Al de gevleugelde zangers van 't woud moesten
zwijgen. De kraaie, die nog al geerne spot met
een anders aardigheden, loeg gildig als zij den
puid hoorde rekken en razen, en zij begon hem
achter te talen, en zij leerde hem zoowel en zoo
dikwijls natateren, dat zij haar welluidend
gezang verloos en de kranende tale van het
onnuttig poelgeslachte behield.
R.
'S
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VAN HIER EN VAN ELDERS.
E

jury voor 't gedenkstuk aan Breidel en de Coninc

zendt mij het volgende stuk, met verzoek het te willen
overdrukken in R.

D.

H. Aan dit verzoek voldoe ik

zeer geerne.
S,

Gedenkteeken ter eere van jan Breidel en Pieter De Couinck.

Prijskamp tot het aanwijzen des kunstenaars die met het uitvoeren van het gedenkstuk belast zal worden -- Gewichtige Be-

kendmaking.
Het art. 9 der voorwaarden van den prijskamp luidt aldus:
u Bij zijne schets zal ieder mededinger een hoofd voegen, ge11 modeleend in werkelijke grootte, des beelds van eenen der
beide helden. N
Eenigen twijfel ontstaan zijnde nopens de beteekenis der
woorden in werkelijke grootte, zoo denkt het jury noodzakelijk
te verklaren dat hierdoor verstaan moet worden, in natuurlijke

grootte, dit is gelijkvormig aan de gewone mate van een menschenhonfd.
Het jury neemt de gelegenheid waar om de aandacht der belanghebbenden in te roepen op de volgende schikkingen :
v1 Art. zo. De voorwerpen aangeduid in art. 8 en 9 (schets,
maquette en gemodeleerd hoofd), zullen franco geworden op
het adres des heerenBurgemeestersvan Brugge, ter Halle, Groote
Markt te Brugge.
,' Art. i i. Deze voorwerpen mogen toegezonden worden te
beginnen van den i juni 1883, en moeten ingeleverd zijn voor
den 15 juni daaropvolgende.
•• Die dagteekening is stellig en onwederroeppelijk.
„ Art. 14. Het jury heeft het recht, des noods te verklaren dat
geen enkel ingezonden stuk weerdig is uitgevoerd te zijn.
o Art. 15 . Is dergelijke beslissing niet genomen, de verdienstelijkste mededinger wordt aangewezen ommet het verveerdigen
des gedenkteekens gelast te worden.
d Eene bijzondere overeenkomst zal met hem aangaande dit
punt gesloten worden.
N Art. t 6. Aan de mededingers welke met het verveerdigen
des gedenkteekens niet gelast zullen zijn, worden premiën verleend, volgens rang van verdiensten als volgt :
Aan degene welke in Yn rang komt, fr. 5000.
2n a 4000.
3n r 3000.

Namens het 7iery :
Bij bevel:
De Geheimschrijver,
A. NOLF.

De Voorzitter,
A. COPPIETERS, Advt.

VER Edw. Gailliards Glossaire Flamand, waarvan
R. D. H. reeds handelde, schrijft de geleerde Johan
Winkler het volgende in De An sterdammer van zondag 19 November:
GLOSSAIRE FLAMAND de l'have.Lztaire des Arcltives de

Bruges de M. L. Gilliodts-van Severen, par Edw. Gailliard,
— Brugge. Edw. Gailliard, 1879-1882, in 4 0 ; XII, 940 blz.
Het mag een boekbeoordeelaar zeker wel zelden gebeuren dat
bij slechts te loven heeft, en niet te laken. Toch is zulk een aangename taak heden de mijne, nu ik uitgenoodigd ben geworden
het werk aan te kondigen, welks titel men hierboven leest.
Het Glossaireflamand is een woordenboek op de middeleeusche, in het vlaamsch geschreven oorkonden der stad Brugge
in Vlaanderen, die onder den titel Inventaire des Arcliives de
Bruges zijn uitgegeven door M. L. Gilliodts-van Severen. Als

men bedenkt hoe Vlaanderen, in de laatste middeleeuen, onder
de beschaafde landen van Midden- en Noord-Europa, wat
wetenschap en kunst betreft, wat handel en nijverheid aangaat,
zeker bovenaan stond — als men nagaat dat Brugge toen was
wat Londen nu is uit het oogpunt van handel en verkeer, wat
Parijs of Weenen, Dusseldorf of Rome nu is uit het oogpunt van
schoone kunsten, wat Luik of Aken, Crefeld of Elberfeld-Barmen, Birmingham of Manchester nu is uit het oogpunt van nijverheid -- dan kan men zich de belangrijkheid voorstellen van
de oorkonden der stad Brugge in dit tijdvak van haar grooten
bloei en luister. Daarbij herinnere men zich hoe de volkseigene
taal juist van dat deel van Vlaanderen, waarin Brugge gelegen
is, de oudst beschaafde, toen ook de meest ontwikkelde, toen en
later en ook nu nog de schoonste en welluidendste altijd een der
belangrijkste en merkweerdigste is van alle onderdeelen der nederlandscht, ja, der geheele nederduitsche taal -- en de groote
weerde, de hooge belangrijkheid dézer brugsche oorkonden,
zoowel voor den oudheid- en geschiedkundige als voor den taalvorscher, blijkt ten duidelijksten. En niet minder duidelijk
blijkt de hooge weerde en de gróote belangrijkheid van het
woordenboek op deze oorkonden, dat tot stand werd gebracht
door de onvermoeibare vlijt en de stalen volherding des heeren
Edw. Gailliard, bezield als deze geleerde en bekwame Vlaming
is, voor de oude eere en luister zijner vaderstad Brugge.
Het Glossaireflamand bevat de bijzondere woorden en uitdrukkingen in de brugsche oorkonden voorkomende met de verklaring van de beteekenis dier woorden, opgehelderd door allerlei
voorbeelden uit die oorkonden zelven, of uit andere middeleeusche geschriften, van Maerlant, b. v. En dit is het juist wat
de weerde van het Glossaire niet slechts voor den taalgeleerde,
maar eveneens voor den oudheidkundige en den geschiedvorscher zoo bijzonder verhoogt. Het geheele oud vlaamsche volk
toch, groot en klein, voornaam en gering, rijk en arm. stedeling
en dorper, edelman en daglooner, boer en burger, koopman en
schipper, kunstenaar en handwerksman, jager en visschel, allen
treden in Gailliards geleerde bladen op, en zeggen ons, elk op
zijne beurt, wat zij natuurlijk bet beste van allen zullen geweten
en verstaan hebben, de verklaring hunner eigene woorden, die
ze dagelijks bij 't behertigen hunner eigene belangen gebruikten.
En niet alleen uit Brugge neemt Gailliard zijne getuigenissen;
neen, — maar uit alle betroubare bronnen, uit geschriften en
woordenboeken van allen aard, middeleeusche en ook van
lateren tijd, overal waar maar ooit iemand iets geschreven of
geboekt heeft dat aan de woorden der brugsche oorkonden eenige
helderheid kan geven, daar put de schrijver met voorzichtige,
kiesche hand.
Men wane ook niet dat het Glossaireflamand uitsluitend, of
ook maar hoofdzakelijk, slechts voor den vlaamschen taalkundige, voor den zuid-nederlandschen oudheid- en geschiedenisvorscher, van belang zij. Neen, maar voor alle Nederlanders -in ruimeren zin nog voor alle Nederduitschers, —voor allen, die
in Neder-Germanië langs de zuiderstranden van Noord- en Oostzee wonen, en taal, geschiedenis en oudheidkunde van hun land
en volk beoefenen, is het Glossaire van even veel weerde. Immers hebben de andere Nederduitschers en Nederlanders in 't
algemeen, en de Hollanders en Zeeuen in 't bijzonder, niet
een groot deel van hunne oude beschaving te danken aan de
middeleeusche Vlamingen en Brabanders? Of staan de hedendaagsche Noord-Nederlanders, in menig opzicht, vooral wat
kunst en nijverheid aangaat, en ook wat handel en nering betreft, niet als op de schouders van hun broeders in 't Zuiden? En
waren de Noord-Nederlanders in het beste tijdvak van hun
volksbestaan, waren de zestiende en zeventiendeeeusche man-
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nen van Amsterdam en Enkhuizen, van Haarlem en Leiden,
van Rotterdam, Dordrecht en Middelburg niet de erfgenamen
en opvolgers der vijftiende- en veertiende-eeusche mannen van
Brugge en Gent en Antwerpen, van Leuven erg Brussel, van
Mechelen, Kortrijk en Iperen? Ook is onze hedendaagsche algemeene nederlandsche taal als opgebouwd op den grondslag
van 't middeleeusche vlaamsch, terwijl het hollands:.h in de
zestiende en zeventiende eeuw den beschavencien invloed van
het vlaamsch in hooge mate genoot. Er was een tijd, te weten
de eerste helft der zestiende ecu, en vroeger, en ook nog wel
later, dat alle beschaving, alle kennis en bekwaamheid ons
Noord-Nederlanders uit Zuid-Nederland toekwam. Den opmerkzamen navorscher blijkt dit uit bijna elke bladzijde van
Gailliards woordenboek. #t
't En verwondert mij niet den geleerden Fries zoo veel lof te
hooren spreken van dit werk: het verdient er immers zeer vele.
ET Davidsfonds schrijft eene Kortrijksche Gazette
bestond op het einde van 't verleden jaar, hier in
't land, uit vijf duizend vier honderd acht-en-twintig
leden (5,428), die jaarlijks 5 franks inleggeld betalen, hetgene
eene somme uitmaakt van zeven-en-twintig duizend honderd en
veertig franks (27,140). Met deze som kan het hoofdbestier al
wat verrichten.
In Westvlaanderen waren wij, op het einde van 't verleden
jaar, met elf honderd en drie-en-vijftig leden (1,153), die, ieder
5 franks stortende, eene somme opbrengen van vijf duizend
zeven honderd en vijf-en-zestig franken 3,765. Met dat geld
bezorgt het hoofdbestuur schoone boekwerken voor de leden,
omdat het er geene winste moet achter hebben, en dat het jaarlijks over eene aanzienlijke somme mag beschikken ; alzoo is er
middel van aan de leden boekwerken te verschaffen, voor het
dobbel der weerde van het inleggeld.
In incest al de huisgezinnen zijn er liefhebbers van te lezen;
zijn het de meesters niet, het zijn de dienstboden; want de schoone liefhebberijen zijn ten minste zoovele te vinden bij de gemeene menschen als bij de groote lieden. Op cle hofsteden heeft men
veelal het loffelijk gebruik van eene lezing te eioen na het avondeten, terwijl de knechten hunne pijpe rooken endlat het vrouwvolk de kleeren vermaakt ; men wenscht altijd maar naar één
dingen, en het is van schoone boeken te hebben ; want liet is
bijna overal het zelfste wat men leest, en naeest altijd zijn het
boeken die maar weerd en lijn om er zakken van te plakken.
Wie deel maakt van het David.ef izds krijgt alzoo, van tijd tot
tijd, op het onverwachtst, een schonnen, nutti;eii, en aangenamen boek, en alzoo heeft men altijd voort zijne bezigheid om
te lezen. —
Zoo ook schrijft men uit dezelfde stad, leeft en werkt thans
(le Kortrijksche afdeeling van het o nationale w Davidsfonds.
Op maandag 13 november vierden wij cie eerste feeste van dezen
winter. Talrijk waren de leden opgekomen, en zeer tevreden
keerde iedereen naar huis. De voordracht door den heer advokaat Clacys was puik ; de inleiding ter Nederlandsche Letterkunde door Th. Sevens belangwekkend, en de verschillige
zangers kweeten gewetensvol hunne taak.
De eerste letterkundige vergadering had dijsendag laatstleden
plaats en was rijk aan beloften voor de toekomst. Gedurende
eene geslagene ure heeft de eerw. heer Gezelle gehandeld over
drukken, schrijzvenr, denaken, enz.. Gezelle, die zelf een denker
is, kain dat alles toch zoo schoon uiteendoen ! Te Kortrijk, ja.
In dezelfde zitting werd een protest tegen de plaatselijke afdeeling van het \Villems-fonds gereed gemaakt.
De tweede feest voor de leden en hunne vrienden is gesteld
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op dinsdag 5 december, teu zeven ure stipt. De voordracht
wordt gegeven door den eerw. heer Fonteyne, ondervoorzitter;
terwijl M. Sevens hoofdzakelijk zal handelen over Jacob van
Maerlant en de Kortrijksche Rederrijkkamers.
Het muziekaal gedeelte zal uit oud-vlaamsche liederen
bestaan.
Sedert 14 dagen zijn twaalf nieuwe leden bijgekomen.
afdeeling heeft den volgenden brief in de
Gazette van Kortryk doen drukken, in antwoorde
aan eene betichting die 't WilIemsfonds tegen haar
voortgebracht had.
ORTRI JKS

KORTRIJK, 21

November 1882.

Mijnheer de Uitgever,
Het 7aarboeh van het Wille,nsfonds voor 1883, behelst de
de volgende woorden:
.4 rr vooral, dat het anti-nationale Davidsfonds alhier teckert
• van leven geeft, is het ons eene heilige plicht meer dan ooit door
Ndaden te bewijzen, dat Vlaamsch en liberaal, Clauwaerten Geus
5) noflie,u zijn. ii (Zie het verslag van de Kortrijksche afdeeling.)
De aangehaalde woorden bevatten eene beschuldiging, welke
wij verstooten ; eene historische dwaling, welke wij zullen herstellen; eene kwaadwilligheid, welke wij openlijk schandvlekken.
I. -- Het Davidsfonds levert op het gebied der Nederlandsche Taal- en Volksbelangen, onder de leus : Voor Godsdienst,
ilfoedertaal en Vaderland ! Zoo handelend, volgt het den weg
van jan-Frans Willems, die den i i februari 1 844 welsprekend
bewees, dat onze letterkunde zich moet doen onderscheiden
door u denzelfden geest, waardoor onze vaders zich altijd hebben gekenmerkt ; door godsdicns tiglceid, z rdelijkhreid en nationaliteit. ii Indien er nu van anti-nationaliteit kan spraak zijn,
mogen de hedendaagsche leiders van het afgedwaalde Willemfouds de verantwoordelijkheid op zich laden.
II. — Zoo onze vaderlandsche Geschiedenis edele figuren
mag noemen, zijn het wel de midcleleeuwsche Klauwaarts in de
eerste plaats. Hun recht was geschonden en hunne vrijheid vernietigd ; om dat recht en de vrijheid te herwinnen, streden zij
op onzent kouter niet de zonen van hunnen wettigen graaf, met
de edellieden en de poorters van Vlaanderen, na biddend geknield te hebben voor den Vorst der vorsten. Dat waren echte
vaderlanders, volbloede VIamingen, maar geene voorloopers
der latere Geuzen
Welke daden nu onze tegenstrevers zullen verrichten, M om
hunnen I: ili'.,z plicht « te vervullen, weten wij niet; doch
eiken keer, dat hunne daden tegen WillemFgeest en waarheid
aandruisen, zullen wij ze ontmaskeren. Het is tijd, dat ons volk
zijne ware en zijne valsche vrienden kent!
Aanveerd, Mijnheer de Uitgever, de verzekering onzer hoogachting.
7
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1! den Raad:
DI: VOORZITTER,

De SCHRIJVER,

AD. VERRIEST.

ERN. LIETAER.
ESSEN van Engelsche taal ingericht door de Brugsche
Afdeeling van het Daviclsfonds : den woensdag ten
achten, en den vrijdag ten S 1 / 2 .
De Lesse van Vlaamsche letterkunde blijft den woensdag ten
negenen. De lessen van I3uitseh, den dijsendag en den woensdag ten zessen. AD. D.
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UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

DE NAVORSCHER no i0. 1882. Wij bemerken o. a:
10 Eene reis naar het Heilig Graf, 3o April 15 i g. Dat is een
stuk waarbij een pelgrim vooraleer hij naar het Heilig Land

Kraam. De Bo, Idioticon, 567, geeft benevens
andere beteekenissen : i Echo pe, 2° Getrek,
Appareil, en zet als voorbeeld
Dat is een
aardig kraam waarmede men photographie
maakt. # Ik geloove dat kraam het oud brugsch
collectief is : w W aarom geheel de achternoene
dit kafijkr aam laten staan
Geheel mijn kraam
valt in duigen g; m Mijn kraamtje is geheel vernesteld •; en meer andere spreuken van dien aard
bewijzen dat men 't woord kraam als collectie of
verzameling van voorwerpen aanschouwt. Men
hoort niet aleen van kaijkraanz maar ook van
kaartekraam, naaikraam dat is 't naaikussen
met bobinen naaldekoker enz. en naaiwerk mede.
Die zin kan wel overgedregen zijn uit het kraam
(échoppe) dat ook collectief is. Het dient nog aangemerkt dat men nooit geen kraam maar ding
zal zeggen van iets dat men niet nader bepalen
wil of moet, als de zaak niet collectief en is. Wat
denkt er M. De Bo van ? R. S.

vertrekt en u alsoe diezelve reij ze een warde en zwareeelgreniage is u,
eenige goederen bij vorme van uitersten wille aan zijn huisvrouwe
overlaat. Zulke oorkonden hebben eene groote weerde in onzen
tijd daar de geleerden met onverpoosden iever de oude familie..
stukken en gebruiken van den huiselijken heerd opzandten.
2° Sinte Holpe. Behalve in West-Vlaanderen schijnt sinte
Holpe ook in andere zuid-nederlandsche gouen bij 't volk bekend te zijn, al is het ook onder een eenigszins verbasterden
naam. In de Bijdrage tot liet hagelandsch taaleigen van Tuerj

linckx, onlangs verschenen, staat de volgende spreuke aangeteekend : u Hijen es op Sini Alj5us dag gebore. drij dage veer
zij(u) geluk. v (Johan Winkler).
3 0 Thomas a Kernpis. Verslag van de onlangs verschenen

Nalezing van Mgr Spitzen op zijn werk : a Thomas a Kernpis als
schrijver der Navolging van Christus gehandhaafd. Die Nalezing bevat eenige punten breedvoeriger behandeld, mitsgaders
een tiental nog onuitgegeven en gansch onbekende geestelijke
liederen die Spitzen aan Thomas a Kempis toeschrijft en die met
het alleroudste codex der Navolging van Christus aangetroffen
wierden in een handschrift toebehoorende aan de Emanuëlshuizen te Zwolle. Dit handschrift is het eigendom geweest van
het 'd klerken- a of Fraterhuis te Zwolle en wierd in dat huis
hoogst waarschijnlijk door eenen der Broeders van het Gemeene
Leven vervaardigd.
40 Kunst geschiedenis. Wederom deelt hier Servaas v. Rooijen
eenen langen en alderkostelijksten u Staet ende inventaris mede
van Porcelein en Goudleer uit het laatst der 17e eeuw. Daarin
leerera wij wat er in den huisraad van porcelein al te vinden was.
en daarbij vinden wij den eigenaardigen name en de bepaling
der weerde in guldens van ieder stuk. Velen laten van te werken
omdat zij niet weten wat gedaan: zij kunnen ook inventarissen
opzoeken, daar nuttige bescheeden uit trekken voor de geschiedenisse van het huiselijk leven en met al die oorkonden eene
schoone bijdrage schrijven lijk deze van Albert Barbeau die wij
aantroffen in den Correspondant van zo Oct. laast 1.: La vie

rurale dans l'ancienne France. La Maison. Le Mobilier. Le Vête»tent. In stede van Vrankrijk zet Vlaanderen, gaat op de zoek
en slaat hand aan ce penree.
PREcls HisTOriQUEs no i 1. 1882. Inhoud o. a:
10 L'Ordre franciscain en Belgique par le Chanoine P. Claessens. 't Is de beschrijving van de opkomst der Minderbroeders,
van de verschillige takken die uit den boom van dat order gegroeid zijn,. van de gevaarten der kloosters dier verschillige orders in Belgenland. De kloosters der Minderbroeders waar er
later Recollecten woonden, dagteekenen te Brugge van 1225, te
Iper van 1255, te Dixmude van 1455, te Kortrijk van 1458, te
Thielt van 1624, te Nieuwpoort van 1625 en te Poperinghe van
1628. — De Capucijnen hadden kloosters te Brugge, Kortrijk,
Veurne, Meenen, Oostende en Iper.
zo L'ordre du Carmel en•Belgique par le même. Geschiedkundige bezonderheden aangaande de Carmelieten, de hervorming
van 't order, de kloosters der O. L. Vrouw-Broeders, Discalsen
en Theresianen in Belgenland. Voor West-Vlaanderen en vinden
wij geen kloosters van 0. L.Vrouwbroeders (Calecati) vermeld.
Daar waren er nogtans teBrugge, aan de Carmersbrugge, reeds
in de jaren 1200. Waarom en spreekt hij ook niet van de geschoeide Carmelitessen van Sion, in de St-Joorisstraat, te Brugge?
Voor de Discalsen vinden wij Brugge (1631) en Iper (1650);
voor de Theresianen,Brugge (i 626) Kortrijk (i 649) en Iper (i649).
H. S.

.
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** De grootste keus van stoven, bedden, hofmeubelen, allerhande keuken- huis- en tafelgerief,vogelkooien, en vele andere
voorwerpen in ijzer, zink en blik : te vinden in de zes magazijnen
van Hri Vuylsteke-Knockaert, 12, Academiestraat te Brugge.
In zijn werkwinkel, herstelt men alle voorwerpen die zijn veelvoudig ambacht betreffen.
**,, In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Groeninghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
•** Th. De Vuyst-lihont, nieuwstraat, 8, Brugge, laat weten
aan de Heeren Pastors dat hij hem gelast met alle slag van
kerkornementen, kasuifels, kappen, dalmatiken, velums, pelders, vanen, in allen stijl en aan allen prijs. Zijn huis is sedert
lang bekend als een huis van vertrouwen, dat goede ware levert
en nauwkeurig uitvoert wat gevraagd is. Hij borduurt in goud
en zijde, figuren van heiligen, die gelijk geschilderd zijn, zoo
fijn zij uitgewrocht worden. Genadige prijzen.
*** 1v1oureaux-Maes, in de Wijngaardstraat, te Brugge, bordeurt in goud en in zijde, en verveerdigt al wat zijne kunst van
kerkornamentmaker betreft. Hij is gewoon te werken naar
teekeningen van de beroemste kenders der middeneeuwen in
ons land. Zijn werk heeft sedert lang de goedkeuring van de
ware liefhebbers verworven. Hij herstelt ook oude ornamenten
met figuren en doet dit met veel nauwkeurigheid en met veel
eerbied voor hetgene overgebleven is. Hij maakt vanen en
standaarden. De Standaard der algemeene Maatschappij der
studenten, te Leuven, is zijn werk.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,r Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A. DE ZUTTERK-VAN KERSSCHAVER.
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iet óeab $er('ef5ítní Qeee aEetbage. £e uitgeer woont in be
ffiariaftraat. 2, te ISMOC- PriT6, op Soorftanb te BeEafen : Soor
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10 £ cccm6 er 1882.
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Djakken klakken, kelen tieren,
1't gallemt in de populieren,
Donker nachten, somber dagen,
g,
over t veld zoo bloot en blak
Koude, slegge en regenvlagen,
hangt een lied vol djakgeklak:
al versterven dat men ziet....
i
ariagauw,
agauw,
agauw!
a
g
Maar.... wie zingt dat leutig lied ?
de
vriJ'e wilde vreu
vreugden
g
Ariagauw, agauw, agauw!
van de vlaamsche kinderdeugden!
Langs de spurrie en de klaver.
's Avonds als de zonne zinkt
stoppelgrond van rogge en haver,
heel het landschap zingt en klinkt:
lierelauwend luid en lang
ariagauw, agauw, agauw!
galmt het ariauwgezang:
Kinders, zwijgt
W. ! De lange reken
ariagauw, agauw, agauw !
dralen langzaam naar de beken:
IN 'T NAJAAR.

s

b

b

Poestertjes in de elzentakken,
staat van nokken aan uw djakken;
kijkt, ze loopen al verscheén,
roept uw beestjes wreér bij een:
ariagauw, agauw, agauw!

r

jaagt uw koeien stalwaarts aan,
morgen zal. uw lied weêr -slaan:
ariagauw, agauw, agauw!
K. DE GHELDERE.

Ha ! de malsche klaverbeten!
Zingt opdat ze neerstig eten.
Eten en verveelt hun niet

noch uw ariauwend lied:
ariagauw, agauw, agauw!
.

In de verte viertjes smokelen,
n wat ligt daarin te rokelen
e
twijl de wilde vlaamsche Ran
vergezelt den boerendans ?
Ariagauw agauw acrauw!
b

b

't Riekt zoo goed ! Ze watertanden
en ze dansen hand aan handen
rond en door en over 't vier;
hoort gij 't luide blij getier:
ariagauw, agauw, agauw!

HET CONGRES VANAREZLO.

Vervolg van blz.

2.

ging dus tot de volgende dcsidcrata
over, die door al de Congres-mannen,
de eertiveerde Heeren Haberl en Lans
aleen uitgezonderd, gestemd wierden
•
Het europeaansch Congres, te Arezzo vergaderd..., uit de volgende wenschen:
jo. Dat voortaan de zangboeken die in de
1 r Kerke gebruikt worden, zooveel mogelijk met
• de aloude overleveringe van den g reg oriaan• schen zang gelijkvormig zouden gemaakt worden ;

1
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R 2 °. Dat men hoogst aanmoedigen zou en
• verre verspreiden de studie'n en theoretische
• werken, die reeds bestaan of naderhand zullen
ten voorschijn komen, om de aloude overlevering van den gregoriaanschen zang te doen
kennen en weder in zwang brengen;
30. Dat, bij het onderwijs der priesters,
de kerkzang, zoo het behoort, zou gestudeerd
worden, en dat alzoo op dit punt de kanonieke
voorschriften op nieuw zouden ten nauwkeuM rigste uitgevoerd worden;
A 4°. Dat men de uitvoering van den kerkzang
ii met gelijke en afgesnakte noten, zou vervangen
II door de rhythmische, volgens de grondbeginselen die Guido van Arrezo in het XVe hoofdstuk van zijn Micrologus uiteen doet;
5o• Dat ten dien einde alle leerwijzen van
kerkzang de grondbeginselen zouden bevatten
der latijnsche klemtoonen, waarop eene goede
• psalmodie noodzakelijk moet steunen;
n 6°. Het Congres en verwerpt geenszins het
II gefigureerde muziek uit de kerkelijke diensten,
1 op voorwaarde dat het een echt godsdientig
,u charakter bezitte ; nogtans wenscht het Cont gres dat de voorrang zou gegeven worden aan
1 den kerkzang, die de eigene en officiële zang
N der heilige Kerke is, en het voedt de hope
o dat de priesters, de zangers en de orgelisten
M dezen wensch in acht zullen nemen, en dat dit
x punt nauwkeuriger dan in het verledene ten
W uitvoer zal gebracht worden;
u 70. Eindelijk, om alle aangewende pogingen
aan
te moedigen en om de ontdekkingen van
u►
N

S,
S'

A

II

1

S,

N

# spaart zelfs aan dezen die eene zoo beweenlijke
u faam gewonnen heeft door zijnen opstand tegen
II den godsdienst en tegen alle gezag...
ir Onder 't merkweerdigste dat de Heilige Vader
u binst dit eenzaam gesprek gezeid heeft, moet
u men bijzonderlijk aanhalen dat hij veel lof uitS, gesproken heeft over de eerweerde Paters Beu nedictiners van Solesmes, voor den iever en de
a traditioneele zorge die zij betoogd hebben in
N zake van kerkzang, alsook dat hij gedurig
a steunde, in zijne ondervragingen bij de profes
d sors der seminarie'n der verschillige landen, om
te weten hoe de studie en het onderwijs van
1 den kerkzang beoefend waren, daar deze zang
II een zoo grooten invloed uitoefent op de plechu tigheid der heilige diensten en de stichting van
u het volk. u

N

u

eenieder ten profi j te te leggen, heeft het Congres

besloten van een katholieken bond tusschen de
verschillige volkeren te stichten, onder ken„ spreuk van Guido d'A r•rczo, ter wiens eere hij
!' zal gesticht worden.

ID

u

Den I 7 Sten September, verkreeg een vijftigtal
afgeveerdigden van liet Congres een bijzonder
gesprek niet zijne Heiligheid Leo XIII.
'S De Paus, lezen wij in de Voce della ITeritcz,
» de Paus met de bermhertigheid van eenen
1 goeden vader, heeft het hoogst genoegen te
II kennen gegeven waarmede hij zoo te passe den
S, den schranderen man zag verheerlijken, die
« zoo groote diensten vergaderd had op het ge1- bied van godsdienst en van muziekkunst, die
1 de ware glorie is niet aleenlijk van Italie, maar
II van de gansche katholieke wereld, en dat op
ii eenen oogenblik dat men geen eerbewijzen en

Hiermede eindigt het verslag over het Congres
van Arezzo. Wij meenen te mogen zeggen dat
het betrachten van den traditioneelen kerkzang,
verre van door de heilige Kerke verboden te zijn,
integendeel door Z. H. den Paus wordt aanbevolen. Op het gebied van de wetenschap ook, alle
persoonelijke questie'n daargelaten, kan men
besluiten dat de noodzakelijkheid der overleveringe vast en vrij bewezen blijft. Even alsdat in
de bouwkunst, de gothieke stijl bij voorbeeld
hedendaags niet meer uit te vinden en is, noch
niet te wijzigen volgens den willekeur van eenieder, maar dat deze stijl gestudeerd en opgezocht moet worden in de gedenkstukken van den
ouden tijd ; zoo ook geldt het voor den kerkzang,
die niet eene hervorming maar eene herstelling
verwacht. Men zal mij opwerpen : Le beau n'cst
pas absolu.

Dat is waar en geen waar; en om mij

op het muziek te beperken, zoo zal ik zeggen,
dat het schoone in de , toonkunsten gedeeltelijk
op volstrekte en onveranderlijke grondbeginselen
steunt, gedeeltelijk afhangt van de betrekkelijke
en vrije schikkingen van eenen kunstvolksstam.
Natuurkundig gesproken, is een klank schoon,
als de bijtoonen in eenvoudige geometrische

verhouding staan met den grondstoon. Nog eens
natuurkundig gesproken, is de afstand tusschen
twee toonen door eenszelven en zonder voorbereiding noch oplossing voldoende, als eene
eenvoudige geometrische verhouding bestaat tusschen de twee toonen van de intcrvalle. Iets
dergelijks geldt voor het akkoord of toongroep.

Op aestlietisclzen grond, een toonstelsel is afschuwlljk, waar volstrekt geen éénheid van grond-
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toon of tonica in te vinden is ; eene melodie is
afschuwlijk, die ontroofd is van eene gedurige
onderschikking aan het harmonisch gevoelen van
deze eenige zelfstandige tonica; een rliytlsmits
is afschuwlijk, die niet door min of meer isoclzronisclie of gelijktijdige afwisseling van klemtoon
en zwakke tijddeelen, de eenheid inde tijdverdeeling verwezentlijkt; eene harmonie is afschuwlijk die niet, ten minste ten gronde aanschouwd,
op de eenheid rust van het grondakkord ; een
muziekstuk is afschuwlijk, als het de ontwikkeling niet en is van een grondgedacht. Eenheid,
eenheid , altijd eenheid : Omnis porto pulcliritudinis forma unitas est, zoo de heilige Augustinus zegt'.
In de nature vindt de kunstenaar de stoffe van
zijne kunstwerken; hij kiest zijne elementen uit,
hij vergadert ze, hij slaat er den stempel der
eenheid op, en hetgeen te vooren maar als
verschillige en ongeschikte stofdeelen bestond,
rijst nu op als een edel en schitterend kunstgewrocht. Eenheid dus is het stoffelijk element:
klankverve, toonafstand, akkoord. Eenheid in
het element van den geest : eenheid van toonladder, melodie, rhythmus, harmonie, hoofdgedacht. Met een woord, eenheid pizysiologice en
aestluctice. Dus : ic beau est absolzu.
Maar hoe zal men deze eenheid verwezentlij
ken ? Tot hoe verre wilt de vrije wille van eenen
kunststam den strijd tusschen jaen neen, tusschen
wit en zwart, tusschen consonance en &ssonancc,
tusschen + en — : dit hangt af van den vrijcnn
smaak van dezen kunststam. Dus : Ié beau est

relatif.
En terwijl wij hier spreken over christelijke en
katholieke kunste, waar nogtans het christenkatholiek-dogmatisch gedacht nog een element
te meer van bepaaldheid en onveranderlijkheid

bijbrengt, zou men mogen beweren dat de
christene bouwkunst noodzakelijk liet gothiek is,
dat de christene muziekkunst noodzakelijk de
kerkzang is ? Neen, voorzeker neen. Irene
andere kunst hadde kunnen ontwikkelen en
om de betrekkingen van den
even gepast
menscl met de Godheid uit te drukken. Maar, de
facto, de 'kerkzang in het bijzonder door overleveringe.de muziekkunst zijnde van de Bruidegom
Christi, de kerkzang aleen aangewezen zijnde
als de authentische en officieële zang der heilige
Kerke, zou men van dezen zang een mengelmoes mogen maken van het stelsel van sint
Gregoris en van de grondbeginselen die onze

zijn

i. Epu%t. i8, edit. PP. BB.

II

hedendaagsche ongewijde muziek bestieren ? Mag
men den modernen smaak samensmelten met
met den ouden? dit is voorzeker tegenstrijdig
met de eenheid : Omnis porro Pulchritudinis

forma unitas est. Die het tegenstrijdige beweren, zij brengen iets voort dat de sierlijkheid niet
bezit van het modern, noch den eenvoudigen
zwier van het oude : zij geven het licht aan een
monster.
Wat blijft er dus over, 't en zij de oude gedenkstukken gade te slaan, volgens deze gedenkstukken de overlevering te doen herleven, en eens
dat men waarlijk zal leven in deze traditioneele
kunst, zooals zij oorspronkelijk bestaan heeft,
alsdan misschien zal men kunnen voortgaan;
eerder niet.
J. D.

HET HOF TE MUIZEN HOI. IN DEN GEUZENTIJD
Vervolg van bladz. 4.
V.
De gevloekte hoeve.
ET was op hetzelfde noodlottig jaar

5...... De gure winter die reeds
was aangebroken, was bittere koude
aan liet lijden van den hongersnood komen mengen.
Wij zijn in de maand December. De dag is op
zijn einde ; de avondmistgordijn verdikt allengskens hare duisternissen, en de uitgestrektheid der
naakte velden ligt als onder eenen treurigen
lijkdoek van sneeuw begraven. De snerpende
noordenwind fluit door de ontbladerde boomen
en heesters, verheft in horige draaikolken de tot
stofgevrozene sneeuw, en verbergt aan liet onrustige oog van den verdwaalden reiziger zoowel
de voetpaden als den gevaarlijken vloed.
II Zób ijsselijk was liet tempeest, zoo
bijtende
de koude, en zoo ongebruikbaar de wegen geworden, dat hoeverre de gezichteinder ook droeg,
men niet eènen ruiter, niet eène levende ziele
ontwaarde. Alles was droevig en eenzaam ; alles
lag in eene doodsche stilte.
u Binnen in de gevloekte pachthoeve was
nogtans alles in de gewone volle beweginge
geweest ; de treppelende maatslag van den
dorschvlegel was nauwelijks stil gevallen, en de
diensthoden hadden juist het laatste dagwerk
overal geëindigd. Allen verlieten, de eene den
It

.
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stal, genen de schuur, anderen de zwijnenhok
om op het kleppen van het klokje het
avondmaal te komen nemen.
1't Was hier, ja hier zelve waar wij nederzitten,
goede vriend, @ zegde de ouderling, u dat het
vervolg van onze droeve geschiedenisse plaats
greep.
u Frans, u ging hij voort, ii die reeds een paar
uren met zijne vrouw aan 't krakeelen was, die
godslasteringen en verwenschingen met volle
monden tegen dit ramzalig ras der armen, tegen
hemel en aarde had uitgespuwd. Frans zat razend voor het uitgemergeld vlammeken van het
stervende heerdvuur halsstarrig te kijken, toen
hij plotseling als door eene springveer gestooten,
bij de stem van eener zijner werkboden, uit zijne
grammoedige mijmering opsprong.
u Die ophitsende stemme was deze van Pieter,
den neef van den rampzaligen Frans, den hoofdopziener der uitgestrekte hoeve, alsook de eenige
wettige erfgenaam van het kwade paar. Gods
zegen had hun tot dien dag nog hoegenaamd
geen afstammeling geschonken.
u Pieter was een moedige kerel en godvruchtige christen, onderdanig aan zijnen meester voor
zooveel zijn geweten het hem toeliet, maar wiens
goedhertig en open godsdienstig charakte.r, toch
geenszins in 'flauwhertige vrede, met de brutale
en helsche losbandigheid van zijnen oom kon
leven.
ii't Is eene schande, 't is eene wraakroepende
zonde, u riep Pieter, bij zijne intrede; u ja, eene
wraakroepende zonde, zoo nutteloos het heden
overkostelijk voedsel verloren te zien gaan ; ter-

wijl in onze verwoeste dorpen de bittere hongersnood hevig woedt, en zijne ellendige slachtoffers,
zoo menigvuldig als de sneeuwvlokken die daar
nedervallen, ten grave dalen.
ir Ik herhaal het nog, 't is eene wraakroepende
zonde, die nu of later de rechtveerdigheid Gods
zal tergen.
N Ik koom daar uit het zwijnenhok en vinde
de ruime eetbakken zoo proppende vol, dat brood
en melk den slijkigen vloer bedekken, de vette
dieren erin wentelen, en de stroomen eetwaren
.

-

door de sneeuw eenen weg tot aan aalput hebben

gezocht.
a Een vuurspuwende blik, een geknars der
tanden was de eenige antwoorde van Frans;
terwijl Pieter in edele verontweerdiging voortging :
IS Ah ! uit haat voor den arme, en uit wrekkige
baatzucht, om grootere prijzen van zijn vee te
.

bekomen, zoo ongevoelig handelen, c , dit roept
verschrikkelijke wrake bij den goedertierenden
God in ; des te meer dat hier in deze schatrijke
pachthoeve de ongelukkigen arme, dagelijks
zonder een teugje water, zonder een kruimeltje
brood onbermhertig worden weggezonden ! a
u Een afgrijselijke vloek sprong donderend uit
den schuimenden mond van den razenden geus,
en snel als de bliksem vloogen man en vrouw, met
stoel en heerdtang gewapend, den goedhertigen
Pieter naar het lijf.
u Wie geeft u het recht, R bulderden beiden,
u wie geeft u het recht hier wetten te geven, en, ja,
onze handelwijze te laken !. . is En de dreigende
stoel ging de hoogte in.
u Hier wetten stellen, dat is geenszins mijn
recht, «zegde bedaard en van kant springende, de
zachtmoedige maar niet min moedige werkman.
u Neen ! maar zoo schandige en onmenschelijke
handelwijze beknibbelen, kan mij niemand beletten ; zelf zoude de goede God mij zoo schuldige
verdraagzaamheid, zeker ten kwade rekenen,
bovenal hier, waar de rijke inwoners meer aan
ijskoude steenrotsen gelijken dan aan redelijke
schepselen ; waar al wat lijdend is, al wat honger
en dorst heeft hulpeloos wordt verstooten ; terwijl uit gedoemde baatzucht de redeloosste, de
walgelijkste aller dieren tot berstens toegemest
worden ; ja zelfs, zoo ik het daar aanstonds nog
met mijne eigene oogen kome te zien, het kostelijke eten aan 't rotten naar de mestputten

loopt. 11
IS Frans de kloeke vuist van Pieter vreezende,
was met bekrompen gramschap weder bij den
heerd gaan zitten, terwijl doffe verwenschingen
en godslasteringen gestadig op zijne bevende
lippen verstierven.
II Hoort, hoort gij het niet, ongevoelig herte,
hoort gij daar onder de altijdgeslotene buitenvenster de snikkende bede niet wederom om hulp
en bijstand, om een enkelstukje brood smeeken?
t' Is de gebroken stemme van eenen stokouden
grijsaard. Te n^orgend nog verjoegt gij , ontaarde zoon van zoo eenen liefdadigen vader, de
twee arme weduwen, onze buren, en hunne bijna
stervende kindjes!
IS Hoort gij het niet, versteend herte ? Hij bidt
u om Gods liefde ! Blijft gij nu nog ongevoelig?
Vreest gij niet dat de afgrijselijkste straffen des
Hemels u hier op aarde zelf zullen komen geeselen ! u

God ! ... God ! ... n zegde de razende geus;
# God !. . indien er een God is, bemoeit hij hem
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geenszins met de prullen van deze wereld ; en wil
hij dat de menschen en dieren niet en sterven,

dat hij ze zelf eten brenge. Ik zorg voor mij en
mijne zwijnen. Elk voor 't zijne !
n Zoo afgrijsselijke blasphernie, die onmenschelijke woorden waren nauwelijks uitgesproken,
nauweijks hadden de dienstboden tegen zoo
helsche goddeloosheid eelt kruisteeken in 't geheim gemaakt, of de stem van den stervende
grijsaard klom smeekender en smeekender van
buiten op...
^s Leo ! Leo ! ... n
(Hij had uit godsdiensthatende spot tegen
Roomen den naam van den thans zegevierenden
Paus Leo X aan zijnen hond gegeven).
II Leo ! n riep hij woedend en al opspringen uit,
terwijl een groote zwarte schapershond van uit
den duisteren hoek van de kamer huilend, met
zijnen meester naar de cleure vloog.
Ga, Leo ! Vooruit !.. Spoed u, verlos ons eens
en voor altijd van dit luie ras van paternosterbijters en Roomsche schurftekoppen ! 't Ware
eerre echte gruweldaad aan zoo vaddig gebroed
zijn kostelijk voedsel te verleenen ! o►
» Nauw elijks was die galeiboeftaal uitgebraakt,
of een afo rijzeli ke storm, een draaikolk van hagel
en sneeuw ploft plotselings op de krakende vensterramen neder, terwijl men tus :eileb het naar geloei van den orkaan, het klinkende geramniel der
gebrokene ruiten, den benauwden hulpkreet der
bevende dienstboden en de razende woede van
den schuileenden geus, als akelige slotrede hoorde
klinken, de pletterende vermaledijding van den
II

verstcoten grijsaard en de plichtige claging des
onberinhertigen rijker] voer Gods rc:cl itveerdi en
throon.
u Dien ouden pa1)e11sc11u: k durft eidi nog tergen
ver^'1oelzen, en \*ern11iedij(in, u bulderde Frans.
I)e stoutheid van dien vuiger papist gaat waarlijk te verre. Dat niet eèn hond, eiaar alle de
llc)nden der pachthoeve op den lafl'aard worden
losgelaten. 1
n► En vooruitspringende, liep hij als door den
helschen geest bezeten de poorten uit, niet hope
cie trotsche stoutheid van den bedelaar zelve te
kunnen straffen.
-

-

,
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men noch nabij noch verre aan den gezichteinder.
Niemand had den grijsaard gekend, niemand
heeft hem ooit wedergezien.
Eindelijk grootvader zweeg : geen wonder, na
zoo lange en zoo indrukwekkende vertellinge.
Zijne stem was flauw en gebroken, zijn herte
klopte van aandoening, en de vreeze, die hij van
in den beginne hem had voelen overmeesteren,
nam wederom de bovenhand op zijnen geest.
Ja, de gedenkenisse van de afgrijzelijke voorvallen welke daar, in de plaatse waar wij zaten,
dien nootlottigen avond waren komen sluiten,
gordden, als 't ware zijne keelt: toe, en enkelijk
hoorde men een flauw geluid zijnen mond ontvallen .
Niettegenstaande mijne nieuwsgierigheid hooger dan ooit was geklommen, kon ik nogtails
het in mijn herte niet gevonden krijgen zoo den
wreedaard jegens den zoo goeden grijzaard te
spek=ti. Ook drong ik stellig aan, opdat vaderaan
lichaam en geest eens: noodig geworden ruste
zoude hebben gegeven ; ja zelfas, bood ik hein aan
een teugje verversc,ling te nemen.
Het oude vaderlandsch borreltje dus, met omzichtigheid ingenomen, deed den zenuwstorm
allepgskens dalen, gaf nieuwe krachten aan lichaam en stem, zoodat na, een kwart uurs ruste
de goed e stra mme grijsaard in dezer voege op
nieuw begon.
uu 0 vriend lief, ti zegde hij bevend, toen hij zijne
magere hand in dc mim e leggende, zijne oogen
op mijne oogen geves tigd hie ld ; 1 0 welke afgrijselijke nacht volde er niet op di ;n dag van ijskoude en onnie lsclielijltc: ongevoeligheid, van
woedende vervloeking e ? De haren 'van den
kloeknloedigsten1 held zouden valt angst en s^lirik
,

:1• van te bergen rijzen ! ... .

il Zoodan, schuimende van razernij, hi: gende
naar ii rake, moedeloos en «f einat, was liet afschuw eiij :c; paar ter ruste gegaan, vast besloten
van des anderenclaags dien stoutmoedigen papist, dien schurftigen n]ela atsche11 op te zoeken
en item ijselijk duur zijne « 00rden te doen
,

.

betalen.

#,

T ^'^^^ol^ t.
-

n Maar, ô ;onder ! Toen hij buiten kwam en

Leo huilende en bedreigende hem voorbijsprong,
was alles als bij eenen tooverslag verdwenen.
i► Geen liet minste voetpadje zag men op het reine
en ongehinderde sneeuw tapijt ; geene enkele
.stemme hoorde men rond de hoeve suisen, en
waar men ook keek, geen schepsel Gods zag

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Vrage no 1.
Schilkelkes-kermis, te Kortrijk,
wat is dat? en wat bediedt men zeggende dat
uu schinkelke in 't witte stond ? ii
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OOSTERSCHE SAGE.
EHEMET, de koning van Chusistan,
was de rijkste onder al de koningen
van zijnen tijd. Langen tijd was hij de
vader van zijn volk geweest. Doch hij had zijne
schatten zien aangroeien, zijne paleizen vermeerderen en zijne lusthoven vergrooten. Laffe vleiers
hadden zijne ooren volgeblazen, zijn herte bedorven en zijne goede hoedanigheden in woedende driften gekeerd. Hij was hooveerdig over
zijne macht en rijkdom en de geesel zijner
onderdanen geworden.
Een oude derwich, Saheb met name, die in
vroegere dagen Mehemets leermeester geweest
was, kwam het te weten, en zijne droefheid was
uitermate groot. Sinds de jaren de kracht van
zijn leven verkrenkt hadden, was hij in de eenzaamheid gaan wonen, waar hij, ontlast van
alle aardsche kommernissen, gelukkige dagen
sleet en onbevreesd de dood te gemoet zag. Het
verkeerd gedrag van zijnen ouden leerling
wakkerde hem aan om hem te gaan vinden. In
de hoofdstad gekomen, strooide hij asschen op
zijne witgrijsde haren, trok een armtierig rouwkleed aan en ging treurig aan de westerpoorte
van het prachtig paleis des vorsten gaan staan,
wel hopende van door den koning lichte gezien
te worden.
't En deurde niet lang of Mehemet zag hem
staan, en hij deed hem roepen.
p Saheb, sprak hij, is waarom komt gij te
mijnen paleize met die asschen op uw hoofd en
rouwkleederen om uw lijf? is
-

is

Hoe zou ik anders, o Koning ! #t antwoordde

de grijsaard weemoedig. Als ik u verliet over
zeven jaren, waart gij de rijkste onder al de
vorsten die sedert onheugelijke tijden op den
throon van Chusistan gezeteld hadden. Allah
had u rijkelijk gezegend met zijne mildste gaven.
Het volk eerde en beminde u als zijnen vader;
tot den laatsten druppel van zijn bloed had het
voor u vergoten. Daarom verliet ik het paleis
van mijnen geachten heer en koning met groote
vreugde, en ik ging in de eenzaamheid mijne
laatste dagen overbrengen, blijde dat mijne
medeburgers eenen vorst hadden die hun geluk
in het zijne zou vermengelen. Doch nu, eilaas!
verneem ik met pijn en smerte dat mijn koning
arm geworden is en zijne onderdanen ongelukkig.
Lachende en verwonderd bezag Mehemet zijnen dierbaren leermeester.
u Wie, ar vroeg hij, ir is de dwaze geweest om u
die leugens wijs te maken ? Sla u oogen over mijn

heerlijk paleis met de prachtige lusthoven die er
rond liggen ; bezie mijne hoofdstad met hare
groote en breede huizen, die lieden die weg en
weder rennen, de straten doorkruisen en de velden beploegen, en zeg of dat al teekenen zijn van
armoede voor mij en ramspoed voor mijn volk ?
De goede derwisch verzuchtte diep en herhaalde met nadruk dezelfde woorden.
a Wie, u vroeg de vorst grammoedig, +i is die
man aan wien gij meer gelooft dan aan mij ? zeg
het mij, en ik zal hem in uwe tegenwoordigheid
leugenachtig maken. u
Toen verhief de wijze grijsaard veenende zijne
stemme en zei:
u De zonne, o koning ! de zonne, het zinnebeeld
der waarheid in haren stralenden glans, de maan
de zuivere bode van 's hemels gedachten, de
wolken boven onze hoofden, en de bloeiende
dadelaar die voor mijne eenzame woning groeit,
daar zijn de getuigen die uwe armoede verkondigen en het ongeluk van uw rijk vermonden. is
Mehemet verstomde, maar Saheb sprak
voort.
u Dat Allah met een eeuwigen overvloed van
licht en warmte de dagkoningin des hemels
voorzien heeft, dit leeren mij de stralen die
overal op haar rondschitteren op de hutten der
armen en de koornhalmen der velden zoowel
als op de paleizen der grooten en de bloemen
hunner lusthoven.
5,
De maan, waneer zij in vollen luister uit de
hemelkappe schingt, verkwikt de leden der afgevrochte landslieden en de vruchtbaarheid der
bedauwde velden; de wolken die boven onze
hoofden drijven, zenden hunnen zegen naar
beneden, en laven de uitgedroogde akkers en
het kwijnend gebergte; mijn dadelaar buigt
zijne zwaargeladene takken naar den grond. Zoo
verkondigt geheel de natuur dat Allah ze met
zegen en schatten bevoordeeligt. Doch gij, mijn
koning, hoe betoogt gij in daden en werken dat
gij groote schatten bezit ? Welke bewijzen leveren uwe onderzaten op dat zij hun leven in weelde
en geluk overbrengen? Gij zuigt ze hun bloed en
hun zweet uit, en zij zwoegen en werken om de
lasten te betalen die uwe pracht en ongebondene
verkwistingen . inzwelgen. Zeg eens, waar ligt
uw rijkdom en waar kruipt de armoede uwer
verdrukte onderdanen niet uit ? Waar komt gij
ze tegen met een blijde en lachend gelaat? is
Mehemet zweeg en sloeg zijne oogen naar den
grond. Saheb miek een diepe buiging en verliet
zijnen ouden leerling.
-
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De vorst nam de wijze les te baat, en hij wierd
gelijk vroeger het voorbeeld der koningen en de
vader van zijn volk. M. V.

z5

u Alzoo kon iedereen seffens met'eigen ooren ondervinden wat
er is van het dubbel letterkundig en toonkundig werk der twee
toegejuichde prijswinnaars.
1 Iet gedicht is bezield met een waar vaderlandslievend
gevoelen, dat schier bij eiken volzin en vooral in de laatste
stroof met klein en nadruk uitschijnt.
II 1 Iet muziek is grootsch en verheven; 't begint met eene
welgelukte nabootsing der statige toonen onzerzegeklok; volgen
dan de stroofen in langzamen, gevoelvollen en deftiger trant,
met vervoerende sluitinsgalmen; daarna herneemt voor slot de
inleiding.
b l(I. Bouchout was de weerdige vertolker van dit prachtig
muziek; hij kweet zich voortreffelijk van zijne taak en verwierf
de innigste toejuichingen der verrukte aanhoorders.
S' Om een woordje kritiek bij deze regelen te voegen, zij het
ons geoorloofd den bieer De Coninck aan te raden in 't vervolg
wat min uitsluitend te zijn: hij schijnt inderdaad het muziek van
Balletoren slechts voor een uitmuntend zanger gelijk de heer
Bouchout is, opgesteld te hebben.
De toonkundige gelieve echter in wicht te nemen dat weinige
zangers over zulke toonschaal beschikken en dat bijgevolg voor
-

VAN HIER EN VAN ELDERS.
ET Vlaainsch te Kortrijk. -- Daar stond, onder dien
titel. over acht (lasren als volst in de Gazette van
Kortrijk .

u Als een vreemdeling te Kortrijk komt, moet hij voorzeker
peizen dat de stad geheel fransch is en dat om vele redens
waarvan wij hier maar een en willen aanhalen. Dat hij eene
fransche gazette opensla, goede of slechte, en hij zal er vinden
dat het stadsbestier alle aankondigingen, ja zelfs voor de eenvoudigste plaatskens, in 't fransch doet.
II Van Benen anderen kant, doet hij Gene vlaamsche open (die
hij veel zekerder is van overal te vinden), daar en leest hij nooit
zulke aankondigingen.
S, Alzoo is liet, ten minsten, voor de (;dutte van A óiii- jk en,
al dat ons diakt, onze confraters het Groeningeveld en de Leiegalm en zijn niet beter bedeeld. Zij zouden ons verplichten met
daarop ven woordeken te zeggen.
S' Ja, dat er al aan te kondigen valt dat er kan van wege de
stad, de menschen, de ware Kortrijksanen, die maar vlaanisch
alleene en kennen en lezen, deze en moeten 't niet weten ! Een
brokke van een Wale, dat is wat anders!
II Nesthalls, buiten de reden van tale, zou cie stad nog alle
belang Hebben van hare aankondigingen te doen stellen in dc
vlaaln sclle áazcttcn, die, zij gedrien, zeker tien maal zoo vele
gelezen worden als cie fransche.
»«'ij durvenverhopen dat het Stadsbestier deze bemerkingen
zal inzien els dat die gemeenterazdslcdcn die over een jaar ron
plechtig beloofden het vlaan:sch vooren te staan, in tien gemeenteraad een ~voordeken ten l?eten sullen zeggen . ,i
R. 1). II. hoopt ook niet dc Ga wctt . Van ]j'vrt^•i snede. 0
Groeningheveld !
heeft zijp besclluldigillgen tegen 7o1,an
\Villkler ui►gctrc,ltkell. 't \1`1s r.iju schoonste ook:

()UI;) e11 zi id

want '.•ij zijn 1lii:C initi; g;e7.illc: t)111 te laten op Cte

te(:'LI fe(tasl van unie •ricllcic:tl,'t zij dat ze doordl 1 )eif ollnn of zuid.
-

-

UN1)F1T3.0"., 30 11(b1'etlll)er lladde'1 wij genoegen een

.

cie meeste zangers, zijn gewrocht bijna onuitvoerbaar is.
W Wil AI. Frans De Coninck overal naar weerde geschat
worden, hij neine de voorzorg te maken dat de uitgalming zijner
werken aseer in cie mate der mogelijkheid blijve.
a Hetis clan aan uitgelezen stemmen altijd toegelaten, willen
zij cie maat hunner toonladder geven, den slot-toon liooger te
laten hooien.

[, Onder algemeen opzicht was de feest van den Vlciamsc/ien
Ia f order 1 ond zeer voldoende, en volkomen del; goeden naaal
van dien kring weerdig. a
Wat h'zir 'rz'i'l.1ijn's kritiek aangaat, 'k en kan ze niet ]trede
ondertcckencn. Alsmeen een zanger begaafd telijk M. Bouchout,
van wegens sterunie, zanger volkunst en dienstveerdig gelijk hij
is, aan de hand heeft,dan mag cie componist wel voor die steinine,
al is ze ongemeen in de stad, schrijven. Ware toonkunstenaars
daarbij, en schrijver voor geen notekrakers.
mr•.'r'rl?. var l?rli; (r4 is vcrmeeclerd i:,n formaat, en
drukt in het eerste viezer, rc;ote hl:idee, de greschi4clenis van 'maar S()-jarig liestaan. In dien zelfden numero
staat er een l)el,lngvol artikel over de fecstc gegeven in 't Da'irlIfOALI.r, 10 .N ovniher, door cie I!eeren bare; en kimlied 1)allnenis. Ilet J?i ti•r,',;l.:r rr., heeft o,,]: CCil gneclen artikel over
•

die feeste Bedrui; t.

F. Ll..^atite weke Í)ollc erda , 14 dezer, r, rg:l(leril,g van
1

talrijk en uit; ci ,en frif'liek in 't 1)avidsfoizcl, te
hl.,])cl'. 2i. jo-sepll Dannee1s rong ons lof Zo) der
l 1!1lSl:.'ll,l[Y1:r \'

'1

i11 S ataca, e11 1 c'i'tl!!ij J:lït, vair 1IQuU)en. ziis

l)roeder l^.d'V•^rcl speelde zeer goed op 't klawier een stuk van
Pal.uër, getiteld d lee/it, en ;;;lf ons sliet 1\I. (.feol•t.ay, deze beroenlcleil i utist, c,c,lc rcri,ade 1 zn Beethoven.
De voordracht \va= over (le 1 ^•r^dagil![rrt of eerder over
ll ^..^f-Ii^•^.,ti ,:. Ik zal di.. ve-ord.•.icht eerukken ijl R. i ). II.
-

]t:n.NS de feeste vin viel, 1;;"r?c'[r, r>),>ll:;, over ee:lin;e
dagen 1"[loet ik zeggen dzlt \:. F' ran_:ï de (oninck uitneinende wel iu1.: t lee . ft i:i 'i: con hl)o:wei•e:i van cl^
-

iL^.'l:t. ^^ll^i ^',

teil acllten. Zailti, nauzi k., zaaaYvola.

A lsi)rzulk van .': rl . 1). over den aard onzer 11e-lben
val; 1302.

Al). 1).

UITSTAPJE IN 1)E TIJI)SCIIRIFTEN.
LOQ1^ELA rij' 7. Alderlieiiietl x S82. Inhoud
I.)it lijpvan Lvíile1[g is toegewijd aan cie tak van onzen hooátil'achten vriend, den /[ vi ii ;-1 1`rie, [9 joilu::l `\ ` ]lil{lel', aaii de

fris ci:c spr-lke, cïie ;vii veeli zou vele wegens gebuitrzaalnheid

f2ç.l1^t1 •c1.. t: ;17^..1'cíi:11. iet ervan 1 .,vU1 1.:

als gen stam- t:: ;1- en l!!oec'l verwa11tschinn zouden dienen

„ Deze heeft in(lerdaadd op Iet gedicht van )I. H. Vuvl=tcke••1(nockaert een inu iek gemaakt dat nicrk^vicerdie dient genoemd

te leppen. Jc'; ll:la deelt ons een voorbeeld lniedc van o leve' d
friesch:
[! .IDe aLle fidBiz kB tacl, lik as «•}' dy leislee llt midciellqiske
oarl;unden, end )•ctte ck cie hictcciclei l:c Ilaclinlcc fitllsprake,

te va1'd17.

,

gedicht, welei < o..ir (Ie uitreel:dog
dei ui geloofde ln;,'cicliljll, door L. Bucltoclt gezongen.
u 1 [.i.c ti c 1 ;1,

'Lc)o heet het

lik as dy in (;C kri cn L•.l!ldtllili end tw islke 1.t_•l'.ggc end 1)L nt--jcrk,
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StOmaers end Kortrok spritsen wird,heth 4n mannich,mannich upsicht sa fulle likenis mei de alde end mei d° hioeddeiske friske.tael
-- de alde seden end brfikmen fen de Flamingen end de Friesen,
bihammen up 't platte land, habbe sa fulle oerienstimminge mei
enoar -- de aldflaemske klaeyinge, foaral de hulle-prunk fen de
frouliu (earisers), kumth sa dudelik mei de friske oerien — de
foarnammen nawol als de skaeinammen fen Flamingen end
Friesen, lik as ek de nammen van hiar stedden end doarpen,
staten en saten forteane sa'n greate likformingens, dat der net
oan te twvifeljen falt eft en diel fen 't flaemske fuik is fen friske
oarsprung. u In 't eerste deel van dit nr staaft Loquela deze bewering met allerlei bewijzen, en in 't tweede deel worden de bezonderste friesche woorden taalkundig uitgeleid. Wij verzenden
onze lezers die nadere kennis met het friesch willen maken naar
het algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon van Johan
Winkler: daar zullen zij vele stoffe aantreffen tot vergelijking
der friesche tale met de vlaamsche en vele kenmerken van 't
friesch, die wij ook in 't vlaamsch tegenkomen.
LES LETTRES CHRÉTIENNES. Sept. Octob. 1882. Inhoud o. a:
iI' L'wuvre scolaire de la Révolution par Ernest Allain. De
fransche omwenteling die alles omverwierp en de scholen ten
onderen bracht, en kon geen onderwijs tot stand brengen. 't En
waren niet aleen de leerlingen die ontbraken, maar ook de
schoolgebouwen en de meesters. De meeste reden waarom al de
poogingen der fransche omwenteling vruchteloos bleeven, was

ar 't Is toogdag,
zegt men te Brugge van den
dag voor de peerdefeeste. Moesten onze ofiicieële
mannen dat zeggen, ze zouden daar seffens gaan
zijn met een paarden-ten-toonstellingdag. r
Waarom al die ten-toon-stellingen, uit drie
woorden aaneengekletst, niet weglaten, en
eenvoudig, naar ouden vlaamschen zin zeggen:
Toogdag, Toogf Beste, Toogtij d, Toogzaal, enz?

de volgende wetsbepaling. art. 5 der wet van brumaire an 1V:
H In iedere lagere school Zullen het lezen, het schrijven, het
rekenen en de grondbeginselen der Republikeinsche zedeleer
aangeleerd worden. « En zeggen dat de Vlamingen die eeuwen
lang tegen Vrankrijk gestreden hebben, nu de slavernij der
slechtste fransche wetten moeten dragen.
20 Elssai sur Adam de Saint- Victor par E. Misset. In dit
vervolg zijnet belangwekkende studiën, doet de geleerde criticus
ons de eigenaardigheid en de schoonheid bewonderen der Prosen
van Adam, kanonik regulier in de abdij van Sint-Victor te
Parijs rond de jaren i 16o. De schrijver doet de wetten en de
poësis uiteen dier hemelzoete Prosen, en toogt ons hoe de zelve
mate wederkeert als de Sequencei door twee chooren gezongen
worden, hoe de vreugde door al die zangen straalt en hoe welluidend de alliteraties werklinken. De tale van Adam is zuiver,
mannelijk en klaar, zij is verre van barbaarsch te zijn, alhoewel
hij niet en vreest van de woorden te geb i eiken die 't christendom
herschapen of gesmeed heeft. Daarna deelt de schrijver eenige
voorbeelden mede om ons de schoonheid van die gedichten te
doen smaken, smitsgaders den rijkdom en de harmonij, de rijmen,
de plooibaarheid van de mate, de pracht en de zuiverheid van
den schrijftrant, den gepasten keus der uitdrukkingen, de toepassing der zinnebeelden uit het Heilig Schrift, de edelheid en
de verhevenheid der gedachten, de gevoelens en den geestdrift
die den waren dichter kenmerken. Wij verzenden de lezers van
R. D. H. -naar de nieuwe uitgave van Leon Gautier, daar wij
slechts een staaltje kunnen mededeelen :

*** De grootste keus van stoven, bedden, hofmeubelen, allerhande keuken- huis- en tafelgerief,vogelkooien, en vele andere
voorwerpen in ijzer, zink en blik : te vinden in de zes magazijnen
van H' Vuylsteke-Knockaert, 12, Academiestraat te Brugge.
In zijn werkwinkel, herstelt men alle voorwerpen die zijn veelvoudig ambacht betreffen.
*,, In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Groeninghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Th. De Vuyst-Dhont, nieuwstraat, 8, Brugge, laat weten
aan de Heeren Pastors dat hij hem gelast met alle slag van
kerkornementen, kasuifels, kappen, dalmatiken, velums, pelders, vanen, in allen stijl en aan allen prijs. Zijn huis is sedert
lang bekend als een huis van vertrouwen, dat goede ware levert
en nauwkeurig uitvoert wat gevraagd is. Hij borduurt in goud
en zijde, figuren van heiligen, die gelijk geschilderd zijn, zoo
fijn zij uitgewrocht worden. Genadige prijzen.
**,* Moureaux-Maes, in de Wijngaardstraat, te Brugge, bordeurt in goud en in zijde, en verveerdigt al wat zijne kunst van
kerkornamentmaker betreft. Hij is gewoon te werken naar
teekeningen van de beroemste kenders der middeneeuwen in
ons land. Zijn werk heeft sedert lang de goedkeuring van de
ware liefhebbers verworven. Hij herstelt ook oude ornamenten
met figuren en- doet dit met veel nauwkeurigheid en met veel
eerbied voor hetgene overgebleven is. Hij maakt vanen en
standaarden. De Standaard der algemeene Maatschappij der
studenten, te Leuven, is zijn werk.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
ver n'endruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
* *, M Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.

Ccelum fit serenius,
Et mare tranquillius,
Spirat aura mitius,
Vallis nostra floruit;
Revirescunt arida,
Recalèscunt frigida
Postquam ver intepuit.

Salve Verbi sacra parens
Flos de spina, spina carens
Flos spineti gloria!
Nos spinetum, nos peccati
Spina sumus cruentati
•Sed tu spinde nescia.
H. S.

N
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Als de honden gers eten, het is teeken van
kwaad weder.
Goe dagen
Slechte magen.
Grond van waarheid, zegt men, om te toogen

dat het geheel en gansch zeker is, of bogen zij
nog.

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A. DE ZUTTERZ-VAN KERSSCHAVER.

g>et óeab Secfcftí;ttt aefe aEecbage. £'e uiteer woont ju be
fflavt'aftraat, 2, te 13rugge- 10rij6, op $oorqanb te BeEafett : Soor
?$ePgenean3 5 frank; Soos óuítetteanben ben pofEprfJe etóíj. (den
kan ín fcfríjSen 6í af be Iboftmeeftero 's tanb5.
Acgttienrte 3laar.
1r° 3•

WINTERSCHE AVONDSTONDEN.
Vervolg van het X VIIe jaar, blz. 412.

IV.
VAN DEN MENSCH OP DE AARDE.

E aarde is voor den mensch geschikt.
Zij moet hem tot middel dienen om
de volmaaktheden van God te kennen.
Dat is de wille van God.
God wilt van den mensch gekend zijn.
De mensch is immers een redelijk schepsel, en
God heeft de wereld om niets anders geschapen,
dan om van de redelijke schepsels gekend te zijn.
Hij kan niet willen dat de redelijke schepsels
Hem niet herkennen, gelijk hij niet en kan willen
dat de wereld zijne volmaaktheden niet en verkondigt.
God wilt dat de aarde zijne volmaaktheden
verkondigt aan de redelijke schepsels, die uit de
aarde zijne volmaaktheden kunnen kenne ., en
bijgevolg, aan den mensch.
Aangezien de aarde voor den mensch gt.Schapen is, zoo en kan God niet willen dat de ni-;nsch
op de aarde niet en bestaat. De mensch kan blij..
ven bestaan met gebruik te maken van de schepsels dezer aarde, en zonder dat en kan hij niet
bestaan.
Zoodat wij mogen zeggen, dat de aarde voor

den mensch een middel is om in 't leven te blijven, gelijk zij voor hem een middel is om de volmaaktheden van God te kennen — dat zij voor
hem geschikt is, voor hem geschapen.

3de ^;onbag in ben XbSente
rq £'ccemBec 1882.

Aangezien onze aarde gelijk zij nu is, voor den
mensch geschapen is, zoo zou zij zonder den
mensch een wanorder zijn, dat God niet en kan
willen.
Maar neemt algelijk, voor eenen oogenblik, dat
er nooit geene menschen bestaan hebben, ik ben
van gedacht dat de aarde allengskens onbekwaam zou geworden zijn den mensch te dragen.
Wij en kunnen niet uitrekenen welke de tegenwoordige staat onzer aarde zou zijn, hadde God
den mensch niet gemaakt, zoo genomen dat hij
al dezelfde stofre zou geschapen hebben die nu
bestaat, en haar al dezelfde bewegingen zou
gegeven hebben die hij haar gegeven heeft voor
dat de mensch bestond.
Zulk eene rekening gaat ons verstand te boven,
maar ik en twijfel niet, of er bestaan geesten,
bekwaam zulke eene rekening te maken, en uitte
trekken — om in onze menschentale te blijven.
Het beste dat men nog kan doen, is de beschrijvingen lezen die de verstandige reizigers

over de onbewoonde streken gemaakt hebben.
Maar om uit die beschrijvingen geene valsche
gedachten te rapen, en grondig te oordeelen
of liever te twijfelen, — moet men het volgende
in aandacht nemen .
De streken die nu onbewoond zijn, kunnen in
den tijd bewoond geweest hebben, en het leven
en het werk van den mensch kunnen daar eenen
invloed gehad hebben, waarvan de gevolgen nog
niet geheel verdwenen zijn.
Daar kunnen, bijvoorbeeld, dieren en planten
bewaard geweest hebben, die zonder den mensch
zouden uitgeroeid zijn. Andere kunnen er door
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den mensch verdwenen zijn, die, hadden zij blijven bestaan, een geheel ander uitzicht aan de
streke zouden gegeven hebben.
Zijn er geene soorten van planten en dieren
die de mensch noodig heeft, en die zonder de
zorge en het werk van den mensch niet meer en
zouden bestaan?
Ik heb hooren zeggen, dat de terwe nievers
in 't wilde en groeit, en dat de mensch alzoo
noodzakelijk, wilt hij brood eten, het in 't zweet
zijns aanschijns zal moeten eten.
Ik en weet niet of dat waar is, maar is het
waar, ziedaar eene plante, en voor den mensch
eene van de bijzonderste planten, — die zonder
den mensch zou verdwenen zijn 1 .
Maar neemt nog dat die streken nooit bewoond
geweest en hebben, zou het werk van den mensch
in de bewoonde landen geenen invloed kunnen
gehad hebben op die onbewoonde streken ?
Dat, bijvoorbeeld, is wat verre gezocht, zult
gij zeggen.
Inderdaad; maar moeten wij niet verre zoeken
hier?
En verre gezocht of niet, schijnt het onmogelijk dat zekere dieren naar de eene of de andere
streke zouden verhuisd zijn, waar zij nooit of ten
minste maar later en zouden gewoond hebben,
hadden zij niet verschuwd en verjogen geweest
van den mensch ? Dat ziet er mij geheel waarschijnelijk uit. En zouden de dieren daar toen
geene veranderingen te wege gebracht hebben?
Dit is meer als waarschijnelijk.
Aangézien er zekere dieren niet en zouden
kunnen verdwijnen zonder het evenwicht te bre-

ken tusschen de overblijvende soorten, hoe en
zou liet verdwijnen van den niensch geene wanorders te wege brengen?
Het leven en de bewegingen van den mensch
komen in het plan van Gods stoffelijke schepping.
Maar het meeste deel van 's menschens bewegingen zijn vrijwillig, en die bewegingen doen in
de onredelijke schepsels andere bewegingen ontstaan, die het noodzakelijk gevolg niet en zijn
van de bewegingen door God aan de stoffe gegeven.
Wij vatten gemakkelijk dat God hadde kunnen uit geest en uit stoffe, een redelijk schepsel
maken, dat niet en zou kunnen leven zonder gebruik te maken van de redelooze schepsels dezer
,

1. Of is het juiste aan den mensch te wijten dat zij in 't wilde
niet meer te vinden is 9

aarde, maar waarvan al de stoffelijke bewegingen noodzakelijk zouden zijn, gelijk er nu in den
mensch eenige stoffelijke bewegingen zijn, onafkelijk van zijnen vrijen wiile.
In eene wereld met zulke menschen zouden er
geene stoffelijke wanorders mogelijk zijn, voortkomende uit de onwetendheid of uit de boosheid
van den mensch.
Zulk een mensch zou aan God de inwendige
eere kunnen weigeren die hij hem schuldig is,
maar al de bewegingen van de stoffelijke wereld
zouden het noodzakelijk gevolg zijn van de bewegingen door God aan de stoffe gegeven, en een
schepsel dat een machtig verstand zou hebben,
zou kunnen al de bewegingen uitrekenen die op
de aarde gingen plaats hebben.
Gelijk desterrekundigen ons nu zeggen
toen
zal het volle manti zijn en toen zal de zonne verduisterd zijn, ii zoo zou die geest kunnen zeggen
hebben : u op dat plekje grond zal er zulk een
plantje uitschieten of zulk een kind geboren
worden, dat zulk een eeke of zulk een mensch
zal worden, en die op hun twintigste verjaardag
zullen samengesteld zijn uit de volgende ziereltjes stofti
en van die ziereltjes zou hij ons al de
bewegingen uiteendoen, die zij gehad hebben en
al de schepsels waarvan zij in den loop van hun
bestaan deel gemaak t hebben.
Door het scheppen van den mensch, gelijk hij
nu bestaat, heeft God zulke eene rekening onmogelijk gemaakt. Wij zijn altemale overtuigd,
indien er een van die ciferaars ons kwame zeggen:
ik heb het uitgerekend : krachtens de noodzakelijke wetten van de natuur, zult gij nu dien appel
opeten, en van de keesten zullen er zes schoone
appelboomen komen ; a wij zijn overtuigd dat
wij dien ciferaar zouden kunnen antwoorden,
met den appel in 't vier te steken.
De mensch is vrij, en vele bewegingen van de
stoffelijke wereld hangen af van onzen vrijen
wil voegt daarbij onze boosheid en onze onwetendheid.
Hadden de twee eerste menschen hun zelven
te kort gedaan, of geene kinders voortgebracht,
het menschelijk geslacht ware al sedert vijf- of
zes-duist jaar uitgestorven.
Een roomsche Keizer wilde dat het menschelijk geslacht maar eèn hoofd en zou gehad hebben, om het in eènen keer te kunnen afslaan.
Heeft er nooit niemand de begeerte gehad van
de wereld in brande te steken ? 't zou mij danig
verwonderen.
En zonder zoo verre te gaan in de boosheid,
: N
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beeld ! 't Staat gedrukt in de Aaclacnaer Sonntagswaarom en brengt onze afgrij zelijke onwetendblunze n van ag october en 19 november 11.
heid geene algemeene wanorders te wege?
Wij en kennen al de gevolgen niet van onze
Groete U met achting,
wrijwillige bewegingen en die gevolgen gaan
J. v. B.
onze inbeelding verre te boven, en men ziet niet
hoe en waneer dat zij ophouden.
I . JE N ()Ii DEM, DAT ET FELLT. Jedder Mensch
Ik zal daarvan een voorbeeld geven, dat er
hat gatt ; der enge hat en Dettche, an der angere
wat wekedagsch uit ziet, maar dat te beter de
hat en Dattche ; da hat e Mankementche, en dâ
zaken zal doen vatten.
hat en Akzedentclie. Auch ich hau ming schwache
Ik ::ta met Benen steen in mijne hand en mijn 1 Silo. Ich `vohr stabeljeck op H e ren sschland .
hond ligt voor mij te slapen.
För Herengsschland w• hr ich dörch e F uhr geI1. kan dien steen op den hond zijn kop smijten,
loofe. För Heren sschland leïsz ich der schönste
of weder op den grond leggen.
Riesbrei stop. Ming Liebhaberei för IlerengsI1; srnijte, — en indien wij alles konnen nabaan,
schland hau mich ze gouer Leisz esou rappelkóppsch gemaht, dat icli at lang als Ruhlcr of
zouden ' ij vinden dat er bij duizende en duizende jaren nog gevolgen bestaan, bewegingen
Melcher orgends en de 5ieh nero nsch«•omm,
die been plaats en zouden hebl.^.;il, had ik dien
w enn mich net ne glötckliche loofall van de
steen op den kop van dien hond niet gesmeten.
Herengspassiun kurirt hei. Wie dat kohm, well
Den hond is zoo genomen zijnen kop geborsten
ich sick nt.0 vert illle. 1\•Tinw Tant, dat wohr de
`n hij sterft, hij en leeft noch en eet noch en i beiszte Frau us ganz Stadt Oche. Net alleng,
vermenigvuldigt; de reuhe die hij uitgeeft trekt
dat se ons alle Son- en F iehrdags de Sondagsde beesten bij die met zijn vleesch zullen leven of
fenlneke gof an ons gederkihr op here Namensda
er hunne eiers in l eggen ; daar ontstaan dieren
met get Schöns toon`;, ffli, se ohsz ouch grad esou
die, zonder de dood van dien hond , nooit het leven
galirleren
I 5sschlalhd wie- iele s-elver. IDe gou
5
zouden gezien hebben, en die later een zeker
Frau llau ovcrhopt nl irr enge enzlige Fc-ihler :
getal planten zullen opeten en beschadigen, en
se dronk git ens galhl' X11 Ai nis 1_tche <-in schnuvvet
alzoo het groeien en liet vermenigvuldigen van
alle Dags e half I .11l1dc c met `;et RL hchenS OUD
andere pleintjes bevo )I•deeligen, zonder dewelke
gene Ka rdenal . Sou l.reg se en Nahs, die li litet
cie Gene of de andere dieren niet en zouden in
bei de gercngste Kan xvie e Rauszkiiöppche met
't leven bli jven, of op zulke manier niet en zouden
e Dhaudröppclhe drein. T_ asz genïret mich ivv-el
vermenigvuldigen, enz ., enz.
net, ming T ant song mach trost et I7rUppclle over
Alles. Des Ov'ends, \S'l'llil mi iVlol der tomen obTvlen ziet het , in plaats van te verminderen en
allengskens te verdwijnen, de gevolgen van mijberschaft e Pr(11dche heil! itl mi Vadder Heiiger
ne beweging vernleer deren en groeien gedurig
sih Glas Bier bei der ,Tichel Flens- e Schlof
aan. Hetgeen buiten ons gezicht is, is verdwenen
gefalle wor, piieschet ich mich steil nagen I)llcr
erotis, i11 dan gong et 11 St de net gesieh, wat et
Foor ons; maar ' t en laat Claarorn niet van bestaan.
Züch heiijl, nok de Tapt. Su ouch ens opene
Bemerkt el dat al de menschen gedurig bezig
Friddeg Ovend . Ich ha1.1 et Zilenz bei (ier Kalzijn niet zulk e bewegingen te veroorzaken.
gt.
debach geph nkt :n wolir stelleweg noli de Tant
1
gekraut. 5e so.;z rechtig; Menger ne gr ousze Komp
voll llerenge, rout l(app :s mi fc ur Aeppel, om
e Herengssehliileeielie allzenlaclle. X ic se mich
AKENSCII w1rI.AAII.SCH.
Lt'11 ï'e•11, I0 L)ccr',;rber i S82.

soáll, fene se an ze Mielie « n sand u Jong, Du hasz
en gou Nachs, wat mengs t De, wenin Du desen
Ovend hei blo evs in e Laftelche Schlalld met
ulis ? u 1 M1-Iet alle Pli^sir, « 1V0111l is sage — domed
w ohd et mich ganz kurliis vör eren ouge ; grad
övver der Komp met dc Herengsschlalld tapzet
e Dhaudröppche wie verpest an ming Tant höhr
Nahs hergym; bau wihbelet et ovve, bau onge,
bau rechts, bau leuks un ich stroddeled gans
perplex: !i Je nolh dem, dat et feilt. u N Waht
fond dat merr vör doram Ti hn, u sand de Tant
,

Heer Opsteller van Rond (f^?n ilet'rrl,
AG ik een keer Rond den Heerrd met
Oclrencs• pla.tduutscll voor den dag
komen ? 't Is logzicla, geraapt op de
straten van Aken, en bijzonderlijk op de groote
markt, 's morgens, rond Karlemane's stand-
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berühst yin schodd gesteg met der Kopp. —
kladderdatsch, do log et meze egen Schland.
Zitt der Zitt wor ich van ming Herengspassiun vollstandig kurirt.
II. MODDERE KENK.

Su lues wien Bei, en Henk wien Fenk
Wor he va jongsop at a Moddere Kenk; i
He fong de grüeste Nixnozzighed an,
De Modder, die hau hör Vermag noch doran.
He grippet de Frónde de Frankete op.
De Modder, die hof höm dat Röcksche net op;
He planket de Schuel an de Krestijeliehr,
De Modder, die mengt, das es Kenger Manier!
He loeg open Strohs, statt hehm steil ze blieve.
De Modder sand, dat sall der t Prüess • höm verdrieve !
Merr wie he de Kengerschong af hat geland,
Hau sei us der Jong engen Dumgrof gemand 1
De floked •an peff wiene Karebengel,
Trotzdöm heil si Modder höm noch vör nen Engel.
Doch als nu der leisste Grosche wor op,
Doh genge si Modder de Ogge iesch op,
Doh wor et ze spiee, hör Haz broeg en Nued,
De Modder sand nüs mieh, de Modder wor dued.
-

Aen wesst ühr, wat nu wahl dat Kenkche fengt an ?
Et setzt egen Oemgang — als Bettelmann.

I. Navolgens dat liet valt. Iedere mensch heeft
iets; den een heeft een ditje, en den anderen
heeft een datje; deze heeft een mankementje, en
deze een accidentje. Ook ik had mijne zwakke
zij'. Ik was stapelzot naar haringsala ' . Voor
haringsala ware ik door een vuur geloopen.
Voor haringsala liet ik de schoonste rij spap
staan. Mijne liefhebberie voor haringsala speelde
mij ten langen laatsten zoo zeer in het hoofd,
dat ik al lang als kijte of melke ergens in de zee
zwemmen zou, indien mij niet een gelukkig
toeval van de haringspassie hadde genezen. Hoe
dat kwam, wil ik u nu vertellen. Mijne tante,
dat was de beste vrouw uit geheel de stad Aken.
Niet aleen dat zij ons alle zon- en feestdagen
de zondagoortjes gaf, en ons ieder keer op heur
feestdag met iets schoons bestak; neen, ze at
juist zoo geern haringsala als ik zelf. De goe'
vrouw bovendien en had maar een enkele faute:
ze dronk al eens geern een anisetje, en snoof alle
dage en half lot/t, P- met wat reuk, uit den Kardinaal 3 . Zoo kreeg zij een neuze die bij de geringste kou' blonk als e roozenknopje, met een
dauwdropje daaraan. Dat geneerde mij evel
.

i. Zeer lekker, bestaande uit pekelharing fijn gekapt, item
aardappels, harde eiers, komkommers, zure appels en roode
beeterapen, met olie en azijn, peper en mostaard, naar believen.
z. Eene halve once.
.
3. Welbekende tabakswinkel in Aken.

niet; mijn tante, trots het dropje, ging voor mij
boven al. 's Avonds, als mijne moeder in de
gebeurte e praatje hield, en mijn vader bachten
zijn glas bier, bij Michiel Hense, in slaap gevallen was, sloop ik stillekens langs de deure weg,
en dan ging het in een haai en een zwaai naar
de tante. Zoo ook eens, op een vrijdag avond, had
ik het silentium 1 bij Koldebach Z overgeschrikkeld, en was stil weg naar tanten's gekraveld.
Ze zat, ja wel, bachten een groote kom vol haringen, roo' kool en zure appels, om een haringsalatje gereed te maken.
Zoo ze mij zag, ving ze aan te lachen, en zei:
Jongen, g'hebt een goe' neuze ; wat meent ge,
indien ge dezen avond hier bleeft, en een lepeltje
sala meê at ? is
Met alle plezier, # wou ik zeggen ; daarmeê
wierd het mij gansch curieus voor de oogen:
juist over de kom met de haringsala danste, alsof het behekst ware, een dauwdropje aan mijn
tante heur neuze ; 't wiegelde dan boven, dan
onder, dan rechts, dan links en ik stamelde
gansch perplex : y Navolgens dat het valt # 3 --u Wat zijn dat voor domme toonen, is zei de
tante gestoord, en schudde verbitterd met den
kop. — Pardaf ! daar lag het te midden in de sala.
Sedert dien tijd ben ik van mijne haringpassie
volstandig genezen.
II

II

II.

MOEDERS KIND.

Zoo loos als een bie, en flink lijk en vinke
Was hij van jongsaf het a Moeders Eind is
Hij ving de grootste deugenieterien aan;
De Moeder die had heur vermaak nog daaraan.
Hij snapte de knikkers van zijne vrienden op.
De Moeder, die hief hem het rokske niet op,
Hij schrikkelde de school en de christelijke leer,
De Moeder, die meende : dat is kindermanier.
Hij lag op straat in stede van thuis stil te blijven,
De Moeder zei : dat zal de Pruis hem verdrijven!
Maar als hij de kinderschoenen af had gelaten
Had zij van den jongen een domgraaf 4 gemaakt.
Hij vloekte en smoorde lijk een voerman
Niettemin hield zijne Moeder hem nog voor een engel.
Doch als nu de laatste groschen op was
Daar gingen zijne moeder de oogen eerst open.
Daar was het te spae; heur herte brak in nood;
De moeder zei niets meer ; de moeder was dood.
.

En weet gij lieden wel wat dat kindje nu aanvangt?
Het zit in den Ommegang i — als bedelaar.

i. L'Étude, zoo als ze te Rousselare zeggen.
2. Beroemde schoolmeester tot Aken, gelijk M. Van Oote-

ghem, zaliger, te Ingelmunster.
3-'t Hangt er van af!
4. Kwast.
5. De Pand rond de hoofdkerke.

Ro,4vid den Heerd
HET HOF TE MUIZEN HOI, IN DEN GEUZENTIJD
Vervolg van bladz. T 3.
VI.
Een verschrikkelijke nacht.
ELHAAST is alles stil in de pachthoeve.
u 't Geuzenpaar reeds bedaard, en
de dienstboden vermoeid, zijn in een diepen slaap
gevallen. Buiten aleen is er onrust, de wind
huilt in het donkergroene loover van een aantal statige denneboomen die den tuin versieren,
en mengt zijn naar geluid met liet verstervende
gejammer van den dwalenden hond. Pikzwart is
het nachtfloers, en niet een blijde sterreken pinkt
aan het somber hemelgewelf.
Twaalfuren, dit akelig uur der schimmen, was
nauwelijks op de vleugelen des wouds van uit SintAdriaansabdie 1 en van op Sinte-Bartholomeus-'
toren, over berg en heuvel rondgedregen, of plotseling is gansch de hoeve als door een ontzaggelij k
leger helsche geesten stormenderhand ingenomen. Ontzettend was het gebulder van het vee,
liet gejammer van de peerden, akelig het gehuil
der honden ; ijsselijk bovenal het getier der toegemeste zwijnen, tot zooverre dat men zoude
gezegd hebben dat hunne hokken en 's landsmans woonhuis de twee mikpunten waren van
gansch de helsche bestorming. Ja, de aarde, als
in hare grondzuilen gehakt, waggelde afgrijselijk
en een laaiende vuurbol, door eenen wrekenden
draaikolk voortgezweept, vloog met Bene ontzaggelijke snelheid schuifelend rond de gedoemde hoeve.
a Die ijsselijke bezitneming der helsche geesten duurde zoo men zegt, lang, zeer lang ; menigen vertellen tot aan het krieken van den dag.
Wat er ook waarheid van zij, weinig hebben
wij ons daarmede te bekreunen; de droeve gevolgen van dien verschrikkelijken nacht hebben
wij aleen na te speuren.
Hewel, gaan wij dan voort.
De dag breekt mistig en somber aan. Langs
alle kanten, uit stal, uit schuur, uit wagenhuis
ziet men den eenen voor, den anderen dienstbode
na, bleek en verslepen, voorzichtig het hoofd de
lucht in steken. Allen zijn als stom geslegen;
II

niet een durft een woord over de afgrijselijke
verschijnselen wagen; allen vreezen nog de nachtspooken weder uit den afgrond op te wekken.
Zij staan daar als verlamd, verplet onder het
gewicht der rouwige gebeurtenissen.
Eindelijk, op een wenk van den braven
Pieter, naderden zij bevend de nog geslotene
keukendeur, kloppen, schudden de hangsels...;
maar te vergeefs pogen zij hunne slapende
meesters te ontwaken.
y Van kloppen en stooten moede, het hert
met angst en vreeze bevangen, besluiten zij als
eenigste middel om binnen te geraken, het kloeke
slot met geweld te verbreken. Welaan, zoo gezeid, zoo gedaan ! Een machtige disselboom, aan
den wagen ontleend, wordt bijgebracht, een
geweldige stoot ploft neder op de deure. Slot en
deure kraken, en vliegen open.
Hemel, welk een ellendig schouwspel doet
zich voorde verbaasde oogen der dienstboden op!
Keuken en naburige slaapkamer ontvouwen het
afgrijselijkste aller tooneelen : de zwartverbrande
muren zijn met bloedige kruisen doorteekend;
stoel en tafel, wandsieraad en huisgerief liggen
verbroken, en in verwarring aan de vier hoeken
der plaatse gestrooid ; en te midden •van den
pikzwarten vloer, als in eenen offerstapel opeen
gesmeten, tien tot berstens toe vette zwijnen,
ten polveren verbrand, op wiens verkaste rompen
als wraakvolle tooisel de gemartelde lijken van
het gedoemde paar uitgestrekt liggen.
Een schreeuw van angstigen afkeer ontvloog
aller borsten ; en, als door Gods hand voortgezweept, verlieten zij allen in snelle vlucht de vermaledijde hoeve , overal aankondigende de verschrikkelijke uitwerksels van 's Hemels rechtveerdige wrake.
N
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Het naclz tspook.
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i. Een aloude Benediktinerklooster ten jare io68 in Geeraardsbergen van uit Dikkelvenne overgebracht, en aan sintAdriaan toegewijd.
1. Sint-Bartholomeus, hoofdkerk der stad.

2I

N Pieter, de brave deugdzame Pieter,

wat is er van dien vroomen man gewor.
den? w was mijne nieuwsgierige vrage.
Pieter, a 0 beste vriend, vervolgde grootvader, « Pieter was aldus op eènen nacht de eenige
wettige erfgenaam van de erve, en van de onafmeetbare schatten van den ontaarden zoon en
vrekkigen heiligschender geworden.
# Maar die godsdienstige en rechtveerdige
christen kon niet lange liet gevloekte huis bew•owonen. Alles gaf hem afkeer, alles verontweerdigde zijne rechtschapene ziele, alles baarde hem
1
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afschrik, en bovendien de vloek Gods was 'over
dit ellendig oord zichtbaar nedergedaald.
u Al wat leven had, scheen aldaar in zijne
kiem geslegen te zijn. Vee, peerden, schapen,
honden, hoenders, stierven de eene voór de andere na, zoo dat welhaast alle leven daar scheen
onmogelijk te zijn geworden.
En, o afgrijselijke boetpleginge, welk een
schouwspel deed zich daar niet dagelijks op? De
kloekmoedige ziele moest er bij versmelten lijk
de sneeuw voor de zonne, want bij de vertellinge
zal het bloed ons in de aderen doen stelpen.
u Niet eèn nacht sedert de afgrijselijke voorvallen welke ik daar kome af te schetsen, niet
eèn nacht ging er voorbij, of juist op twaalf uren
zagen de eenzame en verschrikte inwoners der
hoeve te midden van bovennatuurlijk vuur
de schimmen der onbermhertige afgestorvenen,
voor het zwijnenhok de stroomen stinkende
melk komen opvreten, deze koten tusschen gehuil en gekerm binnentreden, zich aldaar verscheuren, om, na eene woedige worstelinge,
bulderend weder buiten te springen en Enel als
de bliksem westwaarts tusschen de zwarte denneboomen van den tuin in suiferachtigen rook te
gaan versmelten.
Een diepe zucht klom gezamentlfjk uit onze
borsten op, en als door eene onzienbare macht
gedreven, ik zoowel als vader, zegende mij met
het teeken des heilig Kruis, opdat de goede God,
alle kwade driften, alle kwade geesten verre van
ons zoude verwijderd blijven houden.
u Pieter, de deugdzame eigenaar van het hof te
N

ii

Muizenhol,

u

ging grootvader voort, alsof hij

haast hadde zoowel de vervaarlijke gebeurtenissen van kant te zetten, als zijnen geschokten
geest door heilzame gedachten te verkwikken,
Pieter kon niet langer aan zoo nare verschijnselen het hoofd bieden.
Zeker was hij nu dat God in zijne oneindige
rechtveerdigheid de hoeve met doemnis had
geslegen; zeker was hij dat de schatrijke fortuin,
opbrengst ten meederen deele van moord, plunderinge en heiligschendenden diefstal hem tij delijk en misschien eeuwig ongeluk moest over het
hoofd halen . Ook ,na wijzen raad,gebed en beproevinge, besloot hij de wereld te verlaten, de laatste
dagen die Gods bermhertigheid hem op aarde
nog liet, in boetveerdigheid over te brengen; en,
indien er iets mogelijk was om de rampzalige
zielen der afgestorvene vrekken ter hulpe te
komen, hunne schatrijke fortuin den Ileere toe
te wij den. a

VIII.
De monik.
ENIGE dagen na de gebeurtenissen

welke ik daar kome te vertellen,
telde Sinte-Pietersabdie te Gent
eenen leekebroeder te meer, welke onder de
kloosterlijke kap genade voor zijne ziele en voor
de ziele van Frans, den ontaarden - zone van
Cornelis Verplanken, alsook voor zijne schuldige
echtgenoote, was komen afsmeeken.
a► Pieter, of beter broeder Benedictus, leefde
nog lange jaren tusschen zijne menigvuldige
kloosterbroeders, bereikte een hoogen ouderdom en stierf gelukkig en gerust, rijk in verdiensten voor God en voor de menschen.
Ziedaar, vriend, u zegde al eindigende
de diepgetroffene en vermoeide ouderling, u ziedaar hoe deze hoeve in 't bezit van Sint-Pietersabdie kwam, er in bleef tot den dag dat de
afschuwelijke rooversbenden der Fransche sanculotten ons Vaderland weder binnen :.toi melen,
en gelijk in den tijd van Frans den Geus, kerk,
klooster en hoeve kwamen vernietigen of in bezit
nemen. u
Grootvader zweeg, terwijl een traan van aandoening over zijne wangen afrolde ; daar ik
tusschen de herte'ijkste bedankingen hem eene
warme hand drukte, de kamer verliet, en in de
diepste bedenkingen, den weg naar Geerardsbergen weder met zonnesching in de lucht en
modder onder de voeten, insloeg.
II

B. DE L'A.

II

INHALING VAN EENEN PASTOR.

S,

Wees welkom in den schapenstal
door sint Louis bewaakt,
waar elke burger rust en vreê
en zoet genoegen smaakt ;
waar liberaal en geus en smaus
als onbekende zijn,
waar God geëerd wordt en gediend:
wees welkom Messelijn.
En Sint-Louis, proficiat....
geen beter kan er zijn;
nu dat gij d'heer van Baeten hadt
als Joseph Messelijn ;
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Van Baetén maakte groot en schoon,
hij schiktede alles fijn;
en, loont hem nu verdiende rust,
hij hoopt op Messelijn.
Ja, Messelij n, gij zijt de hoop
van g'heel uw Sint-Louis;
en daarom is het al verheugd,
zoo vlijtig en zoo blij.
Het steunt op u, en 't steunt er wel,
want 't steunt op eenen boom
die kloek het ongewee^r zal trotsen
zonder vaar of schroom.
Geleid die kudde naar Gods wil,
geleid ze naar uw hert,
versterk ze als 't onweder briescl it
en heel ze in pijn en sniert.
Geleid ze steeds met vaderzorg
lang 's Hemels stille baan,
opdat gij voor den throon van God
met haar moogt rechte staan.
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EN schrijver die g errze van alles wat schrijft, maar
liever zijn name in de penne laat, verdedigt in
't Burgerwelzijn van Zaterdag, 9 dezer, 't gene geschreven wierd in 't verslag der laatste feeste van den Broederbond wegens het lied Hallet(7reiz van Frans De Coninck. Hij
en heeft mij niet overtuigd. Eene critica van een muziekstuk,
gesteund op 't gedacht dat de muziekhandelaars het slechts aan
eenige bevoordeeligde stemmen zullen verkoopen, schijnt mij
weinig grond te hebben. M. De Coninck schrijvende voor
barytotvstemirie, heeft gebruik gemaakt van de uitgestrektheid
zulker stemmen. velen zeggen baryton t:: zijn, die slechts zeven
of acht volle tooien stemschade hebben. Een componist is niet
gehouden dit in te zien : hij schrijft voor de stomme zoo zij is.
En wat aangaat dat M. D-, Coninek een jonge beginder zijnde
zou moeten aldus schrijven dat alle brokkelaars met zijn muziek
wegkennen, dat is M. De Coninck eerre te geweldige kaaksinete
geven.

NTVANGE:N brief en postwissel van M. Adolf De
I'rince te Robaais. I)aink en hartelijken groet.

-

Zoo moge uw volk, met u en ons
eens d'Hemel binnen gaan,
in overvloed van vreugd en heil,
voor eeuwig tente slaan.
Dit wenscli ik u uit ganscher hert
als vriend en als Confr,
eer,
en vraag u, vriend, het glas in d'hand
o drinkt met mij 'ne keer.

Passcltcndacli', 28 Oct. i 880.

iE. Di.

IT Schaa.rbcek komt mij Posteure's ii laatste woord is
toe.

a Verre vn mijn streke, i, schrijft een vriend van
R. n. II., N deed het mij rechtzinnig deugd, hier in 't gewoel van
d'hoofdstad, Posteure's rijmtjes te vinden in Ra,zd den lieerd.
Zie hier eene variante op zijn laatste woord. Volgens (lat ik
hoorde vertellen, antwoordde de maal aan degenen die hem
korts voor zijne dood wilden moed geven op beterschap :
n Neen, neen Posteure
en komt er nies nier deure;
thier en een Gure

ligt liet kruis al voor zijn deure.
Die zelfste heere vraagt:
M `\'a-rom kan aten niet zeggen : I-h:t ci»e.'hrj'j'i ç huis is tot
asscha en g -uis verbrand ; -- of: IIet c'i:gelukkiç schip zonk
weg in (le golven. -- En -waarom kan men wel zeggen : IIet
o1z 'buX'kegla1lal werd kaal geplunderd ? u
Hij belooft verders met den eersten twee legeln(lckens te
zenden, die zullen weekcm zijn.
-

OIIAN Winkler heeft een lofvollen artikel geschreven
in den _ter t_ flc'^z»r/flc'î, over het GIossaire van Edie.
VAN HIER Eti VAN 1A,I:)ERS.
RIEND L. S. schrijft mij als volgt
N I.se lieer P Willens mica: eens de bemerking in
de Revue Crtholique dat wij, Vlamingen, zeer dikwijls
tot de vete komen van de geleerde werken en belangrijke
studiën die er in Belgenland verschijnen, bij middel van duitsche en fransche tijdschriften. Dat gebeurt iedereen en zal
gebeuren zoo lange er geen band van eenheid en samenwerking
tusschen de geleerden bestaat. Zoo lazen wij over tijd in een
fransch tijdschrift dat het XVIe jaar der kostelijke .4itnalectes
,pourr servir á« l'Jiistoire eccl/siastique de la Belgique zeven oorkonden mededeelde aangaande liet begijnhof van Mechelen,
van 1283 -98 tivanof de zesde hoogst belangwekkend was voor
de geschiedenis der dietsche tale. Moeten wij niet bekennen
dat de vreemdelingen meer prijs hechten aan onze schatten
'dan wij zelve? Wie rond onzen heerd onderzoekt er eens de
-taalkundige weerde van dat stuk? r

G., illiard. Mij keurt nogtans af dat het geschreven
zij in liet Fransch. Dit zou ik ook doen ware 't niet dat dit
Glossarr;.• gemaakt is als vervolg en onder cie tafels komt van
den .Tnvcizt.airc des .l r chk..-e.s van Itrugge, uitgegeven door
M. Gilliodts-Van Severen, in fransche taal. M. Gailliard kon
niet anders doen dan hij bedaan heeft.

AD. D.

UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
ONZE WACHTER, Sept. 1882. Inhoud o. a:
10 .Tiet Dar,ewi,,is»ie ( Vervolg) van Dr P. J. F. Vermeulen.
't Gebeurt somwijlen in onzen tijd dat wij al niet eens te midden
het worstelen eene korte en grondige wederlegging noodig hebben van het een of het ander valsch stelsel. Hier wordt het
Darwinisme, met een groot getal bewijzen tegen iedere bewering
van 1)arwin,omver geworpen. I)it laatste hoofdstuk handelt over
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den natuurkeus in den strijd om het bestaan. Dr Vermeulen
bewijst: I° dat vele zintuigen en bijzondere eigenschappen die
physiologische weerde bezitten door natuurkeus niet hebben
kunnen verkregen worden, zulkdanige zijn die al een involkomnen
of verontwikkelden toestand kunnen nuttig zijn, lijk bij v. de
steert der herkauwers ; II° dat de morphologische eigenschappen die meest de eigenaardigheid van ieder soorte vaststellen,
door natuurkeus niet kunnen gevormd worden, omdat zij
nutteloos zijn in den strijd om het bestaan, en dat de natuurkeus
bij gevolge het ontstaan der soorten niet en kan uitleggen;
III° dat wij nievers rondom ons onder de levende wezens een
strijd om het bestaan in den zin van mededinging tusschen verwante vormen, met overlevering der geschikste en uitroeiing
der zwakkere, geware en worden.
2" Duitschland teg_n h:t einde der Middelleeuwen. ( Vervolg)
door F. Becker. Hier maken wij kennis met de leermeesters der
duitsche jeugd in de ontelbare gestichten van middelbaar onderwijs, met de oude duitsche humanisten die geheel anders als
humanisten van tateren tijd, met hunne liefde voor de klassieke
letteren, christelijke opvatting van 't leven, reinheid van zeden,
eerbied voor de Scholastica en de middeleeuwache geleerdheid
en beoefening van de moedertale en 't vaderlandsch boekstafwezen paarden. Wij maken ook kennis met de studenten van
dien tijd, met de boeken der Ouden en der Heilige Vaders die
zij moesten leeren, alsook met hunne vermaken en schoolgebruiken, met 'de studenten feesten die zij vierden.
COMMISSION ROYALE D'HISTOIRE, COMPTE-RENDU S. IV,

is, en 'k zou durven wedden al dat gij wilt, dat
indien het eene bekende spreuke is bij 't volk, zij
niet en wil zeggen, hij is goed van betalen of
hij betaald goed. t
Ik peis dat het moet negge zijn (met eens n),
en dat negge, een woord is, in gebruike bij de
wevers en bij de lakensnijders, maar wat het
juiste beteekent, en weet ik ook niet.
t: Goed van negge zijn, # beteekent goed zijn
van aard, en dat iemand dat zou gehoord hebben
in omstamdigheden die het bepaalden tot den zin
van, u goed te betalen a is wel mogelijk. — ' t Gij
moogt gerust zijn, dat volk is goed van negge. t
Men zou toen ook niet moeten veronderstellen,
dat die iemand van R. D. H. in kennisse is met
iemand die geene 1 en kan uitspreken achter
eene n .
il

Te Brugge zeggen ze zelfskant in plaatse van
negge. Edge is een engelsch woord, dat beteekend, het scherpe, de snede ; ik peis dat egge ook
vlaamsch is.

T. X. Iie bulletin. Inhoud o. a:
zo Note sur les publications jartes h l'Itranger et qui contiennent
des faits ou des docaiments relatifs h l'histoire de Belgique, par
M. Ch. Piot. I Constantin Höhlbaum, Hansisches Urkunden-

Gij zijt grond leeg, zei men aan iemand die
te leeg was van te zien werken.

buch. In al de boeken die middeleeuwsche bescheeden bevatten
over nijverheid, kunst en koophandel treffen wij stukken aan
die bronnen zijn voor de geschiedenisse van Vlaanderen. Dit
boek bevat o. a. verschillige stukken aangaande lakens van
Poperinghe, en brieven van vrijgeleide voor kooplieden van
verschillige landen in Vlaanderen..... IV. Duchet et Gery. Cartulaires de l'Eglise de Térouane. Aangezien het bisdom van Terenburg uitstrekte over de dekenie'n van Iper, Poperinghe, Veurne en Nieupoort, bevat dit boek verschillige stukken
die betrek hebben met Alveringhem, Beveren, Dixmude, Vormezeele, Veurne, Meessen, Nieupoort, Iper en Poperinghe.
2° Un frag eerst de conj'te d'hótel de Philips de Thiet:e, ruward de Flandre, par M. Ch. Piot. Dat is een brokke van een
rekeninge zonder opschrift, handteeken of jaartaal. Uit den
inhoud heeft M. Piot kunnen bepalen dat het een stuk was uit
onzen heldentijd. Uit de rekeninge blijkt het waar de Ruwaart
van dag tot dag reisde en verbleef. Alle weke treffen wij het
volgende aan: a Item offres et aumoisnes de ce semaine VIId;
pour offres et aumoisnes de ce semaine IXd; pour offres et aumoisnes XXIIIs. • H. S.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

N° 2, blad. i6, Waar 't vliegen wil, bestaat er
een onverschil tusschen iemand en zijnen vriend,
en 't dunkt mij dat zij er alle twee nevens zijn.
Zonder nu wel te kunnen zeggen waarom, ik zou
durven honderd leggen op een dat, is hij is goed
van leggend geen vlaamsche spreekmaniere en

De grootste keus van stoven, bedden, hofmeubelen, allerhande keuken- huis- en tafelgerief,vogelkooien, en vele andere
voorwerpen in ijzer, zink en blik : te vinden in de zes magazijnen
van Hri Vuylsteke-Knockaert, i 2, Academiestraat te Brugge.
In zijn werkwinkel, herstelt men alle voorwerpen die zijn veelvoudig ambacht betreffen.
** In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groeninghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
• *4 Th. De Vuyst-I)hont, nieuwstraat, 8, Brugge, laat weten
aan de Heeren Pastors dat hij hem gelast met alle slag van
kerkornementen, kasuifels, kappen, dalmatiken, velums, pelders, vanen, in allen stijl en aan allen prijs. Zijn huis is sedert
lang bekend als een huis van vertrouwen, dat goede ware levert
en nauwkeurig uitvoert wat gevraagd is. Hij borduurt in goud
en zijde, figuren van heiligen, die gelijk geschilderd zijn, zoo
fijn zij uitgewrocht worden. Genadige prijzen.
** Vijf liederen, getoonzet door E. 13. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,1 Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. A. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

6fab Serfisítttt a[Pe atetbage. £se uitgeer woont in be
ffiariaftraat 2, te 13ca!gae. 10rij6, op Sooctianb te Beíafen : Soor
Zefgentanb 5 frank.; Soos Buítenfanben ben pofEptje ecBíj. tien
kan ínfctJríjSen óíj at be 10ortmeefterer 'g fanbó.
J^et

'

Xc#ttienfte 3aar.
110 4.

VAN DEN MENSCH OP DE AARDE.

Vervolg van bladz. 19.
OE komt het dat al de bijzondere
bewegingen, die vrijwillig zijn, geen
algemeen wano rder veroorzaken?
Hoe blijft het order bestaan?
Vooreerst, dat is : het order van Gods schepping blijft bestaan spijts al de vrijheid en de onwetendheid en de boosheid van den mensch, en
of en verstonden wij geenszins hoe dat het mogelijk is, wij en zouden daarom niet moeten laten
van zeggen : dat is.
Maar wij kunnen gemakkelijk vatten hoe dat
mogelijk is voor God.
Toen Hij de wereld schiep, Hij zag al de bewegingen van de menschen en al de gevolgen ervan;
Hij wist zelve wat al de mogelijke menschen
zouden doen in zulke en zulke omstandigheid. En
die kennis heeft God geleid in het scheppen en
in het schikken van de aarde -- om de zaken
uiteen te doen gelijk zij voor ons krank verstand
vattelijk zijn.
Hij heeft de wereld zoodanig geschikt dat wij
zelve eenigszins kunnen voorzien dat en hoe het
algemeen order niet en zal gestoord worden, niet
en kan gestoord worden door den mensch.
De mensch is vrij, maar dat en wil niet zeggen
dat hij almachtig is.
Hij en kan het algemeen order niet stooren: hij
en kan hetniet stooren in Benen keer, in eènen
slag zou ik zeggen, en hij kan het ook niet stoo-

4t1 ^onba in ben .ïbent.
24 f' ecem6 ee 1882

.

ren alleengskens, het eene deel achter het ander.
En dat moet wat nader uitgeleid worden.
De menschen en zullen zekere wanorders niet
te wege brengen, omdat het buiten en boven hunne
macht is.
Indien den mensch bijvoorbeeld eene sterre in
den Hemel haren loop kon veranderen:
• Ik zag den hemel blind, de sterren overhoop,
Wanorder, order en geschiktheid overzompelen. .

Maar de mensch en zal dat niet doen, omdat
het al zijne macht te boven gaat.
Andere wanorders zouden te wege gebracht
worden, indien al de menschen overeen kwamen
om iets te doen dat tegen hunne plicht is, of dat
strijdt met al hunne natuurlijke en geweldigste
genegendheden.
Maar al de menschen zullen daarin niet overeenkomen.
Ieder mensch die nu op de aarde leeft, zou
kunnen laten van kinders voort te brengen of zijn

zelven te kort doen. Maar zij en zullen dat nooit
altemale doen, wij zijn daar zoo zeker van als
van ons eigen bestaan.
Gelijk men kan voorzien dat er eenige alzoo
zullen te werke gaan omdat het mogelijk is, zoo
kan men voorzien dat zij altemale alzoo niet en
zullen te werke gaan, omdat al de menschen
nooit- al en doen wat dat zij zouden kunnen,
noch in goed nochl in kwaad. De menschen
zullen het order van de wereld niet in eènen
keer stooren, omdat het hun stoffelijk of zedelijk
onmogelijk is.
Maar zullen de vrije bewegingen van den
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mensch geene gedeeltelijke wanorders te wege
brengen die op malkander volgend, en bij mal.
kander gevoegd, op een algemeen wanorder
zullen uitkomen ? Neen, om reden dat alle bewegingen naar het wanorder, bewegingen veroorzaken om het order te bewaren en te verdedigen,
zou men mogen zeggen.
Dat is duister omdat het algemeen is.
Metst eene stalen roede met het eene ende in
den muur, trekt toen het ander in de richting
die gij wilt, zoolange als dat gij de roe niet en
breekt, zij zal geweld doen om weder rechte te
komen, en van met dat zij los is, zal zij gedurig
in beweging blijven, tot dat zij weder rechte is.
Geheel de nature is alzoo geschikt.
Als de wonde niet doodelijk en is, zij geneest
haar zelven, in een lichaam dat gezond is.
De mensch zorgt en waakt meest van al, om de
soorten van planten en dieren te bewaren waarvan hij, in den strijd om het leven, de ergste vijand is.
De mensch en zal geene nieuwe soorten van
planten of dieren doen geworden. Het leven door
twee dieren van verschillige soorten voortgebracht, is in het algemeen onbekwaam het leven
voort te zetten, of, is het vruchtbaar, de dieren die
er van voortkomen, keeren allengskens tot de
eene of de andere soorte weder.
Al de wetenschappen zouden ons bij duizenden zulke voorbeelden leveren, hoe de nature
gedurig werkt om haar order te bewaren en te
verdedigen.
Onze aarde is geschikt voor den mensch, om er

gen voedsel van andere diertjes opgeëten wordt.
En dat zijn bewegingen waardoor de natuur haar
order bewaart en verdedigt.
Maar hier staan wij voor eene nieuwe vrage,
waarmede wij dit hoofdstuk zullen sluiten.
De mensch kan, uit onwetendheid of uit boosheid, zijn eigen zelven en anderen beschadigen,
zonder het algemeen order te stooren, of te
kunnen stooren.
Dat is het kort begrijp van hetgeen wij komen
te zeggen.
Maar onze boosheid daargelaten, om aleenlijk
te spreken van onze onwetendheid, de mensch,
en hier ligt de moeielijkheid de mensch
ondervindt dat hij kan missen, en als hij mist,'t is
omdat zijne bewegingen gevolgen hebben die hij
niet voorzien en had.
Maar de mensch en kent nooit al de gevolgen
van zijne bewegingen; hoe durft hij dan nog
eenen voet voortzetten, hoe durft hij nog roeren?
Dat komt, in den grond, uit een ingeboren
betrouwen op Gods Voorzienigheid, die de wereld
zoodanig geschikt heeft, dat wij gemeenlijk de
onbekende gevolgen van onze bewegingen niet
en moeten vreezen, als wij met voorzichtigheid
te werke gaan.
Zonder die schikking ware de nature voor ons
een monster, waarvan wij eiken oogenblik het
geheim zouden moeten raden om in gevaar niet
te zijn van gescheurd . of gebrijzeld te worden.
De nature en is dat monster niet: wij doen
stille ons werk voort, en als onze bewegingen
slechte gevolgen hebben, 't en zijn geen geheime,

op te 'leven en te vermenigvuldigen, en al de onwetendlieid en boosheid en vrijheid en zal niet

't zijn ei. waar opwij, meest uit onvoorzichtigheid,

maken dat zij daartoe niet meer bekwaam en
is; al de bijzondere en plaatselijke wanorders die
hij kan voortbrengen, keeren weder tot liet order.
Maar de mensch kan, uit onwetendheid of uit

boosheid, werken doen die voor hem en voor anderen schadelijk zijn, ja die hun liet leven kosten.
Ik kan mijn. zelven laten uithongeren, de moeder kan haar kind vergif ingeven, ik kan op het
ijs gaan voor dat het sterk genoeg is, en versmooren, enz.
Wij kunnen zelve werken doen die voor verscheidene geslachten, in geheele streken, schadelijk zijn.
Met te vele busschen uit te roeien, kan men
geheele landen ongezond maken en hunne vruchtbaarheid merkelijk verminderen.
Met zekere beesten te geweldig te vervolgen,
kan de, mensch maken, bijvoorbeeld, dat zijn ei-

niet gepeisd en hadden.
De onkenlijke gevolgen zijn gemeenlijk ten
onzen voordeele.
Eene streke wordt gezond met bewrocht te
worden.
Groote werken kunnen groote schade veroorzaken, maar die gevolgen kunnen ook gemakkelijker voorzien zijn, vermits zulke werken de tusschenkomst van vele werkers vereischen.
De onvoorzichtigheid en de kwá wille van den
mensch leggen ons vele ellenden uit, die wij gemeenelijk aan de natuur toeschrijven, zonder
te weten wat wij zeggen.
De natuur en is geen monster, zij is het werk
of liever de werking van God, vol meèdoodoogendheid voor onze onwetendheid en altijd
gereed hare nuttige geheimen te zeggen, als wij
ons de moeite niet ontzien van ze te ondervragen.
Nieuwe kennissen kunnen met min werk meer
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doen voortbrengen, en bijgevolg meer menschen
op de aarde doen leven.
Maar de mensch en mag, in al zijne wijsheid,
niet vergeten dat onze aarde maar een begin en
is. Vergeet hij dat, hij en zal in zijn zelven
niet anders meer kennen alseen noodlottig slachtof 'er van de natuur, en in de natuur een monster
dat vele wreeder is als het oudste monster sphynx
aangezien het niet en kan baten haar geheim
te raden. Zij zal u eerst of laatst onder hare tanden verscheuren.
De mensch is sterfelijk, en de aarde en is de
opperste volmaaktheid niet.
Al de ellenden van dit leven kunnen een middel zijn voor den mensch ons zijn waar en eeuwig
geluk te bereiden.
Het leven olp deze aarde en is maar de botte
van eene bloeme, die moet opengaan in den
Hemel — en de dood zelve is de weg naar liet
ware leven

Zijn beentjes in twen,
Ton heeft liet puidje maar één beentje meer.
Trappelt den mol in d'eerde;
't Mannetje rijdt te peerde,
Te peerde al op een' bezemstok;
't Kindetje zal litn Benen nieuwen rok,
Eens nieuwen rok niet kanten
En eeu paar agac:inten (?
I:n een paar nieuwe kousen en schon,
Om dat kindetjen aan te doen.

Uit gedane navraag is er mij gebleken, dat men
te Lichtervelde en in de omliggende gemeenten
daarvan ter nauwernood nog het volgende kent.
Het schijnt dat dit stukje aldaar in vroegaren
tijd totaal omgekeerd werd opgezegd:
', '1'rappele, trappele dein mol,
Zoo diep al iii zijn hol ;
'l'ralilnle, trappele (ten puid
Zijne ooggin uit,
Zijn' been'n in twen
'Ton heeft de puid naaar één been.

Varianten van volksdichtjes zooals er door

Gelofd zij Gud vare vrouw-aarde, onze moeder,
Die ons voedt
En behoedt,
En geeft allerhande vrucht en gepintende bloemen en groen.
Gelofd zij mijn God door onze zuster, de dood van den lichame,
Dewelke geen een die daar leeft t' ontgaan is bekwame:
Wee die, die sterven in doodzonde blame !
Gelukkig die naar uwen heiligen «rille zich wel gedragen
Want het tweede sterven nooit en zal het hun schaden,
Looft en cie gehenedijdt mijnen God niet erkentelijken genade,
Eert ende dient hem met grootgin ootnioede. .

^

LOOT EN S en FEYs uitgegeven werden, moeten

er alzoo, te Brugge en in andere plaatsen van
Vlaanderen, bij de macht uit den mond van
bejaarde lieden nog te hooren zijn ; en
indien allen die ziclizelven Vlamingen heeten
metterdaad ook vlaamschgezind waren en in
's lands eigenaardigheden belang genoeg wilden
stellen om het zoogezeid geringe niet te versmaden, dan zouden zij wellicht uitstekende diensten aan taal- en volkskunde bewijzen, met
diergelijke varianten, tegelijk met de nog
ongeboekte liederen, deuntjes, tellingen, tooverspreuken en zegels van allen aard en wending
ol) het papier te brengen, zoo klankjuist en
Ictterjuist als het eiaar mogelijk is. Somtijds
kan een gering verschil, liet weglaten of bijvue' < en van eenen volzin. ja zelfs van een enkel
'oord, in een reeds 1_aekend stukj e, tien geheelen
zin daarvan wijzigen of ophelderen w'at er tot

S. FRANcisco DE SCESE.

;vertaling van (ten E. 11. G. (;ezelle)

:i [J' :1i1=:N ()N1:) I ES f)LKS.

NT)ER. nuinn.icr CXXI:X, in liet voortrefl.lijk werk der F111. L(R)JENS
en 1? EYS, C/ic iets Popitla /Ts flcr1lr(r.îldS ,
leest men, 01) 'blz. 22, liet volgende dichten
IS 1tc,l, niol, waar zit je
T)e niol zit in zien pitje.
\lol, nto1, waar loopt je?
I?e niol looit in zijn Hoopje.
Wel, molletje, hebt gij geen strooi vandoen
Ba, neen ik, zei de mol,
Nlol, mol, niol'
I.n de mol zit in zijti hol. N

Nu, dezer dagen hoorde ik, uit den mond
eener brugsche vrouw, het volgende, dat er min
of meer in verband mede te brengen is:
Trappelt een pubs
lijn één oogsken uit,
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dusverre duisters en verholene in overbleef.
Wie den zin en den oorsprong, ja tijdsgemate
ontw ikkeling, versmelting en verdw ijning zulker

.

poëtische verlatelingskens uit den volksgeest vil
betrachten, zal. •-- en wij spreken bij ondervindinl; -- eenen arbeid verrichten, die veel
aantrekkelijks inheeft, al is 't ook gegrond er
even dra bij te voegen dat al de weerde ervan
slechts in latere jaren zal kunnen beseft worden.
1-leden is men daarvoor ten onzent nog niet
gezeten genoeg : de blaai moet uitgebrand aleer

het diepdenkend oordeel aan de beurt kan komen?
Geerne preek ik dan niet een klein voorbeeld
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te geven ; en stel ik het opzamelen in met
hetgeen mij uit Coolscamp toekwam, misschien
nog met eene taalkundige bijzonderheid er aan
vast:

( Tot de kleine klinderen op den schoot zingt
men aldaar:)
Mille molle martje,
Koopt dat kind een tartje,
Een schuifelink, lekkerdink,
Een visch, een snoek, een paling,
Een paling met een langen steert
X.... 1 en is geen' blanke weerd.

Zoo gauw te Brugge gelezen, zoo gauw daarop, in eventoonige stem, de variante vernomen,
die ik hier mededeel:
Koopt dat kind een kloterspaan,
't Zal met een jaar aIleene gan
Een schuifeling, een lekkerding,
Een beetje van een' paling,
Een paling met een langen steert
X.... $ en is geen pijpe toebak weerd.

Het Coolscampsche is mij des te merkweerdiger, daar ik er de woorden miertje en tartje in
vind, die mij de gelegenheid verschaffen om de
aandacht onzer taalmeesters te vestigen op den
umlaut, welken men, nagenoeg in geheel het
Thieltsche, in de verkleinwoorden hoort welke
eene opene a in hunne wortelsible besluiten, b. v:
Kat = kâtj e ; rat = reitje ; vat = vâtj e ; plaat
(pladijs, visch) = platje ; gat = gâtj e ; blad
bladje; straat = strotje (ook in Brugge te hooren) ; zaat (zate) == zitje, enz.
Daarbij zal ik bescheiden vragen of het woord
mnartje hier niet het evenbeeld is van het hoogduitsche inarclten, en dat nog wel met de eenzelvige beteekenis van vertelseltje? En wat de
zin betreft, is 't geen verkleinwoord van maar,
mare - vertelling, tijding, novelle, = fr. nouvelle, in stede van, zooals sommigen beweren,
= een verloopen vorm van snater of mtrc ? En
wat beduidt dan de aanhef mille ,nolle mnartje
op zijn geheel ? men vindt hem ook onder de
gebrokene vloeken in den vorm van mille-molle

inenten.
Zooveel vragen, zooveel punten ter overdenking, zooveel taalvragen te meer die men ter
tafel brengen en diepgrondig, met GRIMM,
GEZELLE en LIEBRECHT erbij, bespreken en beslissen kan, wellicht?
Wie oogst er andere en betere spreuken en
liedjes uit den mond des volks op ? De moeite is
het toch weerd genoeg. Het werk van LOOTENs
s. Hier zegt men den naam van het aangesprokene kind.
2.

Idem.

en FEYS bedraagt over de 300 bladzijden groot
formaat en levert, lang na zijn verschijnen, nog
stoffe tot onderzoek, vergelijking en studie. En
nochtans, is geheel dat boekdeel, op weinig na,
uit den mond van eène enkele bejaarde vrouw
opgeteekend ! Dat doet mij dikwijls overpeinzen
hoe dat er met ieder oud mensch dat in Vlaanderen sterft, misschien ook zulk een boekdeel
vlaamsche taalgeleerdheid, vlaamsche zeden en
gedachten begraven wordt.
Men overlegge dit ernstig, en tijge ten
arbeid om te redden hetgene er van de oude
Vlamingen nog overschiet.
K. DE FLOU.

VLAANDEREN.
N den loopenden jaargang van de

Revue Catholique van Leuven, deelt
Dom Julius Jonckheere, 0. S. B., eene
reke studie'n mede over den uitleg van het woord
Vlaanderen. Iedereen weet dat men langs alle
kanten gepijnd en gepoogd heeft om dat woord
crux interpreturn in de afleidkunde thuis
te wijzen. 't Zijnder die 't afleiden van vlae,
districtus aquosus (Meyer), van vrij landeren
gekrompen in Vlaanderen (Vredius), van forestlanden, forlanden, Vlaanderen (Charron), van
't angelsassensch fl i jman, fl ijtninb , vluchteling,
(passim), van vollanden, woord uit de oude
oorkonden der wateringen, passend op de streke
en samengetrokken in Vlaanderen (M. GilliodtsvanSeveren), enz., enz. Loquela die thuis is in
de taalgeleerdheid en alderfijnst in 't afleiden
schreef (I I, no i , lfzh. 6) : as terrae plani ties, eene vla
lands (vla, vladen, vladeren, vlagaderen). •
Dat schijnt ons de ware afleiding 1 en zij
diende eens met al de noodige en onwederlegbare bewijzen geschoord en gestaafd te worden.
Pater Jonckheere gaat naar 't latijn om uitleg.
Wij en kunnen geheel zijne redeneering nog niet
mededeelen : hij en is immers nog maar ten halven zijnen weg gekomen. Hij spreekt als volgt:
Flandria, Flandre en komt van 't keltisch niet,
maar van 't vlaamsch woord Vlaanderen. In
Vlaanderen dient de uitgang en om 't ende te
verlangen, hij is parogogique, zoo de Fransch dat
heet. Wij hebben nu aleenlijk Vlaander voor
-

i. Dezelfde afleiding heb ik in 't lange uiteen gedaan in
R. D. H. van 24 Oegst 1872, VII. 335, en ten hoofde van mijn
boekske : Eenige Pastors van Vladsloo. AD. D.
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handen, dat van latijnschen oorsprong is: als
men al de vlaamsche woorden met uitgaande er
thoope zet, nauwkeurig onderzoekt, en in
koopkes legt en kan men 't woord Vlaander
maar in een koopke thuis wijzen, en 't is in deze
soorte van woorden in er die van latijnschen oorsprong zijn. Aangezien Vlaander van 't latijn
komt, moeten wij de wetten onderzoeken volgens
dewelke de romaansche woorden van de linag ara
popularis afgeleid worden, en volgens dewelke
een romaansch woord overgaande tot het germaansch, in 't germaansch gekleed en gereed
wordt.
Pater Jonckheere toogt ons hoe de lettergrepen
uitvallen die de stemzate niet en dragen, hoe de
klinkers en medeklinkers verwandelen en onder
blijven, hoe de germaansche woorden die van
't romaansch komen de stemzate verplaatsen,
zoodanig dat het oorspronkelijk woord onkennelijk wordt.
4p die grondbeginselen steunend, begint hij
den vorm Vlaander te beschouwen en bemerkt
dat waneer er een 1 of n niet r in betrekking
komen, er eene d voor de welluidendheid wordt
tusschen geschoven (kleendc'r, sclzoonder ' ). Met
Vlatriadez• is dit liet geval, en voortaan zal hij
hem aleen niet den vorm Vlaaner bezig houden.
Wij en weten nog nietwaar Pater Jonckheere zal
haven : van nu af meenen wij algelijk al dat hij
verkeerd vaart, als hij beweert tegen de meeninge van Jacob Grimm (dien hij niet aanhaalt)
dat Vlaanderen geen meervoud is. I)at meervoud
blijkt uit de oudste vormen die er gekend zijn:

'landra, Flandcres, Flimelrt's. Flantlria,
.Flandriae. Waar is liet enkelvoud? vraagt Pater
Jonckheere. Ik zal daarop antwoorden dat men
't bestaan van een woord niet en mag loochenen:
wie heeft er geheel de geschiedenisse en de
versprietelinge van een tale in ontelbare gewestspraken nagevorscht ? 'k .Peize dat er redens
genoeg bestaan om Pater Jonckheere naar het

enkelvoud vlade te verzenden (zie L. Meyers,
Woordenschat).

L.S.
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DEN ACHTBAREN WILLEM VAN RENTERGHEM.
GEWEZEN SCHOENMAKER,

geboren te Brugstee o.p den ... November 1782
en vierende
Zijne,: HIontdcrdsten Verjaardag, te Ruddervoorde,

oh den ... December 1882.
Een honderdjarig man te zien, het is een wonder
dat zeldens voorenvalt, ook onder
den zoelen hemel van ons vaderland;
toch is er hier of daar tentets nog een te melden,
die, vromer als de vroomste helden,
spijts al dat tegenwilt, houdt steke en stand.
Zoo zijt gij een, Eerweerde, meer als man en vader,
en, treden wij vandage u nader,
het is met eene zoo groote eerbiedigheid
alsof wij Abraham, alsof wij Noë mochten
bezoeken gaan, of hem bezochten
dien God heeft eerst het leven toegezeid!
I-Ia, ver van ons is al de kracht die hem vervroomde,
dien eersten inensch, die Adam noomde ;
ha, ver van ons, zijn deerlijk nageslacht!
En blijde is iedereen die mag in U bemerken
dc almachtigheid van Item, den Sterken,
die Bronne en Gever is van alle kracht!
Gedankt zij God, die ons, in uwe honderd jaren,
Eerweerde, wilde een voorbeeld sparen,
hoe dat het waar' gegaan, had zijn gebod,
g'eerbiedigd en bewaard, aan allen kracht gegeven
omn langer nog als Gij te leven
en zonder sterven weer te gaan bij God!
Gelukkig kwam daar Een, IIij, God en Mensch te gader,
het neérgevallen menschdom nader,
die Adams schuld, op 1Ieni, aan 't Kruis verhief;
die, stervend, daar hij lag op 't harte kruishoutbedde
ons altemaal de vrijheid redde,
en scheurde in twee'n den ouden schuldenbrief.
Door IIem is 't, Weerde Man, aan U en ons gegeven,
't zij honderd jaar 't zij èèn, te leven
dat leven dat voor eeuwig duren moet;

en, komen wij of Gij, getrouw aan Mem, te sterven,
geen sterven is 't maar 't leven erven,
dat, jong en oud, in Hem, de christen doet!
Leef voort,'n sterf nog niet, Eer%vicerde, en moet Gij lijden,
of meugt Gij U , niet ons, verblijden,
gelijk op dezen dag, nog menig jaar,
in Hem zij onze vreugd, zij ons verdriet geborgen,
die ons alleen kan troost bezorgen
in 't land daar wij naartoe gaan al te gaar!
Gr I DO GEZELLE.
op O. L. V. avond,
Onbevl. Ontvangen, 1882.

KORTRIJK,

i . Hoe durft Pater Jonckheere toch die vormen van de strate
oprapen ? Dat zal vele lieden schroomelijk tegensteken. Dat is
toch weinig edel en deftig.
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weg krinkelt tusschen de vallei, half
weide, half woud. Hij klemt, en bach
ten den heuvel staat de kerktorre.
Eene warme Septemberzonne wandelt zachtjes
hare stralen over het groene veldtapijt. Alles is
rustig, alles is zuiver alles doet mijmeren en naar
ruste streven. En ik...
Kijk! Klak ! Wie rijdt daar voorbij ? Een koetse
waar wapens op geschilderd staan. Zij vliegt
vooruit, stuift met geweld wolken zand omhooge;
een roste kneuvel, het is al wat ik heb kunnen
beschaf en met de doomende peerden die blinken
onder hunne zilveren toomen en pekzwarte kleeding. Van dezen -avond zal het geestig zijn : het
vermaak, wacht u nieuwe rijke ; de zalen van den
edeldom staan voor u open, geld en eere wegen
op uwe schouders. Mocht gij er toch geen misbruik van maken ! Klik ! Klak ! Vooruit ! De
prachtige koetse rolt zeere. Leidt zij naar het
genot, naar het waar geluk ? En ik...
Wij zijn al van Leopold!
Driejongelingen keerden weder uit de kazeerne
naar hunne geboorte streek. Rood van kleur,
blauw van oogen en openhertig van gemoed, zij
gaan daar alle drie arm en arm. De glimlach is
hun onbekend ; maar zij lachen hooge en luide:
zij zingen, geene liedjes die in slape wiegen, maar
oude vlaamsche liedjes die zij op moeders knie'n
geleerd hebben, die vier aan 't herte geven en
kracht aan hunne spieren.
Zij waren welgezind van dezen uchtend : de
E

-

borrel was hun geweer geweest en de vrijheid
hunne deugd.t'Avond zullen zij bij moeder komen

en vragen dat zij een kruiske op hun voorhoofd
duwt.
Zij gaan voorbij, blijde, opgeruimd, vol leven
en gezondheid : het lastig soldatenleven is uit:
het genot van den ouderlijken heerd komt ze te
gemoet. Zij zijn reeds bachten den heuvel, en de
weêrklank herhaalt nog : Wij zijn al van
Leopold!
En ik...
Zijn wezen is blauwendig ; een liksem loopt
over zijn voorhoofd tot nevens zijn rechter kakeben. Zij waren met drie'n die den zelfsten dag
hun dorp verlieten : hij alleen, hij kwam weder.
Zijne kleers zijn ten drade toe versleten, de
zonnestralen, de regen en het poeier hebben ze
van kleur doen veranderen. Hij heeft verre geweest, geheel verre, al het geveste waar de zonne
rijst ; hij heeft vreemde menschen en aardige

dingen - gezien. Met de zelfste schoenen die het
zand van onbekende landen gevaagd hebben,
betert hij nu het gras, waar hij, nog jong, zijn
vaders kudden te wachten leidde. Van al wat hij
gezien heeft, zou een ander een geheelen boek
kunnen volschrijven : hij zal het vertellen, niet
om met zijn eigen te boffen, maar om rond den
heerd vrienden en bloedverwanten te verzetten.
De oude lieden staan hem af te wachten. Zijn
grijsde vader, die nog Napoleon gediend heeft,
is hem ook verwachtende. Daar staat hij boven
op den heuvel, de wind speelt met zijne versletene
veste ; hij zwaait zijne mutse en galmt een zegeroep uit, gelijk hij deed een tijd geleden al den
vijand vervolgend die, overwonnen, op de
vlucht liep. Een roep antwoordt hem ; een
oude man, geleund op eenen eiken stok, komt
hem te gemoet getrakeld. Zij vallen in malkanders armen, dalen den heuvel omleege en verdwijnen.
En ik...
Traagzaam trekt de witte wagen
door de stille strate toen,
en 't is weenen, weenend klagen
dat ze bin' de wijte doen.
Stap voor stap zoo gaan de peerden,
traagzaam, treurig, stille en stom,
en zij kijken, of 't hun deerde,
dikwijls naar hun meester om.
Het is de begraving of liever de zinking van
een eenig kind. Twintig jaar ! De jaren waar de
dichters de jonkheden geerne doen sterven. Jongeling krank van lijve doch sterk van ziele ; hij
zal gaan rusten onder de schaduwe van het zaligmakend kruis, op het kerkhof waar zijn vader
zaliger over vier maanden neêrgeleid wierd, en
waar zijne moeder, overstelpt van droefheid en
krankheden, welhaast zal bijkomen. Bevallige
jongeling ! Gij waart gelijk de lentezonne, die
stralende oprijst, in haren loop warmte en vreugde
I geluk en vruchtbaarheid rondzaait, en snel naar
' het westen nederzinkt en verdwijnt. De Heer had
zijn herte met kostelijke gaven versierd en rijke
genaden verrijkt. Hij is gestorven en a engel in
den hemel n geworden, zeggen de brave lieden.
Hij moge van alle aardsche ellende verlost, in
vrede rusten in den schoot der aanbiddelijke
Godheid. 0 ! de rijkdom had hem kunnen verleiden, de eere hem bekooren en de wereld bittere
doornen door zijne ziel vlechten!
En ik...
Ik zat daar langs den weg, gebogen op mijnen
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wandelstok; de laatste bloemtj es der weide loegen
mij tegen, en de boomen van het woud, verzuchtende onder den zuiderwind, fluisterden in mijne
ooren: ijdelheid der ijdelheden, alles gaat voorbij,
uitgeweerd God aleen. A. S.

VRAGEN EN. ANTWOORDEN.
SCHIJNCKELKE\S KERMIS

Antw. op Vrage no i. --- Den eenen of den
anderen zondag van Baanesse viert Overleie,
te Kortrijk, eene oude vlaanlsche kermesse ter
gedenkenisse van eenen weldoener van de stad,
eenen Ouden wwtetliere van Kortrijk, Schijnckele,
van den welken er moet sprake zijn in een der
brieven van (micron in R. D. 1.1.. alsook in
de Geschiedenis d'r Stad rtrrjh van F rans
De Potter. 1 , Alsdan prijkt het groot wit reuzenbeeld van Schijnckcle te midden de blijde
menigte, op een verhoog in de breide strate
opgaecht. 's Avonds is er verlichting en speelt
het muziek rond het beeld van den volksvriend.
•

'k En nebbe nooit gehoord dat nien zei ; 1 S ch1l,

kelkes kermesse i : maar 'k versta 't geniakkelijk deur 't verspeuren en verwisselen van de
boekstaven ii en 1 op de lippen van •t volk.
't Zijn wel lief hebbers te Kortrijk die x)11.; de
gcscliiedenis: e, de volksgebruiken, ovrc:rieveriii
gen en spreuken die met Schijnckele in verband
zijn zouden kunnen uiteen doen en ons eenen
aangenamen avond r ond Cpn z en heerd vérscehafren.
.. S.

VA:\ IIIE1& i,JN V:1X EIl )El.

:A R zijn JZo g altijd mannen in Vlaanicien die kleengie-ti á411ocg zijn on. tenen Un(lcn H:nnddrij 1

tussc:lie:l cie katholiken al 1c cic vecr;Ee .ier
klassikcn ederoni op te halen. I.:c?istert hoe 'ie naairen der
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't en is niet verstaanbaar dat er entwie daar kan tegen zijn of
van die questie misbruik maken om nuttelooze twisten te stoken:
• Indien men van den eenen kant tegen recht en reden de weerde
en de schoonheid der meesterstukken van de wijsheid, de kunst
en cie poësis der Ouden zoude betwisten, ware het van den
anderen kant een groot gevaar de geschiedenisse van het
menschelijk verstand binnen de palen van de vijf eeuwen die
Christus voorafgingen te willen sluiten. In de opvoedinge van
de jeugd dienen de christene schrijvers die te lange vergeten
wierden, wederom in eere gesteld te worden ; dc heidensche
zullen stand houden in de plaatse die zij van ouds en eeuws
bekleeden op voorwaardeclat zij met het licht van het Evangelie
uitgeleid en verklaard worden. u L. L.
P Donderdag, 28 dezer, 's avonds ten 8, vergadering
van het Davidsfonds. Advokaat Herman cle Baedts
zal eene voordracht geven.

L'I'1'ST. I'JE IN I)E T1JI)SCI-IRI1, •.l'EN.
jat; I..[..wrI N DES CoalatIssIoNs RoYA1.E.S n'Airr wi 1'Aa-

(:1II:uL0G11,. Xx'ie :itiinee, 5 et 6, 1882:.Inhoud o. a:
1"

(re-I L.Zlll/&ur c'^'i.i de It'a'.ren. De verweerde heer onder-

pastur van Raeren heet verscheidene brieven geschreven naar
o:iz, (inas ni.;sie over de Oudheden die hij op zijn pr' chic ontdekt heeft en over cie oude gilde (ier pottel)akl:crs te Racren.
In (lezen tienden en laatsten brief hai dolt hij over de verslagen
der handelingen van die gilde, CO leert ons op welke wijze en in
welke streken de in oners van 1 ieren cle voortbrengselen van
hunne ku nstnijverheid te koop gingen bieden. De pottel.hakkerij l^lu.:ide te fiacren tusschen 1560 en 1620, en was een ware
ktins(e::.i; verviel niet vlet► dcrtigjaricren oorloog, de kunst wierd
van liet cn nll)acht gvmevA, cie onde iver.pen CO (le kenspreuken
1'l.eevetl achter. e?1 zij verging in (len franschen tijd. i)e pa tor
zegeudc: cien laatsten. oven iti 1850.
2° Li's :lfatt 'c's I:%rvtcit:ds all .1L.is .' de .7pics, i' M. J.
Rousseau. 1)e lezers van R. r)..II. die een reizedoen naar Itaalje
en meugen niet nalaten het Museum van Napels te gaan bezoeken. Zij .:1len er verschilt ige sen ilcler' erica n van vlaamsehe
keentenaars aantreffen, cie .1:`^íc':'/?i7l; z•ctn het l^'l ie; vaau Rogier
\^a?lcl(^r \\'t;ydcn, tafereclen van Jan Bre?ílhe1, Joachim Beuc:>tiel.ter, .1lieroar:)^tntis 13, clt. 11enctrik ede Bles, Pourbus, Snijders,
1Oauicl Segher , la.t^.^cn , \latt`hCCI.IkV en Pa:uwel Brilt, mit;garlet s een niec terstitk van ()!iz oude vlaants. he schilderschole,
eet: prachtige drietuiktafel van 1 Ea ns _lletilliiie :J . Rousseau
schrijft IT'»,lwc: 't is bijna twintig ja cï:lf R. n. 11. bewezen.
heeft (lat het snoet Ieniliac. zij•i. I De schrijver h^iiiclell ook over
-

J_ . .tres (" rétien l('s, ir, l iiiiie• laatste: aflevering van Septcnth er-

de mi lc.leleeuwsehhe kunste: maar 't en is niet genoeg een ige

Octoher, 1)1. 389, heul progrLtnlnla over die ciuestie uit een (loco,

fransehe, kli.ikende woorden lijf;: étrcut, o6sezei-, /ir1,,zié, avaf•e,
»t^:ssij, enz. aaneen te schakelen om met recht en reden Gene
kunstschool te veroordeelen.

i. Inderdaad, R. 1). H. zegt daar een woord van, vijfde

jaar, blz. 7, ter gelegenl?eid van een ile Schijnckele die getrouwd
tinas met eene IIardevuustnege, uit sint Bruno 's familie ; huwelijk waaruit wij hebben, onder andere, de 1 Ieeren de 'I'hih::ult
de I3ocsinghe, Baron Joseph Bruno Itervijn cie Lettenhove, cnz.,
zoel aldaar door Omicron aangetegikend wierd. Men loze ook
Frans De Potter 's Geschiedenis der Stad Ii nrírijk, I. 310-312.
Verscheidene dingen dienaangaande zijn zeker nog op te zanten
bij 't volk, Deze verzoek ik den een of anderen Kortri jksehen
medewerker te willen gaan afvragen of afhurken, en dan een
keer van geheel die Schilkenkens kermis te komen kouten rond
onzen heerd. AD. D.
-

PRËc•is HISTORIQT ES n° 12 — Decembre 1882.Inhoud o.a:

1" Ttiia'es sits lor Criti jne laisi' ; ijlre, par Ch. I)e ~heelt. Er is
sprake van de niet geschreven getuigenissen en van de bewijzen
a +rwri in de geschiedkundige Crnrct.tebouaven,kunstgewrochten, munten, wapens, kleedingsstukken, huishoudelijke voorwerpen zijn getuigen voor de geschiedenis. De geschiedvorscher
dient de oudheidkundige wetenschappen te raadplegen en te
putten in (Ie Woordenboeken lijk vieze van V iollet-le-I)uc, in
cie tijdschriften en de verhandelingen deroudheidskundigegilden.
De bewijzen a Priori zijn gegrond op cie beschouwing van de
daadzaak in heur eieren en van alle getuigenissen ontbloot en
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betoogen de vaischheid of de waarheid dier daadzaak voor zoo
vele zij met de metaphysische, natuurkundige en zedelijke wetten die de wereld bestieren, strijdig is of niet.
20 Nouvelles Recherches sur le Berceau des Ar yas, par J. Van
den Gheyn. Men weet dat al de volkeren die arische talen
spreken eens eèn volk waren, het Arisch volk. Volgens eenige
geleerden was dat volk woonachtig op de hoogten van Pamir
in Midden-Asia. Dat en kan niet zijn, aangezien dat de hoogten
van Pamir om des wille van de koude en de onvruchtbaarheid
onbewoonbaar zijn, lijk het blijkt uit de verhalen der reizigers.
Pater Van den Gheyn weerlegt al de schijnredens die de
geleerden trekken uit het bestaan van den mensch, á l'dge
tertiaire, vooraleer het op den Pamir zoo koud zou geweest zijn,
maar dat bestaan is onzeker; — uit de oude sagen van de Hindostanische en Eranische volkeren, maar deze worden verkeerd
uitgeleid en gewagen van den Pamir niet; uit de arische afleiding
van Pamir, maar dit woord is van touranischen oorsprong; —
uit de dierenkunde, maar deze wetenschap en bewijst niets, aangezien wij aleenlijk weten dat onze dieren van Asia komen en
niet dat zij van den Pamir komen, en dat er op den Pamir geen
ganzen te vinden zijn wier name men in al de arische talen
aantreft. 1
H.
S.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

Meest al de lezers van R. D. H., hebben zonder twijfel in de dagbladeren, de schrikkelijke
ramp gelezen die over eenige weken, in eene der
meeste fabriken van Kortrijk voorenviel. Reeds
vierden eenige maatschappij'n feesten ten voordeele van de twee weduwen die op dien ongelukkigen dag hunnen man verloren. Maandag avond
I I dezer gaven eenige liefhebbers weérom eene
muzijkfeeste ten zelfden doele. Ter dezer gelegengendheid heeft de E. H. Guido Gezelle het volgende lied gedicht, dat er gezongen wierd. 't
Verdient bewaard te worden: daarom zend ik het
u om in uwblad op te nemen. - F. C.
Al die een hert hebt en hoort dat men klaagt,
weigert dat hert niet de vreugd van te geven,
toogt u zoo groot als den naam dien gij draagt:
Christenen, menschen, 't is God die 't u vraagt.

In uwen dienst, zoo bij dage als bij nacht,
om uw gezondheid, uw rijkdom te staven,
moedig gestorven, miskend en veracht,
maar niet van u, zijn die dapp'ren, die braven!
Al die een hert hebt, enz.
2

.

Mag die zijn kunst en zijn arbeid u geeft
van uwen eerlijken loonpenning leven,
zoo veel te meer, hem die al dat hij heeft
stelt t' uwen besten, dien moet gij wel geven.
Al die een hert hebt, enz.
i . Voor de ganzen in de arische talen,zie Loquela I no 4 hlfz. 27.

3•
Ach ! zij en zullen, 't is waar, met hun hand
nimmer uw hand noch uw geld meer betasten,
maar, bij dat kruise, op het kerkhof geplant,
zullen hun weezen en weduwen vasten?
Al die een hert hebt, enz.
4•
Neen, dat en zullen zij 1 Kortrijk is groot,
Kortrijk is milde en zijn kind'ren indachtig;
Neen, Vrouw en Kind'ren is • Vaderken ar dood.
Kortrijk en sterft niet, en God is almachtig!
Al die een hert heb, enz.

Te Cortemarck zegt men :
IS Voor de planke geboren zijn, p en dat is:
voor het ongeluk gemaakt zijn.
II Over de brugge rijden,
W en dit bediedt:
toekomen, geen geld verliezen.
u Met de koeibelle naar huis komen, M voor te
zeggen : bloot wederkeeren van eene gaaischieting of zoo iets.
u Tegen den toog schuppen, w is koopen te
borge.
-

Een goed peerd wordt op stal bezocht.

*** De grootste keus van stoven, bedden, hofmeubelen, allerhande keuken- huis- en tafelgerief,vogelkooien, en vele andere
voorwerpen in ijzer, zink en blik : te vinden in de zes magazijnen
van Hri Vuylsteke-Knockaert, 12, Academiestraat te Brugge.
In zijn werkwinkel, herstelt men alle voorwerpen die zijn veelvoudig ambacht betreffen.
** k In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaarusch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglje van Groeninglievelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
„** Th. De Vuyst-Dhont, nieuwstraat, 8, Brugge, laat weten
aan de Heeren Pastors dat hij hem gelast met alle slag van
kerkornementen, kasuifels, kappen, dalmatiken, velums, pelders, vanen, in allen stijl en aan allen prijs. Zijn huis is sedert
lang bekend als een huis van vertrouwen, dat goede ware levert
en nauwkeurig uitvoert wat gevraagd is. Hij borduurt in goud
en zijde, figuren van heiligen, die gelijk geschilderd zijn, zoo
fijn zij uitgewrocht worden. Genadige prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A. DE ZOTTERE-VAN KERSSCHAVER.

g>et Beab Secfcøí;ttE are atecbage. £3e uiteer woont in be
t)acíaftraaí, 2, te ZM9CC- 10M6, op SoocLJattb te BeEaCett : Boor
Ibefgentanb 5 frank ; Soot RoíleHlaWbeH ben poftpríje ec8íj. tien
kan ínfe1cíj8en Bí ae be 10oftmeefteo 's fanbs.
Xcijttienfte daar.
Ino 5.

ROND DEN KERSTBLOK.
ET was bijtende koud ; de wind sneed

en joeg geweldig ; de sneeuw lag drie
voet dikke op den vervrozen grond,
en hong te tintelen aan de blaarlooze takken van
struiken en boomen. Het was een schrikkelijke
Kerstnacht; doch niemand was het zoowel geware
als een arme jongeling die zijn beste deed om
door de witte straten en den verdwelmenden
donkeren zijnen weg te vinden. Arme was hij,
zijne voeten waren naakt en over zijne schouders
lag een versleten mantel, in zijne handen droeg
hij een kleinen reiszak met geheel zijne fortuin,
eenige boeken, erin. Het was een ongelukkige
student. Geheel den dag had hij moedig gegaan
op hope dat hij met den avond aan de stad zou
toekomen. Verloren moeite ; zijne krachten
begeven, pij ne en vermoeidheid overmannen
hem ; spijts alles wilt hij vooruit ; hij stort een
gebed, richt zijne oogen ten hemel, en, uitgeput,
wankelt hij en valt langs den weg. Geen menschenooge ziet hem, geen menschenoor hoort
zijne klachte. God aleen, zonder wiens toelating
geen haar van ons hoofd en valt, ziet hem, hoort
hem zuchten. Hij ligt daar, de ongelukkige.
Het sneeuwt voort, en eenige oogenblikken
later zal hij onder de sneeuw begraven liggen.
Het is in 't herte van den Kerstnacht; zij kloppen op de deur der pastorie van Sneeuwdijk.
Haast u, Mijnheer de Pastor ; iemand ligt
op sterven.
II

N
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Welk weder! men had er geen hond door gejaagd. Doch de priester en peist nog zoo verre
niet ; een mensch ligt op sterven; zijne ziel kan
in nood zijn ; en hij moet ze helpen en bijstaan
in hare reis naar de eeuwigheid. Hij staat seffens
op, en gewapend met de laatste heilige Sacramenten, ijlt hij vooruit naar de aangeduide
woning. Wind en sneeuw en koude en deden hem
nooit deinzen.
Doch eensklaps . blijft hij staan ; zijn voet heeft
tegen iets gestuikt. Hij kijkt, maar in den donkeren en kan hij niets onderscheiden : hij wilt
vooruit gaan, als hij al met eens hoort klagende
verzuchten.
uGoeden hemel! Nriep hij uit, a wat is dat hier ?r
Een mensch in de sneeuw begraven!
En zonder te verletten, valt hij aan de sneeuw
weg te schavelen en haalt den stervende uit
zijn ellendig graf. Het is de ongelukkige student
dien wij uitgeput van krachten langs den

weg

hebben zien begeven en nedervallen, en aan
wien God nu zijnen priester zendt om hem van
de dood te redden.
De pastor neemt hem in zijne armen, draagt
hem naar zijn huis, legt hem in zijn eigen bedde,
en gelukt erin, met zorgen genoeg, van hem tot
zijn zelven te doen komen. Daarna draagt hij de
laatste heilige Sacramenten naar den- stervende
voor wien hij uitgeroepen was geweest.
's Anderdags, als de student wakker kwam,
doolde hij van de gewelde koortsen. Drij weken
lang moest hij te bedde blijven. Onmogelijk
zijne dankbaarheid te beschrijven, zijne gevoelens uiteen te doen jegens zijnen verlosser. Hij
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was afkomstig van treffelijke ouders. Vader en
moeder had hij in korten tijd zien sterven. Nu
stond hij aleen in de wereld zonder vrienden of
magen die hen zijne toekomst aantrokken. Hij.
ging naar de hoogschool en moest advokaat
worden.
Als hij genezen was, wilde de pastor hem
t'zijnent houden en voor hem zorge dragen. De
jongeling wilde niet, en na eeuwige dankbaarheid beloofd te hebben, vertrok hij.

dat het mijne plicht was. Ik wierd uitgescholden
voor vredestoorder, met zijne zweep in mijn
aangezicht geslegen. Erger nog, in plaats dat ik
hem een proces zou aandoen, daagt hij mij voor
het gerecht, beschuldigt mij van hem aangerand
en geslegen te hebben, alsof het geloovelijk
ware dat een oude en zwakke, ongewapende
grijsaard eenen man zou te keere gaan die jong
is, sterk en kloek gewapend.. •
u Heeft hij getuigen
ja, een knecht aan wien ik sedert eenige
jaren de Saramenten heb moeten weigeren,
en die tijdens die zaak twee, drie uren verre
was. n
Daar moet nog recht zijn, is riep de rechtsgeleerde ; • vrees niet, mijnheer, ik neem uwe
zaak in handen en ik zal u doen vrij spreken. is
u God zal 't u bonen, • zegde de pastor met
dankbare stem.
De advokaat pleitte zoo wel en zoo lang dat
de rechters er niet van tusschen kosten. De
priester wierd vrijgesproken.
Den zelfsten avond nog, ging de advokaat
den priester vinden, en na zijne woorden van
hertelijken dank aanhoord te hebben, vroeg hij
hem of het waar was dat hij op zekeren nacht
het leven gered had aan een ellendigen student
die onder de sneeuw moest bezwijken, en of hij
wist waar deze. nu verblijvende. was.
Helaas ! ik . weet er niets van, u zuchtte de
pastor, is ik geloof dat hij dood is, want nooit
had de arme jongen mij kunnen vergeten. p
is Hoe was zijn naam ?
? N

N

Dertig jaren zijn - vervlogen sedert dat de
pastor van Sneeuwdijk in eenen kerstnacht
den armen student uit zijn sneeuwgraf verlost
heeft.
Wat mag er van den jongeling geworden
zijn ? n vroeg men dikwijls den goedhertigen
priester. Doch hij en kon niet antwoorden op
die vraag. Binst eenigen tijd hadden zij malkander brieven geschreven ; maar op zekeren
dag, het was wel vijf-en-twintig jaar, had de
pastor van zijnen beschermeling niets meer gehoord. Hij leefde in het gedacht dat hij dood
was, en bad voor zijne ziele lafenis.
De goede priester was hard veranderd ; zijn
rugge was gebogen, zijn stap onzeker, en zijn
doorrimpeld voorhoofd zei dat zijn geest met
onaangename zaken belast was. Hij was voor
de vierschare gedaagd.
Welke omstandigheden brengen dien grijsden priester voor het tribunaal, ii vroeg een heer
die den pastor zag inkomen. Maar niemand en
S'
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antwoordde. Hij hoorde het volk wel vezelen,

doch geen een en kon of wilde hem zeggen wat
hij verlangde te weten. Nieuwsgierig volgde hij
den priester ; hik zag hem gaan van advokaat
tot advokaat, oproep doen aan hunne gevoelens
van recht en van eere om hem te verdedigen,
en ze verlaten met de wanhoop op het aangezichte. u
u Waarom u niet gewend tot meester Donovan ? p
riep eene stemme uit het volk. De priester keerde hem om, en zag rond naar die hem geroepen
had, met smeekende oogera.
u Welke is uwe zaak dan ? ii vroeg de heer, ik
ben advokaat.
is De deze, antwoordde de pastor. De neef
van den rechter, die vandage als voorzitter zetelt,
is sedert eenigen tijd in mijne parochie komen
wonen. Aardige geruchten loopen rond over
zijne rekening ; andere persoonen waren er in
emengeld. Ik b en hem gaan spreken, overtuigd
11

N

Donovan.

a

En weet gij, mijnheer de pastor, hoe uw
advokaat noemt ? ,,
Goeden tijd toch ! Zou het waar zijn? Zijt
gij misschien bloedverwant van mijnen beschermeling?
is In het geheele niet, mijnheer; maar ik ben
Donovan zelf! Verkent gij uwen dierbaren Edward niet meer? ar
Zij vielen in malkanders armen en weenden
beide van aandoening.
Maar waarom hebt gij opgehouden mij te
schrijven? u vroeg de pastor, terwijl dikke tranen
langs zijne kaken rolden.
u Het is drie-en-twintig jaar geleden dat ik
drie brieven achtereen naar u schreef, en geene
antwoorde ontvangende, meende ik dat gij gestorven waart, en ik heb gebeden tot de zielelafenis van mijnen redder. y
u

is

N
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't Is wederom Kerstavond. De kerkeklok luidt
met volle geweld. Het wit maagdenkleed bedekt de aarde, de takken der boomen tintelen
onder de bijtende koude en klagen onder den
snijdenden wind. Voor de pastorij van Sneeuwdijk komt eene prachtige koetse aangereden.
Een Leer stap er uit, met zijne vrouwe en twee
bevallige kinders, en de pastor onthaalt ze met
de zelfste gulhertigheid waarmede hij dertig
jaar te voeren den armen student onthaald had.
1 Doch de arme student is de rijke advokaat
Donovan geworden. Het geluk en de blijdschap
zijn t'huis in de pastorij ; want vriendschap en
erkentenis hebben, om Kerstdag te vieren, hem
aangebracht die gelukkig genoeg is geweest
zijnen redder te redden. C. A. D.
-

EEN I EELI jItE MISSE.
't

E IIE U RDE te Londen, als de

Kwa^

Bette koninginne tinas.
Daar leefde er een doctor, en zijn
name was Bog ; maar men moest Bogus zeggen
omdat hij zeer geleerd was.
Geleerd was hij en zeer geleerd. Had hij dan
Het
geen boek geschreven getiteld in 't latijn
traktaat van de missen der menschen. n Maar
niemand en wist er van Bogus zijn boek.
Wel twintig jaar en meer had er Bogus aan
gewrocht. Maar daar en was nog geen letter
van gedrukt.
Toch het handschrift, schoon afgeschreven en
net verzameld, stond onder de vensterplate
geschikt en 't besloeg tien folianten... Of Bogus
geleerd was!
De eerste foliant zei welk eene misse het
was van geboren te worden, en dat liet daar de
oorsprong was van alle andere missen.
Het tweede, welke misse het was knaap te
zijn ; verders de misse van jongeling te worden,
groot mensch en ouderling.
Nog leerde men welk leeli j lee missen liet zijn
't land te bestieren, ambachtsman te zijn of
neringdoender, soldaat of kok, gazettier of
zandboer.
In de laatste folianten -- maar, ja, deze waren
nog niet 'opgemaakt dat de missen die de
Staat begaat uit de andere komen.
En zoowel was dat al aaneengebracht en
ineengewrocht, dat men er geen zijdeken uit kon
knippen zonder 't geheele te vernietigen en alles
te doeninvallen.
: W
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En 't laatste besluit, op de laatste bladzijde
van den tiensten foliant was dat het kwaad,
't eenig kwaad de wezentlijkheid is des levens,
en dat men zeggen mag, gelijk twee en twee
viere, dat er zooveel kwaad op de aarde is als
dat er leven is.
Bogus was een geleerd, ja, een zeer geleerd
man.
Bogus en had de misse niet begaan van te
trouwen. Hij leefde in zijn huis, aleen met zijne
meid. Keet, heette de meid; maar omdat ze van
Southampton was, Bogus heette ze Clausentina.
Bogus' zuster, die zoo hoog niet en vloog als
hij, was, van misse te misse, zoo diepe gedaald,
dat ze heur herte gesteld had op een lakensnij der
van Londen-City en datzeermedegetrouwd was.
En ze had de misse begaan bovendien van een
meisje te hebben en liet Jessy te heeten. En
heur laatste misse, na tien jaren huwelijk, was
van te sterven, en heur man den doodsteek te
geven, die niet leven kon zonder haar.
Bogus beging de misse van medelijden te
hebben en Jessy te naderen. Ook" en was 't misschien maar eene halve misse: hij ging op dit kind
kunnen studeeren hoe de kinderen missen.
een"schroomeJessy was zes jaar en blond
lijke misse!
De eerste acht dagen dat Jessy bij den geleerden Doctor was, en sprak het niet : maar
't weende en zweeg.
's Nuchtens van den negensten dag zei het:
'k Hebbe motlier gezien. Zij was glinsterend
Wwit. Ze droeg blommen in den schoot van heur
kleed.Ze heeft ze over mijn bedde gestrooid.Maar
te nuchtend en vond ik ze niet. Geef ze mij, noom,
de bloemen van mol/ier. o
Bog nam zijn penne en zijn tweeden foliant, en
teekende de mis aan. Maar hij bekende, in de
uitbreiding die hij erbij schreef, dat het een misse
was zonder gevaar, en die misschien wel een
weinig liefelijk was.
?Vat later zei Jessy tot Bog:
Nonkel Bog, gij zijt oud en leelijk ; maar 'k
zie u geerne, en gij ook moet mij geerne zien.
Bog nam zijn penne en zijn derden foliant.
Maar hij moest toch zeggen in zijn zelven dat hij
er niet zeer j ong meer uiten zag, en zelfs nooit zeer
schoon geweest was. Hij en teekende 's kinds gezegde niet aan, maar vroeg:
En waarom moet ik u geerne zien, Jessy ? n
Omdat ik kleene ben, noom. is
Zou het dan waar zijn, dacht Bog, dat men de
kleenen beminnen moet ?'t Is wel mogelijk : want
S'
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ze hebben danig noodig dat men ze geerne zie.
Alzoo zou men de moeders verontschuldigen die
hun bloed en hun herte aan hunne kinders geven.
'k Zal dit kapitel van mijn werk wel eens moeten
herzien.
'S Nuchtends van zijn feestdag, kwam de geleerde doctor in zijn boekerie. 't Rook er goed,
en hij zag een kapel sintilen op de vensterbank
staan.
't Waren drie bloemen, ze waren rood als karbonkel, en de zonne streelde ze lief. En alles glinsterde en loech in de zaal : de oude 'lederen voudstoel, de notelaren tafel, de ouderwetsche
kalfvellen ruggen der boeken.
Bogus, hoe uitgedroogd ook van geleerdheid,
loech meê.
En Jessy sprong aan zijn hals en zei:
u Kijk, Nonkel Bog, kijk. Daar is 't de hemel!
— en zij wees met heur lieve handjes naar den
blauwen hemel, al door de loodgezette ruitjes —;
leeger, daar, 't is de aarde, de aarde met heur
bloemen bezaaid, -- en zij wees naar den pot sintilen ; en daar, tusschen de twee, die zware,.leelijkeboeken, 't .is de helle. ir
En die ii zware, leelijke boeken «, 't waren de
tien folianten over 's menschen dolingen, die
geschikt waren onder 't vensterkasijn.
Deze misse van zijn nichtje deed den doctor op
zijn werk denken, dat hij verwaarloosde sedert
een tijd, om met 't meisje te wandelen in de hovingen en lanen rond stee.
Daar ontdekte 't kind duist liefelijke en aangename dingen, en deed ze door Bog ontdekken,
die vroeger nooit zijn neus buiten zijn kamer en
zijn boeken stak.
Maar als Bogus nu zijn folianten opensloeg, hij
en vond er zijn zelven niet meer : want daar en
waren er noch bloemen noch Jessy te vinden.
Toch bij geluk -- bij gelukke voor hem ,
kreeg de wijsheid de overhand, en hij vond dat
Jessy tot niets en docht. Daaraan hield hij ook
zoo veel te meer dat dit gedacht aan geheel den
samenhang van zijn folianten noodig was.
Eens dat hij diep in den grond daarvan zat,
vond hij Jessy voor de venster waar de sintilen
stonden een naalde draán ; en hij vroeg:
Wat wilt gij dan naaien, kind ? ii
En Jessy antwoordde:
» Weet-gij, Nonkel, « weet-gij dan niet dat
de zwaluwen weg zijn ? u
Bogus en wist daar niets van : 't en stond noch
in Plinius noch in Avicenna beschreven.
En Jessy zei voort
't

't Is Keet, die het mij gisteren zei.
Keet ! u riep Bogus. i ' Dit kind wilt zeker van
de eerbiedweerdige Clausentina spreken.
is Keet zei mij gister
de zwaluwen zijn weg,
dees jaar vroeger als gewoonlijk. Wij zullen
een harten winter hebben. u Dat zei mij Keet.
En dan, dan heb ik Mol/ter gezien, en zij was
in 't witte gekleed, en heur haar was in glans,
maar ze'n had geen bloemen lijk eerst. Ze zei
mij : is Jessy, gij zult noom's winterjas dezen
met vellen uit de kas moeten halen, en hem
vermaken, zoo 't nood doet. is En 'k ben ontwaakt, en opgestaan. 'k Heb den jas met vellen
uit de kasse gehaald ; maar hier en daar was hij
los : en 'k moet hem vermaken.
De winter kwam en de zwaluwen waren niet
gemist. Bogus, in zijn vellen gewonden, met zijn
voeten tegen de brandels en zijn penne in de
hand zocht aan zijne folianten te vermaken
't gene hem versleten scheen. Maar telkens 't gelukte zijne nieuwe betrachtingen op zijn stelsel
van 't algemeen kwaad te schikken, ei ! Jessy
was daar ; en al zijné gedachten gingen aan
't verbroddelen, omdat zij hem een pot bier
bracht, heur oogen eens lonkte of hem loeg in
't gelaat.
't Wierd zomer alweêr, en 't was wandelen te
velde, de noom met de nicht.
En Jessy trok planten en verlas ze met zorg.
Bogus wist haar de namen te leeren, en Jessy
schikte ze 's avonds, elkeene volgens heuren aard
en ook volgens heur nut.
Jessy's herte was recht en heur ziele was lief.
En een avond zat ze aan de tafel die vol planten en bloemen gestrooid was, en:
is Noom Bog, is zei ze, u 'k ken nu die planten
bij name. Gij leerdet ze mij noemen en kennen
met een. Hier zijn ze die heelgin en daar die vertroosten. Ik wil ze bewaren en doen kennen aan
anderen. Och ! dat ik een boek had, een boek,
eenen grooten, om ze te doen droogen — die
schoone ! daarin.
s Neem hier, zie, u zei Bog. En hij toogde den
eersten der tien folianten over 't menschdom
zijn missen, waaraan hij zoo vrocht.
En als er nu planten en bloemen daar zaten,
den boek vol, dan nam men dezen die volgde.
En na drie zomers, zoo waren Bogs tien folianten de groote kruidboek van Jessy geworden.
Ii

S:
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(Vaar A. F.)

AD. D.
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IN HET HUIS VAN PANSA, TE POMPEI.
IJ ziet het op de prente, geteekend

van twee stappen binnen het Protlaj%ruin, dat de gang is der voordeure.
De janua, voordeure, is dan bachten onzen
rugge, en de gang ook met zijn vloer in muzij fwerk waarin de groet a salvo ' te lezen ligt.
Is er eene belle, tintinnabulum, aan Pansa's
deure, dat en denk ik niet : maar aan sommige
deuren waren er; wij weten 't uit Suetonius en
Seneca. Wij hebben liet ostium, de binnendeure
tusschen de gang en de zaal waar wij ons bevin-
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den, toegetrokken. Moesten wij den muur zien
der plaatse die voor ons geteekend is en waarin
die deure komt, daar zouden wij slinks nog eene
deure zien, die ingang geeft tot een winkel. 't Is
daar dat de Dis van den heere, fruit,
wijn, olie en andere voortbrengselen der hofsteden verkoopt. Dat doen de edele heeren nog,
in Italie, en men kan van den wijn der princen
en graven drinken, 't mogen Aldobrandini's
zijn of Borghesen en ander groot volk. Men gaat
met zijne ijdele flessche en steekt ze, met den
prijs erbij, door 't winket in een kleene benedenplaats van 't paleis, en de dispensier steekt u de

III T HUIS VAN PANSA, TE POMPEI.

,aasco weêre gevuld met 's princen wijn. Zoo
koopt men bij Baron Ricasoli, graaf Galli, Monsignor Torrigiani, fijnen CliiwitZ, (;armZgmuio,
San-Martino of ik7oRtiso1ll. Oude gewenten sterven moeielijk uit.
Ik moet u nu zeggen dat liet huis van Pansa
een eiland is, insula. Het ligt tusschen vier straten die zijn : ten noorden, de Alercuriusstraat;
west de Fortunatastraat en oost de Vuldel'sstraat, via fiullonica; ten zuiden loopt de Stoofstraat, rue des Thermes, rue de 1'Etuve, dat is
de straat waar de groote Badstove stond. Zulk
eene strate hadden wij in Brugge nog in 't jaar
15i9, loopende, met eene elleboge, uit de Katharinastraat naar de Walplaatse, en die nu via
stercoraria geheeten wordt 'k en durve 't niet
zeggen in 't Vlaamsch.

Gij zoudt missen, noest gij peizen dat geheel
de ruimte tusschen die vier straten Pansa zijne
eigene woonste is. Die mannen hadden wijze
gedachten. Ze namen voor hun eiben huis
't middenste van den teerling, en verhuurden
het buitenste aan winkeliers. Zoo hebben wij te
Pansa's, van weerzijden de voordeure vier winkels twee al eiken kant, waarvan eene de winkel
van den dis is, daar ik even van sprak.
Nevens die winkels, op eiken hoek, zijn 't eene
bakkerie'n, waar men de ovens, den steenen trog,
den steenput en andere gerieven nu nog zien
kan. Eene van die bakkerie'n bestaat uit zeven
plaatsen ; en, voorbij de bakkerie, in de Vuldersstrate, en loopende tot omtrent thalvend Pansa's
terrein in die strate, zijn er nog twee winkels.
Langs de Fortunatastrate treft men nog drie
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woonsten of winkels ; twee van vijf plaatsen, de
derde van viere. En daarmee is de korste van
Pansa's grond benuttigd, tot omtrent thalvenwege zijne langde, dat is omtrent 5o meters verre
langs de zijstraten. De grond immers van dien
teerling is van de Stoofstrate tot de Mercuriusstraat, 98 meters diep, en hij is 38 meters breed.
Dus, van den eersten helft van geheel den
grond is slechts het binnenste Pansa's woonste.
Zoo wij staan met onzen rugge naar de deure
die in de Stoofstrate komt.
Voèr ons hebben wij eene groote plaatse, die tot
aan de opengeschovene gordine strekt. Zij is
bij de twintig meters diepe en bij de elf meters
breed. Dat heet men het A triusn. Die plaatse
is prachtig versierd, zoo gij ziet. De muren zijn
bekleed met stuuc; allerlei versierschildering en
verguldsel treft uwe oogen ; marmeren beelden
staan op hunne marmeren voetstukken, van weêrzijden te prijken. De vloer is geleid in marbel van
allerhande verwe, in regelmatige teekeningen
geschikt, en de lambrisseering, in kostelijk hout,
steekt bij 't overige niet af.
Maar dat gat? vraagt gij, in 't plafond.
Dat is de schouwe. Ja, de schouwe. 'k Wete
wel, Pansa zou u gezeid hebben, dat is 't corpl uviurn, 't •t regengat • . Maar ik, Vlaming, ik
zeg u, dat is de schouwe. De zelfste zake kan
verscheidene namen hebben, naar de bijzondere
hoedanigheid die den mensch eraan meest vasthecht ; en zoo draagt een en dezelfste zaak
namen die van worteldeelen voortkomen die op
malkander niet en trekken. Zoo is de zee bij de
Grieken tllalassa, dat is de groente; bij de Latijnen en hunne zusters en kinders, mare. de bittere; bij de Noorderlingen en Vlamingen, de zee
dat is de klotsende, beter de ruiscliende; en dit
omdat de Grieken op 't gezicht geoordeeld
hebben, de Latinen op den smaak, en wij op
't gehoor. En eens dat er iets zijn name in een
tale verworven heeft, behoudt de zake doorgaans
dien name, al wordt, met tijd en verandering van
gewoonten en leefwijze, vorm en gebruik zoodanig gewijzigd dat het beeld van het wortelgedacht er niet meer in en zit. En zoo is
het hier met de schouwe gelegen. Hebt
gij het nog onthouden, als ik u sprak van
den Saksènschen heerd, waar men rondom zat,
en die te midden het huis, een voet hooge boven
den vloer gemetst stond, en waarboven, in het
dak, 'het rookgat was, ook kijkgat, waardoor
men den hemel zag, den hemel schouwde, en hoe
ik u uiteen deed hoe men de kave aischouwei heeft

geheeten en blijft heeten, al en u schouwt ir men
nu door hare smalle dikwijls krinkelende pijpen
nietmendalle meer ? Hewel dat gat hier in 't plafond is de schouwe; men schouwt er den hemel
deure. Maar de Italiaander, deze van 't zuiden
bij zonderlijk, die zoo blij is als er een druppelken
regen zijn heete lucht komt blusschen, heeft dat
het compluvium, het N regengat ir, geheeten, en
hij zit in zijn atrium te n schouwen a of er nog
geen wolksken zal komen de brandende lucht
verfrisschen.
Ge zult dat allichte nog beter verstaan.
Ziet gij van wederzijden het atrium, die twee
deuren ? Daar is er langs .weêrzijden nog eene,
die gij niet en ziet, omdatgij met uwenrugge naar
den- ingang, een stap of twee verre in 't atrium
staat. Die deuren zijn de deuren der kamers,
en die kamers heet Pansa de vlerken, alae, van
zijn Atrium. 't Zijn kleene plaatskens, twee
meters omtrent vierkante ; spreekkamertjes, om
de lieden te ontvangen die van 't een of 't ander
met de menschen des huis komen handelen.
Boven die kamerkens zijn er andere, op de
stagie, die tot slaapkamers dienen. Maar de
ruimte ertusschen, die nu 't atrium maakt, was
bij de voorouders van Pansa, eene opene koer.
Het cavaediurn of ijdel * deel van 't huis, was
eertijds alzoo een koer bij al de Romeinen ; en
elk huis had het uitzicht van een vierkanten
pand. Maar naderhand dekte men het pandhof,
en 't gedekte pandhof wierd het A triuna. Dan
verhuisden de lieden van den huize naar dit
gedekt pandhaf waar het frisscher was dan in de
kleene kamerkens; en 't A triur wierd de ge-

wone zitplaats. Het vrouwvolk zat er te spinnen,
te weven, te naaien en te borduren ; de portretten
der voorouders waren er te zien ; men zette er
de brandels met faceel erop en kookte den pot
op ' den driepekkel ; een autaar ter eere der
huisgoden, net gelijk bij de oude Sassen, onze
voorouders, stond nevens den heerd. Maar, en
juist omdat men er ook vier maakte, kon het
Atrium niet gelzeel gedekt worden; en 't dak
wierd gemaakt met zijne afwatering naar 't midden, dat een Comfluvium wierd ; 't water dat
afliep viel in een gemetsten bak in den grond,
en die bak kreeg den naam van impluvium of
u watervangste. u
Zoodat die Romeinen buiten hun huis woonden, in den vierkanten hof tusschen de gebouwen,
die men gedekt had; omtrent alzoo gelijk iemand
nu die zou wonen in de zale of Vestibule van zijn
huis.
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Het atrium was als het openbaar deel van 't
huis. Die binnenkwam tordt er eerst en seffens
in. Hij vond er zaten genoeg, de scllae, leege
driepekkels zonder leuning; voudstoelen in brons
met leren zaten ; het biselium, lange zate
met kussens waarop men getwee'n kon zitten
kouten, of waarop de heere ook al liggen kon 'als
Gene soort van canapé zonder ruggo. In sommige
huizen waren er steenen banken gemetst langs
de wand, waarop matrassen geleid wierden, en
daar kon men zijn noenetuksken doen op zijn
eeuwig gemak. Hier en daar hongen steenen
lampten, aan bronzen kandelabers van alle fatsoen ; zoo dat men met den donkeren niet en
noest uitscheiden van kouten, en bij den frisschen avond, wilde men in de Hovingen niet
gaan, ook in liet Atrium gezelschap kon houden.
Te naaste weke gaan wij aan I'ansa vragen
ons wat verder binnen te leiden in zijn huis.
Ai). D.
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EZER dagen hebben wij van den uitgever J. C. Mekel, te Winsum (Holland) het prospectus ontvangen van
een u Woordenboek der Groningsche Volkstaal,
vergeleken en verklaard door de naastverwante
dialecten en taaltakken, als Drentsch, OverI Jsselsch, Geldersch, Friesch, Oostfriesch, Nedersaksisch, Holsteinsch, Noorderfriesch, enz.,
door H. MOLEMA. ir
Dit werk, hetwelk wij aan onze lezers aanbevelen, moet in vier afleveringen groot octavoformaat verschijnen en rond de 52o bladzijden
druks behelzen. Iedere aflevering zal maar fr.
2, 65 en 't geheele woordenboek, in geval zelfs
van een meerder getal bladen druks, niet meer
dan fr. 10, 5o kosten.
Reeds hebben wij Bene proeve der bewerking
gezien. Vroege er iemand ons oordeel over, dan
zouden wij onzen spijt uitdrukken, dat de uitgever de methode van DE Bo -- of ten minsten
deze van TUERLINCKX' fIage laizdsch Taaleigcrt,
niet gevolgd heeft ; nu immers is de verklaring
der woorden wat kort en de druk is ook wat te
veel opeengetast en in gelijke letters, hetgeen.
des lezers oogen vermoeit.
Zelfs ivierd er, vooraleer de uitgave te beginnen, geene andere verdeeling in de woorden
gebracht, nog mogen wij den arbeid van den
Heer MoLENA zelven begroeten als een verheu.
gend bewijs, dat de studie der totnvallen in
Holland allengkens wat meer dan naar gewoonte
in waardering begint te komen.
,

I)E ON1NOOZELE KIN I) E REN.
Daar was een Joodsche koning,
Zoo loos als valsch en wreed;
Hem troffen als een donder
De woorden van den profeet:
uu Gij, stad, in het land van Juda,
,, Zijt schoon en lovensweerd;
Uit u zal de Leidsman spruiten,
Die eens mijn volk regc crt !
'S

II

Gaat heen ! beval de tijger.
En heb geen medelij;
Dat al de kindertjes sterven
]gin zij de Beloofde er bij !

K.

I,n toen de kindertjes stierven,
Vernam men een pijnlijk gekrijt
Geen moeder was vertroostbaar,
Zij was haar lieflingen kwijt.
.

Dan, heimelijk had een engel
Den voedstervader gemeld :
Zorg voor liet Kind en zijn moeder
Herodes zint op geweld!
En al de kindertjes stierven,
Maar Jesus geschiedde geen leed...
Zoo worden de plannen verijdeld,
Die soms een booswicht smeedt!

Itortrijl'.
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SEVE` .

'VAN IIIER EN VAN ELDERS.
AANDAG is

't nieuwjaar, cl.;t weet elkendeen, denk ik.
R. n. II. wenscht alle zijne lezers een goeden zaligen
nieuwjaar, en verwittigt ze allen dat hij dees jaar geen
kaartjes en zal verzenden. Daar en wordt geene uitzondering
gemaakt: noch voor cie allerbeste vrienden, die niet en zouden
verstaan dat het een teeken van genegenheid is ter hunner eere
mijn woord te eten; noch voor deze die wel vrienden zijn, maar
onderde allerbeste niet en komen —omdat liet volstrekt onnuttig
is aan iemand hij kaarte te laten weten dat hij naar op tien
tweeden rang staat. 't Gaat al slecht genoeg zonder dat men nog
goedsmoeds zijn geld aan de post geeft om kaartjes te verzenden.
RIENDELIJK verzoek

aan de inschrijvers uit NoordNederland, te willen hunne drie guldens zenden bij
Postwisel.
.
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EREEL de verzameling violen en bogen van Vieuxtemps, is in tasse gekocht door den hertog de Campo
Medina, voor vijftigduist frank. De hertog had alreeds
de schoonste verzameling van speeltuigen die ievers te vinden i.
USSCHEN den Burg en de Hoogstraat staan eenige
huizen die uitspringen. Den 23 December heeft de
Gemeente-Raad gestemd de strate daar te verwijden,
zoo dat zij van tien tot veertien meters breed zal zijn. Mij dunkt
dat men al veel te vele straten wilt rechttrekken.
AD. D.

UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.

S, Kerstmaand X882. Inhoud o. a:
zo Zantekoorn. Bediedenis en uitleg van penebuscla en uit, nrigcn. -- Hier tast Loquela wederom naar den oorsprong van
p: ianainag: de oudste gedaante is pending, van 't stamw. pand- en
den verkleenenden uitgang — ing. Eenen panding geven ware
iets of iemand, tot verzekeringe van betalen of teruggeven, in 's
pandeischers handen laten. Van panding komt pending mids
(a e) en van panding komt penning mids (lid naia). Wat
het verschil van beteekenisse betreft, dat er bestaat tusschen
panding en Penning, men behoort er den uitleg van te zoeken
in 't lang verleden gebruik van handel te drijven bij vermaugelinge of wisselinge.
2 0 Jlfede blanden van hoeden. Wat bedieden de volgende
woorden getrokken uit eene Audenaarsche keure van 1382iidat
LOQUELA n"

niemen blande no doe blanden mede van Zweden.. nn? Wat is een
medeblander? Gailliard in zijnen Giossaire bl. 668a. antwoordt:
II Medeblander, medebrouwer; fabricant d'hydromel. Un intéressant article paru dans la revue Rond dra Jleenl, 15me année,
p• 198, nous présente un mot meebranders, variante 9uecdblaJaders, que l'auteur de l'article en question dit étre le nom donné
autrefois aux Sécheurs de garance. ii Lolaul i na al de plaatsen
waar het woord staat onderzocht te hebben, na den uitleg van
de taalgeleerden gewogen en zelve bewezen te hebben dat een
blander alleszins een brander is, kont hier op uit (lat men
aleenlijk door 't gene voorera gaat of volgt den zin van 't woord
kan verklaren. Klier is er zake van stede te blanden in hoeden,
en houdt', woede, wonde, wouwe een plante wezende die de
ververs gebruiken, 2ned^'blau.ler is zoo vele te zeggen als mededrooger. — Onder 't vast stellen (lat brander en blander wisselgedaanten zijn, geeft Loquela rekeninge van den stafwissel
r = 1: een schoon voorbeeld treffen wij aan in den sanskrietschen oorstam ruc, die een 1 heeft in al de talen van Europa:
lat. biceo, gr. reukos, goth. luika M, licht, slavisch lsica, lichtstraal, ierlandsch loglia, glanzend. De wissel h == w (hoede,
woede) is reeds gemeene in de oude germaansche talen: in't oud
-

hoogduitsch: salaan, sawara (serene); fiber, fvwer (paucus);
in 't oud sassensch: bedha, bed wc►a (supercilium); sahun, $£i701171 (viderunt); in 't oudangelsassensch: gesco (video) pret.
g seali, mv. gesa win.
POLI BiBLION. Novembre 1882. Wij bemerken o. a:
zo Le gays des Sapins. 't Is een eere voor den boek van eerweerden Heer Hoornaert beoordeelt te `gorden door den
geleerden heer E. Beauvois die er van spreekt in dezer voegen:
Ses récits, qui out -la précision d'un Buide sans en avoir la sécheresse, sont de ceux qui nous font le inieux connaitre l'aspect des
hauts plateaux et des longs golfes de la Norvège. s' De franschman

voegt bij zijne lofsprake de bemerking dat de name van het
werk zoowel op Zweden past als op Noorwegen, dat het beter
zoude heeten: Legays des fjords et des fjelds (longs golfes et
hauts plateaux) en dat eenige weken geen tijd genoeg en zijn om
de talen, de sagen en de geschiedenisre der Noordsche volkeren
te leeren. Maar M. Hoornaert, heeft zijn Pays des Sapins ook
in de boeken der streke gestudeerd.
2° Les Borgia. De dagbladen hebben reeds van dit werk van
den eerweerden heer Clement gesproken, dat voor oogwit heeft
de familie Borgia tegen heure lasteraars te verdedigen, en dat
hier door H. de l'Epinois beoordeeld wordt. Men weet dat deze
geleerde geschiedschrijver, te samen met den Bollandist, pater
Matagne zaliger, Paus Alexander VI van alle vlekken niet en
wilt wit wasschen en diesaangaande over een paar jaar met een
der laatste verdedigers van Paus Alexander VI, den italiaanschen pater Leonetti in strijd lag. H. de l'Epinois is hier van
gevoelen dat alswaneer de katholiken, de Pausen in hunne eere
herstellen, alles op bescheeden dient gesteund te worden. Voor
Alexander VI heeft men vele stukken om hem van vele valsche
betijgingen te verontschuldigen : maar bij gebrek van oorkonden
kan men hem in ieder geval niet verdedigen. Bij voorbeeld de
E. H. Clement beweert dat Alexander VI trouwde en vader
wierd van vijf kinderen vooraleer in de heilige orders te treden:
maar hij vergeet er het jaar en den dag van de geboorte dier
kinderen lij te voegen en wederlegt de opwerpingen niet die de
opstellers der Civilta cattolica tegen deze veronderstelling te
berde brachten. H. L.

WAAR 'T VLIEGEN «TILT.

Te Rouselaere bezigt men somwijlen het
woord - strop in den zin van : slaaplijf.
Debo heeft u mondgierig u in de beteekenis van
lekker, eetlust verwekkend ; ik heb dat woord
dikwijls gehoord in den zin van : te•ru gh oudend,
weinig van zegs.

**,, In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zitidzandstraat te b'rugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaainsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Groeninglievelt
en der vijfliederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
* Vijf liederen, getoonzet door E. 1I. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
verivendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
* ' 4' Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverve geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den II. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A . DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

iet óeab Serfctí^ttE affe aEetbage.
e uiteer woont in be
fflart'aftraat, 2, te ?$cugge. Orí15, op $ootfJanb te BetaPen : Soor
?$efg¢neanb 5 frank; Soos óuítenfanben ben pofípríjs eróíj. (den
kan ín fetríjSen Bíj af be Ibo ftmeeftero 's eanbe.
Xcijttienfte daar.
ia° 6.

DAGWIJZER.

andage is het Driekoningendag. Driekoningendag gaat dood in Vlaanderen,
immers gelijkalle andere oude vlaamsche en christene geplogendheden. De menschen
trouwens en liggen nu niet meer in den duisteren
der middeneeuwen en kunnen in de v kinderachtigheden - • van 't oud geloove hun vermaak
niet meer vinden. Vaarwel dan aan sterre en lied!
vaarwel aan alle dichterlijke ingevingen, die
vroeger die dagen zoo vreudig maakten, met er
de ware blijdschap over te gieten waarvan sint
Pauwel schreef aan 't volk van Philippoi in
Thracia.
Bewij s van die ouden christen vreugde op Driekoningendag staat in overvloed in de zeventien
voorgaande jaargangen van R. D. H. En de
reden van die blijdschap bij alle noordsche
volkeren - is niet verre te zoeken. Elisabeth had
de geboorte te wege gekend van den Zaligmaker.
Joseph wist van den Engel wie 't Kind van
Maria was. Gabriël, zoo de Vaders getuigen,
had de Joodsche Herders van de geboorte des
Messias verwittigd, en de chooren des Hemels
hadden in tegenwoordigheid dier Joden glorie
aan God gezongen en vrede aan de menschen
die 't voorwerp zijn van Gods goeden wille in
't werk der verlossing. Maar daarmeê al, was de
de Kerstdag tot dan toe de feeste gebleven van
de komste des Verlossers te midden het uitverkoren volk van God. De Heidenen, de stammen
onzer voorouders en waren niet uitdrukkelijk
tot den Verlosser geroepen. Dit geschiedde
.

.

,

£riehoníngcnbag.
6 3iantaart' 1883.

aleen als God de Wijzen uit het Oosten tot zijn
menschgeworden Zoon riep. Daarom ook wierd
de feeste van Driekoningen de Pascha nationum,
de u hoogdag der Heidenen N geheeten, en
wierd onder de bekeerde heidensche volkeren
de # groote feestdag.
In geheel dien kring van 't jaar stond bij al
de volkeren in 't noorden, Dertiendag op den
hoogsten rang ; en zelfs is die dag eigentlijk de
christelijke nieuwjaardag geworden.
Nieuwjaardag, op eersten Januari, en was bij
ons oud vlaamsch christen volk geen dag van
nieuwjaarwenschen. In sommige christengeblevene streken en wordt de 1ste dag van Januari
nog niet gevierd. Zoo zelfs te Roomen, gaan de
kardinalen, en als dat groot is, op Kerstdag den
Paus nieuwjaren, en 't is op dien dag dat de
stadhouder Christi hun een zalig nieuwjaar
wenscht. Zoo nog in Silesien en in de poolsche
streken is Driekoningendag de u groote jaardagv.
Reeds 's avonds te vooren, gaan de kinderen in
koningen gekleed. Die mij dit vertelde vandage
weet nog van zijnen tulleband, want hij was
altijd v de zwarte koning u . Zij gaan alsdan
naar nonkels en tanten nieuwjaren en hun
1 lukken u halen. Zijn er op eersten Januari
— de Polakken heeten dien dag den Protestanschen nieuwjaar drinkgeld en jonsten te
deelen, 't is aan knechten of meisens. De ware,
christelijke nieuwjaardag is en . blijft er op den
dag waarop de Zaligmaker aan de Heidensche
volkeren openbaard is. Al de goê parochianen
gaan alsdan hunnen priester, die zelve nievers op
bezoek en gaat, hunne nieuwjaarwenschen dra-

-
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gen en geven hem allerhande presenten : immers
zij achten dat zij de opvolgers zijn van die heidensche Wijzen uit het Oosten, die presenten
.droegen aan den geboren Verlosser, . wiens vertegenwoordigers de . priester is.
Daar vraagt mij iemand waneer eigentlijk
de Wijzen uit het Oosten, Jesus zijn komen aanbidden. De geleerde kardinaal Prosper Lambertini, die . later Paus Benedict XIV was, zegt
in zijn prachtig werk over de feesten van Ons
Heere en Onze Vrouwe (i, § 6i) dat het zeer
moeielijk is den tijd vast te stellen, waarop de
Wijzen of Koningen tot Christus gekomen zijn.
Hij houdt nogtans dat het op Dertiendag was,
en meent, met den heiligen Hieronymus, dat zij
Jesus te Bethlehem vonden. .
Sint Augustinus ook houdt den 6 Januari,
dertien dagen na de geboorte van den Messias.
Maar hij en geeft geen andere reden op dan deze
van den dag waarop de feeste gevierd wordt.
Kardinaal Lambertini bekent ook dat hij geen
andere redens en heeft. Maar denkt allichte dat
het genoeg is. Toch dat en is geen doorslaande
reden. Onze lieve Vrouwe Hemelvaart en sint
Jans geboorte en vielen niet vooren op de dagen
waarop de Kerke er feeste van houdt; en met
Driekoningen viert men den 6 Januari ter zelfder tijde het doopsel Christi en de bruiloft van
Cana, die misschien wel op den 6 Januari niet
en gebeurden. Daarbij Baronius houdt voor drie
weken na de geboorte ; Pater Papenbroeck zet
een geheel jaar. Eusebuis van Pamphylia, in de
derde eeuw, en sint Epiphanios in de vierde,
zeggen dat Jesus twee jaar was als de Koningen
kwamen. Men mag dus wel van een ander gedacht zijn als kardinaal Lambertini.
De Engelen, zeiden aan de herders : u Heden
is u geboren..... u Sint Mattheeuw, de eenige
der Evangelisten die van de Wijzen spreekt,
en bepaalt geen tijd.
Indien de Wijzen den dertiensten dag daar
reeds waren, dan moet men veronderstellen of
wel dat ze van niet zeer verre kwamen, of wel
dat de sterre verschenen was voor de geboorte
van 't goddelijk Kind, of wel nog dat de Wijzen,
op eene mirakuleuze wijze over bergen en dalen
gedregen geweest zijn. Ook Herodes zou twee
jaar gewacht hebben van gevolg te geven aan
zijn besluit van dit kind te doen sterven, of,
wachtte hij zoo lang niet, hij had zonder reden
wreed geweest met de kinders tot twee jaar toe
te doen sterven ; daar in 't Evangelie uitdrukkelijk staat dat hij handelde is volgens den tijd die

hij van de Wijzen vernomen had. Eindelijk, vele
oude gedenkstukken, — als in de katakombe
van Callixtus (tweede eeuw), in de katakombe
van Domitilla (derde), het groot Sarkophagion
' van Latranen (vierde), een half verheven beeldwerk van Latranen (zelfde eeuw), het vermaard
Sarcophagion van Ravenna (zesde), en de
prachtige muurschildering van Onze Vrouwe de
Meerdere, te Roomen (vijfde eeuw), het muzijfwerk van Ravenna (zesde), het muzijfwerk van
San Pietro e sancta Maria in Cosmedino (achtste), een handschrift te Munchen en een te
Parijs, beide uit de jaren 800, zonder verdere
inlichtingen te nemen tot de jaren 1200, - vele
gedenkstukken, zeg ik, waarvan ik hier de printen hebbe, verbeelden Jesus een jaar of twee oud
in de aanbidding der wijzen; en de uitzonderingen zijn daar aleen te vinden, waar niet eene
historische voorstelling, maar eene zinnebeeldige
betracht wordt met de herders bijvoorbeeld
langs de eene zijde en de wijzen langs de andere,
twee of drie langs elke zijde.
Bemerkt bovendien dat bij sint Lukas, de
Engel aan de Wijzen spreekt van 't Kind onder
den naam van brepizos, een zuigeling, in de Vitlgata, infans, een kind dat nog niet spreken kan,
daar, bij sint Matheeuw waar er van de Wijzen
spraak is, tot vijf maal toe poer gezeid wordt, een
kind dat reeds wat meer gevoorderd is. Paidion,
een kindeken zegt de grieksche tekst die ook
een vertaling is. –, Nog 't is in den Stal dat
de herders den Verlosser vinden ; de Koningen
vinden hem in dozno, in het huis. Men voegt erbij:
indien de drie Koningen hunne rijke offeranden
gedaan hadden voór de Opdracht van Jesus, de
heilige Maagd en had niet moeten, uit armoede,
twee duivekens of eren.
Indien men aan het gevoelen houdt van bij de
twee jaar, alles komt op zijn pas. De heilige Wijzen wonen verre, zij zien een teeken in den hemel,
het teeken dat verschijnt den dag der geboorte
Christi ; zij komen bijeen, bespreken het wonder,
zoeken er den uitleg van in de overleveringen en
de weêrklanken der openbaring die tot in hunne
streke gekomen zijn; alles wordt nauwkeurig gewikt en gewegen;en,na maanden studie misschien,
-komen die oostersche wijzen, die nooit niets doen
zonder het eerst goed te bepeizen, tot het besluit van te gaan. De reize wordt bereid, traagzaam en met alle zorge, zoo 't aan Oosterlingen
past. 't Kost tijd om geheel de karavane gereed
te krijgen die verre moet reizen, met kemels,
dienstboden en slaven, met reisgerief en tenten,
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met spijzen voor den weg en allerhande ander
noodwendigheden. En zoo kwamen ze, den 6 Januari misschien 't jaar daarna, als Jesus reeds
door het jaar oud was, hem aanbidden. De kindermoord ii van twee jaar en beneden die oude
de dood van I-eerodes, de vlucht naar Egypten,
en de kosten van deze moeielijke 'reize betaald
van de schatten die de Wijzen geofferd hadden:
dit alles ook komt kant en klaar.
Dat, naar alle waarschijnelijkheid, de Wijzen
jeus te Nazareth en niet te Bethlehem aanbaden,
zeil ik een ander keer uiteen doen.
Morgen, 7 Januari, Zondag zinde, vieren w"
in ons land, sedert het Concordaat van 18oI, de
(Aenlniteit van de drie Koningen; geheel de weke
i, aan 't vieren der octavo toegewijd en alle andere feesten wijken in 't officie. Buiten het officie
gaat de almanach der Heiligen nogtans voort.
Vandage, 6 Januari, was 't de sterfdag, 't jaar
i338 van 't « heilig Beggijntje van Delft is, de
cerbiedtiwweerdige Geertrude van Oosten. Gij zoudt
nooit raden waarom dit heilig Begijntje van
Oosten u heet. Immers 't was geboortig van
Voorburg bij Delft. Maar 't had de gevente alle
dage het oud lied te zingen:
Het daghet in den Oosten,
t,

-

-
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1

slat \ 'illenis bedrukt heeft in zijne wiel U

iaa111-

sclIc• lic aéren bladzijde i i i, en placht er allerhan-

die geestelijke toepassingen op te snaken. Dat
zegt ook Pater Bollandus, S. J., in zijli eersten
band van J anuari bladzijde 349 : ob vernaculum
carmen iambicum dimetrum catalecticu m, et nuniero predurn ac syllabarum certo constans, quod
.illa freyucns concinebat ; cUjus initiuln est : [let
(Itzy11C t in dcii Oosten. « Hij voegt erbij dat er,
in den tijd te Leuven een lied op (le zelfde mate,
iti't vlaas schd oor haargedicht, uitgegeven wierd.
\kie zemelt er mij dit lied van deze heilige, Bene
onbekende vlaamsche dichter?
Den i Januari, Zondag, is 't sint Tillo's dag,
patroon van Tseghem, wiens oud leven bij Mabillon staat. (hesquière heeft er ook een in zijn Acta
S(VF •tcfrr(1ll i;el; ir, te weten in den vijfden band,
van bladzijde 393 tot 422. De feest van sint Apollinaris, valt op dijsendag, S , alsook deze van
sinte Gocdcle, maagd, patroonesse van Brussel.
Maar 'k en wil u hier de almanakken niet uitschrijven : elk heeft er genoeg onder de hand.
Ik zette hier aleenlijk nog dat het den elfsten, dus
donderdag,de feestdag is van sint Hortensius, I3isschop, waarover men zie in de Bollandisten,
eersten band van januari, bladzijde 677.
„
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LUKKEN EN STRIJNEN.

EL.UK en zegen aan alle menschen;

maar 't nieutivj aargiftje van R. D. H.
is vandage voor de uitverkorene zielen
die alles verlaten om in 't kloosterleven volmaakter den Goddelijken Bruidegom te beminnen en
te dienen. Dit giftje is een lied dat, op muzijk
gesteld door onzen kundigen Karel Mestdagh,
gezongen en uitgevoerd wierd door de broeders
en de zusters van j uffr. Louisa Vanden Abeele op
den dag van haar plechtig profes in het Princelijk
Begijnhof, gezeid ten Wijngaarde a binnen
Brugge, den 28 October 1879.
N

I.

Dat gij dc droeve wereld het,
Louisa, o 't en deert ons niet.
En of ons oog in tranen stonde
En 't herte bloedde in 't scheidensuur
Dat is de wet van de natuur;
Want niets en scheurt, of 't maakt een Wonde,
Louisa.
m

I;en wonde, ja, naar geen verdriet:
Men weent op geen Beggijntjes niet.
Ion scheurt gij, Zuster, de oudste branke,
Van uit de kroon van den Abeel,
LT valt het beste lot ten deel:
Gij wordt van branke een wijngaardranke,
Louisa.

Een w'ijngaardranke wijs besnoeid
1)ie stille groeit en stille bloeit
Hier in den Princelijken IIove,
Waar, Vrij vara 't stormend windgedruisc.h,
De `Vijngaarcl leunt aan Jesus kruis
In licfcic:, in hope en in geloove,
'

Louisa.
4.
Aan 't kruise leunt, en, zoo geschraagd,
Een macht van druiventrossen draagt
Met groote beiers, nialsch om eten,
Die, opgespannen van den wijn,
In rijpdoin van Gods gratie zijn,
En van geen philloxera weten,
Louisa.
r
Dies komen wij, verheugd van zin,
Solowijlen dezen Wijngaard in;
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En gij plukt ons uw beste druiven,
Ons leerend hoe men God bemint,
Den Hemel reeds op aarde vindt,
En laat de prullewereld stuiven,
Louisa.

6.
Leef lang en vroolijk in den Heer,
Hoe langer in zijn liefd' hoe meer!
En bid Hem Hij verhoort uw bede
Voor allen die u dierbaar zijn,
En leid ze, o Zustertje Beggijn,
Leid ze allen naar den Hemel mede,
Ook Ida.

TE PANSA'S.

Vervolg van bladz. 39.
IJ hebben het Atriit^n gezien, en stonden aan de opengeschovene gordine,
die wij nu eens willen toeschuiven.
'k En spreke hier niet van de gordinen langs de
zijkanten, voorbij het verste beeld langs elken
kant, die dienen om de ingangen van de alae,
vlerken van het AtrZuiiz te bergen. Immers
't zijn deze kamers die de alae heeten ; ' de andere
met de deuren, heet men eenvoudig kamers,
cubicula 1 . 'k Spreke hier van de gordine vlak
voor ons aangezicht. Van weêrzijden dezer gordine is er eene deure. Deze aan uwe slinkere
hand, levert ingang tot een kamer, die wat
grooter is als de vlerken, ala^', van het A trium.
Dit is zeker Pansa's kleene eetzaal, een tricli1iuni, of zijn bibliotheke en portrettenkamer,
de pinacotlicca. Wij zullen te naaste keer Pansa's
groote eétzale zien, die langs zijnen grooten
pandhof ligt. De deure rechts is deze van een
gang. Daarnevens ligt er een kamerkeu: Men zegt
mij dat de poortier daar zat, houdende de ooge
op den grooten ingang van 't huis langs waar
men in 't A trium kwam, en op de zijdeure, in de

Vuldersstrate, langs waar men rechte in 't tweede
deel van het huis kwam, den grooten pandhof,
waar wij aanstonds zullen binnentreden.
T. Die bemerking moet ik hier maken, omdat er verleden
weke eene reke uitgevallen is, op bladzijde 38, tweede vak, reke
7; waar men bijvoegen moet 't gene hiel in haken staat: is Die
deuren zijn de deuren der kamers, [cubicula ; voorbij 't laatste
beeld, is er, langs elke zijde, nog eene kamer zonder deure, met
een gordine] en die kamer heet Pansa de vlerken, alae, van zijn

.4triu ;n. a

Dus, uit het Atrium rechte voortgaande, komen wij in de plaatse met de opengeschovene
gordine, eene plaats van wat meer dan drie
meters vierkant. Dat is het tabulinum of, samengetrokken, het tablinum. Plinius, in zijne
natuurgeschiedenis zegt dat het tablinurn oorspronkelijk de archivenkamer was der familie.
Leest zijn vijf-en-dertigste hoofdstuk, numer 2.
Ook zegt hij dat deze plaats haren naam verschuldigd is aan de tabulae rationu?n die daar
bewaard wierden. Mijne lezers weten dat de
Romeinen plachten met een stijl of poont te
schrijven op plankskens, ook op scherven elpenbeen, die overstreken waren met wasch. Die
tabellae hadden alzoo 't fatsoen van deschaliën,
waar de scholieren hedendaags op schrijven
met hunnen . griffel. In elke familie schreef'
men alzoo op zulke wasschen tafeltjes de bijzonderste gebeurtenissen waarvan men diende
rekening te houden, omdat zij 't aanteekenen
weerd waren en tot onderwijs van de afstammelingen nut hadden. Zoo deden onze voerouders
ook, en daar en was eertijds geen een huisgezin
waar men geen boekskens bezat waarin van
grootheere tot kleenkinders alles aangeteekend
wierd dat de familie aanging, en waarin de
oudere dikwijls hunne gedachten wegens de
gebeurtenissen van den tijd aanteekenden. In
Vrankrijk wierden in de laatste tijden verscheidene van deze Livres de raison gedrukt ; en
't ware te wenschen, gelijk de eerw. Heer De
Gryse zei in eene vergadering der Gilde van SinteLuitgaarde, dat er in Vlaanderen ook opzoekingen achter zulke schriften zouden gedaan worden.
Marcus Terentius Varro, die stierf 26 jaar
voor Christus, is van een ander- gedacht wegens
den oorsprong van den naam tabulinum. Zijnen
uitleg dien ik aan te teekenen, omdat die Varro
een zeer geleerd man was. Marcus Tullius Cicero
schrijft den grootsten lof van zijne geleerdheid;
Quintiliaan heet hem dezen der Romeinen die

meest wist, en sint Augustij n is verwonderd dat
een man die zoo schroomelijk veel gelezen heeft,
nog tijd vond om te schrijven. Varro meent dat
men het tabulinuin alzoo heette omdat het met
tabulae afgesloten wierd, dat is met houten weegen, windeweegen die men tendenuit zette of
wegnam volgens dat het paste. Zoo wierd het
tabulinum, de gordine toegeschoven zijnde al
voorgin, en de weegen gezet zijnde tenden, eene
geslotene plaatse.
Nog een stap verder, als 't u belieft.
Ziet gij op de prente die twee kolommen staan,
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en voorbij die kolommen, de opene lucht ?- Dat
is liet tweede deel van Pansa's woonste : zijn
pandhof, peristylium. Dat is een langwerpige
koer, omtrent 22 meters diep en bij de 17 meters
breed. De buitenkant is gesloten met muren ; de
kolommen staan in de binnenruinite. Een deel
van die koer is overdekt niet een panddak dat
rust op de kolommen die rondom te zien zijli op
mijne prente, indien gij wel wilt kijken. f-1et panddak is dikwijls plat gedekt, en niet een galent
voorzien. 't Dient om van de eene bovenkamer
naar de andere te gaan. Te midden die koer ligt
ccli w aterput, piscina geheeten, omdat er vischjes in zwemmen. Die pandhof heeft ook rechts
en slinks zijne vlerken, ezlac, en hij heeft eenige
citbicitla , die de verblijfplaatsen zijn van Pansa
en van zijn huisgezin. Ja, dat tweede vierkant is
eigentlij k liet #thuis des meesters» . Die er komen
zijn de lieden waarvan wij zeggen dat ze rm binnengeleid worden, „ die 11 goê vrienden zijn ten
huize. « Die pandhof was rijke versierd. Men
zette er allerhande schoonti en rare planten,
beelden in brons en in marbel, zitbanken, conversaticbedden,schrijf- en v erkLtafcls, kandelabers liet latnpten, bloeinvasen, van die aarden
potten, rood en zwart of rood en geliuw, die zoo
schools en fijn zijn, en door onze rijke verzamelaars opgewogen worden tegen goud. Aan de wanden Doelgen schilderie'n en kostelijke tapiten;
vogelkaaien wiegewageldeii tusscllen de kol.omIlleil, waarrolld druivelaars al krullende opklom-

nitJn eli slingerend van de eelie snaar tee andere
-

hingen. slet l'cristylizini was te gelijk een rijk
genieubeldee saloon, een prachtig versierde 1 iisth of, en, 111 die warnee streken, 't 1angenaanistc

verblijf dat neen vinden kon.
Tendcir het Perist.)Iinili, i•eclhts, is de groote

eetzaal, liet 1 rit eihelm e11 re ite voor Ll cent;
hamer die op dele hof geeft, t^^-ec, trappeul verhe-

vell l)OVC1i liet /'eristvii1611n. IViaar die plaatsen

bezoeken «wij te naaste weke.
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EEN VERTELLINGSKE UIT DEN TREKPOT.

't Was een' keer een kleene jongen, en hij had
eene verkoudheid ; hij was gegaan en was met
natte voeten thuis gekomen. Niemand die koste
peizen hoe hij daaraan gerockt was, 't was 't
droogste weer van de wereld. Zijne moeder ontkleedde en stak hem in zijn bedde, zij deed den
trekpot komen om hens eene go e komme vlinderthee te maken.
Thee verwarmt zooals elkendeen weet.
Ter zelftier tijde kwam er een oude brave man
in die geheel omliooge woonde in 't huis en daar
op zijn eigen leefde hij en hadde noch vrouwe
noch kinders, maar lij zag de kinders geerne en
ne deed niet liever als vertelseltjes vertellen.

Drinkt wat van den thee, 11 zei moeder, 1' hij
zal u toen misschien iets vertellen . N
uJa, dat ik naaar iets nieuws en weste, «zei de
oude man, en hij schudde zijn hoofd al lachen.
a Waar heeft de kleene zijne natte voeten gekregen? u vroeg hij.
u Ja, hoe dat gekomen is ! « zei de moeder.
,S Niemand die hem daaraan verstaat. ii
Gaat gij eelt vertellingske vertellen? #1 vroeg
de jongen.
Ir

r Zoudt gij mij juiste kunnen zeggen - ik zou

dat eerst moeten weten --- hoe diepe de gote is in
de kleene str ata waar gij naar schole gaat.
u Juiste tot aan mijne knoezels, u zei de jongen,
II maar ik moet daarvoor in 't diepste gaan. to
v Ziet , 't is daar dat gij uwe natte voeten gekregen hebt, „ zei de oude man. ' 'k Zou nu wel
iets vertellen; I1iae1t" 'k en ivete niets Bieer. u
u M aakt entiv at, zei de jongen; «moeder zegt
dat gij iets kunt vlak en op al dat gij ziet, en van
11

al waar gij bij kotlit een vertellingske kunt vertellen ! „
" Ja maar, de zulke een zijn friet Sc1iO()tle ! 1)e
ware en oprechte komen van 's zelfs, zij kloppen
aan mijn hoofd en zij zeggen: ik ben hier. u
uu Klopt er nog niet ? st
Moeder laclltte, deed nog wat vlinderbloeien
in den trekpot en goot er kookende water over.
-

u Vertelt iets.

«Ja, dat er maar een ver tellingske van 'szelfs en

r blz. 22o van mijn XIVjaar staat er
van 't t Spel van liet stalleken o dat

kwanie, maar zij zijn eigenzinnig, moet gij weten;
zij en komen maar als 't hun past. N

over „o jaar in de Kerstniisse leverti in

1 W 'acht, ,, riep hij al niet tenen keer. u Daar
is een. Let op, 't zit nu een in den trekpot. '
De kleene jongen keek ; de hulle van den trekpot ging va n langs om meer op en en de vlinderbloeien kwanten er uit, frisch en wit ; zij schooten

-

Vlaanderen gespeeld i ierd. Waar was dat, en
AD. D.
c^'ie weet er nog meer daarvan?
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groote lange takken -- die groeiden, gedurig
groeien.
Het wierd een schoone vlinderhut, een geheele
boom, hij kwam tot aan 't bedde en schoof de
behangels weg. Dat bloeide en dat groeide, en
t'midden in den boom zat er eene oude vriendelijke vrouwe met een wonderbaar kleed aan.
Het was geheel groen gelijk de bladeren van
den vlinderboom en met groote witte vlinderbloeien bezet. Men zou niet kunnen zeggen hebben of het geweefd goed was of wel levendig
groen en levendige bladeren.
« Hoe is de name van die vrouwe? « vroeg de
kleene jongen.
« Ja, bij de Romeinen en de Grieken, u zei den
ouden man, «namen ze haar Dryade; maar wij en
verstaan wij dat woord niet. In den buiten
geven zij haar eenen beteren name -- 't is Vlindermoerke, « en 't is op vlindermoerke dat gij
nu moet letten.
« Horkt maar wel en bekijkt den schoonen vlinderboom.
« Daar staat buiten juiste zulk een schoone
bloeiende vlinderboom. Hij groeide in den hoek
van een kleen arm hovetje.
Onder dien boom zaten er op eenen achternoene in den schoonen zonnesching twee oude
menschen -- het was een oude oude zeeman en
zijne oude oude vrouwe. Zij waren overgrootouders en gingen allichte hunnen gouden bruiloft
vieren; maar zij en wisten niet wel den dag meer.
Vlindermoerke zat in den boom en zij keek even
zoo vriendelijk als nu.
« Ik weet het wel waneer dat 't uwe bruiloft
is, « zei het.
«Maar de twee oude menschen en hoorden dat
niet, zij spraken van hunnen ouden tijd.
« Ja, heb gij 't nog onthouden
zei de oude
zeeman, n toen wij nog jong en kleene waren, en
rondliepen en speelden, 't was in den eigensten
hof waar dat wij nu zitten en wij planten kleene
schootjes en mieken een hovetje.
« Ja, « zei de oude vrouwe, « dat heb ik wel
onthouden en wij begooten de schoten, en 't was
een vlindertak en die wortel greep en groene
bladeren droeg en die een groote schoone boom
geworden is, en wij zitten er nu onder.
« Ja, 't is juiste alzoo, « zei hij, « en daar in den
hoek stond er een waterputje; mijn schuitje lag
daarin, ik heb het zelve gemaakt en varen dat
't koste ! Maar ik moeste algauw elders gaan
varen. «
Ja, maar eerst gingen wij naar schole om iets
? I

N

te leeren, « zei zij, ven toen deden wij onze eerste
Communie; wij kreeschen alle twee dat wij snikten. Maar achter den noene klommen wij te
gare op den ronden toren en keeken over Kopenhaven en het water ; toen gingen wij naar
Frederiksburg, waar de koning en de koninginne
in hunne schuite in de vaarten eene wandeling
deden.
«Maar ik moest algauw elders eene wandeling
gaan doen en lange jaren op reize zijn.'
« Ja en ik heb dikwijls om u gekreschen, « zei
zij. « 'Ik peisde dat gij dood waart. Ik heb menige
nacht opgestaan om te kijken of de weérhaan
niet en draaide. De weérhaan draaide, maar gij
en kwam niet. Ik heb het nog zoowel onthouden
hoe het een keer regende dat 't plaschte.
« De postwagen bleef staan voor de deure, waar
ik in dienst was, ik ging met eenen pak naar den
wagen en bleef aan de deure staan. Was dat
toch een afschuwelijk weder.
«En binst dat ik daar stond, de brievedrager
was bij mij , met eenen brief die van u kwam —
hij kwam van zoo verre. Ik trok hem open en
las; ik lachte en ik kreesch, en ik was zoo blijde!
't Stond daarin dat gij in de warme landen waart,
waarde koffijboonen groeien. Dat moet toch een
wonderbaar land zijn ! Gij verteldet zooveel en
ik las dat al binst dat het regende. Daar was al
met eenen keer iemand die mij vastpakte. «
« ja, maar gij vergeet te zeggen dat gij hem
eenen duchtigen slag tegen zijne ooren gaaft dat
't kletste. «
« Ja, maar 'k en wiste niet dat 't gij was. Gij
waart daar zoo rap als uwe brief — en zoo
schoone -- gij zijt het nog . Gij hadt eenen langen
geluwen zijdenen neusdoek in uwen zak en een
nieuwen hoed op.
«Gij stondt zoo snel. God van den Hemel! dat
was toch een afschuwelijk weer en de strate liep
over van den regen. «
«Toen trouwden wij te gare, « zei hij . « Hebt
gij 't nog onthouden, en als wij ons eerste kind
kochten en toen Maria en Jacob en Pieter en
Jantje en Benjamin. «
« Ja, en hoe dat nu .al vollegrootte en deftige
menschen zijn die geern gezien zijn, van elkendeen. •
«En hunne kinders hebben nu gok al kinders,
zei de oude Matroos. « Dat zijn nu kinds-kindskinders. Was het omtrent dezen tijd van 't jaar
niet dat wij trouwden ? «
« Ja, j uiste van dage is het de goudene bruiloft!'
zei vlindermoerke, en 't stak zijn hoofd uit tus-
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De leerlingen van 't Atheneum van Brugge laadden in midDe leerlingen van 't Atheneum van Brugge hadden in midToen kwamen de kinders en de kindskinders.
deiimate
Toen kwamen de kinders en de kindskinders.
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I)e die wisten wel dat het goudene bruiloft was;
Deze van 't Collegie van Poperinghe bereiken 36 — 6/^
De die wisten weI dat het goudene bruiloft was;
Deze vall 't Collcgie van l'operinghe bereiken 36
1'10
zij hadden hen van 's nuchtens vroeg alle vele
i►
Kortrijk gaan tot 36 —
zij hadden hen van's nuehtens vroeg aIle vele
Kortrijk gaan tot
36
'i.o
5, Thielt klimmen tot 42
geluks gewenscht, maar de oude menschen hadThielt
klimmen tot 42
gcluks gewenseht, maar de oude menschen hadVoegt daarbij dat er geen een leerling uit Rhetorica van ons
den dat vergeten, terwijl zij zoo wel onthielden
Voegt daa rbij dat er geen een leerling uit Rhetorica van ous
den dat vergeten, terwijl zij zoo wel onthielden
Atheneum
de 50 punten bereikt heeft, slecht eèn 30 punten had,
Atheneum de So puntcn bereikt heeft, sleeht een 30 punten had,
wat er over vele jaren gebeurd was. De vlinderwat er over vele jaren gebeurd was. De vlinderen de
de andere
vijf,
rond de 12 punten op honderd bleeven hapeen
andere
vijf, rand de 12 punten op honderd bleeven hapeboom geurde sterk en de zonne, die aan 't onderren.
boom geurde sterk en de zonne, die aan 't onderreu,
g aan was, keek de twee oude menschen
In 't Collegie van Poperinghe gaat er een tot 62, te Thielt
gaan was, keek de twee oude menschen
In 't Collegie van Poperinghe gMI er eeu tot 62, te Thielt
staan er drie niet 6i punten.
rechte in 't gezichte; zij zaten alle twee met een
staan
er drie met 61 punten,
rcehte in 't gezichtc; zij zaten aIle twee met een
Dat zijn Vlamingen, niet waar, in 't .,4menej1,1 van Brugge !
paar roo kaken en 't kleenste van de kindskinDat
zijn Vlamingel niet waar, in 'I A t/le l t m lll van Brugge!
paar roo kaken en 't kleenste van de kindskinVijftien punten op honderd in 't vlaamsch!! Of ging hun het
Vijftien punten op honderd in 't vlaamseb!! Of ging hun bet
ders danste rond hen en riep blijde en welgezind
ders danste rond hen eu riep blijdc en wclgezind
onderwerp niet ? Het onderwerp was : N De arbeid verzedelijkt,
onderwerp niet! ITel onderwcrp was: • De arbeid vcrzedelijkr,
(lat liet t'avond kermisse was, dat zij warme aarveredelt en draagt bij tot liet geluk.
dat het t'avond kermisse was, dat zij warme aarvercdclt en draagt bij tot het geluk. •
dappels gingen eten; en 't vlindermoerke nikte in
In de vierde professionneele klas, zijn de leerlingen van ons
dappels gingcn eten; en 't vlinderrnoerke nikte in
In de vierde professionneele klns, aijn de IcerlillgclI van Oil S
den boom en riep niet al de andere.
Atheneum zou hoog gevocht dat zij 27 punten = : - lo op Ioo ge den boom en riep met al de andere.
Atheneum zoo hocg gerocht dat zij 27 punten ' :"10 op 100 gewonnen
hebben.
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„ Dat en was geen vertelselke, u zei vlinder
(lat
het ook waarlijk alzoo gaat, en jammerlijk met ons Vlaan• Dat en was geen vertelselke, • zci vlindcrdat hct ook waarlijk alzoo gnat, en jammerlijk met ons Vlannnioerke, « maar nu komt liet! 't Is uit de ware
deren
aszoo gaande is. M. De Baets draagt weerdiglijk den naair
deren nlzoo gnandc is. III. De Baets draagt weerdiglijk den naam
moerke, • maar nu komt hct! 't Is uit de ware
van
den
moedigen vlami ng die zin vader was, en te vroeg aan
gebeurtenissen dat de schoonste vertellil skens
vall den moedigcn vlaming die zijn vader was, en te vroeg aau
gebeurtenisscn dat de schoonste vertelliugskens
de
nooclwcndighcicv vin zijn v<derland onttrokken is. TIij is
koeie n -- anders hoe zou mijn schoont vlinder de noodwcndighcde n van zijn vadc rland onttrokkcn is. ITij is
kornen - anders hoc ZOLI mijn schoone vlindcreen goede spreker gelijk Pieter de 13aets, zaliger, wa ; hij is,
cen goedc spr eke r gcli jk Pi eter de Baets, zaligcr , WG,:;; hij is,
iiut:
uit den trekpot gekonien zijn ? f,
hut uit dell trekpot gckomen zijn? •
gelijk hij, bezield met het vier der welsprekenclhei(i dat zijne
gelijk hij, bezield met het vier del' welsprekendhekl dnt zijne
•nn zij naam den k leenen jongen uit zijn bedde,
r ede:vo . r ingcn verwarmt en levendig maakt.
Ell zij nam den klt:cncll jongcn uit Zij;l beddc,
redcvoc:ringel1 -\'erwan ut cn levendig maakt.
zette
Boni opp luire knie'n , en de vlindertak cri vol
I1I. I). Schrijver en Verkain hebben dien zelfden avond gezette hem ophare knie'n _. en devlindertakkcn vol
~,Dl. Dc Schrij'-er cn Verknin hehben dicnzelfden avondgezongen.
T)e laatste verschijnt voor (ie eerste naaal in het Dat.idsbloeien
sloegen
toe
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gelijk
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zongen. Dc laatstc verschijnt voor .Ie eerste mnal in het Davidsblodcn siocgen toe over hen; zij zaten gt.:lijk in 1 t'iz
f . .1)e toejuicliii^g'^n die hij genoten heeft, en overvloediglijk
e:enees
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en
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vloogen
door
de
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en
't
wals
;iN/i"
I >c tocjllichil1g '_~n dic hij gcnotenIlCefl, en ovcrvloediglijk
CI:11I':11 bllsch ell ~dj vlcogcn door de Iucht en 't was
vcr(?iend'-, zulicn hein bewezen hebben dat hij nog mag koenen.
toch zo() SCli()()ne.
ver,!iend~, zullcn lWIll hewezcn hcilhen dnl hij nog mag komcn. toeh zoo ~choo n e .
1
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e \(,.reins
Pud
re
:\I:lrtini
\\"ij ho(\\,lc1\ ook nog ccn l>"mlligc ,~?J.'fIft.· vvan
V!ii dcrriioerke -rats (_)p eenmaal een jolt
en
eender ] .wieren zonder voorden van 1le2iciels ct:n-Ilarthi^l_rli,
Vlindcrmocrke was op CC11lJlaaJ cen jong
('n ecnder 1,;."lcrc,: zonder \\"oorden vn;, ?lleudclssohn.llnrthol di,
LAou1tlt jt. Van een ilicisc;31 gorden, niaatr t Meedl
uitgevoerd c,I' cie t llo,
. eioor den zon kundigen lieer 1)e Post,
bh.lClutjl;vanccnmciscn g~\\"ordcn. maar "t Idel:d
uil gcvnc ,-d up dc Cello,
door den zoo kundigen 1Ieer De Post,
as
1 segc:ici 1 sloor omzrv ;\l. á u - . E)arnecls.
aati (..de zelfde wit gebloemde _toffe
hcgdci 'l dour 'lI1l.lm ,\1. Ellw. Danned,.
was no;,; van de zclfde wit gcblnemde ~_: t(l ffc,
en (. ons►.,j t ten achten, .1.)oiislrdag 18 Januari.
Blijk « t linckl rticici ke is g ;clregci ltad. 0}i) tic { \' nirdtraeht
\'U<lrdrncht ( ' II COllc'lrt len aehle1l , 1.Jol1.l:::rdag 18Jnliuari.
gelijk • vlindcrmocrkc • gcdn;;gcll had. Op de
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ET de7xn 1ll1lUC"0 gnal cell hijblnd I"ede. Den nunborst droq; zij cenc ware vlindcrblocie, (;11 r011d
boek moot ik niet opIicicleren: mijnre
heiar
?;eisi\r gekruld haar, een 0*Clieelen krans van
!gekc->nciigsienn
gek01l1ligdclI hoek Illlltt ik njel uphcldcren: mijnc
Itcur ;;c1uw gekruld haar, CCll ~chcdcn kran:, van
lezers kemp;en den dichter en schatten heil zoo hoog
v I111der bloeien..f...Iare oogen waren blauw; o, zij
~ lczer s kellilcn den dichlcr ell sehatlen hem zoo hoog
vlindcrblocicl1 . Hare oogcl1 warcn blau\\'; 0, zij
als
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als ik 7elV::.
^' as ZO') Cli(.)O1i oll ] zien.
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hebben
of kaartjes gezonden, en die gene antwoord vragen op
hebben of kaartjes gezondel1, en die gene antwoonl vragen op
• t een of 't ander worden lbedankt. Dc andere, die questie'n
'I ,,'~n of 't ander worden hedallkt. De andere, die questie'n
voorenstellei•(
zullen voldaan worden.
voo renstellel1 zuIlcn volduan worden.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
\·.\X IflER EX VAN' ELDER:;.
VER acht dagen (23 December) stond in liet Staatsblad
rle uitslag van vcrschillige prijskampen ingericht
clc uitslnf; vall "ersehillige prijskampell ingericht
onder de leerlingen van dc koninklijke. •1 t/ienea en geonder de leerlingcn van dc koninklijkc .-J thl'l/t'rl ell ge1)atruneerde Collegie'n. Ik (leb er mijne oogen een keer laten op
patruneerde Collegie'n. Ik heb cr mijne oogen cen kcer IntcH up
vallen, en, onder L11(ICre Jnerkweerdigheden heb ik gevonden,

- in :Rnchl dngen (23 Decem ber) stomlin hct Staat;;hlad

vallell, en} onclcr alulere mcrkweerd ighc(kn lieu ik gC"'Jlldcn,
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EEDS meermaals heeft neen naij gevraagd : 't Waarom
mecrmanls heeft llIen mij bevmngd : • \\'aarom.
geen slagw ijzer meer stellen in R. 1 ). I t. ? 't Is daar
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beetje (?e andere te voldoen : ioovecl te meer dat er nog
('~n hc.:tjc dc all<i'~re te ,·oIdoel1 : wo,'eel Ie meer <tnt er nOf;

Rond den Heerd
al vele R. D. H. in den tijd verlaten hebben, juist omdat er
geen dagwijzer meer in stond, en elders gaan lezen zijn wat zij
reeds ce tige jaren te voorgin in R. D. H. dikwijls nauwkeuriger
en in beteren stijl hadden gelezen.
Ik hope dat ze daarmeê altemale zullen te vredes zijn ; en
noodige de i► deserteurs u van eertijds uit om terug te keeren.
ET

Davidsfonds houdt vergadering donderdag, i8

Januari. De E. H. Van Robays, professor van Mathesis en natuurwetenschappen in 't Collegie St•Louis zal
spreken. Zang, muziek, enz. naar gewoonte.
AD. D.

eerste betreft, de heer Alberdingk Thijm zegt dat 95 tooneelstukken van de ioo eens zedelijke strekking hebben. Wij geboven hem : hij spreekt immers met kennis van . zaken. Voor
«gat de tweede wijze betreft op de welke een tooneelstuk zou
kunnen slecht zijn, vinden wij het volgende : u 1-1 et is een
dwaling, dat de stukken, waarin onbehoorlijke toestanden geschilderd worden, den toeschouwer met het kwaad verzoenen
zouden.. 't Is juist daarin dat vele katholiken met de Dietsche
Warande niet overeen en komen, voor wat het hedendaagsch
tooneel betreft.
REVUE CATHOLIQUE, 15 December 1882. Wij bemerken
o. a
:

Le passage de T. us sur le d isg:ie solaire par B. Lefebvre.
Die niet thuis en zijn in de sterrekunde vinden hier op eene
gemakkelijke en aangename wijze uiteen gedaan welke maatregelen de geleerden genomen hebben om het voorbij gaan van
Venus voor de zon te kunnen waarnemen, welk belang zij erin stellen om daardoor den afstand die ons van de zonne
scheidt, te kunnen uitrekenen en eene zekere mate te vinden
waarmede zij de uitgestrektheid van 't geluchte in 't vervolg
zullen meten. Ilalley was de eerste die in 1677 de weerde van
het verschijnsel ontdekte en den middel uitvond om tot de vete
te komen, hoe ver de aarde van de zon verwijderd is.
2' AJologJtiq:ie ei Orientalisme. Dat is eene prachtige blad
zijde over de dringende noodzakelijkheid voor de katholiken
van deel te nemen in den wetenschappelijken strijd onzer
eeuwe, en vooral in de oostersche kunden uit te munten. De
katholiken moeten hen doen gelden in de wetenschappelijke
wereld, en zij moeten in state zijn de menigvuldige opwerpingen
te weêrleggen die uit de boeken van zoogezeide geleerden, in
de volksboeken en de volksbladen overgenomen en verspreid
worden. I3. S.
zo

UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
DE DiETSCHE WARANDE. IVe deel, 4 1 e aflevering, 1882
(Nieuwe Reeks). Inhoud o. a :
10 De Plailoktete.c van Sofliokles door A. Flament (vervolg en
slot). Deze schoone en vloeibare vertaling, in zuiver en eenvoudig dietsch gedicht, hebben wij met het meeste genot gelezen.
Iloe en zouden onze leerlingen niet luisteren, las men hun in -de
moedertale die zoo wel de kracht en de eigenaardigheid van
den oortekst kan wedergeven, de meesterstukken der grieksche
dichters, die zij dooreen genomen in de oorspronkelijke tale niet
en kunnen genieten.
20 Over liet wezen der 7ooneelkunast door J. A. Alberdingk
Thijm. De pennestrijd over de Tooneelquestie heeft een einde
genomen. Nu gevoelt de Dietsche Warande de noodzakelijkheid, niet grondbeginselen voor den dag te komen. o De Beeldende kunst heeft tot roeping : gedachten, gevoelsbewegingen,
gebeurtenissen, zichtbare voorwerpen, op zoodanige wijze voor
het oog en voor den geest des menschen waarneembaar te
maken, dat de toeschouwer door het hooger leven, in die vormen en kleuren uitgedrukt, wordt getroffen, en dat zijn behoefte
aan schoonheid en waarheid er door wordt bevredigd.... De
Beeldende kunst bedient zich hiertoe io van lijnen en kleuren,
die op platte of gebogen, al of niet doorzichtige, vlakken worden aangebracht... 2> van vormen, die hoogte en diepte hebben,
en dus door het oog, maar ook door den u tastzin i, waarneembaar zijn. 30 van menschen. In dat geval noemt men zijn
produkt een dramatische schepping.... Wanneer de beeldende
kunstenaar de taak vervult sub 3 omschreven, dan heeft hij het
voordeel, dat zijne schepping zich niet slechts in verhoogde
levenskracht voordoet, dat zij niet slechts een oneindigen rijkdom van profielen achter elkander vertoonen kan ; maar dat
zij eene oneindige afwisseling van bewegingen kan opleveren;
dat zij het leven zelf, een uitgekozen, verhoogd leven kan uitdrukken. N -- It Wij staan niet voor het vraagstuk : n Zal er een
Tooneel zijn ? i' Maar wij staan voor het feit :. Er zijn Tooneelen; zij zijn er altijd geweest, zij blijken onafscheidelijk van de
menschelijke natuur, althands van de menschelijke samenleving. a Ziedaar den toestand...... Het is onze plicht als maatschappelijke wezens, niet onkunde voor te wenden van openbare
maatschappelijke verschijnsels. Integendeel: wij moeten die
verschijnsels bestudeeren ; wij moeten onderzoeken, of er goeds
in is, en wij moeten dat goede zoo veel mogelijk bevorderen. .
Nu de Tooneelstukken kunnen slecht zijn, ten eersten omdat
zij de ontucht inprenten en eene onzedelijke strekking hebben,
of wel ten tweeden omdat er het kwaad in geschetscht, onbehoorlijke toestanden er in geschilderd worden. Voor wat het

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

t Lag zoo hard in de koortsen, 't arm kind:
't en roerde noch vimme noch vlerke ! -- Gehoord te Sinte-Kruis.
S, '

*** In het nieuw muziekmagazijn van Gerard I'lictinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Gr oeninglie elt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**. Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.

Brugge, boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

rgeE 6fab Berfe^í;rtt afPe aEetbage. £e uiteer woont in be
fflarz'aftraat, 2, te ?$rogge. 1Orít6, op $oorf5anb te BeEaCen : Soor
2efgenfanb 5 frank; Soos 6uitenfanben ben pofEpríjs er8íj. (5)e»
kan ín fcfjríjBen Bí af be Iboftmeeftero 'g fattbs.

4ctttienfte 'aar.
° 7.

DAGWIJZER.

E kring der groote mysterie'n van de
kindschheid Jesu is zoo goed als gesloten. Niet dat de kinderjaren van
den Zaligmaker niet meer en zullen gevierd worden: immers, 't is heden de naamdag van Jesus;
ook staan wij nog Onze Vrouwe Lichtmisse
te verwachten, die de feeste is van de . opdracht van Jesus in den tempel, en in 't kerkelijke
officie van nu voort tot Septuagesima tellen de
zondagen nog in verbindtenis met Driekoningendag. Niettegenstaande is de kring der groote
mysterie'n gesloten, die kring waarin de openbaring des menschgeworden Zoon Gods zoo aan
Joden als aan Heidenen, met Kerstdag en Driekoningen als middenpunt staat ; niet de vondste

van Jesus in den Tempel, op den Zondag in de
Octave van Driekoningen, -en den zoeten Naam
op lieden. Nu treden wij met het Evangelie van
den Zondag in het openbaar leven van onzen Zaligmaker, in de Bruiloft van Cana. n Den derden
dag, zegt sint Jan, was het bruiloft te Cana in
Galilea, en de moeder van Jesus was er. En Jesus
ww-ierd ook ter bruiloft genoodigd met zijne discipelen. u De wijzen hebben gezegeld, zegt Maimonides, dat al die eene jonge dochterhuwt, met
haar zeven dagen in vermakelijkheden zal overbrengen... Trouwt men eene weduwvrouwe,
dan zullen de vermakelijkheden drie dagen duren De bruid wasaantafel; zij had heure schoon-

ste kleedenen aan, die ze moest zelf geweven
hebben, droeg den gordel der kuischheid om
haren leen, den tulleband op het hoofd, heur haar

(Lweebe 'onbag na £riehoningcn .
14 3ianitart' 1883.

in lange stersen gevlochten, versierd met myrt en
rooien en half onder. de lange bruidvole gedoken.
De feeste was te Cana, niet te Cana der Sidoniers,
of in Samaria of van Ephrahim, maar te Cana in
Galilea, niet verre van Nazareth, waar de heilige
Maagd misschien familie had. Sint JJ
oseph
h en
wordt hier niet genoemd door den Evangelist.
^ Was hij misschien reeds overleden ? 't Is 't alge1 meen gedacht. Cana ligt op de helling van een
heuvel, naar den zuidwesten, te midden boomgaarden van olijfboomen en ander fruitgewas.
Bi'J den ingang
g g van 't dorp
Ptoot
g men nogg de
fonteine, waar men 't water putte dat in wijn
veranderd wierd. Nu nog ziet men er allen avonde
de meisjes komen water halen met hunne wi tte
te
steenen kruiken van twee voet hooge. M En daar
«'aren er, zegt sint Jan, zes steenen kruiken, li^'driae, bereid voor de reinigingen der Joden, en
houden de elkeene twee ofdrie mctrctoi. De mctretos hield, volgens P. Lamy, anderhalve am hora.
De am 1zora, als mate, was een vierkant vat,
metende langs alle zijden een roomschen voet,
die daaromtrent 30 centimeters en half lang is.
Zoodat eene ampltora wat boven de 28 liters en
een vierde houdt. Een metreios hield dus 42 liters
en half. Neemt nu dat er drie van de kruiken
van Cana twee mctrctoi of 84 liters hielden, en
de drie overige drie mctrctoi of 126 liters, zoo
zult gij weten dat de Zaligmaker omtrent 630
liters water in wijn veranderde. Die kruiken,
volgen den tekst van sint Jan, stonden ijdel in
de feestzaal, gemetst misschien in den grond,
gelijk deze die M. de Saulcy, in zijn werk Voyagc
de lor vier mortc, II. 450, zegt gezien te hebben
-
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levers te Cana zelf in een steenen bank gemetst,
en die hij houdt als kruiken die daar reeds aldus
stonden in Christus'. tijd. De Zaligmaker, zegt
het Evangelie, deed de kruiken, in de tegenwoordigheid van geheel 't gezelschap met water
vullen, boordvol, en u put nu, w sprak Jesus, u en
draagt er naar den Architriclinos van. u De
A rchitriclinos, dien men den hofmeester, beter
den tafelmeester zou noemen, was volgens de
bediedenis van zijnen naam, deze die 't bevel
had (arclzé) over het tridinium of de zaal der
drie bedden, aldus geheeten omdat er aan de
eettafel drie bedden stonden, gelijk mijne lezers
weten, en 't nog beter zullen vernemen allichte
als wij Pansa's tricliniun zullen bezoeken. De
Architriclinius bestierde geheel de feeste, en 't
was, zeggen sommige geleerden, een priester die
in 't Jodendom met dit ambt in de bruiloften
belast was, en zorgde om alles in order en deugd
en goede gemanierdheid te schikken.
Den i 7n valt de feeste van sint Antonius,
den eremijt, die geboren wierd, zoo de Bollandisten bewijzen, 't jaar 250 na Christus, en, naar
de getuigenis van sint Hieronymus, het negentiende jaar van Keizer Constantius, in de woestijne overleed waar hij sedert zijn achttienste
of zijn twintigste jaar de strengste boetveerdigheid gedaan heeft. Calvijn, de harte ketter,
spreekt veel kwaad van 't leven der eremiten,
en vindt onder andere dat hun leven tegen de
natuurwet strijdt, aangezien het, door de onbepaalde boetveerdigheid, het leven verkort en een
onrechtstreeksche zelfmoord wordt. Sint Antonius spreekt Calvijn tegen, niet met woorden,
maar met daden. Hij is zeker wel een der strengste eremiten die er geweest zijn, en hij heeft niettegenstaande zijn vasten, zijne geeselingen en
zijne nachtbrake, een-en-twintig en meer Roomsche Keizers weten voorbij gaan, al lagen deze
geheele nachten op zachte bedden in rijke paleizen en geheele dagen aan de lekkerste tafels.
Hij heeft geleefd tot boven zijn honderd-en-vijfde
jaar.
Over jaar deed een lezer mij eene vrage wegens de reliquie van sint Antonius, berustende
in Onze-lieve-Vrouwekerk te Brugge. Met die
vrage kan het volgende uit de Bollandisten,
tweeden band van Januari, 148, min of meer in
verband staan. I-Iet heilig lichaam van sint Antoniuswierd op eene wonderba re wijze gevonden,
onder Keizer Justiniaan (527-565), naar Alexandria vervoerd en aldaar ter aarde besteld, gelijk
men in de eerste tijden en tot vele eeuwen verre,

plag te doen met de heilige lichamen die men uit
hun eerste graf . verhief. Dit -gebeurde den z7
Januari, het 17Oe jaar na 's heiligen overlijden,
dat het tweede was van - J ustinianus zijne keizerlijke regeering, dus 't jaar 529.
Als de Saracenen Egypten overmeesterd hadden wierd het heilig lichaam ontgraven, en van
Alexandria naar Constantinopelen gebracht.
Wij weten uit Theophanes dat de Saracenen
Arabien veroverd hebben, het 24ste jaar van
Heraclius, dat is het jaar Ons Heeren 633 ; en
't jaar daarna Damas innamen en Egyptenland
overmeesterden. Constenoblen was alsdan de
bergplaats van al dat weerde had. Als Heraclius
Syria had moeten verlaten, had hij de kostelijkheden van Jerusalem ook naar Constenoblen
meegedaan. Maar of de vlucht naar Costenoblen
met de reliquie'n van sint Antonius geschiedde
toen Heraclius nog leefde, is niet zeker. Daar
zijn er die meenen, met nog al grond, dat deze
translatie slechts gedaan wierd na 't jaar 668,
in hetwelke Constantinus Pogoniaios dat is, i met
den baard een zeer katholike en godvruchtige
Keizer op den throon van Costenoblen zat.
De derde translatie geschiedde ten tijde van
Lotharis II, waneer sint Antonius uit Constenoblen naar Vrankrijk overgebracht wierd, naar
Weenen te weten op de Furania. Lotharis II volgde Lodewijk op, van over de zee, in 954 en stierf
in 986. De reliquie'n wierden daar gebracht door.
Josselijn, dien anderen Jacelinusen ook Jacobinus
heeten. Hij was grave, zegt men, van Weenen
in Dauphine; een der bijzonderste baanderheeren dezer streke, zeggen anderen ; een afstanlmeling der graven van Poictiers, meent Baronius ; zoon van sint Willem, schrijft men ook,
en anders nog. Wat er ook van dien Josseli*n
weze, de reliquie'n van sint Antonius bleeven in
de handen van zijne afstammelingen, die ze
overal waar ze gingen deden voor hen voeren,
tot dat ze in 't bezit kwamen van Csuigo, nijg
eens een man over wiens geslachte veleg estreden wordt onder de geleerden. Maar hij bouwde
een klooster met kerke die de aartsbisschop van
Weenen, Guido van Bourgonje wijdde, de zelfde
die later, 't jaar 1 119, Paus Calixtus II wierd.
Deze translatie in 't klooster dat door Antoniten
bewoond wierd, geschiedde dus een weinig voor
dat onze Graaf Hap kin de kroone van Vlaanderen
ontving ; en 't was alsdan wel honderd jaar dat
de translatie uit Constenoblen naar Vrankrijk
gedaan was.
Niet ganscli liet lichaam van sint Antonius
't,
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wierd nogtans van Constenoblen naar Vrankrijk
gedaan. Immers in de jaren 12oo verkreeg Lambrecht, proost van Onze-lieve-Vrouwe te Brugge,
een deel van sint Antonius zijn arm, met andere
reliquie'n nog, en bracht deze van Constenoblen
naar Onze Vrouwe mede, zoo de oude gedenkstukken dezer kerke bewijzen, zegt Bollandus,
die ze moet gezien hebben, om te spreken zoo hij
spreekt. 'k Zal zelve allichte eens die gedenkstuk]%en onderzoeken, en alsdan zeggen wat er van.
de gezegden van Beaucourt te gelooven is.
Deze weke hebben wij nog : Zondag, 14, sint
Paul. den eersten eremijt; Woensdag, 18, sintPietersstoel te Roomen; Donderdag, ig, sint
.Knuut, Canutus, Koning van Deneinark en martCl^ ar, den vader van onzen zaligen grave en
inartelaar, sint Karel den Goede : Vrijdag, 20.
sinte Fabiaan en Sebastiaan, martelaars, en
Zaterdag de lieve sinte Agnesse. die te Roomen
gemarteld wierd, 't jaar 304 Of 305, dertien jaar
oud zijnde, zoo sint Augustinus en sint Ambrosius. die beide in de jaren }co leefden, -getuigen.
'k 1=:n mag niet nalaten hier nog aan te teekefen dat liet Zondag, i; Januari, wezende dc
tweede Zondag na Driekoningen, de feestdag
is a den zoeten Naam Tesu, dien naam door
Gabriël uit den 1-remel gebracht en .aan Maria
vcropenhaard, waarvan de fee;tdag zelf nog
lieden in den protcstantscllen al.ivanak van Enghand bewaard is. r\ T). D.

'['I•: 1'ANSAL"s.
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De gaanderie of pand loopt rond den 'viscliput,
piscina; en alzoo is die plaatse inderdaad een
per-istylionl, eene gaanderie rond de kolommen.
S Maar hij is Grieksch, die name, u zegt gij.
't Is Pansa dan geen Italiaander of beter, een
Latijnsprekend mensch ? of
't Is, Lezer, gelijk ik u zou zeggen dat gij een
Franschman zijt, omdat gij mij door uwen
T Tcstibzrlc naar den salon leidt, en mij verzoekt
nevens u te komen zitten op den Canapé.
Na de regeering van Keizer Augustus, onder
Wiels bestier de Zaligmaker geboren wierd, was
.de latijnsche letterkunde te Roomen aan 't vervallen gerocht, juist, door liet indringen van de
grieksche dolheid; en men zag keizers zelf, gelijk
Marcus Aurelius, die in 't grieksch schroeven, als
wilden zij rneéhelpen hun volk verbasteren en
ten onderen gaan.
Een volk slat zijn tale verliest, gaat zeen:.
1)it prachtig Pcristyl i on en is nogtans niet
overgroot. 't Is eerre algemeene bemerking die
te niaken is op de woonsten van Pompeï in 't algemeen, en op deze van Pansa in 't bijzonder
ze zijn prachtig en zelfs gi•ootscll in hunne opvatting : zo'n zijn ziet groot.
Dit I.'c•7.1stl' 11V11 nogtans is r> nieters breed in
't geliecie, en wat meer dan 22 meters lang,
fiisCCiJlcr en pand medebegrepen. De drie kamers,
Slinkt, ei• dez e rechts en zijn al maar gililig drie
meters vierkante.
't Zijn haast gelijk de kotjes die wij van weerzijden in de \krafi1lhuizen zien op de foore in Meie.
1: 1{ebbe: geleid dat wij van w'etrkanten, al
inkomen in 't l eieis i 1'l i on, cie vlerken, /re, ervan hadden. Deze l)laaaatsen en zijn al niet veel
grrooter (jok als de kati erkens. i\'Maar tender den
pandl, recht-:, de laatste plaatse, cic eetzaal,
7'r lcli;Zi;im, is meerder.
,

-

j..1 : 1 het l.i, lezers. t. maar binDen in 1'ansa's I'1 ri3tj.ii»:.
I)cc naui k*)1' It vlan 't (aic1 ^►ch. 1 c rt
veilt zegen rr ronden ii en st.ilrl:i is eene
u kolotlltfc ►'. Z oodat liet eene placttse is met
kolommen 1 'ondon1 . En 'zoo is 't inderdaad.
R()11d0?31 hebt gij een muur, a.::rit1 dat er, te
.Dansa's, al vooren, dat is langs ivaar wij inkomen,
de opening is veen liet Tablinum, deze, gij weet
vel , die men met paneelgin kan toeluiken ; en ook
de uitgang van de feni r of gan g die 't A tri nin met
het Per•istyl ion verbindt. Rechts en links in dien
muur komen er deuren ; tendenuit, de ingangen
'eiti den Oecris en van den gang naar den hof.
Binnen dien muur staat een vierkant kolommen
en eene daking rust daarop, die alzoo tusschen
den muur en de kolommen een gedekten pand
maakt, van omtrent vier meters breed, rondom
die plaatse. 't Middenste is opene hemel.
.

1 let i'1 c' ? Il i ll JIZ al gelijk i s nog geen I 1 meters
-

lang, en wat meer clan drie nieters breed..l.)a:aar en
kon men al niet vele grootti asmaaltijden geven
bijzonderlijk omdat er nieer plaats a an tafel noodig
\v sa als nu, oindiesw'ille dat de uitti enooc ie den
lans drie kanten tegen de tafel op bedden lagen,
waarvan de naam I'r cl7niii,n zijn oorsprong
^'erschuldig is. Dat doe ik te naaste weke uiteen.
AD. D.
-

Verbetert in den no van zondag, blz. 43, het
laatste woord van den eersten vers. Daar en moest
niet het maar liet staan.
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WINTERSCHE AVONDSTONDEN.
Vervolg van bladz. ig.
V
OVER DE BEWEGINGEN VAN DEN MENSCH.
LS men de menschen aanschouwt,

ziet men dat zij albij gedurig in
beweging zijn en bezig zijn met iets.
Zij doen zoovele en zulke verschillige werken,
dat het onmogelijk is ze altemale op te tellen.
Wij moeten nogtans, in het algemeen, onderzoeken waartoe die bewegingen dienen, en hoe
zij van den mensch voortkomen ; daaruit zal er
eene natuurlijke verdeeling van de menschelijke
bewegingen spruiten, verdeeling die, in het
vervolg, meer als eens zal te passe komen.
i . Al de bewegingen van den mensch dienen om
het menschelijk leven te bewaren, -- te onderhouden, te verdedigen en voort te zetten, — en
ook om eene genegendheid te voldoen, die
voortkomt uit de schikking van den mensch tot
een ander leven, waar het goede, het schoone en
het ware zijn voedsel moeten zijn en zijn geluk.
In alle staten en in alle graden van beschaafdheid, vindt men die genegendheid bij de menschen.
De wilden, in hunne bosschen, geven aan
hunne boge, gedaanten en versieringen, die van
geen nut en zijn ; zij doen, ter eere van een
wezen dat boven hen is, werken die hun niet en
dienen om 't leven te bewaren.
Men heeft, wel is waar, volkeren en stammen
genoemd, die geenen God en zouden kennen;
neen heeft, in liet bijzonder, gesproken van de
i)osclsmcnschen en eenige wilden in Australiën.
Maar, vraagt Mijnheer de Quatrefages ', een
geleerde die toch zeker niet te verachten is,
maar verdienen die menschen al het kwaad dat
men er van gezeid heeft? Van de eerste weten
wij, door Kolb en sedert dien nog, door de
Heeren Arbousset en Daumas, dat zij langs
alle kanten vervolgd en geplaagd, in hun ellendig leven . nog geloofspunten bewaren die, voor
het meeste deel, edel zijn en verheven. Degene
die spreken over de godloosheid van zekere
volkeren in Australië, en weten niet of wel 'zij
vergeten te zeggen dat er, onder hen, eene
geheele mythologie bestaat, die zeker niet te
vergelijken en is bij de mythologie van de oude
1.

Revue des Cours scientifiques, 6 Juin X868.

Grieken, maar die toch klaar en duidelijk hunne
godsdienstige gevoelens getuigt.
Indien het noodig ware getuigenissen te zoeken, om die onverwinlijke genegendheid van
den mensch te bewijzen, men zou er eene vinden
bij de goddeloozen van de beschaafde landen.
Zij , en anderen dikwijls met hen, hebben al
gedaan wat in hunne macht was om den band
van de religie te breken — en alswaneer zij
meenen geheel vrij te zijn, vallen zij in de bij geloovigheid, spiritismus, magnetismus, enz., in de
belachelijkste superstitie'n of in ware afgoderij.
Ik en geloof niet dat het gedacht van de Godheid eigentlijk een ingeboren gedacht is, maar
het is mijne vaste overtuiging, dat de mensch
tot de jaren van verstand gekomen, noodzakelijk en natuurlijk, ten minsten een donker en
onduidelijk gedacht zal krijgen van een wezen,
dat hooger is dan hij en waar hij eenigszins van
afhangt ; en aangezien de mensch geschikt is om
godsdienstige werken te verrichten, waarom en
zou er bij degene die den waren God niet
kennen en dienen, geen wanorder bestaan, en
daaruit eene zekere ongemakkelijkheid en ongerustheid ? Waarom en zou men niet mogen
zeggen dat het evenwicht gebroken is tusschen
de werkingen van hunne verschillige inwendige
en uitwendige zintuigen?
Die ongerustheid en die ongemakkelijkheid
zou de kwale zijn van vele menschen in onzen
tijd, en zou voor gevolg hebben, bij de eengin,
die gewoonlijke misnoegdheid zonder schijnbare oorzaken, bij anderen, die baldadigheden
van allen name en zonder name; bij anderen
nog, dat overgeweldig werken waarbij al de
krachten van de ziele gedurig en zonder ruste,
gespannen zijn en overdaan.
De genegendheid tot verhevener en godsdienstige bewegingen bestaat voorzeker bij den
mensch ; maar dat en moet ons niet doen vergeten dat verre het meeste deel van zijne bewegin.
gen strekken en dienen om het leven te bewaren.
De bewegingen van den mensch zijn vrijwillig
of wel noodzakelijk. 't En is mijn bedacht niet
hier het bestaan van den vrijen wille te bewijzen
en hare nature uiteen te doen. Ik wil aleenlijk
Benige bemerkingen maken die men voor oogen
moet hebben, om het leven en de maniere van
handelen der menschen te verstaan.
Sprekende van de bewegingen die de menschen
doen, moet men welverstaan dat velenoodzakelijke nogtans, in eenen zekeren zin, afhangen van
onzen vrijen wille, en dat onze vrijwillige beweM
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gingen gemeenlijk noodzakelijke gevolgen hebben, die het in onze macht niet en is te beletten.
Wij kunnen eenige noodzakelijke bewegingen
doen ophouden of veranderen, bij middel van
andere bewegingen die van onzen vrijen wil
afhangen.
Ik en kan, bij voorbeeld, aan den loop van
mijn bloed niet gebieden, maar als ik daaraan
iets wil veranderen, ik zal vrijwillig iets innemen
of iets doen waarvan die verandering het noodzakelijk gevolg zal zijn.
Elkendeen ondervindt dagelijks dat, de beweging eens gedaan, de gevolgen ervan onafhankelijk zijn van onzen vrijen wille.
Het en is in mijne macht niet van te maken
dat de steen, dien ik -in zulke en zulke omstandiglieden, op den kop van mijnen hond sinijte, den
kop van den hond niet en breekt.
Maar het bijzonderste dat wij hier moeten in
aandacht nemen is liet volgende:
I-let is zeker en vaste dat al onze bewegingen
ofte wel vrijwillig zijn ofte wel noodzakelijk;
gelijk liet zeker en vaste is dat al de stoffelijke

levende schepselen op de aarde, ofte wel dieren
zijn ofte wel planten.
Maar, gelijk het al dikwijls modelijk is te
zeggen of zulk een levend schepsel eene plante
is of een dier, zoo en is het niet altijd gemakkelijk
te zeggen : die of die: beweging is noodzakelijk,
ofwel zij is vrijwillig.
En wij moeten uitleggen waarbij dat komt.
Daar zijn zekere bewegingen waartoe wij zulk
eene bekwaamheid hebben,» en die wij .niet zoo•
vele genaak doen, dat zij om zeggen geent: op.
lettendheid vereischen.
Wij ademen geheele dagen zonder er op te
peizen ; dat is nogtans eerre beweging die van
onzen vrijen wille afhangt, in dien zin ten minste dat WIJ 'toeli eenigen tijd zouden kunnen
ophouden van Ztseiii te halen.

laten en drinken geschiedt genleenelijk niet
niet vele slaeer oplettendheid.
'tY it gewoonte, doen wij alle dagen duizend
bewegingen, waarop wij niet en letten, of omtrent niet.
Ik heb eclien kuiper gekend die gelieele dagen
sclluifelde 01) zijai iv erk.
Bertje Kuilpers moeder xvierd ziek en zij kon
dat geruchte niet verdragen. ii In 't eerste, ►1 zei
hij, 11 Moeste mint broeder mij vel zestig keers
-

vermanen, en 'k iva:; daarbij nog wel Honderd
koers begonnen ofzoo goed,eer dat ik liet %viste; ik
was achtdagen lang gelijk mijne handen kwijt, en
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'k was wel driedubbel blijde als moeder kon
opzitten en dat zij mij zei : v Bertje, jongen,
schuifelt maar op, moeder is genezen. «
Wie en heeft er achter zijnen sleutel niet
gezocht, binst dat hij bezig was hens rond zijnen
vinger te draaien dat 't mishandde om te zoeken?
Ik en ben niet meer verstrooid als een ander,
en 't is snij nog gebeurd dat ik mijnen hoed afnam voor een peerd, dat van in de weide verwonderd op vlij te kijken stond.
Ik besloot daaruit dat liet meeste deel van de
menschen, die mij zoo vriendelijk groeten, niet
genoeg op mij en letten om mij uit een peerd te
verkennen, en dat al mijne beleefdheid dikwijLs
niet vele meer en beteekent.
De bewegingen die wij met zoovele gemak
doen, zijij daarbij in het algemeen of« el van zoo
weinig aangelegendheid dat 1v ij er teenemaal
onverschillig aan zijn, dat zij geschieden of
niet en op de die en steun ik niet —; ofte wel
wvij hebben er door de schikking van God -omdat zij een middel zijn om liet leven te
bewaren, zulke eene ge^tieldige, ja eene gewveldiger genegendheid toe als tot het levers zelve.
De wille zou -kunnen anders kiezen, maar de
keus is zoo klaar, dat zij er 'liet verstand niet en
doet op peizen, buiten eenige gevallen, bijvoor-beeld, als waneer de beweging als verboden
-

1

voorkomt.

Ik en weet niet dat er ooit iemand zijn zelven
te kort gedaan Beeft met vri j wllllglj k op te houden van te asenlen.
lee nienschen hebben ook veel naeer de dood
door andere middels gezocht, als den honger en
den dorst.
't Is dat honger en dorst van de allerschrikkelijkste pijnen zijn.

In al cie liclu Lmelijke snlerten van liet kruis en
heeft onze (rcx1delijke Zaliginaker tsaar van
den dorst gesproken te Sitio u.
Men.reet hoe Dante den honger beschreven
heeft in zijne belle.
Een vader zat niet zijne kinders in eenes toren
opgesloten --- en ziet hier nu de woorden van
.- den grootcn dichter.
II De kinders waren al op, en de ure naderde
dat men gewoon was ons eten te brengen.........
ir Ik hoorde, al onder, de deur : sluiten van den
afgríjslijk en toren, en ik keek in 't aangezicht

i van mijne kinderen, zonder roeren.
II Ik en klocg niet, zoodanig lag ii jn1 `llerte .erM steend ; — ni i j ne k anders kloegen en mijnn ; \ asel t tje zei :
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Gij kijkt zoo, vader, wat hebt gij?
• Toen de zonne 's anderendags rees en er eenige stralen in ons bitter gevang kwamen, en dat
ik op de vier wezens van mijne kinders mijne
ellende zag, ik beet in alle twee mijne handen
van droefheid. Zij meenden dat was om t'eten
en zij stonden te samen op.
-1 Vader, . zeiden zij, .i eet van ons, 't en zal
ons geen zoo pijnelijk vallen. u
't Ik hiel mij toen stille om hun geen meerder
verdriet aan te doen.
a Dien dag en den volgenden bleeven wij altemale zonder spreken. Ah ! wreede aarde, waarom en zijt gij toen niet opengegaan?
Als wij aan den vierden dag gekomen waren,
viel Gaddo uitgestrekt voor mijne voeten neder,
en zei:
N Vader, waarom en helpt gij mij niet ?
S' Hij stierf, en gelijk gij mij nu ziet, zoo heb ik
de drie andere zien vallen, één voor één, tusschen
den vijfden en den zesden dag.
t= En blind dat ik wierd, ik viel over hunne lijken, en riep achter leen drie dagen nog nadat
rij gestorven waren.
N Eindelijk was de honger machtiger dan liet
verdriet.
Alzoo dicht Dante en zijnen Inferno, Canto
XXXIII.
Even zoo geweldig als de genegendheid om te
asemen en om te eten en te drinken, is de genegendheid om eens in 't gevaar te verweren of om
te vluchten.
En dat is iets dat enen iri acht moet nemen

dat men mag zeggen, dat zij noodzakelijk zijn,
ir, den zelfden zin omtrent dat Jesus-Christus
gezeid heeft datverergernissen noodzakelijk zijn.
Men moet niet peizen, dat ikhier iets nieuws
uitgevonden hebbe.
Men zegt ons alle dage dat wij onze nature
moeten bestrijden, en het leven is een strijd
omdat 'wij gedurig de genegendheden moeten
bestrijden die onmatige bewegingen zouden
voortbrengen.

om te oordeelen over de wonderbare, ja de

instelde. Deze kermis heeft jaarlijks rond half-

M

Vervolgt.

M

bovennatuurlijke standvastigheid onzer martetelaren, en om hunne standvastigheid te onderscheiden van de kloekmoedigheid der soldaten,
enz.
Maar daarop en kan ik niet steunen, en ik
h erhaal in 't korte hetgene ik kome te zeggen.
Als er geene buitengewone redens en bestaan,
laten onze genegendheden, die geweldig zijn,
hun natuurlijk gevolg hebben, 't is te zeggen,
de beweging die bij de dieren uit de enegendheid zou voortkomen, maar die wij met onzen
vrijen wille zouden kunnen beletten, en die wij
al dikwijls verplicht zijn te beletten.
Indien ikopdiebewegingen gesteund heb, die ik
geerne natuurlijke bewegingen zou noemen, 't en
is niet om er fijn uit te zien, daar en is geen fijnigheid bij, 't is om te doen bemerken dat
men altijd mag rekenen, dat de menschen, in
liet algemeen, die bewegingen zullen doen, en

wij

4C FIINKELKES-KERMIS.

Wat is dat ? vraagt men in n° 2'.
In het begin der XVIIe eeuw woonde te Kortrijk, in Oz'er-Leie, Denys de Schinkelle, 'heer
van Stierbeke, Couthove, groot en klein Schouthoucke, enz. Hij stamde af van een geslacht, dat
in de Xl I In eeuw de heerlijkheid van SchinkelHalle, bij Rouselare, tot eigendom laad.
Denys de Schinckelle wordt genoemd als
schepen in de jaren t; oo, 1701, 1706; van 1707
tot 1710 en van. 1725 tot 1727 ; — als burgemeester van T702 tot 1705, van 1711 tot 1716 en van
1722 tot 1724.
Deze jaartallen bewijzen, dat I)enys de Schinkelle groote diensten bewees aan zijne vaderstad.
Doch zijn naam is vooral in aandenken gebleven
door de jaarlijkschekermis, welke hij in Over-Leie
October plaats. Alsdan plaatst men zijn beeld,
van mansgrootte en -hoogte, op eenti stelling,
vaarrond allerlei volksfeesten plaats grijpen. Er
valt te bemerken, dat dit beeld XVI I 1- eeuwsche
kleederen draagt.
Het wapen van de familie de Schinkelle komt
voor in de opdracht van een vlaamsch treurspel,
geschreven door J . B. De Pape : Des menSClieus

verlossinge, door de geboorte oases sal iginackcrs
Je•sn-Clirisfi. Dit stuk werd in 171 5 gespeeld
door de Barbaristcn 2
Th. S.
.

i. Vrage, hooger blz. i3; eerste antwoordti niet nieuwe vrage,
blz. 31.
2: Ik zou een vollediger bescheed verzoeken wegens de feeste
nu en vroeger ; de volksoverleveringen aangaande de wijze van
ze te vieren : deuntjes en liedjes eertijds en nu, enz. Waar rust
het beeld dat men in de Scl inkelke,es kermis vereert
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EEN BLOEMTRUIS
VAN PAUL AAN ZIJNE ZUSTER LOUISA VIANDEN ABEELE.

Begijnghof ten Wijngaarden --'t is zoo maar een.
Ik zag het al geern en ik was nog zoo kleen.
Dat grasplein vol boomen die waaien en suizen,
Omsloten in 't ronde met gevels van huizen
Die wit gekaleid staan in stilzaam fatsoen,
Met deuren en vensters geschilderd in 't groen ; -Die sterre van wegels in 't plein, en te midden
Die kerk met dat kloksken dat luidt om te bidden;
En al die Begijntjes, met 't choorhabijt aan,
Die tusschen die boomen hun wegelken gaan,
En zitten in zaten, ten danke des Heeren,
1.)e kerkgetijden te psalmodiëeren ; -Die autaar waar 't Bloed van het Lam wordt geplengd ; -Die lucht vol devotie met wierook gemengd
Die hangt in de beuken godvruchtig te geuren ; -Dat waslicht dat brandt voor die beelden in kleuren ; -Dat kind met zijn kruksken, die biddende vrouw
Geknield op den grond, om solaas in den rouw:
't Mick al op mijn herte, zoo jong nog van dagen,
Een hemelschen indruk nooit meer uit te vagen;
En huizen en boomen, 't draaide al in mijn zin,
De kerk ook met al de Begijntjes er in.
Maar later, waneer mijn verstand op het trapken
Van't onderwijs klimmende stapken voor stapken,
Hoe langer hoe beter het wonder verstond
Van 't Prinslijk Begijnhof aan 't menschdom gejond;
Hoe dat zulk een Hof maar bij Vlamingen thuis is,
In taal en in aard en in zeden maar Duitsch is;
I Ioe edel van oorsprong, hoe oud van bestaan;
I-loe Begga het minde om ten hemel te gaan;
hoe dat er de heilige Elisbeth verkeerde,
En 't met hare vorstlijke gunsten vereerde;
Hoe dat zooveel maagden van edelen bloed'
De wereld vertrappelend onder den voet,
En ver van den blaai en de nietige zorgen,
Ootmoedig daar leefden bij Jesus verborgen,
En rijkdom en invloed ten dienste deen staan
Van schamelen nood en verdoken getraan
Hoe daar nog die geest van de liefde en 't zrnet doo eil,
Godvruchtig op Jesus geleund en gel)of en,
In eere bewaard wordt, tot spijt van de licnn
Die, monsters van baatzucht, dat nijdig bezien :
t) dan ja, gevoelde ik mijn liefde verfellen,
Mijn boezem van blijdschap en aandoening zwellen,
En 'k peisde: zoo lang de Begijntjes bestaan,
Zoo lang mag de kerk noch de wereld vergaan.
Toch heden.... Och hemel ! wie zal het vermondeii
Vat omgaat in mij ? Aan 't Begijnhof gebonden
Met snoeren van zijde, door 't dichterlijk schoon
I)at hier mijne kindsheid gespreid vond ten toon
Gebonden vervolgens met zilveren draden
Bij 't zien van zijn gaven, zijn deugden, zijn daden
Ik word nu geboeid nog, verheugd van gemoed,
Met keetnen van goud, door bet hert en het bloed.
Louisa, de wellust van Vader en Moeder,
Die teedergeliefde van Zuster en Broeder,
Louisa, onze Engel in liefde en in leed,
Staat plechtig vandage in Begijntje gekleed!
Gezegend Begijnhof, ja 'k minde u te voores;
Gij kost mij verrukkend het herte bekoren;
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Doch nu dat Louisa, van vreugd overstort,
Hier kind van den huize verwellekomd wordt,
En dat zij, maar Jesus aleene genegen,
In uw Paradijs hare tent heeft geslegen :
Gij zijt meer dan ooit mij betoovrende schoon
En dierbaar ! Uw boomen staan hooger van kroon;
Uw gevels met trapjes zijn blijder van kleuren;
De muren zijn witter, en groener de deuren;
De wentlende rook uit uw kaven zijn blauw;
Uw grasplein staat frisscher in pinklenden dauw;
De kerk heeft meer grootheid, de klokke meer klank, en
De stemme meer galm in den choor en zijn banken;
En autaar en vloer en gewelf en pilaar
't Schijnt al of 't een schetse der hemelen waar ' ! ... .
Gezegend Begijnhof, warande van lust en
Genot, waar het duifken mag schuilen en rusten!
De rotre in de zee, waar men veilig op straat,
Hoe dul liet geklots van de baren ook slaat!
De woonstede Gods waar Louisa mag leven
Bij de Englen die biddend in 't heiligdom zweven!
Aanveerd onze hulde, onzen minzaamsten slank ;
Ons hert is aan U onzen leeftijde lang.
De wind heeft geen waai meer, de zonne geene stralen;
De beke vloeit bergewaarts op uit de dalen,
De roozen ontluiken op distels, en 't koorra
Zal groeien en rijpen op braam en op doorn;
Aleer wij -- in weelde of op 't kruise gezeten —
't Begijnhof en onze Louisa vergeten.
DE Bo.

-

-

V., 1N HIER EN VAN ELDERS.
EDEttT een tijd van hier is er maar weinig nieuws.
Het werk aan cie gebou'vcn te Brugge blijft, met het
aardig weder dat wij tot nu toe hadden, wat slapen.
Aleen cie schildering der kerk van Spermalie en van den choor
der Potterie gaan voort. Wij verwachten de bijeenkomst der
kamers om te hoorgin lioe het daar zal gaan met cie tweede besprekiug van de wet over het vlaamsch in - het middelbaar onderwijs. Te naaste weke zal ik den brief drukken die de Brugsche afdeeling van het Pavitisj`' nds•aan de vertegenwoordigers
van Brugge in tic kanter gezonden heeft : 'k cu heb hier nu den
tekst er niet van.
EN goed nieuws voor R. D. H. en voor de Lezers is
dat wij komen een nieuwen medewerker te winnen,
den voortreffelijken dichter Kanonik \\'elvaarts,
Archivaris der abdie van Postel. Geheel in 't eerste zal ik eenige
zijner onuitgegevene dichtstukken drukken.
E burgerlijke vlaamsche houwt rant stapt vooruit te
Antwerpen. Onlangs hel ik er het bewijs van gezien
in de nieuwe straten Langs de Schelde. \u komt (le
I%laainsche School van vriend Désiré van Spilbeeck met de teekening van het bierpakhuis, op den hoek der Vlaamsche Kaai
en Beeldhouwersstraat, gebouwd voor de Ileeren Brys, na ..r
teekenirgen en onder leiding vai' de gebroeders Blonmme, bouw.
meesters te Antwerpen. Als wij eens Bruggelinben zullen zien
zulke groote huizen bouwen in ouden trant, dan zullen wij recht
hebben om te verblijden. Die Antwerpsche gebouwen en hebben algelijk de weerde niet van onzen brugseleen trant, die veel

sierlijker is en eenes meer dich.terlijken geest uit wasemt.
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ET is voor 15 Juni, dit jaar, dat de prijskampers voor
't gedenkstuk aan Onze Helden, hunne schetsen niet
klein model en een geboetseerd hoofd in natuurgrootte erbij moeten zenden, aan den Burgemeester van Bruggé,
ter Halle, groote markt. Alle voorwaarden staan in mijnen
voorgaanden jaargang ; en men kan ze gemakkelijk vinden mits
(Ie tafel te zien, Allerlei.
't Is te hopen dat de meester; (Ier kunst zullen mededingen.
ON)E1RDAG, r8 Jarnuari, z:il de eer«-. II eer V an Robays
spreken over de .,urrr1(.
Ai). L).

UITSTAPJE IN 1.)1: '1'Ijl)SCIIRIF1'EN.

BIBLIOGRAPHiE CA'rHOLIQLTE. Novembre 1882. Wij bemer-

ken o. a:
io. Les Borgia, par l'abbé Clément. Hier wordt het werk van
den eerweerden heer Clément, eenen bekeerden protestant
aanbevolen en geprezen. Men kan Paus Alexander VI van niets
anders betijgen als dat hij zijne familie heeft bevoordeeligd en
voorengetrokken. Een wonder is het dat de kampers van beide
kanten, malkander verwijten van onfatsoenlijk te hebben gehandeld in den pcnnestrijd : 't is waar dat H. de l'Epinois zijne
tegenstrevers gedurig op (le hielen zit met de vrage : waar zijn
uwe bewijsstukken? I)at kan zeer onaangenaam zijn : maar 't is
volgens recht en reden.
2'. Vivre : la vie en vaat-elle la Meiree ? Dat is de fransche
vertaling van een engelsch werk van Mallock, wanof er nog al
sprake is in de letterkundige wereld. Op bl. 288 staat er te
lezen : i La critique moderne a été d'une injustice flagrante
envers l'Eglise rornaine... qui est sans contredit la forme la plus
légitime, la plus cohérante de l'église chrétienne. a Mallock is
protestant en rational i:;t. II. S.
,

ONZE VOLKS I .iAL . Nu 3, 1882. Inhoud o. a:
10. Woordenlijstvan de 7aal, welke in de Saksisch' streken
?'rara _11ederlarrd , :'sproken w'; lt, door J. Ií. Gallée. Vele

woorden treffen wij aan die ook in \Vestvlaauderen goed en
gangbaar zijn. Andere woorden verschillen aleenlijk door de
uitspraak. Als in 't schrijven van een di ilect de uitspraak in al
heure eige rnrdigleden nagei)eeld wordt, is liet dikwijls voor
andere streken onvei staanbaar ; als de woorden op eene degclijke en beschaafde wijze worden uitgesproken en geschreven,
mag ze iedc: e nederlaucische schrijver gebruiken : zijne tale zal
leven en door gansch 1)iet3ehland verstaan worden. — 't En zit
geen leven in 'rr.;e T ól rsf al: 't zal een kindeke van (le dood
zijn. Ine woordenlijsten die zij mededeelt zijn stijf en mager,
omdat cie woorden niet uitgelekt en bestudeerd, net de uitge.torven oude (lietsche woorden en (le i►•oo (len 'an audere talen
en dialecten niet vergeleken worden.
20. Aanteckerringren of de lijst tin «'(weden diep Ç•ir•rril't
7,-or dt npop het eiland Sc houl ni Is. Amper : ter nauwernoocl is
volgens V. Dale .\ederland.^ch. Zoo ! Zoa cen woord is Nederlandsch door de macht van V. I):ile. Dat woord kan eeuwenoud
rijn, 't kan overal in Nederland in volle gel.bruik zijn, "t kan
volgens de wetten (Ier alcidl umle en slem aard (ier tale door
't scheppend en beeldspra:l:ig volk gesmeed zijn, 't mag door
gansch den gernlaanschen tak, ja door gan ch den arischen
taaltronk gangbaar zijn, om 1 ederl.tndsch te zijn moet liet in
Vati Dale's woordenboek staan!
3°. l4oc'rd 'rrbL¼k dei Gronrrz ; ^c•ht• t i^lk.çtaal rl''r• 11..I!olrar: o,
beoordeeld door hoogleeraar De Vries. i Met lust en ijver is
clan ook in den jongsten tijd het onderzoek onzer Nederlandsche
tongvallen aangevangen. Terwijl in België de heeren Schuernians en De Bo reeds het voori)eeld hadden gegeven door hunne
voortreffelijke Vlaamnsche idiotica, hebben in Noord-Nederland
(le werken van den heer j. Winkler en van de heeren J. A. en
1.. Leopold op clit gebied een nieuw leven gewekt.
40. Nierrrc's. u Met i Januari 1883 zal de nieuwe spelling naar
het stelsel van De Vries en Te Winkel aan de verschillende
departementen door de regeering worden ingevoerd. Wij hebben
dan eindelijk ook verkregen, wat België sinds jaren heeft. In
Duit^chland leeft men nog steeds voort met een spelling zonder
systeem of regel, waaraan ernstige voorstellen tot dusverre nog
iiiet veel gewijzigd hebben, in allen gevalle niet tot eenheid
hebben geleid. — Onze T• olkstaal kondigt eene volledige
spraakkunstvan liet Tl'éstvlaam.c]s aan door J. Vercouillie van
-

g

het Koninklijk Atheneum te Luik.

\V.\AR '•l' 1'l.II:G-I:` WW'11.1'.

í I oe ;: d.: s\I cukc 't is til hculer rre7JI de- > a .; e
betanielijk uit te leggen.
Ee nv an cdc zeven V., onderen der wereld, zeggen
-

ze:
\Vat i'; er dat nood gewees t en is en nooit en

<al zijn?
:nt`-. 1•t°n1 I]ltiize »iiest in de ooi

van eene

katte.

.l',cn huis zonder k ind is eenekerke zonder orgel.

*** I.n liet nieuw lnuzieknmgazijii

van (;crai•a:' T•l<<'tiuck tri

C i1nidZavMi l(lt t,' J_?s•rr, ;re, bij de Statie, kan mc11 allerhande
-

vlaaniseh, franscli en duitseh muziek hekomen aan den prijs der
uitgevers.

D)e eenige overblijvende afdruksels Sa ,5e van Crsnningiis.-elt
en der vijf /iuil'r: ri zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
Vijfliederen, getoonzet door E. IT. Joseph Duclos. Prijs,
nk voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
2 fra
ver .vefl llul;, Bij \'lie! inck en Co., Zuidzandstraat.
s *,t Kruiswegen, (luur J. r)cne veth, lid van Ste Luitgaarde,
in oli^verwe geschil derd, naar den trant sier ou;.le meester;,
S::hilderien van allen aard en grootte. — Goezenputs!rnat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van cie zusters van den II. Vincentius te Brugge heeft lliigeschilderd. ITij is thans bezig niet een kruisweg voor I nglaiid.
-

-

Gaat en ziet.

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R.
b'.ijft den Uitgev er voorbehouden.

fl.

Brugge. boelkdr nkkerij A. IDE ZUTTERE-VAT KERSSCHAY'F.R.

g>et 6fab SerfcRí;nt afte aEerbage.
e uiteer woont in be
ffiariaftCaat., 2, te ?$rugge. ^ríjg, op Soorqattb te BetaCett : Souc
?$eP^eneattb 5 frank; Soos Buíteneanben ben poftpríjs er8íj. tien
kan ínfcijríj8en 6ij af be Poftmeeftere 's eanbs.

Ac^aienfte Slaar,
if2° 8.
DAG`VIJZER.
ET kerkelijk jaar gaat zeere, dees
jaar. Met den vroegen Paschen, dien
wij hebben, is het vandage, 21 Januari, reeds Scptuagesinza. Dat woord staat uitgeleid in mijn vijfde j aar, bladzijde 8i. De Paschen
komt zeer vroeg, dees jaar. Sedert het jaar 1700
.en weet ik maar van zeven vroeger Paschens :

den 24 maarte, in 1799; den 23 maarte, in 1704,
1788, 1845 en 1856; den 22 maarte, in 1761 en

• 1818. Maar den 25 maarte, dat is op Onze-Vrouwenboodschap en viel hij niet meer sedert 1742,
:waneer 't jaar dan ook met een maandag begon;
't gene weder zal gebeuren in 1894.
Maandag, 22, viert de Kerke den feestdag
van sint Vincentius, den grooten Spaanschen
martelaar, die zijn geloof beleden heeft in 304,
en wiens echte acta door P. Bolland uitgegeven
wierden. De acta gedrukt door Metaphrastes en
Surius zijn verbasterd. Prudentius heeft een
lofzang op dien heiligen gedicht en sint Augustinus heeft in vier zijner sermoenen van hem
gesproken. Zijne reliquie'n zijn nog te Zaragoza,
waar men meent dat hij geboren wierd anderen spreken van Valencia en van Osca. Zaragoza
is eene Spaansche stad van 82 duist zielen. Die
stad is merkweerdig in de gesehiedenis van 't
invoeren des christendoms in Spanje. De overleveringe meldt dat, korts na Ons-Heeren Hemelvaart, de heilige Apostel sint Jacob de meerdere naar Spanje 't Geloof kwam prediken. Hij

was eens te Cesar-Augusta, 'het oud Salduba der
Phoiniciers, die nu Sarragosse is. Na vele tver-

Jeptuaoeftma.
2! 3iantiart' 1883.
3
kens, had hij slechts acht heidenen tot de waarheid kunnen overhalen. 't Was alsdan, meldt de
legende, dat Onze lieve Vrouwe, die nog in Ieven
was, hem verscheen op den oever van den Ebro,
die door de stad'loopt, hem troosténde met de
belofte dat de kerstenheid, hoe gering ook, die hij
kwam te stichten, nooit en zou vergaan. De heilige
Maagd al verschijnen, stond op eene kolomme
van jaspis, en zij beval den Apostel daár eene
kapelle te zetten t'harer eere. Deze kapelle,
naderhand meermaals herbouwd, is nu de grootsche kerke geworden, die de vermaarde Herrera
begon in 1677, en die slechts sedert eenige jaren
voltooid is. 't Is een kerke in een trant op zijn
eigen : noch oostersch, noch westersch, . maar
gelijkende in zijn algemeen uitzicht aan een byzantij nsch gebouw. Het grondplan is een zeer
groot lang vierkant; en te midden staat de kapelle van Nuestra Servora . dcl pilas-, waar het
oud Onze-Vrouwenbeeld op den pilaar staat.
Hadden de Spanjaards Vlamingen geweest, ze
hadden misschien, gelijk te Antwerpen, die Onze
Vrouwe, Onze Vrouwe op 't staaksken gelieeten.
Leest mijn zevenste laar, 325. Alzooeene kapelle
te midden een groote kerke, is zeer gemakkelijk
voor de menigvuldige bedevaarders die uit alle
kanten van Spanj en, toch ' meest uit Aragon,
waar Zaragoza de hoofdstad van is, ten ommegange komen. El Pilar, zoo de Zaragoneezen die kerke noemen, is zeer prachtig, van
verre gezien : in geheel hare grootheid' ziet men
ze oprijzen, met hare menigvoudige koepels,
waarvan de duistkleurige vernischte pannen te

glinsteren liggen in de zon ne.
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Als Pater Gerard van Caloen, van 't • order
wijdde. Dit was het beginsel van de abdie van
van sint Benedict, in 't j aar i 88o in Spanj en was,
Dunen, • langs de Veurensche zeekuste, die de
kwam hij daar juiste op den grooten bedevaart.
vermaardste van Vlaanderen wierd. De Graven
Wat volk, zegt hij ! Maar de processie en was
Willem van Normandie en Diederijk van den
niets bijzonders, voor iemand die de processie'n
Elzas zijn de eerste die ze met landgoederen bevan 't Heilig Bloed, sint Macharis te Gent, sinte
giftigd hebben.
Walburge te Veurne, op de jubelfeesten gezien
Het Evangelie van Septuagesima is van den
heeft.. Wat oude kleerage en standaarden, al
huisvader, die werklieden op verscheidene uren
min of meer gefronsd en verslokerd, gaven er
in zijnen wijngaard zendt werken. De werklieden
toch een eigen uitzicht aan ; maar 't was verre
kreegen elk eenen denier. G. G. heeft, in het
van prachtig. 't Gene in 't katholijk Spanje nog
2d e jaar, van den denier, gelijk hij alsdan was in
steeds te zien is, 't is de mengeling van burger't - Heilig Land, en van roomsche, grieksche en
lijke feestelijkheden met de kerkelijke plechtigjoodsche munten en muntweerden geschreven.
heden. 's Avonds schoot men een zeer prachtig
Leest er de blz. go. De denario diurno, waarvan
vierwerk af, dat sloot met de verschijning van
in het 20ste hoofdstuk van sint Mattheeuws Evangelie, vers 2, hier questie is, moet verstaan worOnze Vrouw del .Pilar, glinsterend van vier, in
de * lucht ; en 's anderdags gij en zoudt het
den in een bepaalden zin. Dat is 't gedacht van
nooit gelooven was het de eerste dia di toros,
den Jesuit Cornelis van den Steen, anders gezeid
de eerste dag van de stierengevechten. Geen
a Laaide, geboren te Bockolt in de Luiksche
feeste, in 't gedacht der Spanjaards, als er dat
Kempen in 1 566. Daar waren immers deniers van
niet en is.
verscheidene soorten bij de Romeinen. De zilveDe passieofficie'n beginnen dijsendag met de
ren, eerst van tien koperen stuivers, asses, later,
gedachtenis van 't gebed Christi in den hof van
als deze van gewicht verminderd waren, van i6
Oliveten. Gij ziet dat de heilige Kerk ons langasses, was eene zilveren munte, gelijk men nu
zamerhand naar de Goê-weke geleidt. Van nu
zou zeggen een frank. De gouden denier was 25
voort, zullen wij alle weke zulk een officie hebzilveren deniers weerd. De zilveren dénier algeben. Den zelfden dijsendag, 23 Januari, viert de
lijk en was niet juist een frank weerd. Hij woeg
heilige Kerk de trouwfeest van Onze lieve Vrou4 grammen, 45 centigrammen - zilver ; en daar 't
we ; den 24, sint Timotheus, Bisschop en Martezilver, in middenmate, nu 220 frank geldt den
laar, den vriend van sint Paulus, wiens bekeering
kilo, zoo zou een zilveren denier nu omtrent 98
donderdag valt. Vrijdag, 26, is 't de feestdag van
centimen gelden. De as, of, tijdens Ons Heere,
sint Polycarpus, den vermaarden Bisschop van
het zestienste van den denier, gold alsdan bijgeSmyrna, en den 27n, deze van sint Johannes
volg zes centimen en iets (o.o6i). 't En moesten
Chrysostomus, sint Jan Guldenmond, Bisschop
dan maar kleene veugeltjes zijn, die twee pasvan Constenoblen en Leeraar der heilige Kerke,
seres, die voor een as verkocht wierden, zoo bij
en ook van sint jan van Waasten, Bisschop van
sint Mattheeuw staat, X. 29. De as of pond koTerenburg. • Op dezen dag wierd de eerste bisper, was in 't begin van Roomen, de eenheid van
schop van Brugge te wege, na de Fransche Ommunte; en die naar de markt ging niet een as of
wenteling, Mgr. Boussen, zaliger, 't jaar 1833, in
tiene, mocht geheel wel zijn geld voeren op een
Sint-Salvatorskerke, bisschop van Ptolemaïs, in
kortewagen. Zou Peter Klein mij niet kunnen
heidenisse, gewijd ; en ter gedachtenis daarvan
zeggen of Karrenschrieber ook van dit gebruik
is het ook den 28 Januari aanbidding in de thans
der kortewagens handelt?
kathedralekerk van Sint-Salvator.
Hier en is er geen sprake van den gouden
Meyer vertelt, anno i 107, dat sint Jan van
denier, maar van den denarius diur,ms, den
Waasten, Bisschop van Terenburg, de kerk van j dagelijkschen denier, den denier dien men verDunen gewijd heeft. Op de Veurensche kuste, op
diende met een dag werken. In de vermenigvulde eenzame en dorre zandplate, leefde de ere.
diginb der brooden, (Mt. XIV. i ; Mc. VI. J 8
mijt Legerius een zeer heilig leven. Eenige godL. IX, '3 ; I. VI. 9.) sprekende apostelen van
vruchtige mannen, aangetrokken door den glans
brood te moeten koopen, wel voor 200 deniers.
van zijne heiligheid, kwamen tot hem in dezelfde
Een kilotje wit brood ging 'alsdan van 30 tot
wildernisse. Twintig jaar lang bleef hij aan hun
4o centimen. Het geerstebrood, dat de werkhoofd, en bouwde eene cella, die Johannes, Bislieden aten, gold den helft. Zoodat een werkschop der Morinen, ter eere van de Maagd Maria
man, die alsdan omtrent een frank won, met zijn
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huisgezin kon leven, als zijn brood hem nog geen
centimen kostte den kilo ; bijzonderlijk als
men ingaat dat de Oosterlingen veel min eten als
de Noordersche volkeren.
De huisvader was dan met de werklieden,
's nuchtens, overeen gekomen voor de gewone
daghure. En -hij ging alzoo uit met zonnenopgang, waneer de eerste ure begon te tellen;
nogmaals met de derde ure, verders metde zesde,
de negenste en de elfde. Bemerkt dat de dag
gelijk de nacht, bij Joden en .Romeinen, elk in
twaalf uren verdeeld wierd. Zoodat die uren
langer of korterwierden, naarmate dag of nacht,
langde of kortte. Zoodat de eerste ure van den
dag steeds met zonnenopgangbegon en de twaalfde met een ondergang der zonne sloot. Maar
de zesde ure van den dag viel alsan op onzen
middag ; gelijk de zesde van den nacht op onzen
middernacht kwam. AD. D.
20

EEN VINILENESTJE.
K ga nu wat vertellen een vertel.
lingske, 'k en weet maar eentje, en de
groote menschen mogen er toen nog
niet bij zijn : zij zouden de kinders stooren.
Daar was een keer een jongen, hij heette Karel
en hij zag de vogels geern, maar bijzonderlijk de
vinken, de boomgaardvinken.
Als men een vinkennest rooft, en de jongen in
eene muite niet verre van 't nest hangt, de moerkes bezorgen ze zelve, en op die maniere kan men
vinken kweeken die slaan zonder hun oogen uitgebrand te zijn.
Karel en kon geen blinde vinken in .zijne oogen
geluchten.
Rond zijn vaders hofsteé lag er een groote
wijde wal, die vol aanden zwom en ronduit vol
oude, oude wilgen stond.
Een, onder andere, van die wilgen was zou oud
dat zij van enden t'endenholdewas, en 't bul langs
de kanten vol gaten zat, waar er ijfte en sterkgars en donderblare in groeide. In den zomer zag
men de wortels bloot liggen boven 't water.
Met dat die holde wilge daarenboven zoodanig helde over den wal, en hadde zij van grootvaders, zaliger, langste onthouden, nooit maar
eène keer gekapt geweest ; zoodat de takken
hunne armen en hunne vingers een geheel ende
verre over 't water uitstaken.
Geen mensch en dorste zijn leven op die wilge
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woon-

zetten ; maar de vinken, oh ! de vinken, zij
den in den donkersten tak.
Een schoon vinkenestje met vier of vijf gespikkelde eiers!
Karel peisde dat toch alzoo, maar hij en had
het niet gezien, en hij en kon niet aan om te kij ken.
p 't Is best van niet te kijken, peisde hij, a zij
zouden hunne eiers verlaten. Als de jongskens
een keer bloedpennen hebben, 'k zal er wel enthoe aan geraken. u
Maar hoe ? Veertien dagen lang en had hij geene
andere gedachten, en veertien nachten lang geene
andere droomen.
a Zal ik algelijk op de wilge kruipen? Maar dat
zij breektde jongskes gaan in 't water vallen. 't En
kan niet zijn. Het nest uitsteken ? Maar 't ware
't zelfste, en ook waar zulk eene lange pertse vinden ? u
Toen de moerkes al acht dagen t'eten droegen,
een keer dat hij van schole kwam, gemoette hij
drie groote j ongens, schooiers, met elk een vogelnest in hunne klakke.
Mannetjen, a zei er een, a moet gij geen vogeljongskens koopen ? n
o Wat voor ? is vroeg Karel.
a Kijk, vier schoone vlugge vinkejongen. u
Als 't maar geen meezejongen zijn, a peisde
hij, maar hij en zei niet en hij keek.
't Waren vinkejongen, en zij moesten drie dikke
kosten.
Karel en hadde maar twee dikke en half, en
moeder hadde ze meê naar de markt om hem
eene geldbeurze te koopen.
n 'k En heb uwe vinkejongen niet noodig, is zei
hij, 'k weet er zelve wonen. a
to Kijk daar ! Gij zijt maar een vuistjen hooge;
gij gaat er nooit aan kunnen, mijn mannetje, aan
uw vinkenest. u
u Zofln ze 't kunnen weten ?.. is peisde hij bij
zijn zelven, en hij naar huis.
't Vinkenest zat er nog.
# Maar 'ten zoude er niet lange meer zitten met
die deugnieten, . peisde Karel, en 'k ga 't van den
avond uithalen. u
Moeder was naar de markt, vader wrochte in
den meersch en 't meisen zat de koeien te melken.
Hij had het op zijn kracht hij was aleene
of zoo goed.
Hij rolt de kalverkuipe tot tegenden wal, pakt
vaders grooten springstok; en hij zal tot onder
de wilge varen, en toen, voorzichtig, de branke
neêrhalen met den tap die door 't ende van - den
springstok zit.
N
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't Ging al wel zoo lange de kuipe in den wal niet
en lag. Maar met dat 't water aan den boord zoo
leege stond, de kuipe bleef haperen in 't slijk, en
Karel moeste ze een ende voortstuiken met zijne
handen.
Ongelukkiglijk hij stak een kleen wenigske te
verre en zij glots voort zonder hem, die tot over
zijne schoen in 't water stond en in 't slijk.
Buiten dat vinkenest rooven, had hij nu in korten tijd twee moelelijke werken te verrichten : ten
eersten die kuipe uit 't water krijgen, ten
tweeden eene antwoorde zoeken op de vrage die
moeder hem ging doen, hij hoorde 't al:
u Waarvan zijn uwe kousen nog een keer zoo
nat?
't Wilde hem al meé dien avond.
In een, twee, drie was de kuipe weér op hare
plaatse en nog al tamelijk afgedroogd met strooi.
Van zoo dat moeder t'huis • kwam tot dat hij
naar zijn bedde moeste, zat hij met zijne natte
voeten onder tafel, zijne geldbeurze te bekijken
en te meten en te tellen hoe vele er wel zou in
kunnen, en met dat hij dien avond zoo fraai en zoo
stille was, en dat 't in lange niet meer geregend
en hadde, zoo en peisde er moeder niet op om
zijne kousen te onderzoeken.
Binst dien nacht was 't een aardig weder 't
was in 't herte van den zomer en 't vroos dat 't
kraakte,een dat Karel beefde van de koude, en dat
,,

hij mochte nog
Dien zelfsten achternoene
van met dat hij 't
t'huis blijven van schole
schoon hadde, kwam hij van den zolder gestreken met de waschkoorde.
Hij miek het eene ende vast aan een van de
staken waarop de planke lag, en ging toen met
geheel de bolle al den anderen kant van den wal,
naar eene wilge geheel bij de oude, oude wilge;
hij droei de koorde er rond en lei ze wel vast.
Hij moest scheerling op die koorde alzoo vijf
stappen verre, om met vaders springstok den tak
te kunnen neérhalen waar het vinkennest in zat.
't Was een lastig werk om tot daar te geraken;
en toen hij daar was, moest hij zijn zelven zoodanig vasthouden dat hij geene handen meer en
had om met den springstok te werken.
Hij kroop voorzichtig weder, en, slim gelijk
hij was, deed hij de koorde nog wat hooger
rond de wilge.
Hij had alzoo twee koorden, een om te zitten
en een om hem rechte te houden bij ecn hand.
Dat ging nog al tamelijk, maar de springstok
was te lang.
u Vaders gaanstok, 't is een haak aan ! als hij
maar niet te kort en is
Hij is lang genoeg.
Karel zit op de onderste koorde, niet de bovenste in zijne eène hand en vaders gaanstok in
de andere, van den eersten keer heeft hij met
? 1►

hij door de gerre van de venster de drie schooiers-

zijn haak de branke vast, en

jongens zag schaverdijnen op den wal; hij zag ze
over end wêre rijden en hun hoofd buigen om
tegen de takken niet te slaan van de wilgen; zij
waren dichte bij 't vinkenest, maar zij en wisten
't niet zitten.
Toen zij weg waren, ging Karel naar den wal;
met zijne bloote voeten over 't ijs — oh ! 't was
toch zoo koud --- rechte naar den boom. Maar
hij en kreeg den tap van den springstok nooit aan
den wilge.
De stok was zwaar gelijk lood en Karel wrocht'
en wrocht zoo vele en zoo lange, dat hij al in zweet
was en wakker schoot.
Hij moeste drie dagen lang in zijn bedde blijven 'en was toen nog gildig bekeven om zijne natte
kousen. 't Kwam immers uit als moeder zijne
kleers weghangde.
'k \ 'eet ik wel wat dat 'k ga doen zei Karel, u
van als hij uit zijn bedde niochte;» u zij gaan toen
niet meer lachen met den vinkemelker. ii
Niet verre van 't hofhekken lag er op twee staken eene planke een geheel ende over 't water.
't Waterschep was daar.

u Tjijn, Tjijn, Tjijn.
Vijf vlugge vinkejongskes vloogen de wijde
wereld in.
en
Karel zag ze vliegen van op zijn koorde
H.
mijn vertellingske is uit.
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TE PANSA'S.

Vervolg van blz . 51.
grieksche name is het nok; die Pansa
aan zijne cetzale geeft als hij haar
zijn triclinium heet. Klinê is een
bedde, en Ijliiwina is buigen, stuipen, hellen,
verbuigen, décliner, gelijk ,litos eene helling,
een heuvel is, clivaus in 't latijn. De klin?,
't bedde, was de eigentlijke zate of beter de
legerstede, lectus, aan tafel: want men 'n zat niet,
maar lag, om te eten. En daar men plag eenen
kant der tafel open te laten voor de dienders,
en langs drie kanten bedden te zetten, zoo was
de eetzaal de «zaal der drie bedden ii, het triklinon
EN
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geheeten. Die bedden waren niet plat gedekt,
maar hooger naar de tafelzijde. 'k Hebbe hier
eene nauwkeurige teekening van een gemetste hofhuizeken of aubetje in de woonste van
Akteon te Pompei, waar, aan drie kanten van
een ronde steenen tafel, ook volgemetste legersteden te zien zijn, opgaande langs de tafelzijde
tot drie vierden van de hoogte der tafel; maar,
natuurlijk, de matrassen of kussens waar de genoodigden zouden liggen, zijn weg.
Men lag aan tafel. Pansa en zei niet: 9 Zet u»;
maar hij zei ; is u v : hij sprak van accubere
inensaan de staat van aan tafel te liggen, tegenover accuinbere, dat de daad uitdrukt van eens
aan tafel te leggen, en discumbare dat gemeenlijk
gezeid wierd van de daad van een geheel gezelschap dat zijn plaats op de bedden nam. 't En
was algelijk geen liggen in den vollen zin van 't
woord ; want, lagen de beenen uitgestrekt op de
helling van de legerstede de voeten dikwijls
bedekt met eene dekking, 't bovendeel des
lichaams, gesteund op den slinkeren elleboog,
die op het kussen der voorsponde rustte, was.
half rechte, en de rechter arm bleef vrij . De
vrouwen, in de goede tijden van Griekenland en
Roomen, zaten aan eene tafel op hun eigen, of
zaten tenden de legerstede.
Onder de keizers, vindt uien in Roomen, soplla's
voor eenen persoon aan tafel. Zoo kon men zooveel lieden als men wilde aan eéne en dezelfde
tafel leggen, daar, in het cibentlijk triclinium,
slechts plaats. voor negen persoonen was: drie
tenden, op den lectus medius, drie rechts op den

lectus 'l Mus, drie slinks op den lec/its sii minus ;
aldus

Op den Jicdius, i was de sunimzís in nzcriio,
de inj2'zioi' ZAL mcrlio, 3 de ivms inn 111cdia. En
alzoo aan de andere tafels: Summus ja immo enz.
Verstaat gij nu den asceuele szup er•iiis van 't Evangelie? \Visrit de plaatsen geteekend met den
cifer i varen de bijzonderste op de bedden A en
C; maar op het bedde C was de voornaamste
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plaatse deze geteekend met den cifer 3: ook
heette die plaats locus consularis, en 't was op die
Iste plaats (i) van 't bedde A dat de meester des
huizes lag, ten einde bij zijnen bijzondersten
uitgenoodigden te liggen, en met hem te kunnen
kouten.
Zoo dat er eigentlijk, op die drie bedden, plaats
was voor negen gasten. 't En belette niet dat
er somtijds meer waren. Ik hebbe hier de teekening naar een oud beeldwerk dat men te Padua
vond, reeds lang geleden. Op het bedde A, den
imus, liggen drie mannen op hunne kussens, geleund op hunnen helleboog; op het derde bedde,
C. den suininus, liggen er drie op hunne rugge,
die reeds voldaan van dc maaltijd en misschien
wat slaperachtig geworden bij de kracht van den
Falerno, hun noenetuksken doen. Tenden, achter
liet bedde 13, den medius, staan zij rechte, met
zevenen, houdende drinkhoornen in dc hand,
stekende de armen omhoog en sprekende met
groote gebaren en hevig getier. 't Is klaar om
zien, dat is hier eene van die braspartie'n, na
de maaltijd, de compotatio, symposion, commissaztio, die men dikwijls op de grieksche potten verbeeld vindt. Dat duurde een gat in den nacht, en
was van 't baldadigste dat men zelfs bij heidenen
verwachten kan.
Rekent nu en telt : drie liggende, drie slapers,
zeven rechtstaande drinkebroêrs. Ze zijn dan
met dertienen ! Ja, z'. Maar ze wisten van 't
bijbeloove olp dertiene niet: immers omdat die
bijgelooviglleid voortskonit uit liet geloof aan
de ongelukkige geschiedenis van Judas, die zij
niet en kenden, en die in de eerste tijden van 't
Christendom, nog niet lang genoeg verteld en
voortverteld was oni te kunnen van hare afschuwbare waarheid tot verkeerde bijbc:loovigheid afdoolen .
Toch questie hadden die dertiene daar altemale
geëten? Want de C oinissator, de drinkebroere,
kwam dikwijls in na de nlaaltfid. Zoo, bij Petronius, f 5 -te hekeldicht, heeft de drinkebroére
I-Iabinnas bij Scissa geëten, en hij kont drinken
bij Trimaichio, waar men komt de maaltijd te
eindigen.
...1 rabinn 1s comi sat0r i'. I't If.

De tafel zelf \\?aarrond die bedden stonden en
was niet groot. 't Gebeurde dat de slaven, als ze
kwamen afdienen, geheel de tafel , egnamen,
niet al dat erop stond, en eelie andere niet liet
tweede gerecht in de plaats kwamen stellen ; 't
gene doenli jkwas, omdat de tafelgenooten slechts
-
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langs drie kanten lagen, en de vierde kant openbleef. 'k En wete niet of het mijne lezers bekend is
dat de maaltijd bij de Romeinen, en bij de Grieken, denk ik, ook, uit twee gerechten bestond, die
men noemde ,nensa pri nart, eerste tafel, en mensa
secunda, tweéde tafel, bij de Grieken prOté en
deutera trapeza. 't Eerste gerecht stond op tafel
als men in het triclinium toekwam ; of 't wierd
opgebracht op eenen schild dien men op tafel
zette, en die ferculumn heette, dat is : » 't gene
waarop entwat gedregen wordt a , omdat al de
schotels spijze erop stonden. Als de tafelgenooten voldaan waren, droeg men het ferculur met
al dat erop stond weg, of zelfs men nam geheel
de tafel op en ging ermeê voort. Als ge laast in de
Methamorphosen van Publius Ovidius Naso, X.
z9, of bij Publius Virgilius Maro, in den eersten
zang van de Eneide, 216, bij Quintus Horatius
Flaccus, in zijne hekeldichten, II, 2 en 121 en bij
anderen, questie hebt gij goed verstaan wat dat
het bediedde, inensam auf }rre, tollere, rernovere,
de tafel wegnemen, afdragen? Hewel dat
dat
was letterlijk waar : men droeg ' de eerste tafel
weg, en men bracht eene andere op, rnensarn
ponere, --- we zeggen wij wel de tafel dekken
omdat wij er een hammelaken op leggen. Die
tweede tafel, mensa secunda, stond vol fruit,
confijt, gebak, ons nagerecht, le dessert, zegt de
Fransch, omdat men dat opstelt als de tafel afgediend is. quand la table est desscrvic.
Van 't gene ik zegge van Pansa's triclinium
zou ik wel komen op 't gene 't Evangelie verhaalt van de maaltijden waarin Ons Heere was;
maar dat zal beter een ander keer te passe komen, in mijnen dagwijzer.
Tegenover het triclinium al den anderen kant
van den pand, 't Peristylon, kwam de deure van
Pansa's twee keukens. Rond de tweede is een
gemetste bank, waarop de tafelslaven kruiken
en teelen en ander tafel- en keukengerief kosten
plaatsen. Eene andere deure van de keuken
kwam op een koerken van zes meters op tiene,
of daaromtrent, met achterpoortje in de Fortunata-strate .
Langs de keuken loopt een gang naar den
bof; en nevens dien gang, op de middenlijn van
't huis, - recht op het Tablinum, klimt men met
twee trappen in den Oecus.
Oecus dat is het grieksch oikos, dat huis bediedt. Die groote kamer, bijkan zoo groot als het
Atrium, maar geheel onder dak, veel grooter
dan het triclinium, en hoog van steke, was de
groote feestzaal. Zij was gebouwd met versieren-
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de kolommen tegen de muren, en wierd in den
korinthischen, den egyptiaanschen of anderen
trant nog versierd. Die feestzaal gaf op den hof
met eene breede venster. AD. D.

KINDERDEUNTJES.
NLANGS las ik in R. D. H. van kinderliedjes die te Coolscamp nog in
voege zijn. Wilt gij er nog uit het zelfde
Coolscamp, gij kunt ze drukken.
I.

'k Kome nieuwjaaravond bezoeken,
Zijn 't geen wavers, 't zijn pannekoeken,
Zijn de pannekoeken al te groot
Geef mij een stukske droogen brood!
Goebe, goebe, goebe!
2.

'k Hebbe van verre het kaveke zien rooken
En van verre volg ik na;
'k Heb op de strate wat goeds geroken
'k Wensch u een zalig nieuwjaar!
Hebt gij voor mij geen koekske ten besten?
'k Zitte met mijn hoofd vol muizenester.
Of een kanneke bier?
Of een schelle van tafelsier?
Zet u wat neder
Wij zullen gaan tappen,
Zijn er geen muizen
Zij zullen niet klappen,
Zij zullen zoo stil zijn als een lam;
Leve den dekker van den dam.
0 God, ik heb zulk een arm leven:

Ik kan eiken mensch het zijne niet geven
Er is geen boter meer in 't pateel
Menschen, geeft ons het godsdeel!
Goebe, goebe, goebe!
3•
Juite, juite Bertje
Naar Iper om een peerdtje,
Ik ga dat peerdje doen beslaan,
En 'k ga der mee naar Thourout gaan;
Van Thourout naar Beveren,
Van Beveren naar Sinte Rijs,
Van Sinte Rijs naar Halle,
Daar zat er een zwarte kalle.
Zwarte kalle, wat doet gij daar?
'k Wacht ik hier de ganzen;
De ganzen zijn geen tien pond weerd,
Als een blanke de koster van Becelaere,
'k Wilde dat hij gehangen ware
Aan een droogen mispelare,
Mispelare lijke
't Kopken is zoo rijke
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't Kopke ging al om zijn brood,
Van de eene steê naar de andere
Met zijn gelapte pander

VAN HIER EN VAN ELDERS.
AVIDSFONDS, afdceling Brugge. Zondag, 25 Februari

aanstaande zullen tafereelen uit het spel Philippine
van Vlaanderen, het bekroond meesterstuk van Dés.
Delcroix, voor de leden der afdeeling gespeeld worden. Die
vertooging zal ter zelfder tijde, door het inschuiven tusschen de
tafereelen van orcheststukken van voorname meesters, een luisterlijk Concert zijn. Daarom zal de feeste die voor dezen dag
aangekondigd was, verder verschoven worden.
Alle leden en vrienden van 't Davids/ouds die meêspelen,
zoo in de tafereelen als in de orcheststukken, of zingen in de
chooren worden verzocht te willen stiptelijk de oefenvergaderingen bijwonen.
ERLEDEN Donderdag sprak de ecrw. Heer Van
Robays, leeraar der wetenschappelijke vakken in 't
Collegie Saint-Louis, in 't Davidsfonds over de zonne.
Te naaste weke zal ik er een woord van zeggen.
Het wordt hier aangeteekend (lat, bij eene vergetenheid zonder
ave€rgaar de, de verslaggever van de feesten en vergaderingen
in ons 1)avidsfonds, 1881-82, vergeten heeft te schrijven van
de prachtige voordracht gehouden door den E. H. Beheyt,
Leeraar in St-Louis. Als mijne lezers weten, sprak M. Beheyt over de Pauzin 7olaaanna. In mijn voorgaanden jaargang,
blz. 159, heb ik verslag gegeven van die geschiedkundige
onderhandeling, waarin de eerweerde Professor bewijs gaf van
uitgestrekte kennissen en van Gene welgegronde gezonde kunst
in 't wegen en wikken van gebeurtenissen en daadzaken der

Van dit deuntje heb ik nog eene variante die
luidt als volgt ;
Djikke djakke peereje

Naar Iper om een sterre] e
Naar Iper om goe mostaard
Djikke djakke te huiswaarrI
Te huiswaard om leven
Wat gaan wij dat peereje geven
Hooi, stroui, kermishooi
Jui, jui, mijn karre gaat voort
4•

Bin, bon, heiaard,
De klokke slaat te Leiewaard
Al over een dooden man,
Die nog gaan noch staan en kan.
Waar gaan wij hem begraven?
In Sinte Pieters kavel.
Vaar gaan wij de misse doen'
In Sinte Pieters preekstoel.
Wat gaan wij toen al eten?
Icoontjes en erreweten.

\Vat gaan wij toen al drinken
Bier al uit de pinten.
Wat gaan wij toen al deelel?
Brokken van pateelell.

geschiedenis.

JETHIER den brief door de Brugsche afdeeling van
liet David. j1'nds gezonden van de Volksvertegenwoordigers van Brugge.

'k Ging er zoo ver in Holland
Tot dat ik een henncke vond,
Zij vraagden mij in Amsterdam

II afjrtlicei,

u De leden onzer afdeeling van het Davidsfonds hebben
gister avon(l, in algemeene vergadering, ge,i)roken van liet
ontwerp ulo 't on(lcr;n•ijs in V.laamsche taal, dat in de Kamer
der Volksvertegenwoordigers weder op het tapijt zal gebracht

Hoe heet uw henneke dan?

Tjiptje heet mijn henneke,
'k En kan niet anders naalen als lnijll henneke (big).

Dit liedje wordt ook nog aldus gezongen
'k Ging er zoo verre in IIolland
Tot dat ik een baantje vond

1

worden.
,, De leden waren van gevoelen dat dit Gene gelukkige
on:,u.!;ciiglieid na,; ; en zij meehen dat het goed is aan de
vertegenwoordigers der natie te vragen dit ontwerp te stemmen,

'Lij vraagden mij in Amsterdam

gelijk het was- voc' r alle wijzigingen er aan

toegebracht.
y'W ij nemen (te vrijheid, M., lied. olie vraag te komen doen;

bloc heet uw haantje (da!) ?
Rueker lanaantje
heet mijn haantje,
Tiptje heet mijn llcnncl:e,
'k k n kan niet anders u:unen als mijn llcnlleke A bi•).

Een derde variante luidt al.s volgt:

en verzoeken U, met woord en (laad te wogen dat gij de weerdige vertecrcnwoordiger zi j t van \Vest- V laanderens hoofdstad.
S, W`'ij re kenen dus st ellig nl UI., M., in deze omstandigheid;
i)i •' en t,. cie verzekering
en^.uc.
, ^ van onze beste
.. gevoelens .
Dit stuk, geschreveii cie,z 27 December laatstleden, is reed;
in hans;Lel van dc 1 - lee:ren tot wie liet gezonden wlerd.

ik ging er zou verre in Holland
'T'ot dat ik een sellc^a1)ke grond
Zij vraagden mij in Amsterdam
I Ioe heet uw schaapke clan
'1';it)tie traptje heet mijn schaapke,
Koeker lanaantje heet mijn haantje,
Tjiltje heet mijn henneke,

ET !'nr ^'; welp;:;t. van to dezer drukt als volgt

u 't Schijnt dat er nu lnenschen zijn die de woorden
Vlaanderen, Viarniner Vlaamsch willen doel verdwijnen, en (die ,lensclhen noemen zich nI1 i' ga11ten

'K en kan niet anders 11a11C11 als mijn lle,ineke bis.

Deze al heb ik opgeteekend te Coolscamp
waar zij nu nog gezongen worden.

C.

,, Zij kol,ie_n een verzoekschrift naar de Kanter te zenden
opdat ijl cie wetten en andere officiele stukken, onze taal
gioela:i ti.•,rdc; u X ederlandsclie taal is in l)lant- van Pl,w,)lsch.
r, A a1)vice_•(i men l enne brede, wij zullen geen 171a711ing it
111^e:' Vijl?, maar :\c?c'1'rc7lt(iL'1'( en liet oude,

glorievolleT'7czau-

•)fil, zal j7laats maken voor liet prozaische, nleuwcrwetsclle
_\ L' c IL /•. (i /l(i.
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ti Aardige flaminganten, die zulks vragen.
ri Tot nu toe hebben weinig of geene Vlaamsche nieuwsbladen daarvan gesproken ; er dient nogtans een oog in 't zeil
gehouden te worden, opdat men ons bij verrassing niet op
onaangename wijze herdoope.
d Wij aarzelen niet het 7ozirnal de Bruges te melden als het
eerste dagblad welk gezeide zonderlinge aanvraag over den
hekel haalt.
S, Het spreekwoord zegt : a Verkies een voorzichtigen vijand,

boven een onvoorzichtigen vriend H en het heeft gelijk.
II De flaminganten (?) die den roemvollen naam van Vlaanderena willen vervangen door Nederland, zouden, gelukten zij
in hunne pogingen, aan onze zaak eersen averechtschen dienst
'bewijzen. a
Aardige flaminganten ! « zegt Burgerwelzijn. Wel neen,
zegt R. D. H., aardige u Vlamingen M zijn dat maar flaminganten
mogen -zij heeten ; daar zijn wel fransquillons en ang!omanes,
nevens Franschmans en Engelschmans.
E Londen is er verleden jaar een werksken verschenen,
gettiteld : 7ames and Plailïj van d rteveld . 7h'o episodes in the laisto y of the fourteent/a century. De
schrijver ervan is M. James Hutton. Wilt er een mijner engelsche
medewerkers eens op zoek gaan daarachter, en mij laten weten
of die boek nog entwat beteekend. 'k En wete niet waar dat hij
gedrukt is.
N den Haag is een octavo-band verschenen, bijeengeraapt door P. L. Muller, onder titel Itegest^z Ilannoniensa, bevattende eene lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland, 1299-1343, die in den Saarterboek
van Van Mieris ontbreken. Questie staan er daar geen dingen
in wegens onze zaken ten tijde van Philip den Munteschrooder?
oU het dan waar zijn dat men in eene voorname
Maatschappij van Brugge, alle vlaamsche gazetten opgezeid heeft, met nieuwjaar?.... 't Is alsan waar voor
't gene R. n. IT. betreft.
AD. D.

hieroglyphes et les antiquités Egyptiennes, les inscriptions
cuneiformes et les antiquités assyrio-babyloniennes, la littérature
védique et bouddhique, ou seulement les antiquités sémitiques
et persanes, il faut aller les chercher dans les universités allemandes ou franraises. ii
COMPTE RENDU DES SÉANCES DE LA COMMISSION ROYALE

3°" bulletin. Inhoud o. a:
In Spar différentes publications, faites â 1'étranger, qui out
rapport ci t'histoire de Belgique par Ch. Piot. Wij bemerken
o. a. : Frederic Prien, Zier lV orgescleichte des Reinke Vos; Halle,
D'HISTOIRE . Série 4, tome 10,

i880. De sage van Reinaart cie Vos is herkomstig van 't Oosten
en zij wierd hersmeed, volgens den aard en den geest van ieder
volk in wier tale zij hernomen wierd. 't Is een duitsche Sage in
Duitschland, een engelsche in Engeland, een fransche in Vrankrijk, een vlaamsche in Nederland. De vrage is : in welk land
wierd de epos voor de eerste maal herdicht en herschapen!
2° Le te tament de Laatwrat, comte d'Egmont. De grave van
Egmont miek zijn testament vooraleer hij in 1558 tegen de
Franschen te velde trok. Wij bemerken o. a : is Au nom de
Dieu le Père, le Filz et le benoict Saint-Esprit. Amen. Nous,
Lamoral, prince de Gavre, conte d'Egmont, etc. Sravoir faisons
a tous que nous, á present estant en bonne disposition de corps,
sain de pensée et entendement, considérans qu'il n'y a chose
plus certaine a tous humains que la mort, et rien plus incertain
que 1'heure d'icelle.......
Premièrement, dès maintenant, pour quant la divine volunté.
adviendra que l'; me de nous habandonnera nostre corps, nous
la rendons et délaissons en la main de r^ostre Dieu créateur et
rédempteur d'icelle, et recommandans'a la très sacrée Vierge
Marie et á toute la cour celestielle de paradys... r
H.S.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

II Wel, menschen toch! dat gij hem moestet
zien, hij is erger dan eene parysche poonte met
een hemde aan, a hoorde ik overtijd van iemand
die op eene tere lag.

UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
PR$CIS HISTORIQUES, n° i. - Janvier - 1883 . Inhoud o. a:
ie L'laistoire de l'Aritlamétiyaue par J. Thirion S. J. De cijfer-

kunst kan op eene zeer aantrekkelijke wijze worden aangeleerd:
wilt gij er belang in vinden leert de gevaarten van het cijferen
en doet uiteen, hoe alle volkeren eerst op hunne vingeren geteld hebben, hoe men in de scholen te Roomen, met fatsoen op
de vingers leerde tellen, welke woorden in de verschillige talen
gebruikt wierden om de getallen uit te spreken, hoe het blijkt
uit de grieksche tale en de talen der wilden, dat vijf een grondgetal is, welke cijfers bij de Ilebreeuwen, in de tale der Egyptische bediedteekens, bij de oude Grieken en later in hunne
klassike tale en in de werken vans Archimedes in zwang waren.
Dat alles wordt hier op eene zeer aangename wijze uitgeleid.

2° L'enseignement des Langgres orientales en Angleterre.
Soms hooren wij klagen dat in Vlaanderen de wetenschappen
zoo weinig beoefend, •en de hooge studieën, zoo weinig ondersteund en aangemoedigd worden. Voor Engeland en schijnt het
niet beter te gaan, indien wij Max Muller moeten gelooven, die
spreekt in 't Congres van Berlijn (sept. 1881) o. a. in dezer
voegen : '1 Veut-on suivre des cours qui aient pour objet les

*** In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlictinck en
Cie Zuidzandlstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sag/ie van Groening;ievelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw ge.
diend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. I3. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
ver veendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**t Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Iíij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A . DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

g>et 8eab $erfct3í;nt alle aterbage. £e uiteer woont in be
fflart'aftraat, 2 , te IBt:tz!aae. Ibri'ier, op $oortJattb te BefaPett : Socr
1$ePgenfanb 5 frank; Soos 8uíteneanben ben poftpríjs erBíj. (den
kan ínfctríj8en Bíj af be 1Oortmeefterer 's fanbs.

XcQuienfte Saar,

§e^page fima.

IR° 9.

28 3anuari 1883.

DAGWIJZER.
ONDAG, 28 Januari is 't de feestdag
van den zaligen Karlemanje, den
grootsten der middeneeuwsche helden, wiens leven ons Einhard, ook Eginhard
geheeten, de grootste der middeneeuwsche
geschiedschrijvers., -gaf. Einhard was Germaan
van geboorte, en kwam ter wereld op 't einde
der regeering van Peppijn of in de eerste jaren
van Karel. Van zijn eerste jaren af leefde hij aan
't hof, en welhaast wierd hij de raadsman van
Karel in 't bestier van zijn rijk en zijn gezel in
de letterkundige oefeningen waarin Karlemanje
zijn vermaak stelde. Daarmeè wierd hij met den
koning en zijne kinderen in eene nauwe verbintenis van vriendschap te komen, die na 's keizers
dood niet en verslapte. Hij zat met Karlemanje
op den bank om Alkwijn's lessen te hooren, en
Alkwijn getuigt dat hij in de rekenkunst zeer
veerdig wierd. Einhard trouwde met Imma,
.

eene zeer edele dochter, die bij sommigen Karels
dochter heet, en hij won er een zoon bij dien zij
Vussin doopten. Verscheidene abdie'n wierden

hem door Karlemanje of door Lodewijk, zijn
zoon, gegeven, waaronder de abdie'n van SintBaafs en van den Blandinusberg te Gent, van
Sint-Servaas te Maastricht, van Sint-Chlodoald;
de kerk van Sint-Jan te Pavie, en van 8i6 tot 823
de abdie van Fontenelle. Bestierder der werken
benoemd, sloeg hij de hand aan de vermaarde
brugge van Ments, aan de paleizen van Ingelheim en van Aken; en men gelooft dat hij de

basilica van Aken, die eeuwigstaande getuige
van Karlemanjes geest, dien zij door hare eenvoudigheid, hare kloekte en haren zwier vertegenwoordigt, voltrok, en misschien zelfs dat hij
ze begonnen heeft.
Einhard was Karlemanjes gestadige gezel:
bij zoo verre dat men maar van eens weet dat
hij hem zou verlaten hebben, te weten als hij
naar Paus Leo III in 8o6 afgezonden wierd met
's keizers testament, om het aan het handteeken
van den Paus te onderwerpen.
Toen in 813 Karels oudste zonen gestorven
waren, was hij een der bijzonderste om den keizer aan te raden Lodewijk in 't bestier bij te
nemen.
't Was in de eerste jaren na Karlemanjes dood
dat Einhard 's keizers leven schreef. Voor •820
was het reeds afgewrocht. Immers in 821 vindt
men het reeds vermeld onder de boeken van eene
vermaarde abdie in Duitschland, en in 830 of 83 1
staat het aangehaald in een brief door Lupus, abt
van Ferrières, aan Einhard geschreven, i ' 11og
te lezen is in een handschrift uit de jaren 800
bewaard te Parijs. In zijn voorwoord klaagt hij
dat de letterkundige studie reeds aan 't hof aan 't
dalen was.

Al w as Einhard bij keizer Lodewijk in zijne
voorige eereplaats gebleven ; toch, voorgevoelende dat hij niet machtig zou zijn om de groote
zaken in staat te houden die zijn groote vriend,
nu verdwenen, ingericht had, begon hij te denken
om ruste te zoeken. Zoo verkreeg hij van keizer
Lodewijk Michilinstat en Mulinheim, die, verre
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van 't gewoel, in 't Odanwald lagen, om aldaar
met Imma, zijne vrouwe, later te kunnen in ruste
gaan leven. 't jaar 817, als Lodewijk zijn zoon
Lotharis. koning maakte, wierd Einhard belast
zijn raadsman te zijn. Toch, zijn zucht naar ruste
bleef hem bij . Hij schonk in 8i 8, met de toestemming van Imma Michilinstat aan een klooster,
en -eenige jaren later wierd hij met toestemming
zijner vrouwe, die hem als eene zuster tot hare
dood toe bleef dienen, priester gewijd. 't Is alsdan dat hij eene prachtige kerk te Mulinheim
bouwde. Hij zond in 825 zijnen notaris Radleik
naar Roomen achter Reliquie'n van Heiligen,
die hem gewillig verleend wierden ; en als deze
in 826 en 827 te Mulinheim toekwamen, wierd er
de stad zoo vermaard door, dat ze welhaast onder den naam van 's Heligenstadt bekend stond.
't Groot keizerrijk was aan 't vervallen. Einhard, die al was hij kleen van gestalte, bij zijn
tijdgenooten den naam van ii den grooten Einhard « verworven had, deed al wat hij kon om
den val tegen te werken. Hij schreef in 828 naar
den flauwen keizer de twaalf kapitels van zijne
Vermaningen des Aartsengels Gabriël l►, waarin
hij zei wat er te doen viel, wilde de keizer omwentelingen voorkomen. De keizer las den boek;
deed het eene, liet het andere; riep mannen ten
liove die de zaken nog meer vernestelden ; Lotharis stond op tegen zijn vader, den keizer, die
nogmaals door Einhard, zijn ouden meester,
vermaand wierd van toch niet keeraafs te werken
en anders dan zijn vader. 't Eindigde in 't begin
van 830 met een opstand des legers te Compiègne
-
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waar de keizer zelf bij was. Einhard snelt toe, hij

komt ziek te Valenciennes toe, vaart af naar
Gent op een schip. Zijn besluit is nu genomen.
Hij wilt hem met geen bestier meer bemoeien,
en verkrijgt van den keizer te mogen te Mulinheim rusten ; waar hij in Maarte toekomt. Maar,
in April of Meie, als hij alles zag te kwiste gaan,
kwam hij weder te voorschijn, en hij was het die
de croote bijeenkomst van Noyoen te wegti
bracht waar in October Lotaris niet zijn vader
verzoende.
De keizer bleef hem dankbaar daarover, en,
in de zomer 836, als hij aan 't beramen was om
zijn zoon Lotaris mede op den throon te zetten, ging hij zelf naar 's Heligenstadt zijn ouden
meester Einhard raadplegen.
't Overige van zijn leven, te midden de stoornissen des rijks, bracht Einhard in de ruste over,
in zijne dierbare 's Heligenstadt, in devotie, letterkundige studie en onderhandeling met zijne

vrienden. ' Hij bleef nogtans - de raadsman van
allen die hem ooit gekend hadden, en zijn woord
was altijd machtig bij zijne vrienden die nog aan
't hof waren. 't Is in dien tijd van zijn leven dat
hij de kerke van Mulinheim, die reeds vermaard
geworden was om hare reliquie'n, rijkelijk versierde en met lood dekte.
Binst dien laatsten tijd van zijn leven en schreef
Eginhard zoo veel niet meer als vroeger als hij
te midden den last der bestierzaken zat. De
jaarboeken die hij in' 't paleis geschreven had
van Peppijn, Karlemanje en Lodewijks bestier,
trok hij niet verder als 't jaar 829.
Hij heeft, benevens die Jaarboeken en 't Leven
van Karlemanje, nog eenige andere schriften
nagelaten, te weten : de geschiedenis van de
translatie van sinte Marcellinus en Petrus, en een
boeksken over de aanbidding van 't Kruis, aan
zijn vriend Lupus opgedregen. De geschiedenis
der Saksen, die zoo merkweerdig is, wordt hem
toegeschreven ; maar Pertz zegt dat zij van Rudolf van Fulda is. Zoo is ook de geschiedenis
van de vervoering de reliquie'n van sint Alexander, hem door Adam van Bremen, toegeëigend,
geschreven door Meginhard van Fulda. 't Is
nogmaals het oordeel van Pertz. De korte
Chronike van den oorsprong van Roomen af tot
8o9 na Christus en een Psalterium berustende in
de Bibliotheke van Bobbio, zijn ook van eene
andere hand.
Al de werken van Eginhard mogen op den
eersten rang der geschiedkundige gewrochten
gesteld worden. Hij is onpartijdig in al dat hij
vertelt ; hij en schrijft -niet van 't gene verre van
hem, in tijd of plaats, voorenviel, maar van zijnen
tijd en van 't gene rondom hem gebeurde. Hij
schrijft met geleerdheid en kennis van zaken, als
een ware staatsman.
Eginhard was thuis in de Grieksche en de
Roomsche letteren. Hij had de geschiedschrijvers, de dichters, de leeraars der mathesis, de
spraakgeleerden en de Rhetores gelezen; en, ja,
de Heilige Vaders en de schrijvers van zijn tijd.
Hij leefde in gemeenschap met Lupus, die naderhand abt van Ferrières wierd, met Raban Maurus, abt van Fulda. Wij weten dat hij aan
Raban de lijste van al de boeken die hij had,
zond, en verscheidene handschriften leende; en
't was aan dien vriend dat hij zijn zoon Vussin
toevertrouwde, opdat hij hem in zijne vermaarde
schole van Fulda, zou opbrengen. 't Is Raban,
die, als Eginhard den 25 Juli 844 stierf, hem met
een epitaphiunt in verzen vereerde, dat hij in de
.
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plate van zijn graf ter kerke van 's Heiligenstadt
deed kappen.
Zijne laatste jaren, van 836, voort, waneer
hij, in het begin des jaars, zijn zoete is zuster u
Imma verloos, waren als begeesterd door de gedachtenis van dit zalig schepsel dat, zijn leven
lang, hem zoo dierbaar geweest was. Hij aanriep
hare heilige geheugenis ; en, was zij zijn geluk
binst zijn leven, zij was ook zijn troost in de ure
zijner dood.
Einhard was een man kleen van gestalte. Hij
most dus afsteken tegen . Karlemanje, die, zoo
wal van lichame als van geestvermogen groot
was. Theodulf, bisschop van Orleans, noemt hem
.N<rrdzilus, 't gene de verkorting van 't verkleenwoord Einhardulus is. Zoo denkt I'prtz.
Daar weet gij, Lezer, wie de schrijver was van
't leven van Karleranje, waaruit ik een ander
maal 't een en 't ander zal uiteen doen.
\Tandage, Zondag, is 't Sexagesima. 'k Zou
wel van 't Evangelie nn van den zaaier n schrijven,
maar 'k en nebbe geen plaatse meer. Morgen,
Maandag, 29, vieren wij de feeste van sint Franciscus de Sales, kerkleeraar, bisschop van Geneven ; 30, sinte Martina, maagd en martelaresse,
en cie commemoratie van 't bitter lijden des
Zaligmakers, dat alsan den dijsendag der weke
van Sexagesima valt. Woensdag, 31, is 't de
feeste van sint Pieter Nolascus, den i Februari
deze van sint Ignatius, bisschop van Antiochien,
den martelaar; vrijdag, 2, is 't Onze Vrouwe
Lichtmisse, en zaterdag, sint Blasius, bisschop
en martelaar, die zoo bekend is in Vlaanderen.
't Jaar 1666 had de peste erg gewoed in Brugge,
en de Capucinen, onder geleide van Pater Melchior, van wiens pestestokske in R . D. H . staat
hadden vele gewrocht bij dage en bij nachte,
met gevaar van leun leven, om de pestzieken te
bezorgen en hun de heilige Sacramenten te
bedienen. Op I en Februari 1667, riep de bisschop
van Brugge, Robrecht de Haynin, luidens zijne
acten, de pastors der stad bijeen in 't bisschoppelijk paleis, om, ii daar de peste alsdan bij Gods
gratie geheel gedaan en uitgeroeid was s' , te
beslissen wat men de Paters Capucinen zou
geven voor hunne moeite. Daar wierd besloten
dat elk twee ponden vlaamsch zou geven, zoo
dat de somme kwam tot 26 pond.
Den derden Februari ging zijn Hoogweerdig♦
leid ter Jesuiten, misse zingen ter eere van de
Heilige Drievuldigheid, omdat de stad Brugge
gansch verlost was van de peste. (A cta Roberti

de IIaynin.) AD. D.
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Vervolg van blij. 47.
gingen te samen uit de bladeren en
stonden op eens in den schoonen bloemhof van hun vaderland. In het groene
grasplein was vaders stok aan eene rooze gebonden. Voor die jongens zat er leven in den stok;
van met dat zij er scheerlinge op zaten, veranderde de blanke knobbel in eenen kop die neide,
de lange zwarte mane woei in den wind, vier
slanke sterke beenen kwamen uit; de beeste was
kloek en moedig. In vollen draf liepen zij rond
den hof! H oepsa ! !
Nu rijden wij geheele uren verre, r zei de
jongen
wij rijden naar het land waar wij, voor
eenige jaren, gewoond hebben.
En zij reeden en reeden rond het grasplein;
en liet kleen meisje, wij weten dat 't vlindermoerke w'as, het riep gedurig :
u Nu zijn wij in ons land ; kijkt, het boerhuis
met den grooten oven die gelijk een reuze van
een ei uit den muur naar de stratewaart uitbuilt?
De takken van den vlinderboom hangen erover, en de liane schart voor zijne hennen. Zie,
hoe hij zijn borst uitsteekt. Nu zijn wij bij de
kerke, die hooge op den berg staat onder de
groote eeken waarvan een half verdroogd is. —
Nu zijn wij aan de smisse, waar het vier brandt
en waar de menschen met de hamers slaan, dat
de sperken in 't ronde springen! voort! Voort
naar onze schoone woonste. is
En al wat liet kleen meisje zei, dat van achter
op den stok zat, dat kwam te voorschijn, de
jongen zag liet en 't en was maar op 't grasplein dat zij rondreeden.
Toen speelden zij in een zijdwegeltje en mieken
een kleen hovetje. Zij nam vlinderbloeien uit
heur haar en zij plantte ze, en zij groeiden,
gelijk van de oude menschen in den tijd toen zij
nog jong waren, zooals wij reeds verteld hebben.
Zij gingen te zamen niet naar den ronden
toren of naar Frederiksburg, maar zij vloogen
te zamen geheel het land rond, en 't wierd lente,
en 't wierd zomer, en 't wierd oogst, en 't wierd
winter, en duizend beelden kwamen voor den
jongen zijne oogen en zijn herte, en het kleen
meisje zong gestadig:
Dat en zult gij nooit vergeten.
Binst geheel de reize bloeide de vlinderboom.
Hier is het schoon in de lente, zei het
meisje, en zij stonden in den boekenbosch, die
zijn blad bezig was met spruiten -- de groene
IJ
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bladeren spreidden hunnen zoeten geur en de
bleekroode anemonen keeken zoo vriendelijk uit
het groen. 0 .ware het altijd lente, in den welriekenden boekebosch. *
• Hier is het schoon in den zomer, u zei zij en
zij kwamen aan kasteelen uit den ouden riddertijd, waar de roode muren en de scherpe gevels
in de wallen stonden te spiegelen, waar de
zwanen aan 't temmen waren, met hunnen
langen hals en hunne halfopene vleugels.
Op het veld ging het koorn gelijk eene zee
over end weder ; in de grachten stonden er
roode en geluwe bloemen, en langs de hagen,
wilde hommel en bloeiende binderanken.
's Avonds rees de mane rond en rood, de hooioppers in de weiden lagen te asemen. a Dat en,
vergeet ik nooit. #
Hier is het schoon in 't achterjaar, zei het
meisje, en de hemel was wel nog zoo diepe en
zoo blauw, het bosch was rood en geluw en groen
al dooreen. De jachthonden liepen rond, en
geheele benden wild vloogen weg al schreeuwen.
De vijver was -uit den zwarten blauw met
witte schuitjes bédekt, en in de hutte zaten oude
vrouwen en de jonkheden hommel te plukken in
eene groote mande. De jonkheden zongen liedjes, en de vrouwen vertelden vertellingskens van
nekkers en kwá tooveraars ; men kon nievers
beter zijn.
Hier is het schoon in den winter, zei het
kleen meisje, en al de boomen waren met sneeuw
bedekt en geleeken aan witte edelgesteenten
N
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de sneeuw kraakte onder de voeten, alsof

hadde men altijd nieuwe schoen aan en uit
den hemel viel de eene sterre achter de andere.
In den kamer wierd de kerstboom ontsteken,
en toen was het geestig.
Te lande, op de hofstede, klonk de viole, men
smeet appels te rafelen, en tot 't armste kind toe,
Het is toch schoon in den
was blijde en zei
winter. #
Ja, schoone was het; en het kleen meisje
toogde 't al aan den jongen ; en gedurig bloeide
de vlinderboom, en gedurig waaide de roo
vlagge waaronder den oude zeeman gevaren had.
De jongen wierd jongman en hij moest de
wijde wereld in, verre weg naar de heete streken, waar de koffij groeit; maar toen zij van
malkander scheidden, nam het kleen meisje
eene vlinderbloeie uit haren krans, en gaf ze hem
te bewaren. Zij wierd zorgvuldig in zijnen kerkeboek geleid — en in de vreemde landen, als hij
: N

dien boek opendeed, . 't was - altijd aan het . blad
waar de bloeme lag, en hoe meer hij ze bekeek
hoe frisscher zij wierd, -- zoodat hij eenen geur
van den bosschen uit zijn Vaderland geware
wierd, en ter zelfder tijde zag hij klaar en duidelijk het kleen meisje, hoe het met zijne blauwe
blinkende oogen, tusschen de bloembladeren zat
te kijken en te vezelen.
Hier is het schoone in 't voorjaar, in den
zomer, in 't achterjaar, en in den winter.
En bij honderden beelden vloogen door zijne
gedachten.
Zoo verliepen er vele jaren -- - en hij was nu
een oude man, en hij zat met zijne oude vrouwe
onder eenen bloeienden vlinderboom.
Zij zaten nevens malkander, gelijk de grootvader en de oude ' grootmoeder het overtijd
gedaan hadden, en zij spraken gelijk zij, van de
oude tijden en van den gouden bruiloft.
Toen nam zij twee bloemen uit haren krans
en zij blonken eerst lijk zelver, dan lijk goud; en
toen zij op het hoofd van de oude menschen
lagen, veranderde iedere bloeme in eene goudene
kroon. Daar zaten zij te zamen, gelijkeen koning
en eene koniginne, onder den bloeienden boom
die er geheel een vlinderboom uitzag, en hij
vertelde aan zijne oude vrouw de geschiedenis
van vlindermoerke, gelijk zij hem verteld
geweest hadde, toen hij nog een kleene jongen
was, en 't docht hun, dat er in die geschiedenis
vele stond dat aan de hunne geleek, en 't geen
er best aan geleek, 't stond hun ook best aan.
Ja, alzoo is het, * zei het kleene meisje in
den boom, de eene noemen mij vlindermoerke,
ander noemen mij Dryade ; maar mijn naam is
eigentlijk herinnering ; ik ben het die in den
boom zit die groeit altijd groeien, ik ken het
verleden, ik kan vertellen ; laat zien of gij uwe
bloeme nog hebt.
En den oude man deed zijnen kerkeboek
open, en daar lag de vlinderbloeie zoo frisch
als ware zij er maar rechts ingesteken, en ' de
twee oude menschen, met de goudene kroone op
hun hoofd, zaten in de roode avondzonne. Zij
deden hun oogen toe, en, —ja,
a, 't vertellingske
was uit.
De kleene jongen lag in zijn bedde, hij wiste
niet of hij het gedroomd hadde of hooren vertellen. De trekpot stond op de tafel, maar 't en
kwam geen vlinderboom meer uit, en de oude
man die verteld hadde, was te wege de deur uit
en hij ging.
Dat was toch schoone, zei de kleene
d
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jongen. M Moeder ik heb in de warme landen
geweest.
t Ja, 'k geloof het wel, als men alzoo twee
geheele tassen vlinderthee in heeft, dan gaat
men gemakkelijk naar de warme landen, s' en
zij dekte hem dichte toe om hem niet te laten
verkoelen. #t Gij hebt wel geslapen, en binst de
wijle heb ik met den ouden man gekout of het
eene geschiedenis was ofte wel een vertellingske.
N En waar is vlindermoerke ? u zei de jongen.
w Zij zit in den trekpot, en zij mag daar blij ven,•
zei moeder.
-

Hij werd verzaad van bitterheden,
Als 't schuim des volks verschopt, vertreden.
Van scherpe doornen en van hoon
Droeg Hij een koningskroon,
Mijn Zoon.

-

Naar A ndersen.

Mijn Vrucht,
Mijn hoogste zielsgenucht,
Blonk heerlijk in de blauwe lucht;
Hij wies, bedauwd van 's hemels zegen,
Gelijk de wijntros blankgedegen.
0 heerlijk blonk in blauwe lucht
Mijn hoogste zielsgenucht,
Mijn Vrucht.
Mijn Vrucht,
Mijn hoogste zielsgenucht
Was zwart als 't zwerk der lucht,
Dat voor het zoevend onweer vlucht;
Gelijk don most der druivebessen
Zag Hij zich 't bloed uit de aders pressen.
Zwart was, als 't donker zwerk der lucht,
Dat voor het onweer vlucht,

X.

O. L. V. VERLAAT CALVARIEN.

Mijn vru..ht.

Langzaam verwijderde zich in de schemering
De Moeder van den Heer met zij.nen lieveling,
Dien heur Jesus zelf bij uiterst wilsbeschikken
Tot Zoon geschonken had. Terwijl ze in 't rugwaarts blikken
Heure oogen reis op reis op den Calvarie sloeg,
Vaar 't kruis nog stond gerecht, dat haren Jesus droeg,
Was de avond neergedaald. In diepe stilte traden

Mijn Zaad
Blonk schooner in 't gelaat,
. Dan de open roos in prachtgewaad;
Geen sneeuw der lelie uit de dalen
Kon 't bij zijn maagdeleden halen.
Geen morgendroos in prachtgewaad
Blonk schoon als uw gelaat,
Mijn Zaad.

Zij door het open veld langs smalle kronkelpaden
Den Westmuur om der stad. Nauw merkbaar viel de nacht
Op 't sluimrend aardrijk neer en spreidde er stil en zacht
Zijn sluier over heen. Het ademde alles vrede.
In donkre schaduw lag de groote wereldstede
Gezonken, als een graf. Het was of in dit uur
In de eenzaamheid verdiept, de zwijgende natuur
In stilte treuren wou. De volgeschenen maan
Die naast 't Olijfgebergt zoo pas was opgegaan,
Goot van haar wolkgestoelte op torentin en transen
En wal en heuveltop heur maagdelijke glansen
Van ijskoud zilverwit. Daar hief de nachtegaal
Van uit het wijngebergte in hemelzoete taal
Zijn avondlofzang aan in weelderige akkoorden,
Die galmden door de lucht en door de ruimte boorden;
En iedre tonenslag van Filomeles tong
Was als een snijdend zwaard, dat 't moederhart doordrong.
Van zielsontroering bleef zij stilstaan diep bewogen;
Een stroom van tranen kwam geborreld uit hare oogen,
En 't lijdend moederhart vertolkte 't klagend lied,
Dat 't zoete vogelij n zijn gorgel buitenstiet.

Mijn Zaad
Was van den nijd en haat
In 't aangezicht bespuwd, versmaad,
't Onthusterd lichaam was, geschonden,
Een klomp van builen zwart en wonden.
In 't aangezicht bespuwd, versmaad,
Was van den nijd en haat
Mijn Zaad.

-

liet Lam,
Dat 's werels zonden nam,

Mijn Zoon
Hij droeg een koningskroon
Van goud en eêlgesteenten schoon;
Hij werd gevierd en aangebeden
Van de englen Gods in de eeuwigheden,
Van goud en eêlgesteenten schoon
Droeg Hij een koningskroon,

Hing vastgespeten op den stam,
^T'ier grove, plompenagels
nag wroetten
IIem door de handen, door de voeten;

En toen Hij dood hing aan de stam,
't Bloed uit de zijde kwam
Van 't Lam.

Mijn Zoon.
Mijn zoon,
Hij droeg een koningskroon
Van scherpe doornen en van hoon;

Hijij kwam,
Mijn Zoon, als 't zoeningslam,
Dat op zijn rug de zonden nam;
Zijn voetspoor zegende zijne paden;
Zijn palmen zaaiden heilgenaden.
Als 't goddelijk
g
l verzoenin gstam
Dat 's werelds zonden nam,
Hij kwam.

1

Het Lam,
Verteerd van liefdevlam,
Ontwapende den Vader gram.
Van loutre liefde is 't Lam gestorven;
't Heeft voor zijn broers gena verworven:
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God gaf ze allen hunne namen
Als ze tot het leven kwamen
lijk dat gij ze jeugdig ziet.

Gespijkerd aan den galgestam,
Ja stierf van liefdevlam
Het Lam.
De leeuw,
Ging uit met grooten schreeuw
Die wedergalmt van eeuw tot eeuw:
Triomf ! De Dood ligt overwonnen!
Een ander tijdperk is begonnen!
En daavrend klinkt van eeuw tot eeuw,
Van Juda's koningsleeuw
De schreeuw.
Uit het llleuschdont verlost.

Weet gij hoeveel kinders 's nuchtens
vroeg van uit hun beddetje opstaan
Om dan, zonder zorg of zuchten,
blij den dag heel rond te gaan?
God hierboven geeft aan allen
Vreugde naar zijn welgevallen,
Kent u, en zijn liefde u biedt.

L. Dr KONINCK.

.TlTaar 't duitscla van W. HEY.

P.

SCHINKEI.KES KERMIS.

Schinkelke belangt, de uitleg in
R. D. H. was omtrent volledig. De
mensch is wel volksgemeene gebleven, of ten minste zijne geheugenisse en deze
en is dan nog niet meer als de vete dat Schinkel
bestaan heeft ; maar 't volken peist op hem noch
en spreekt van hem buiten zijnen kermestijd.
Dan, binst drie dagen, wordt zijn standbeeld
uitgesteld op eene kioske, op den Sint-Jansput,
tenden Overleie, omlooverd en gepint. Dat
beeld, dat omtrent dobbele menschengrootte
meet, is gemaakt in carton-picrre of zoo iets, en
-wit geschilderd. Zoo, als S. uitstaat, hij staat
in 't witte, en dat en heeft geene andere bediedenisse, zoo vele ik vete.
Eene gilde bestaat er, die beur meest Schinkelkes kermesse aantrekt en zij heet de SclzinAT

kelheeren. G. B.

GODS VOORZORGE. (Kinderdichtje.)

Weet gij hoeveel sterren stralen
rond de blauwe hemelpoort?
Weet gij hoeveel wolken dwalen
hier en daar, in ieder oord ?
Jesus telde ze in den hoogen
Hem en is geen een ontvlogen
van dat wondergroot getal.

Weet gij hoeveel vliegjes spelen
in den heeten zonnegloed?
Hoeveel vischjes zich wel strelen
in den klaren watervloed?

VAN HIER EN VAN ELDERS.
vernemen dat de ecrweerde heer Ernest Allain van
wege de Acadétuie van Bordeaux eene belooning van
duizend frank bekomen heeft, voor zijn schoon werk
met name : L'Itnstruction pri'ttairc en France avant la Révolution, dat door de Société bibliographique wierd uitgegeven.
De vlaamsche schrijvers en zijn niet geweunig van zon wel te
varen met hunne werken.
Veronderstelt dat een vlaamsche geleerde jaren lang met onvermoeibaren.iever al de oorkonden opzoeke en verzamele, en
een prachtig gedenkstuk oprechte van al hetgeen de Kerke in
Vlaanderen voor 't onderwijs gedaan heeft.
Hij zal zijn werk uitgeven in de verhandelingen van eene
oudheidskundige gilde : 't en zullen maar eenige liefhebbers
zijn die het daar zullen gaan raadplegen. Spreekt er van aan
den grooten hoop van degenen die nogtans volledige studie'n
gedaan hebben en daar zouden behooren belang in te vinden:
zij zullen u medelijdend bezien en lijk willen zeggen : quid ad
IJ

nos?

Geeft de schrijver zijn werk uit in de moedertale, onder eenen
volksbeminden vorm, lijk de franschman het gedaan heeft en
't gene geenszins de geleercilheid buiten sluit, wat zal er gebeuren?
Degene die in 't belang van de Kerke en de vaderlandsche
studie'n zouden dienen den schrijver aan te moedigen en 't werk
aan te bevelen, zullen zwijgen, en den schrijver min genegen
zijn, omdat hij een werker is.
Die geroepen zijn om den schrijver te ondersteunen en den
boek te verspreiden, en zullen nooit geware worden dat er al
dien kant eenig goed te verrichten is.
Anderen alle geestesleven en eigene beoefening van kunst
en kunde vijandig, zullen schandiglijk hun beste doen om het
werk te helpen dood zwijgen.
Op de prijsdeelingen der gestichten zal men vreemde en
dikwijls onbeduidende . werken uitdeelen alsof er nooit geen
vlaamsche tale of geen vlaamsche boeken en zouden bestaan
hebben.
Het Davidsfonds zal voort romans uitgeven......
God betere 't ! en laat ons rond onzen heerd het vlaamsch
geestesleven beminnen en betrachten.
L. L.
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ONDERDAG, 18 Januari, hadden wij eene aangename

vergadering in het Davidsfonds. Wat muziek aangaat, speelde ons eerst M. Edw. Danneels eene wals
van Karel Mestdagh ; dan hadden wij eene andante met rondo
uit Mozarts sonaten, door M. Versailles, begeleid door den zelfden klawierspeler. De leden hebben hunne voldoening uitgedrukt over de smaakvolle uitvoering van beide stukken. M.
Van Loo, die voor de eerste maal ons 't genoegen verschafte
zijne schoone tenorstem en zijne zangkunst te bewonderen, zong
ons 't Kleen Roosje van Houbeu, en het zoo schoon Scheiding
van Antheunis. M. Van Loo zal wel gevoeld hebben dat hij
nog mag komen zingen.
De voordracht was over de Zonne. De eerw. Heer Van Robays, leeraar der natuurwetenschappen in Sint-Louiscollegie te
Brugge, is ervaren in zijn vak. De studie'n die hij te Leuven
gedaan heeft, hebben hem op de hoogte gebracht van den
tegenwoordigen staat der wetenschap. Daar de eerweerde Professor een groot gemak van spreken heeft en de wetenschappelijke taal in 't vlaamsch kent, heeft hij ons eene prachtige lesse
gegeven van t, zonnekunde u, zoo M. Senator van Ockerhout
zei, na de voordracht. De spreker had de doorsnede der zonne
op het zwart bord geteekend, met de verbeelding der plekken
van de zonne. Grootte der zon, afstand, samenstel, werking en
leven, uitwerksels ervan op onze aarde, dit alles deed hij ons
opvolgentlijk zob duidelijk uiteen dat de aanhoorders er een
recht gedacht van zullen bewaren. M. Van Robays heeft, vooraleer de vergadering uiteen ging, beloofd zijne studie te laten
drukken in R. D. H. Alle lezers zullen dit met veel genoegen
vernemen.
De vergadering was zeer talrijk, en gestadig neemt zij toe.
Na de voordracht wierden onder de leden verscheidene punten besproken. Zoo deed M. Vlietinek verscheidene bemerkingen, namens eenige leden, wegens kleinigheden aangaande
vergaderingen en feesten. Het Bestier heeft beloofd die bemerkingen in eene zijner naaste zittingen te bespreken. Op de
vraag wegens 't vergeten in het algemeen verslag van de voordracht over Parazin 7oluinanaa heb ik geantwoord in den zin van
't gene ik verledene weke geschreven heb.
De vergadering heeft den Raad belast een brief naar de Regencie te schrijven, om te vragen dat belas ;volle; stukken die
gedrukt worden en aan de leden van den Raad en aan cle gazetten uitgedeeld, ook in vlaamsche taal zouden verschijnen
en aan de vlaamsche gazetten verzonden.
M. Senator van Ockerhout heeft het woord genomen oni de

leden te bedanken over de eere die zij hem gedaan hebben te
schrijven wegens de wet over 't middelbaar onderwijs in vlaamsche taal. Hij zal niets verwaarloozen om aan onze wenschen,
die ook de zijne zijn, te beantwoorden. De liefde tot zijne taal,
zegt hij, staat op de zelfde hoogte als zijne liefde tot het vaderland. 't Ware noodeloos te zeggen dat M. van Ockerhout, gelijk
altijd, met kracht en begeestering gesproken heeft en de leden

vervoerd heeft.
De Raad zal ook een brief schrijven naar de kamers om te
vragen dat men 't woord vlaamsclz in de officieële stukken niet
zou vervangen door Nederlandsch.
EN allerschoonste werk, gelijk wij er sedert lang
zulk geen in Vlaanderen zagen verschijnen, is dezer
dagen uitgekomen bij den drukker Edw. Gailliard,
te Brugge. Ik spreke van de twee lijvige octavo's van den zeer
eerw. Kanonik Ernest Rembry, over Sint-Gillis, zijn leven, zijne
reliquie'n en zijn dienst in Belgenland en in 't noorden van
Vrankrijk.
.
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Een vrucht is dat werk van 't vierde van eene eeuwe opzoekingen en studie. Alles is er gewikt en gewogen, naar den eisch
der hedendaagsche wetenschap. Niets is er verwaarloosd dat
tot het onderwerp behoort. Ik ben bezig den eersten band van
dit gewrocht te lezen. Als ik zal gedaan hebben, wil ik er mijne
lezers een volledig gedacht van geven. Aleenlijk wil ik nu nog
bijvoegen dat het werk vele eere doet aan den drukker, en, als
druk, een juweel mag heeten. Wat aangaat dat het werk in
't fransch geschreven is, dat komt hieruit : dat Sint-Gillis in
Vrankrijk leefde en stierf ; daát dar, te St.-Gilles du Gard, te
weten, zijn graf is, daar, sedert de oudste tijden de groote bedevaart. De dienst van Sint-Gillis nog zeer levendig zijnde bij
onze zuidergeburen, heeft de schrijver, om een uitgestrekter
veld te hebben, de taal gebezigd die daar ook aleen gebruikt is.
Zijn oogwit was immers ten deele den dienst van Sint-Gilles
in zijne streke te helpen groeien. 'k En weet niet of ik gelijk (ie
schrijver zou gehandeld hebben : maar versta waarom hij zoo
gedaan heeft.
LAAMSCH

in America. Te New-York komen onze

taalgenooten eene gilde te stichten onder den titel

_oost van den Vondel. Hun oogwit is de welsprekendheid in 't vlaamsch te oefenen, en onze taal in America in
staat te houden.
E Vlaa nselte Wacht zegt dat de eerste band van het
111ederlandscli-.Sineesch woordenboek van Doctor J.
Schlegel, Hoogleeraar te Leiden, komt te verschijnen. De drie andere banden komen allichte achter.
NZE stadsgenoot, M. Jules Bisschop, die sedert lang
een grooten naam verworven heeft als componist,
komt benoemd te worden tot brief^visselend Iid der
Belgische Academie van Wetenschappen, Letteren en schoone
Kunsten. Die welverdiende hulde, al komt ze late, heeft alle
kunstminnende Bruggelingen verblijd, en ik achte mij gelukkig
den vermaarden medeburger hier een hartelijken proficiat te
kunnen wenschen.
IT de post van Anseglhern (C.:1.), heb ik een brief
ontvangen, ig Januar i 188-, gedagteekend uit

Houthulst, 3o December. I)e schrijver wordt verzocht hem kenbaar te maken : anders kan ik er cn gevolg aan
geven.
K vraag voor de tweede naaal wie mijn dialekticona
van Johan Winkler heeft. Ik houdc eraan het deze
weke terug te hel)ben : 50 omdat liet 't mijne is ;
20 omdat het eene jonste is van den schrijvei ; 3►► omdat ik het
noodig heb.
ET illenschdom f er•1.o.^t, heldendicht in tu a:ilf zangen.
door Lodewijk de Koninck, zal verschijnen bij
Splichal-Roosen. te Turnhont, in den loop van 188-.
Het werk zal de Kerkelijke Goedkeuring dragen en is opgedregen aan Zijne Doorluchtige I-loogw. den Kardinaal Dechamps, Aartsbisschop van Mechelen.
Het Mlenscitdom verlost zal op schoon dik papier in groot
oetavo- formaat uitgegeven worden in t wee boekdeelen, te
zamen behelzende ongeveer drie-en-twintig duizend verzen en
beslaande omstreeks duizend bladzijden. 1)e twee deden kosten
52 frank, (voor Nederland 6 gulden).
Het werk wordt niet in den handel te koop geteld ; het is
enkel verkrijgbaar bij inschrijving.
De inschrijvingen worden toegezonden aan clen schrijver te
Mechelen of aan den drukker Splichal-Roosen, te Turnhout.
-
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Alle inschrijvingen moeten ingekomen zijn, voor i April

1883.
' De lijst der Inteekeiaren op het N Menschdom Verlost t wordt
in het werk opgenomen.
De lezers v;in R. D. H. kennen Lodewijk de Koninck. Zij
zullen met in te schrijven, niet aleen een verdiend huldebewijs
brengen aan den Schrijver; maar nog een boek hebben, dien
zij dikwijls nadat zij hem gelezen hebben, zullen openslaan om
er hun geest en hun herte te gaan vervremmen, en den Godsdienst te leeren kennen, achten en beminnen.
In dezen numero druk ik een onuitgegeven stuk, dat de
dichter mij komt toe te zenden.
ANSTAANDEN

Donderdag, i Februari, spreekt de

E. IT. Lagae, Bestierder der Xaverianen, in het

Davidsfonds te Brugge over Londen.
AD. D.

UITSTAPJE IN DE 'TIJDSCHRIFTEN.
POLYBIBLION. Décembre, 1882. Wij bemerken o. a:
10 La LLvngrie par Victor Tissot. (Compte-rendu par M. cie
la Rocheterie). Wij bemerken o. a : « I1 pénètre en Croatie : la
Croatie, cette rivale séculaire de la Hlongrie, avec sa vie propre
si développée depuis une quinzaine d'années, ses costumes
pittoresques, les souvenirs populaires de son vaillant Van
:iellachich et la renommée non moins populaire de son illustre
év4que national Strossmayer. I1 y a là encore des restes de vie
patriarcale, des familles qui eivent en commun avec I'union et
1'organisation des clans écossais. • Gelukkig Kroatenland dat
in vijftien jaren Benen grootera vooruitgang doet in de vaderlandsche beweging.

2° Les Cataconibes de Rooie par Roller. (Compte-rendu par
1,. Duchesne) Roller is protestant. De groote weerde van zijn
werk bestaat in de ioo platen die door de zonneprente zeer getrouwig de schilderijen, graven, opschriften, enz. der katakomhen wedergeven. Verders mogen de lijvige boekdeelen van
Roller op geene wetenschappelijke weerde aanspraak maken.
Roller en is niet t'huis in de verschillige werken die dit onderwerp behandelen. Hij begaat grove misslagen als hij de
11H. Vaders aanhaalt. Er is geen order in zijn werken, 't en kan
niets leeren aan al degenen die een goed werk over de christene
oudheden gelezen hebben.
30 Velen meenee dat het aleenlijk in Vlaanderen is dat men
de dialekten weerdeert en de zoogezeide stratetale bestudeert :
dat het anders is blijkt uit het volgende : u La Société des Langues romanes ouvre un concours de philologie et de littérature,
pour lequel les manuscrits doivent être adressés au secrétariat
de la société avant le Ier Ft:vrier 1883.
5 0 Etude sur les patois ou langage pupulaire d'une locatité
déterminée da midi de la France (collection de chansons, contes,
proverbes, devinettes, comparaisons populaires); 2" Travail de
philologie rémoise ayant pour base des textes qui soient antérieurs au quinzième siècle, appartenant á chacun des deux dialectes réinois ; 3° Travail philologique ayant pour objet un
idiome populaire néo-latin. Cette étude devra s'appuyer sur un
choix de textes et comprendre la géographie du dialecte ; 4° Deux
pour les poésies á quelque genre qu'elles appartiennent ; 5°
Ouvrage en prose (contes, nouvelles, romans) ; 6° Meilleure
composition scénique en vers ou en prose.
1 Les trois premiers sujets peuvent être traités dans une langue
néo-latine ; les trois derniers dans un des dialectes, soit du midi

de la France, soit de la Catalogue ou des fles Baléares, ou des
provinces de Valence et d'Alicante. •
ARCHIVIO PER LO STUDIO DELLE TRADIZIONE POPULARI,

no 3. Inhoud o. a :
10 Eene bijdrage van G. Pitre over de woorden die men in
vele landen aan 't geluid der klokken toeschrijft. De schrijver
handelt over de stemme der klokken in Italië, Vrankrijk,
Portugaal, en Duitschland. Wie kent er zulke zeisen in Vlaanderen en wie vergaart ze in een zandte 9
20 Eenen langen en belangwekkenden brief van Salomone
Marino aan den grave de Puymaigre. De geleerde beweert dat
de volksliederen van latere tijden soms van ouds en eeuws
bestaan, mids eenige veranderingen en gedaanteverwisselingen,
die zij van tijd tot tijd ondergaan. De tijd vervliegt, zeden en
gedachten veranderen en vervallen : maar 't volk blijft aan den
schat zijner overleveringen verkleefd en bewaart hem overal en
door al. Hier en daar aleventwel valt er iets uit, wordt er iets
bijgevoegd, komt er iets met een nieuw wezen en fatsoen voor
den dag : maar de grond blijft vrijen ongeschonden, en 't is niet
moeielijk ons de oude traditie onder heus nieuwerwetsch kleed
te erkennen.
30 Raadsels opgezant in de March door Gianandrea. Ze
trekken wonder wel op de fransche en spaansche raadsels die
de schrijver er bij te berde brengt, en leveren bewijs van die
belangwekkende gelijkenis die er tusschen de volkspoësis, de
sagen en zeisels van alle volkeren bestaat.
40 Gebruiken van den Paaschtijd in Bergamasco door
M. Tirabosch. Daar ook treft men vele costumen aan die Italië
niet eigen zij n. Vele geweunten zijn wel gekend in al de fransche
gauen : in Lorreinen gelooft men ook, bij voorbeeld, dat een
goevrijdag ei te midden de vlammen geworpen, den brand zal
uitdooven. Iedereen weet wat men van de goevrijdageiers vertelt in Vlaanderen.
H. S.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

a Een snaketongske #, zeggen ze te Brugge
tegen een cornpas-balustre.

*** In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brz gge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sagke van Groeninghe-velt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw ge.
diend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud en
ver wendrak. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**„ Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heéft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
-

Alle recht van over te nemen_ of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

g>et óeab 8¢cfcfJíjní alle aEer3ag¢. fDe uiteet woont in be
fflart'aftraat, 2, te ISVU90-1OMT6, op $oorqattb te BeEafett : Soor
1Y$ePgenfanb 5 frank; Soos óuítenfanben ben pofípcíjg ecóíj. 1ett
kan ínfc1víjSen Bí af be 10oftmeeftero 'g eanbe.

Xc#ttienfte 3aar.

Quinquacc fitna.

1R° zo.

DAGWIJZER.
IJ zijn alreeds aan Quinquagesima,
den zondag van vastenavond. Gisteren was'twijvekens zaterdag, vandage
mannekens zondag; dan meiskens maandag,
knechtjes dijsendag en..... asschen-woensdag.
Daar is de Carnaval, daar zijn de vette dagen,
eilaas ! te vet in boosheid en kwaad voor velen;
waarom wij dan ook, christenen, die Gods uitgelezen geslacht zijn, deze dagen moeten deugdelijk
maken-in de oogen des Heeren en der menschen :
gedenkende dat wij wel verblijden mogen en
somtijds geestig zijn, maar dat wij 't einde
moeten in de oog houden : dat wij stof en asschen
zijn, en daarin ook zullen vergaan.

Gedenk, o mensch dat ge aarde zijt
uit Adams slijk gesproten,
maar dat dit slijk is God gewijd,
met Christi bloed begoten;

en moet uw slijk vergaan in slijk,
't verrijst eens, 't staat besloten,
met uwe ziel onsterfelijk,
der sterflijkheid ontschoten.
't Evangelie is van de aanstaande passie en
dood van Christus ; en van den blinden Bartimeus, die langs de weg van Jericho zat, slacht
de verblinde carnavalchristenen ; maar Kyric
eleison achter Jesus riep, slacht de goede, ziende
christenen, die weten dat van den menschgeworden zoon Gods hun alle hulpen heil moet komen.
Vandage, 4 februari is 't de feestdag van sint
Casimir, koning van Polen, sint Andreas Corsini
en sint Joseph a Leonissa.
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Den 5 februari stierf Joost van den Vondel,
't jaar 1679. Dien dag ook valt de feestdag van
sinte Agatha, Aachte bij onze voorouders, en
ook deze van sint Berthulf. Deze sint Berthulf
was een duitschman van geboorte die naar Vlaanderenland kwam en er leefde in de jaren 600.
Als ik Vlaanderen zeg, dan wil ik van dit deel
van Vlaanderen spreken dat de Moeren -bevat,
en het bisdom van de Morinen of van Terenburg
uitmaakte. Hij leefde daar veertig jaar lang, te
Rentica of Reniacurn nu Renty geheeten, en
wierd meunik en. abt, zegt Pater Johannes Bollandus, van een klooster dat hij er stichtte.
Zijn lichaam w?ierd vervoerd naar Boonen,
na 't jaar 898. Een weinig na 't jaar 933 wierd
het heilig 'lichaam gestolen door • een Brit, die
het wilde aan den koning van England verkoopen ; maar dank aan de tusschenkomst van den
grave van Vlaanderen Aarnout, kreeg men het
weder met nog het lichaam van sint Godwald
(Guduwaldus) erbij, dat ermeê te Audingheni
verdoken was. Dit gebeurde omtrent 't jaar 940.
Dan wierd de heilige schat wedergedaan naar
Boonen ; maar eenige jaren later vervoerde
men hem naar Harelbeke langs de Leie, waar
markgrave Aarnout een kasteel had. Van
daar deed hem de braaf overdragen naar Gent,
naar 't klooster van den Blandinusberg. Pater Bollandus zegt dat zulke vervoeringen
plachten 's zondags gedaan te worden. Hij legt
dan al te gader wat van deze vervoering geweten
is en besluit eruit dat zij plaats had den 3 December 955.
Te Gent, op den Blandinusberg, in Sint-Pietersabdie wierd er nog eene translatie van sint
-

-
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Berthulfs reliquie'n gedaan, 't jaar 1073, den 19 en
den 20 Meie, waneer zij naar den nieuwen autaar
gedregen wierden, gebouwd te midden de kerke
die gewijd was ter eere van de Menschwording,
de Geboorte, het Lijden, de Verrijzenis en de
Hemelvaart Christi, en v de gedachtenisse van
de overledenen ,, wierd geheeten. 't Is alsdan
dat zij in een nieuwen fierter geleid wierden, op
20 Mei, met de overblijfsels van sinte Amelberga en van eenige andere heiligen nog.
Later nogtans verdroeg men de reliquie'n van
sint Berthulf weder naar den choor, naar de
ijzeren reliquiekasse, bachten den autaar, die
Marcus van Vaernewijck als volgt beschrijft, in
zijne Historie van Belgis, vierden boek, hoofdstuk 48, band i i, blz. 210 : « Te Gend zijn vele
zeldzame en merkweerdige dingen te vinden.
Onder andere ziet men aldaar in de Abdie van
St. Pieters, in den choor, achter den hoogen autaar eenen zoo kunstigen gemaakten ijzeren zolder, dathij uithet pavement schijnt te groeien. Hij
is zeer wel verdeeld en daarenboven met zulke
aardige kronkel- en vlechtwerken vercierd, dat
men zoude zeggen dat de meester (Pieter Pauwels) die hem gemaakt heeft het ijzer konde
behandelen en buigen alsof het wasch geweest
had. Op dien zolder staan de kostelijke kassen
waarin besloten zijn de lichamen van de Heilige
Berthulphus, Godwald, Ansbertus, Wandregisilus, Wulfram, Amelberga en verscheiden
andere, tot tien toe. a Ik hebbe dat afgeschreven
in nieuwe spelling. Zulke u zolders u in hout getimmerd of in verguld metaal, gelijk deze hier,
vond men in nog al vele kerken die rijk in reliquie'n
waren, en 't zou te wenschen zijn dat, als men
eens den leelijken hoogen autaar wegsmijt, die
den prachtigen choor van Sint-Salvators te
Brugge ontciert, men ook een nieuwen autaar
.zou maken met een a reliquie'n zolder « er
achter ; waarop men in eere en glorie de fierters
van sint Elooi, sint Donatiaan, sint Karel den
Goede, en de reliquie'n van sint Chrysolius, sint
Baselis, en 't hoofd van den heiligen Bisschop
Johannes zou bewaren.
De Geuzen hebben de reliquie'n van de heilige
.. Berthulf, Godwald en andere verwoest in i 578,
en ook den reliquie-zolder waarop zij bewaard
wierden vernietigd.
De oude parochie van Harelbeke vierde voor
patroonen twee van deze heiligen : de heilige
Godwald, 6 Juni, en Berthulf, 5 Februari. Sanderus, in den derden band van zijne Flandria
illustrator, uitgave van 1785, schrijft, op bladzijde
.

ii Waneer de lichamen van sinte Berthulf en
Guduwald door den grave naar Blandijn vervoerd
wierden, verkreeg de priester Theodradus een
deel der reliquie'n voor zijne kerke die aan sint
Berthulf toegewijd was.... Deze reliquien wierden
met allen eerbied in een. rijve geleid in 1298 en
in 1402 verfierterd, zoo ik vernomen heb uit de
brieven die daar gevonden wierden. n . .
Heer en meester Antonius Joseph Ignatius dix
Beron, van Rijsel, die Proost van Harelbeke
wierd in 1692 er, stierf den 27 October 1721, oud
58 jaar, gaf aan zijne kerke een zilveren rijve,
die zeer kunstig gesmeed was, waarin de gebeenderen van beide heilige geleid wierden. Aldus
Sanderus, ter aangewezene plaats, bladzijde 29.
In de verledene eeuw wierd de kerke van
Harelbeke herbouwd. De eerste steen wierd
geleid door . den hoogweerdigsten Heer Frans
Ernest von Salm-Reifferscheid, bisschop van
Doornik, den 20 Juli 1769. In of omtrent 1776
begon men de kerke tot den dienst des Heeren
te bezigen. Of de kerk alsdan gewijd wierd, weet
ik niet. Toch heeft men er nooit geen geschreven
bewijs van gevonden, noch geen consecratiekruisen; de autaar is geen altare fixum, en de
oudste lieden, over dertig jaar wisten er niet
van te spreken. Ondertusschen bleef de dienst
van de heilige Berthulf en Guduwald bestaan.
Het schijnt buiten twijfel dat de kerke van
Harelbeke gebouwd wierd onder den titel van
Sint-Salvator, met de heiligen Guduwald en
Berthulf voor min bijzondere patroonen. De
Doorniksche synoden van 't einde der XVIIe
22 :

-

eeuw spreken zeer dikwijls van de proosten der

doorluchtige kerk van Sint-Salvator, te Harelbeke. Dat de heilige Berthulf en Godwald
tweede patroonen waren blijkt uit den ritus duplex najus, hun in de choortabelle toegekend.
De min bijzondere patroonen hebben recht tot
den meerder-dubbelen t' ritus. Eene choortabelle bewaart men die getiteld is als volgt:
N

N

. N

Directorium ad rite legerdas horas canonicas
msmissasquecelebrandas, juxta normaio Breviarii
et missalis romani, antiquosque usus insignnis
etezesmíptae Ecclesiae collegiatae SS. Salvatoris
oppidi Harlebecensis, pro anno Domini 1798,
quod disposuit 7. _7. Duponat, ejusdern ecclesiae
sacellanus et rotator. Cortraci, typis _7. Blanchet, typographi. n Dat is zeker wel de laatste
choortabelle der collegiale van Harelbeke. Men
leest er als volgt : .
5 Februari. S. Berthuiphi, Conf. dup. maj.
omnes 11. de communi (fit processio) dic. Credo.
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6 Junii. S. Guduwaldi, Conf. dup. maj . omnes
11. de communi (fit processio) dic. Credo.
In de oude kerke stond er ook een autaar aan
beide heiligen toegewijd, die in de nieuwe kerke
niet hersteld wierd.
Na de fransche Omwenteling, in 1802, wierden
door Cardinaal Caprara, legaat a latere van den
heiligen Stoel, bij Pauselijke macht, alle de prochiekerken die op 't grondgebied des keizerrijks
stonden, afgeschaft ; en de bisschoppen belast
nieuwe in te richten. 't Is 't gene mijn Hoogweerdigste Heer Fallot de Beaumont, bisschop
van Gent, in wiens grondgebied Westvlaanderen lag, gedaan heeft bij decreet van 3o November 1802. Wat Harelbeke betreft, de bisschop
heeft de heilige Berthulf en Guduwald achtergelaten, en aan de prochiekerke van Harelbeke
den titel van Sint-Salvator gegeven, die deze
van 't oud kapitel was.
Niettegenstaande bleef de dienst van beide
heiligen nog een tijd bestaan. In 't kerkelijkk
officie, onder de suffragia las men de antiphonen
en verzen van Ons Heeren 'Hemelvaart, voor
den titel van Sint-Salvator. In de misse wierden
de namen van sinte Guduwald en Berthulf in
het gebed a -cunctis geschoven.
Dat was natuurlijk. eene misse. 't Is verstaanbaar dat, na de onwenteling, de geestelijkheid
in Harelbeke dit zal ingebracht hebben om de
geheugenis van den titel der prochie nevens
.dezen van het capitel te bewaren. Maar 't streed
tegen de wetten van den kerkdienst.
Daarom heeft mijn doorluchtigste Heer Johannes Baptista Malou, op 22 september r 852 de questie geregeld, met de namen van beide heiligen te
doen weglaten uit het gebed a cunctis der misse.
6 Februari, sint Aniandsdag ; feeste ook van
sinte Dorothea, van sint Waasten, I• edastus,
Gastoir ; den 7n vieren wij sint Chrysolius, den
811 sint Jan van Matha, den grooten Slavenverlosser ; den gn sinte Apollonia en den ion de
zuster van sint Benedict, de lieve heilige maagd
Scholastica, alsook sint Willem van Malleval.
Van al die Sancten ende . Sanctinnen ii staat er
reeds vele in R. D. I1. ; maar 'k heb er nog al
veel over te zeggen.
Daarmêe zijn wij sedert Woensdag in den
heiligen . tijd van den vasten met zijn allerwege
heilzame voorschriften van boetveerdigheid,
waarvan mijn doorluchtigste Heer Johannes
Josephus Faict zoo klaar en duidelijk geschreven
heeft in zijne schoone vastenbulle die men vandage afleest. - AD. D.
-
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WINTERSCHE AVONDSTONDEN.

Vervolg van bladz. 54.
VI.
OVER DE WET VAN DE VRIJWILLIGE BE,WEGINGEN.
E woorden wet en gebod en plicht,

die dagelijks in gebruik zijn bij de
menschen, zijn nogtans, en misschien
gedeeltelijk om die reden, buitenmate moeielijk
om klaar en duidelijk uiteengedaan te worden
wat dat zij juiste beteekenen.
't Is die juiste beteekenis die wij zullen trachten te onderzoeken en goed te doen, in dit
hoofdstuk, dat daarom ook meer oplettendheid
zal vragen, maar dat het voordeel zal hebben
van niet lang te zijn.
Geen woord te vele, maar al de woorden
moeten gewegen zijn en de lezer zal ze moeten
overwegen en tweemaal lezen.
De wet is de wille van God.
Al de menschen die God kennen, komen
daarin overeen.
Als wij iets gedaan hebben dat tegen de
wet is, wij hebben iets gedaan dat tegen de
wille van God is, en eene wet die wij kunnen
overtreden zonder tegen den wille van God te
handelen, en is voor ons, in die omstandigheden,
eigentlijk geene wet.
De wet, waarvan wij hier spreken, is de wille
van God, waartegen wij kunnen handelen.
God wil dat wij, in zulke of zulke omstandigheden, zulke of zulke beweging doen of laten hij laat gebeuren dat wij liet niet en doen of niet
en laten ; maar indien wij het niet en doen of
niet en laten, hij wil dat wij gestraft worden.
Zodat elkendeen de volgende beschrijving
moet aan v eerden als uitleg van het gedacht dat
hij heeft, sprekende van de wet:
De vet is de wille van God die wij vrijwilliglijk
kunnen volbrengen of niet volbrengen, maar
die wij moeten volbrengen willen wij niet gestraft zijn.
Niemand en zou durven zeggen, peis ik:
ii dat en is liet gedacht niet dat de menschen
hebben van de wet. is
Nu moeten wij onderzoeken of er waarlijk
zulk eene wille van God bestaat, en hoe wij, met
ons natuurlijk verstand die wille kunnen kennen.
Met te bewijzen dat zij bestaat, zal ik ook, in
het algemeen, getoogd hebben hoe wij die wille
kunnen kennen.
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God heeft alles geschapen om gekend te zijn:
hij wil dat al de schepselen zijne volmaaktheden
verkondigen, en dat al de redelijke schepsels
zijne volmaaktheden kennen.
God en kan niet anders willen. 't Is het order
dat hij noodzakelijk wil als hij schepselen maakt.
Dat is eene waarheid die wij vroeger uiteengedaan hebben.
Maar als hij zulk of zulk eene wereld schept,
hij wil dat die wereld op zulke maniere zijne
glorie verkondige.
Zulk of zulk eene wereld scheppen en is voor
hem niet anders als de maniere bepalen in de
welke hij zijne volmaakthedenwilgekendhebben.
Wij kennen al de schikking van onze aarde,
en bijgevolg den wille van God.
De aarde is voor den mensch geschikt als een
middel om God te kennen, en om op de aarde
te leven.
God wil noodzakelijk dat de mensch de schepsels daartoe gebruike.
Als ieder mensch de schepsels daartoe gebruikt, dan zal, dat is klaar, de wille van God
volbracht worden.
Maar ieder mensch kan handelen tegen dien
wille — en de wille van God en zal . niet volbracht
worden, zou men zeggen.
Het order zal gestoord worden, dat hij noodzakelijk wil ongestoord hebben.
Maar God heeft een middel om het order te
herstellen, te weten de straffe.
En hoe herstelt de straf e het order?
Hetgeen iemand lijdt omdat hij het order
gestoord heeft, toogt ons ' de volmaaktheid van
Gods wille en de volmaaktheid van het order
door Hem ingesteld. Zij is eene verkondiging
van Gods rechtveerdigheid, zegt men gemeenlij k,
en 't is waar, maar 't moet in den zin verstaan
worden dien wij komen uit te leggen.
Hieruit vat men ook hoe dat God kan laten
gebeuren dat het order gestoord worde, en hoe
hij nogtans den mensch geene toelating kan
geven om dat order te stooren.
Met de eigentlijke toelating te geven, zou Hij
zijn , zelven den middel ontnemen om het order
te herstellen.
Wij en willen hier al de verdeelingen en
onderverdeelingen niet geven van al de wetten
en de plichten van de menschen ; elken keer dat
wij eene wet tegenkomen, zullen wij de grondregels te rade gaan in dit hoofdstuk opgeteekend,
en gij zult zien en ondervinden dat wij er zullen
komen.
-

Ik moet algelijk de groote verdeeling geven
van 's menschen plichten, omdat het eene verdeeling is die in haar zelven van de grootste
aangelegendheid is, en in het vervolg dikwijls
zal te passe komen.
De mensch is kenner en hij is terzelfder tijde
verkondiging van Gods glorie'.
Als kenner heeft hij godsdienstige plichten als
verkondiging heeft hij zedelijke plichten. — Hij
is onderworpen aan de godsdienstige en aan de
zedelijke wet = en de zedelijke, gelijk de godsdienstige wet is de wille van God dien de mensch
kan overtreden.
Men ziet het, daar bestaat een klaar en duidelijk verschil tusschen de zedelijke en de godsdienstige plichten van den mensch. Maar men
ziet ook dat de eene zoo wel als de andere,
hunnen oorsprong hebben in den zelfsten wille
van God, en dat eene onafhankelijke zedeleer
eene zedeleer is zonder grond.
Zoekt al dat gij wilt, gij zult geen schepsel
vinden dat zedelijke plichten kan hebben en
geene godsdienstige. Van met dat het bekwaam
is het woord wet en plicht te verstaan, het
is verplicht God te kennen, en _te herkennen.
Kan het God niet kennen, gij zult nooit van
plicht of wet kunnen spreken.
Men vat een redelijk schepsel dat geene zedelijke plichten zou hebben ; maar een redelijk
schepsel dat geen godsdienstige plichtei, en zou
hebben en kan niet bestaan, niet - meer als een
God die de opperste volmaaktheid en de opperste
heiligheid niet en zou zijn. In het vervolg zullen
wij bijzonderlijk van de zedelijke plichten spreken, maar van de plichten die uit den wille van
God voortkomen. Ik en kenne geene andere.

Vervolgt.

BRIEF.
DUFFEL 1883.

Eerweerde Heer,
IKWIJLS reeds is er in Rond den Heerd
en andere letterbladen vraag geweest
naar oude liedjes, gedichtjes of vertellingen ; doch hier is de vraag wat men zoo al door
oud verstaat. Ik, zooals vele andere menschen,
heb weinig kans om middeleeuwsche, zelfs andereeuwsche stofre op te garen of aaneen te krijgen;
wij moeten dit veelal aan ' menschen met meer
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kennis en meer tijd overlaten. Doch kwam het er
op aan een voorraad van in het begin dezer eeuw,
bij voorbeeld, te verzamelen, dan geloof ik dat
de oogst groot zou zijn, en zelf van redelijk goede
hoedanigheid, daar menschen van eenige jaren
toch wel iets of wat van hunne ouders in hunne
kindsheid hebben nageleerd. Zoo heb ik van mijne
Moeder, zaliger, verscheide kluchten gehoord
en onthouden ; ongelukkiglijk heb ik er nog meer
vergeten ; want zij was eene moedige en geestige
vrouw die veel wist, ja zoo onuitputtelijk was, dat
ik haar, tot in de laatste jaren van haar leven toe,
nog altijd iets nieuws hoorde zingen of opzeggen.
Ik wil u, tot staal, hier een harer vertelsels mede
deden ; bevalt het onze lezers, zoo kunnen zij er
nog krijgen en ik hoop wel, als liet nuttig geoordeeld wordt, dat ik in 't vak niet alleen zal
blijven, maar dat iedereen onzer vrienden om te
meest iever zal toonen, zijn geheugen zal raadplegen, opschrijven wat hij vindt en alzoo welhaast ook het goede dat bij den aanvang dezer
eeuw nog in Vlaanderen leefde, rond onzen
Heerd in bewaarnis zal geven. Dit eerste' verhaaltje mijner Moeder kan ik tot opschrift geven:
GOED UITZEN GEDAAN!

EN braaf sukkelaarken van een boerken kwam met den Kerstdag bij zijnen
heer. 't Moest zijn om pacht te betalen ; maar, ach ! 't hadden slechte boeretij den
geweest en daarbij 't ventje had bijzondere tegenslagen gehad : 't en had geen geld.
.. Verlegen en beteuterd zat onze arme vriend dan
te dubben wat hij moest gaan zeggen als Mijnheere binnenkwam.
Al hakkelen en de klakke tusschen de vingers

draaiend, kwam het er toch eindelijk uit om aan
Mijnheert verschooning en uitstel te vragen. Die
heer, echter, die ook nog een beetje van de goede
soort was en daarbij altijd van onzen vriend wel
betaald was geweest, wilde hem nu ook genadig
zijn ; doch hij sloeg het in de kluchte en daar hij
zag dat zijnen pachter in zijne verlegenheid gestadig op den muur recht over hem zat te staren
zegde hij hem schalk weg : « Ja, boerke, 't is
ongelukkig, jongen ; als ge niets hebt kunt gij
niets geven ; en ge zult het ook slecht van den
muur of de printe kijken, vrees ik, hoe nauwkeurig gij die ook beziet ! M
N Nogthans, W vervolgde hij een poosje daarna,
n 'k hebbe een aardigen voorstel te doen : kunt
gij mij zeggen wat die vier schilderijen daar beteekenen. ik scheld u in eens alle schuld kwijt ! a
,
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►l Sapersteen, ►► zei 't boerke, # dat probeer ik
toch ; ar en nu keek het haast zijne oogen uit naar
die vier schilderijen.
'k Zal u, terwijlen dat hij kijkt, zeggen dat
daar op de eerste sint Jan stond niet zijnen kelk;
op de tweede sint Franciscus met zijn kruis; dan
sint Paulus met zijn zweerd en op de laatste sint
Pieter niet de sleuters van den Hemel.
►► Hewel, Mijnheere, M zei ons boerken als 't wel
gekeken en gepeisd had, n mij dunkt dat dien
eersten daar, die er zoo bedrukt in zijnen kelk
staat te zien, dat die zegt : u Wie, ten djanter,
mag toch mijnen wijn uitgedronken hebben !
De tweede, die daar naar zijnen gekruisten God
kijkt, zegt : a Oh Heere, 'k heb ik het toch niet
geweest ! Maar den deze met zijn zweerd daar,
die ziet er niet gemakkelijk uit : ►► \ 'ist ik wie
liet gedaan Beeft, zegt hik , 'k sloeg lhenl den kop
af! N w Toe, toe, zegt daarop de laatste, terwijl
hij de sleuters uitsteekt, daarom al die woorden
niet gemaakt ; hier zijn de sleuters van den kelder, loop, haal er een. heele flesch ! ►►
Mijnheere moest lachen dat hij schokte en hij
riep zijnen knecht : ►i Loop, n zei hij, n haal ons
ook een heele flesche, 't is er aan verdiend. u
En 't boerke nadat het wel getrekteerd en gerust gesteld was trok wel gezind naar huis; liet
was er uit, en ik ook.
Daarmede groet ik u h`rtelijk met alle vriend.
schap en achting.

Uw dienstwillige,
AL. ` Al.Gi^^1Vlg..

1)E ZEE:.

'S

Loop toch nooit tot aan de zee,
mijn kind, wil naar mij hoorgin
I)e waterplets, de waterzee,
gaan eens uw liertje storen ! ►►
1)e moeder riep, maar 't kindje liep
ten bossche zonder missen,
zit bij 't water klaar en diep
cn springt achter de visschen.
Maar 't vischje is hier en 't vischje is daar,
't en kan geen eene vangen :
M die geclwe rooze op 't water naar
ze streelt zoo mijn verlangen ! a
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Het stelt den voet, het strekt de hand,
't doet lieflijk 't roosken winken;
daar wijkt de grond, daar wijkt het zand
en 't moet in 't water zinken!
o Wee, o wee, de Waterzee !'
o laat, o laat mij weder
De Bosch, die beeft, ze schuimt de zee
en 't zinkt ten gronde neder....
a

! d

P.

Uit 't duitsch.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
E Kamer der Volksvertegenwoordigers heeft de wet
op het vlaamsch onderwijs in de middelbare scholen
gestemd. Niettegenstaande de krachtige houding der
1-leeren Cooremans en De Laet, heeft men gestemd op de
wijziging van M. Devigne, geweigerd te stemmen op deze van
M. Cooremans. 't Is een hutsepot die aangebrand is. Gelijk dat
dat nu is, heeft men geen enkelen stap vooruit gedaan. Dat is
daar een keer een babbelkraam geworden te Brussel ; en men
naakt er wetten, slag om slinger, waarvan deze die ze stemmen
meestendeels niets van verstaan. Ik beginne van langs om meer
te gelooven dat de Brugsche rechtsgeleerde en oudheidskenner,
die mij daar meermaals van sprak, gelijk heeft als hij zegt dat
men zou moeten eene schole inrichten waar de wetmakers'zouden
hun stijleken leeren. De groote hoop heeft het bitter noodig.
N zijne vergadering van i8 Januari heeft het Davidsfonds van Brugge besloten een brief naar de Kamer
der Volksvertegenwoordigers te zenden, tegen de
vraag die gedaan wierd over eenige dalen, van den naam
Vlaamsch door Nederlandsch te vervangen, Vlaming door
'Nederlander, enz.
Ziet hier den brief.
Brugge, 24 Januari 1883.

Mij nheeren,
Vernomen hebbende dat er verzoekschriften worden ingediend, waarvan het oogwit is de vervanging voor te stellen, in
de officiëele stukken, der woorden Vlaanderen, Vlaamscla en
Vlaming, door Nederland, Nederlandsch of Nederlandsche
taal en Nederlander, komen wij u, namens de leden der Brugsehe afdeeling van liet Davidsfonds, eerbiediglijk vragen aan
dit voorstel geen gevolg te geven. Immers de aanveerding
daarvan ware hoogst schadelijk voor onze taal, onze onafhan .
kelijkheid en zelfs voor onzen handel.
Degenen die deze naamverwisseling begeeren,kunnen geene
dan op valsche gronden gesteunde beweegredens tot staving
van hun vrage aanhalen; zij kunnen niet ernstig houden staan
dat zulks het minste nut, het kleinste voordeel, hetzij aan Belgenland in 't algemeen, hetzij aan Vlaanderen in 't bijzonder,
zou verschaffen.
Integendeel zijn de nadoelen welke het aanveegden van den
voorgestelden maatregel zou veroorzaken, talrijk en onbetwistbaar.

Voor allen letterkundige is het niet meer te bewijzen dat de
taal in Holland gesproken en geschreven, hoegenaamd deze
niet is, in Belgenland gebezigd. Alhoewel de spelling verschilt
tusschen het Vlaamsch van Conscience, Van Beers, Heremans
en het West-Vlaamsch van Gezelle, De Bo y enz., zijn en
blijven. de schrijfwijze, wendingen en strekkingen steeds dezelfde, derwijze dat onze werken eene in 't oog springende
tegenoverstelling zijn van de Hollandsche gewrochten.
I-Iet ware dus ongerijmd, onder taalkundig opzicht, twee
zeer verschillende spreekwijzen, met eenen enkelen naam aan
te duiden.
Onze door en door Vlaamsche letterkunde zou aldus met de
Hollandsche vermengd worden, en de grootsche werken onzer
heinde en ver befaamde dichters en schrijvers, zouden de eer
niet genieten onder het vaandel te verschijnen, dat tot hun
ontwerpen en voortbrengen aanleiding gaf. Doch niet alleen
onze taal zou door deze herdooping lijden, ook onze onafhankelijkheid.
Onverschilliglijk noemt men het land dat het onze aan den
noordkant begrenst, Holland of Nederland en insgelijks de
taal welke men daar spreekt, Hollandsch of Nederlandsch.
Worden wij, Vlamingen, in de officiëele stukken Nederlanders, dan wordt bij name ook ons Vlaanderen, Nederland,
zoodat wij aldus, door een besluit van den Belgischen Staat
zelf, die op deze wijze het werk van 1830 zou schijnen te betreuren, onze nationale benoeming tegen eene vreemde zouden
moeten ruilen. Dit is niet ernstig.
Katholieken en liberalen hebben tijdens de omwenteling
geene overeenkomst gesloten, men heeft in z88o de vijftigste
verjaring onzer onafhankelijkheid niet gevierd, om nu eensklaps
(le namen welke ons eigen zijn, de namen ons achtergelaten
door een roemvol voorgeslacht, de namen die thans de beste
kenteekens zijn onzer nationaliteit, tegen andere te verwisselen,
te meer daar die andere namen juist ontleend zouden worden
aan het land waarvan wij eens afhingen en waarvan wij dan
op nieuw onder zeker opzicht zouden afhankelijk worden.
Voor onzen handel insgelijks ware de naamverandering te
duchten.
Onze koophandelaars beieveren zich om door ontelbare
opofferingen onzen zeevaarthandel het onafhanklijk bestaan te
verzekeren waartoe het vrije Belgenland recht heeft, en hunne
stoomschepen voeren tot in de verafgelegenste streken de
heerlijke namen van De Coninck, Breydel, Van Artevelde,
onze gevierde vlaamsche helden.
Wordt het Vlaamsch, Nederlandsch, de uitheemsche volkeren zullen geen onderscheid meer zien tusschen onze en de
Hollandsche havens, en daar deze talrijker zijn, zal weldra de
Belgische scheepvaart, alhoewel voort bestaande, door den
vreemde met de Hollandsche vermengd en dus als verdwenen
beschouwd zijn.
Nederland heeft roemrijke dagen gezien ; die naam prijkt
hoog en treffend uit de geschiedenis.
Maar Vlaanderens naam heeft niet min geschitterd en prijkt
niet min heerlijk en grootsch.
Elk land behoude dus met zijn onafhankelijk grondgebiedeenen onafhankelijken naam.
Nederduitsch blijve voort de algemeene benaming van
Vlaamsch, Brabandsch, Zeeuwsch, Friesch, Geldersch, Platduitsch enz. doch slechts in de taalkundige boeken en schriften.
Voor de wet, op het stadhuis gelijk in de kamer, blijve de
taal der bewoners van Noord- en West-Belgenland, onveranderlijk het Vlaamsch.
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Wij hopen, Mijnheeren, dat gij, het gegronde onzer aanvraag
erkennende, dezelve wel zult willen toestemmend beantwoorden.
Aanveerd, Mijnheeren, de hulde onzer hoogachting.
NAMENS DE ALGEMEENE VERGADERING

D Schrijver

De Voorzitter

CHIELENS.

G. SOENENS.

Aan de Heeren leden der kamer van de volksvertegenwoordigers, Brussel.
r 52 December, wierd er, ter gelegenheid der begrooting, van Gruuthuuse gesproken in onzen
gemeenteraad. Uier is het uitreksel dienaangaande uit
het verslag der Gazelle van B rugge :
Aan art. 156 en volgende vraagt M. Goethals of de plans voor
de herstelling van het hof Gruuthuuse (Oude `Woeker) al goedgekeurd zijn.
M. Ronse. Ik verwachtte mij aan die vraag.
De koninklijke Commisie van monumenten kornt inderdaad
uitspraak te doen.
Vooreerst zou zij de dakvensters willen verwijzen, omdat zij
te nieuwerwetsch inzicht hebben, zegt zij. Welnu, het bewijs
dat die dakvensters wel vroeger van het gebouw hebben deel
gemaakt, is dat er nog een in hout bestaat. Indien deze
dakvensters verwezen wierden, zegt M. de stadsbouwmeester, zou
men ook de balustrade moeten afbreken, hetgeen de bijzonderste schoonheid der herstelling zou wegnemen.
Dan denkt de koninklijke Commissie dat er te veel oudewetsche vensters zijn, en stelt voor er eenige door enkele luchtgaten te vervangen. M. Delacenserie vindt die verandering ook
ongelukkig, maar om de heeren der Commissie zooveel mogelijk
te vreden te stellen zal hij zijn plan wijzigen, dat opnieuw aan
de Commissie zal onderworpen worden.
11. P zn desa Aóeele. De spoedige herstelling van Gruuthuuse
is hoogst noodig. Men weet dat het voor Gemeente-Museum
zal ingericht worden. De schilderijen der Academie, aan de
stad toebehoorende, zullen er naartoe gedaan worden. IIoe
eerder dit kan geschieden hoe beter, want in het museum der
Academie staan die meesterstukken aan grootte gevaren bloot.
Het glazen dak kan door eenen wind druk beschadigd worden,
hetgeen nog al dikwijls gebeurt, het kan alsdan inregen, enz.
Misschien :.al het Genieelite-Museum met oenige schilderij'»
van de Hospicen kunnen verrijkt worden.
DDe plaatsing van schilderijen laat in sommige kerkeis zooals
in Sint-Jacobs, nog al wat te wenschen ; meesterstukken van
Pourl;us en Lanceloot Blondeel, zijn ol, een onaanneemlijke
hoogte opgehangen; men zou ze wel met eene ladder snoeten
bezien,. hetgeen wel aan de vreemdelingen zou doen gelooven
dat wij er de weerde niet van kennen.
M. Norse. Zooveel als iemand w enseh ik de hand aan de
herstelling van Gruuthuuce te mogen slaan. Maar, willens wij
hulpgeld van het gouvernement bekomen, dan moeten wij den

bestuurlijken weg volgen, die ons eengin kostelijken tijd doet
verliezen.
ET spijt mij dat ik tot nu toe vergeten hek) den Sta,:daerd van Vlaenderen te bedanken over zijn artikel
't Vlaamsci: leven in Brugge', gedrukt den 6 Januari
laatst. Dien dank verdient de 'Standaerd, die nooit ten achteren
blijft als er go ê gedachten te verdedigen zijn, en in goede
vlaamsche tale schrijft, en die zooveel lof spreekt van het
Davids onads. Wat het overige van zijn artikel aangaat, dat mij
betreft, 't is te schoon om wáar te zijn. Een ding aanveerd ik
't is dat ik altijd gereed ben om te spreken als er niemand te
.
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vinden is ; en, indien het de leden niet te zeer verveelt, dat ik.
mij ook t' hunner beschikking houde.
oG een artikel blijft achter over 't huis van Pansa.
Hij en zaI maar later komen, omdat er de printe zal
moeten bij zijn vair 't grondplan des huis, en dat
deze maar bij ecnige weken misschien zal kunnen gedrukt
worden.
1u .itizcia. uin van Londen, aflevering van 3o De.
Gember 1882, bevat eene schets van de Heeren
Emiel de Laveleye en Paul Fredericq over de
letterkundige werken in Belgenland uitgegeven binst het jaar
1882 . Zij spreken er met den meesten lof van het werk van
IIoogleeraar Poullet, zaliger, getiteld Tlistoire Politique natfuuale waarvan het eerste deel in 1882 verscheen. Zij zeggen als
volgt van mijne Afatines Brugeoises: « M. Duclos heeft de criti.
sche geschiedenis geschreven van de slachting (!) der Franschen
te Brugge, in 5302, in zijne JWatines Brugeoises. 't Verders
halen zij enkel den titel aan van de grootsche Elistoirede Met:iet
van Dr Reml^ry-Barth . Dit werk verdiende toch zeker wel een
woordeke lofsprake. « De groote dichterlijke gebeurtenis van
't jaar, n zeggen ze, u is de uitgave van een groot drama in
rijmlooze verzen, Goedrun, van een jongen dichter die veel te
verwachten gaf, en die over twee jaar stierf, Albrecht Roden.
bach. k
RIJD AG,

stond er in een artikel op de eerste bladzijde
van den Bien Public eene goedgepeperde zinsnede
vlaamsch, en drie reken verder, twee woorden En;elsch. Is het niet jammer dat de twee woorden engelsch goed
gespeld zijn, en dat er verschillige missen zijn in de twee reken
V laamsch ? En dat gaat door. 't Ware erg de twee woorden
E ngci sch slecht spellen ; maar 't vlaamsch.... och, Heere : deze
die geen vlaamsch en kennen zijn toch de slimste in Vlaanderen..., » God betere 't, v zou Niklaais Despars gezeid hebben,
als hij nog geen Geus en was.
ONDAG laatst zei de Vlaamsche Wacht dat de algemeene vergadering van 't Davidsfnnd.►• plaats heeft
Donderdag, 6 April. 't Is zeker Donderdag, vijfdesa
.1pril dat er moest staan!
Zelfde numero zegt dat de Afdeeling van Brugge haar 88 onder
alle andere n afdeelingen onderscheidt door hare voorbeeldige
werkzaamheid. 1)c afdeeling Brugge is de eenigste van 't Davidsfi;,:ds dit! naar Volksvertegenwoordigers. Senators enz.
geschreven heeft wegens de wet over het vlaannsch in 't middelbaar onderwijs.
USTAAF Doré is gestorven den 23 januari laatstleden.
Hij was geboren te Straatsburg den 9 -Januari 1833.
Gustaaf Doré's teekeningen zijn genoeg gekend. Hij
was `en nian -van gansch bijzonderen aard : noch récxlist noch
idéilist ; drijvende, naar mijn oordeel, het réalrsme zoo verre
dat het over hare grenzen gerockt en idealisme wierd.
•

AD. D.

UITS'T'APJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
La CONTEMPORAIN. N ouvelle

3anvier 1883. Wij bemerken o. a:

série, tonic I, ire livraison.

10 T_ra pBilt; U: autique et 1'esclazr►ace, ter article par M. Paul

^i •
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Allard. Eenige geleerden onzer dagen en willen aan de Kerke
aleene de eere niet toeschrijven van de slavernij te hebben afgeschaft. Zij spreken met eene gemaakte bewondering van zekere
menschelijke gevoelens die men in de schriften der oude wijsgeeren aantreft, en aan dewelke de slaven de verzachting van
hun ellendig lot, hunne vrijstelling en hunne erkenning als
menschen zouden te danken hebben. De schrijver brengt eèn
voor eèn de grieksche en romeinstihe wijsgeeren te berde, wikt
en weegt hunne schrift, en bewijst met uittreksels van de grootste bewonderaars der oudheid zelve dat zij niets voor de slaven
-

gedaan hebben.

20 Questions d'Ennseignement: de l'ltude des sciences naturelles dans t'enseignement secondaire ; par M. l'abbé Boulay. De
schrijver houdt cie noodwendigheden der fransche gestichten,
de fransche programmas en schikkingen in de ooge : nogtans
is menige goede raad, menig gegrond gedacht ook op Vlaanderen toepasselijk. In de scholen zonder God poogt men door de
natuurkundige wetenschappen den geest der jongelingen van
God af te keeren : van daar, bij velen, die bewonderinge voor
(ie natuurkundige wetenschappen, die gedurige verheffing van
de natuurkundige studiën. In de hoogste klassen der katholike
gestichten dient men den korten inhoud der Natuurkunde te
leeren, niet volgens verouderde en onkundige handboeken,
maar volgens de grondbeginselen die een behendige meester
uit de werken der groote geleerden zal weten, te trekken en te
schikken.
BULLETINS DES COMMIS5IONS ROYALES DART ET D'ARCItÉOLOGIE, t. XXI, 7 et 8, 1882. Bevat o. a:

Dessin autltentique dit Retal1e en argent doré que l'abbé
tl'ibald fit faire,our 1'abbaye de Stavelot (t 130 I 158) Notice
acconípagitée d'un fac-siruile, par M. D. Vande Casteele. Vele
-

.

schrijvers (Schayes, Martene et Durand, Mirmus enz.) hadden
van deze prachtige autaartafel gesproken. De Abt was er mede
over den Rhijn gevlucht in 1794 en had ze doen smelten om te
kunnen leven, hij en zijne paters. Nog meer zal men het verlies
van dat gedenkstuk betreuren nu dat men er de getrouwe teekeninge van ontdekt heeft in de staatsarchiven van Luik. De
schrijver verhaalt de gevaarten van het kunstwerk en van de
teekeninge en drukt eenen langen en schoonen brief van den
zeer eerweerden heer Reiisens die met vele geleerdheid de
weerde schat van de autaartafel voor wat de gewordenschap
en de geschiedenisre der autaartafels, en hunnen oorsprorkelijken vorm in Belgenland, Vrankrijk en Duitschland betreft.
liet begin luidt als volgt:
'S Recevez mes bien sincères félicitations au sujet de la découverte que vous venen de faire aux Archives de l'Etat á Liège.
Le dessin du retable d'argent doré dont l'abbé Wibald dota
son abbaye vers le milieu du XIIc siècle nous fait connaltre
j.usque dans ses moindres détails, un monument important dont
le souvenir nous était á peine conservé par des témoignages pen
nombreux, assez vagues et confus, d'historiens des siècles pas=
sés. I1 constitue un document précieux non-seulement pour
1'histoire de l'orfèvrerie Beige pendant la période Romane, mais
aussi pour les études archéologiques et liturgiques en général. u
H.S.

«.AR '"l' VLIEGEN \VI1.'1'.

Wij v inden in de
IMF namen dcr 7odc 'il
de
volende
bij zon derlleden
(;a. cttc aazccddootigni'

over den . oorsprong der Joodsche namen in
Duitschland.
Voor gewichtige bestuurredenen had keizer
Joseph II aan al de Joden zijner Staten het bevel
opgelegd van eenen familienaam aan te nemen.
De policie wierd met dat doopsel belast. Het
schij nt dat de agenten, die van volmacht voorzien
waren, al geheel leelijke namen gaven 'aan de
familie'n die weigerden te betalen. Die wel
betaalde kreeg eenen lieven naam; die redelijk
betaalde ontving eenen redelijken' naam; die
niet en betaalde zond men voort met eenen zeer
gemeenen naam.
De rijke Joden kreegen alzoo schitterende
•

namen, zooals : Rossenfeld, Rubinstein, Goldstem , Silberback (Zilverbeek), Rentbach, enz.,
enz.

Mits eene nederige som, kreeg men eenen
aardrijkskundigen naam; een Jood van Weenen
wierd W í'iener gedoopt. De armen moesten te
vreden zijn met namen ; zooals : Essig (azijn),
Pfeffer (peper).

Hadden de agenten van het Rijk eene wraak
uit te oefenen, dan deelden zij namen uit als
Galg enstrick, I Y anze (weegluis), enz.
Er waren eenen geheelen hoop Mejers
(pachters), Otlimej'cr, enz.
Vele Joden ontleenden hunne namen aan de
natuur of aan den bibel : Wolf,, Hirscli (hert),
Fuclzs (vos), Drcifuss (drijvoet), enz.
De familie - Rothschild had allichte te Frankfort boven haar huis voor wapen een Rooden
.Schild. (Gazelle van Kortrijk).

•* In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groeninglier►e1t
en der vijf liedere: zijn daar te koop.
Wie eerre goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
** Vijfliederen', getoonzet door E. II . Joseph Duclos . Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,N Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. IT.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge . boekdrukkerij A . Dx ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

g>et ófab $ec fcfíjttE Qeee aterbage. fe uiteer woont ín be
Wariaftraat, z, te 15Ctig«C-IDI:iidr, op SoottJanb te Betafett : Soor
16efgenfanb 5 frank; oov Buíteneanben ben poftpcíje er8íj. (den
kan ínfcFvíjBen Bij af be Iboftmeefter6 's eattbs.

Xcottienfte ï aar.

Quabra cfima.
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DAGKLAPPER.
ET. Evangelie van den eersten Zondag

in Quadragesima is van den vasten
van Ons Heere en van zijne bekoring
in de woestijn. De woestijne waarvan hier
sprake is, ligt tusschen Jerusalem en Jericho,
een goede halve ure van die laatste stad. Zij begint aan Anathot, loopt voorbij Galgala tot aan
de woestijne van Tecue en Engaddi bij de doode
zee. Bij den Jordaan, in die woestijne, staat er
een berg ; en 't is daar dat de Zaligmaker door
den duivel getempteerd wierd. Die berg is hoog
en steil ; langs den westen kan men er niet op,
noordwaarts is de helling wat beter ; toch, om
boven te geraken moet men over gevaarlijke
afgronden. Weinig reizigers durven tot den top
gaan. Do.ubdan, die het gewaagd heeft, vertelt
zijne beklimming. Men doet zwaren last, zegt
hij , om tot een vierde der hoogte te klimmen, al
over een weg die bestrooid ligt met groote keien.
Daar komt men aan een trap, van dertig terten
min of meer, elk vier voet breed. Van daar
voort is het te klauteren, met handen en voeten
op een rotsemuur, die zes of zeven voet hooge is.
Dan gaat men een vijftigtal stappen op, langs
een smal ~regeltje dat tegen de rotse loopt.
Tenden is het nog eens te klauteren op een scherpen rotskant die, gelijk de eerste, zoo recht als
een muur gekapt is, ook zes of zeven voet hooge,
maar veel gevaarlijker, omdat er daar maar juist
plaats en is voor een rechtstaanden man. Na
meer zulke kunsten nog komt men aan de
krochte waar Ons Heere veertig dagen en veer-

II
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tig nachten verbleef en vastte. De hellingen van
den berg zitten vol krochten, waarin eremiten,
gewoond hebben. Geen de minste weg levert er
tot die natuurlijke kelders toegang. Die eremiten
en kosten daar maar komen met. hen te laten
zinken langs reepen. Sint Antoninus verhaalt
dat in eene dezer kelders zeven maagden leefden,
die aldaar, nog kind zijnde, gekomen waren.
Elkeene had haar celleken. Stierf er eene, haar
celle wierd heur graf, en men dolf er een nieuwe
voor eene nieuwe maagd. Chosroës heeft al de
eremiten van den berg doen duoden, in 't begin
der jaren óoo.
Binst de middeneeuwen was ' de berg aan de
kanoniken van 't Heilig-Graf en aan de Broeders der Veertig-dagen die er woonden. Volgens 't Cartularium van t Heilig-Graf betaalden de bewoners van Jericho tienden, tot onderstand van broeders en pelgrims. Een stuk van
.
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bewijst dat de prince van JafTa op verzoek

van den Patriarch Arculf, aan de Broeders
het recht toestond van alle weke een dag te gaan
malen in den dichtsten molen. In de jaren 1300,
volgens een schrijver van dien tijd, deed de
Cheïkh Gazare den weg van den heiligen berg
afkappen om de eremiten te beletten van neder
te komen en de pelgrims van erop te klimmen.
De krochte zelf waar Jesus vastte is zes of
zeven stappen groot. Sinte Helena deed ze veranderen in eene kapelle en versieren met muurschilderingen. Men ziet er nog eene verbeeldinge, op den wand geschilderd, van de bekoring
des Zaligmakers. De Schismatike Grieken die
daar wonen sedert 1874, bezigen nu den kelder
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waarin . Ons Heere verbleef tot hunne kapelle.
Als men hooger wilt opklimmen, moet men
veel moeite doen ; . en 'men mag niet teêr zijn aan
draaingen in 't hoofd. Het voetpad mag een voetpad 'heeten.'t En is maar een voet breed, of eerder,
daar en bestaat schier geen pad. 't Is krinkelen
en klimmen dat het vervaarlijk is. Eindelijk geraakt men op den vlakken top van den berg.
't Is hier, volgens de overlevering dat de
booze geest den Zaligmaker bracht, na zijn veertigdaagschen vasten. Hoe de eerste Christenen
gedaan hebben, weet ik niet ; maar ze hebben
toch eene kapelle ter gedachtenis van de bekoring gebouwd op dien tip..
Nu zijn er nog slechts van die wondere kapelle
een deel van de apsis en eenige puinen te zien;
die algelijk nog genoeg het grondplan teekenen,
en bewijzen dat zij kloek gebouwd was.
Van op die hoogte, 5oo meters verheven boven
den spiegel der zee, heeft men een der schoonste
gezichten die men vinden kan. Aan zijne voeten
ziet men Jericho liggen, verders de Doode Zee,
beneden den Jordaan die krult door zijne groene
meerschen ; verder de velden van Moab ; west
de berg Nebo, noord dezen van Phogor.
Vandage, i i Februari, valt de feestdag van
sint IZ #_vc rij n eiivansint Adelwolf, Adolf, bisschop
van Osnabruck ; morgen, 12, houden wij in ons
bisdom de feeste van sint Waasten, die den 6
dezer nooit en kan gevierd worden ; dijsendag,
13, hebben wij den heiligen abt Romuald, van
den 7 dezer. Dien zelfden dag komt de feeste
van sinte Katharina de Ricci, maagd van 't Predikeeren order, en den Mosten dezevan sintAgabus
en van sint Valentijn, Velten, die bij de
Engelschen zoo gevierd wordt. Maar in 't Brugsche leest men 't officie van sint Raymond, de
Penafort (23 januari). Donderdag i 5, in ons bisdom,-deesjaar voor den eersten keer, nieuw officie
en misse van sint Cyrillus van Alexandrie, kerkleeraar, die elders den 9 dezer valt. 't Is vandage
de sterfdag, van kardinaal Wiseman, anno i868,
te Londen overleden. Feeste van sinte Faustinus
en Jovita, van sint Petrus-Thomas, van 't order
Carmeli, Patriarch van Constenobelen. Vrijdag,
Y6, in ons bisdom en elders feeste der Lancie en
der Nagels van Ons Heere aan 't Kruis. Sint
Onesymus, martelaar. Zaterdag, 17, sint Flavianus, martelaar; en, dit jaar, in ons Bisdom,
verzette feeste van den grooten kerkleeraar,
sint Hilaris, bisschop van Poictiers in Vrankrijk.
Den tweeden Zondag in den Vasten is 't de
Kattefeeste t'Iper. Ik ben bezig daarover te ver-

gaderen, om er te naaste jare over te schrijven.
Mijne Lezers die er iets van weten, worden verzocht in te zenden . al .dat zij : kunnen.
't Was op vandage, eerste Zondag in - den
Vastèn, dat men te Rijsel het vermaard steekspel hield van de Spinette, l'Epinette, aldus geheeten van den heiligen Doorn van de kroone
Ons Heeren. Onze middeneeuwsche voorouders
wisten alzoo tot hunne spelen toe te heiligen.
Die a Koning w was in de Spinette, moest met
geheel zijn hof ten Predikeeren gaan zegenen
aan den heiligen Doorn die er bewaard wierd.
De godvruchtigheid tot den heiligen Doorn, die
verbonden ligt met dit steekspel, is een reden -te
meer om te aanveerden dat koning sint Louis,
dit spel omtrent 1235 zou ingesteld hebben, - hij
die de doornen kroone naar Vrankrijk bracht
en zijn Sainte-Chapelle bouwde om ze aldaar te
bewaren. • AD. D.
-
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VII.
VAN HET GEMEENS DAT DE MENSCHEN HEB^
BEN ONDER MALKANDER.
IJ lijden en wij genieten dagelijks de
gevolgen van andere menschen hunne
bewegingen ; niet alleenlijk van de
menschen die nu met ons op de aarde leven,
maar zelfs van de menschen die, sedert langen
tijd, gestorven zijn.
Buiten het leven, dat wij hun verschuldigd
zijn, hebben wij hun vele weldaden te danken.
Verre het meeste deel van onze kennissen en
wetenschappen zijn ons door overlevering van
onze voorouders gekomen, en hetgene wij van
hen geleerd hebben is, voor ons, een middel om
nieuwe kennissen en wetenschappen te vergaren.
En iedereen bekomt gemeenlijk, van al die
kennissen, degene die hij meest noodig heeft of
die hem meest nuttig zijn.
Daar bestaat, in de heilige Kerke, eene algemeene overlevering van al de waarheden die de
menschen, overal en altijd, moeten kennen om
hun toekomende geluk te bereiden, en hier op
de aarde, volgens den wille van God te leven.
In iedere streke bestaat er eene bijzondere
overlevering van de kennissen die daar een
bijzonder nut hebben, en zelfs in ieder familie
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bestaat er eene overlevering van de waarheden
die meest nuttig zijn voor degene die afstammen
van zulk eene familie.
De ambachten, stijlen en neringen hebben
hunne overleveringen.
Onze werken zijn onze werken; maar onze
genegendheid en onze bekwaamheid tot die
werken zijn wij, grootendeels, aan onze voorouders verschuldigd.
De zedelijke zoowel als de lichaamlijke bekwaamheden gaan van de ouders, door de geboorte, tot de kinders over.
Men heeft die waarheid misbruikt tegen de
verantwoordelijkheid en de vrijheid van den
mensch, maar indien men al de waarheden
moest verzwijgen waarvan de menschen misbruik
gemaakt hebben, men zou, geheel zijn leven
lang, moeten
,

h:titer de Conrad le silence prudent.
De staat van het huis, van de streke, van geheel
de samenleving, gelijk onze voorouders die gemaakt en ons overgelaten hebben, is ook voor
ons een beletsel of een gemak om goede werken
te verrichten.
Maar de menschen die voór ons leefden en
hebben ons niet alleenlijk hunne kennissen en
bekwaamheden overgezet, zij hebben stoffelijk
werk gedaan, waarvan wij nu de gevolgen genieten, gelijk onze nakomelingen de gevolgen
van onze werken zullen genieten.
Hoe meer gedaan werk er overblijft, hoe min
moeite het kost om de waren voort te brengen
en dat is klaar.
Men zou mogen zeggen dat de mensclieil van
geheel de wereld daarbij kunnen winnen, aangezien de moeite die men moet doen om eene
ware te bekomen door wisseling, vermindert in

evenredigheid van de capitalen die gebruikt zijn
om de ware voort te brengen.
Dat is eene waarheid die wij verder zullen
uiteen doen.
't Springt in de oogen dat de streke zelve, waar
het werk gedaan is, er meer voordeel uit trekt.
Neemt dat onze streke nooit en zou bewoond
geweest hebben, en dat de menschen, die er nu
op leven, maar gisteren toegekomen zijn, hoe
zou het die menschen mogelijk zijn hier te leven
en te vermenigvuldigen?
De kinders erven de bijzondere voordeelen
van het gedane werk, door hunne ouders achtergelaten.
Men kan dat altemale wel . of kwalijk vinden:
maar dat is.

Wij en zijn de zonen van onze werken niet i,
wij zijn de kinders van onze ouders -- van ons
vaderland — van onze vaders in het geloof, die
ons voorengegaan zijn met het teeken van het
geloof; wij hebben den troost van te weten
dat zij op ons peizen en dat wij de edele en zoete
plicht hebben van ze te vereeren, of met ,onze
gebeden en goede werken te helpen, en wij zijn
aangemoedigd en vermaand door het gedacht
dat de menschen, die achter ons komen, de
vruchten van onze werken zullen plukken.
Wij hebben gemeens met de menschen die op
de aarde niet meer en bestaan of nog niet en
bestaan; maar men zou de woorden moeten
geweld aandoen om te zeggen dat wij met hen
te zamen leven.
't Is, eigentlijk, met de levende menschen dat
wij te zamen leven.
Daar en bestaan geene menschen die geene
betrekkingen met andere menschen gehad en
hebben, en 't zijn de uitnemingen die geene
menigvuldige betrekkingen blijven hebben.
De menschen zijn zoodanig door malkanders
geweven en aaneen gegroeid dat men er, albij,
geen klaar door en ziet om hun verschillige
betrekkingen in eenige soorten te verdeelen.
Ik.neme de volgende verdeeling, die gesteund
is op de verschillige noodwendigheden van het
menschelijk geslacht.
De menschen hebben gemeens onder malkander om hunne tijdelijke noodwendigheden te
voldoen ;
Om het menschelijk geslacht voort te zetten;
Om hunne godsdienstige plichten te kwijten.
Daar en bestaat geen mensch die met al de
andere menschen geene betrekkingen kan hebben, die tot eene van die drie soorten behooren.
Men ziet nogtans dat de menschen die in
eene zelfde streke leven, in liet algemeen, ' meest
betrekkingen hebben onder malkander.
Hoe verder zij van malkander wonen, hoe min
gemeens zij hebben met malkander.
En men moet hier door verte niet alleenlijk
het getal uren nemen, maar al hetgeen de moeielijkheid uitmaakt van de eene streke tot de
andere te gaan.
De menschen die te zamen werken om het
t Les Pils de nos oeuvres. u 't Is misschien een gevoelen
dat mij eigen is, maar die dwaze spreuken zijn er mij wel zes
keers dwazer uit als zij in 't vlaamsch vertaald zijn. Indien dat
een algemeen gevoelen is, ik wensch er 't vlaamsch proficiat
over en dat 't alzoo zou mogen blijven. a De tale dicht en denkt
voor ons, n zou Schiller zeggen.
, d
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menschelijk geslacht voort te zetten, maken te
samen eene familie, een huisgezin uit.
De menschen die onder malkander menigvuldige betrekkingen hebben, om hunne tijdelijke
noodwendigheden te voldoen, maken te samen
.eerre gemeente uit, een land.
Al de menschen van geheel de wereld, die
hunne godsdienstige plichten kwijten, maken te
samen de heilige Kerke uit.
De familie, de gemeente, de heilige Kerk, zijn
drie verschijnsels van de samenleving die den
gemeenen name dragen van maatschappij, en
het merkteeken waaraan men kan kennen dat
een zeker getal menschen eene maatschappij
uitmaken, 't is dat zij onder een hoofd staan.
Waarom maakt zulk een mensch deel van
zulk eene familie, en zulk een mensch van zulk
eene gemeente ? Dat zijn vragen waarop elkendeen kan antwoorden, gedeeltelijk ten minsten,
en waarover wij verder, in 't bijzonder, zullen
handelen.
't Moet ons nu genoeg zijn die drie soorten
van maatschappij'n aangeteekend te hebben,
en wel te doen bemerken dat men de samenleving
kan vatten, zonder het bestaan van maatschappij'n. ; ik zegge kan vatten, want - ik zal later
bewijzen dat zij toch niet:
kan bestaan zonder
overheden.
Om een gedacht te hebben van al het geene
wij aan andere menschen verschuldigd zijn,
binst dat gij bezig zijt met schrijven laat u al
afnemen dat gij door uw zelven niet verkregen
hebt.
-

én
.
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't Zijn andere menschen die u hebben leeren

schrijven, en albij al hetgene dat gij schrijft,
gij weet het van hen. Laat u dan verre het
meeste deel van uwe kennissen afnemen, en daarbij uwe inkte, uw papier, uwe tafel, uwen stoel,
de muren en de kappe van uw huis, uwe kleeren.
Gij ligt of gij staat daar nu moedermensch
alleene, en 't is aan de andere menschen dat gij
het verschuldigd zijt, indien de wilde beesten
achter uw leven niet en komen — dat gij nog
aan andere menschen verschuldigd zijt.
Overpeist hoevele menschen er gewrocht hebben om u een brood te bezorgen bij voorbeeld.
Aanziet het werk van den bakker, van - den
molenaar, van den landbouwer, het werk van al
de gene die aan den bakker, den molenaar en den
landbouwer hunne werktuigen verschaft hebben.
De happe alleene waarmede het hout gekapt is
om den oven te heeten, is het werk van 'k weet
niet hoevele menschen — den ijzerdelver den

ijzersmelter — den smed enz. Ik en kan - er maar
naar wijzen ; om alles uit te leggen zou men een
geheelen boek moeten schrijven : de geschiedenis

van een brood.
Wij en mogen nogtans de moeite niet vergeten van degene die eene zekere rust en vrede
bewaard hebben, zonder. dewelke al die werken
zoo goed als onmogelijk zouden geweest hebben.
En dat altemale voor een brood, en de mensch
en leeft niet met brood alleene.
't En is zonder reden niet dat Bastiat gezeid
heeft:
a De gemeene . man verbruikt meer, in Benen
dag, als dat hij alleene zou kunnen voortbrengen
in tien eeuwen.
Al hetgene wij tot nu toe gezeid hebben en
kan van niemand geloochend worden : dat is;
men moet maar kijken om 't te zien, gelijk men
maar en moet kijken om te zien, dat de wilde
ganzen, gemeenlijk, in benden vliegen.
Wilde er nogtans iemand houden staan dat
men niet altijd en overal maatschappij'n tegenkomt, of het maatscha ijk leven, ik mag hen,
eenigen tijd, in dat gedacht laten.
Ik en zal immers, in het volgende hoofdstuk,
niet anders uitleggen als de reden waarbij het
komt - ' dat' de rnénschen gemeens hebben onder
malkander; zeggen of en hoe verre de samenlevingnoodzakelijk is.
Wij zullen laterspreken van het maatschappelijk leven dat inderdaad de vorm is onder
dewelke de samenleving verschijnt, gelijk wij
toen ook zullen uiteen doen.
Vervolgt.
'p
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AL OVER DEN SINT-GOTHARD.
EN leest in de boeken dat de weg van

Zurich naar Milanen over den pas of
bergengte looptvan den Sint-Gothard;
en dat deze berg de knoop is van de Lepontinsche en de Berneesche Alpen en 3.226 meters
boven den spiegel der zee zijne kruine verheft.
Dit ook al wordt middeneeuwsche geschiedenis. Immers de menschen hebben een gat geboord door den Sint-Gothard, en 't stoomgevaarte sleept ze er door.
De weg over den pas van den Sint-Gothard
was en blijft alleszins merkweerdig : een pronkstuk van 's menschen stoutheid en kunste. Niettegenstaande de geweldig wilde ligging der
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rotsen en de onafmeetbare diepte der steile
afgronden, is hij zoo verstandig gekapt en geleid
en is de helling zoo gelijk verdeeld, dat men
overal op den draf der peerden, zonder eenig
gevaarte loopen, afrijden mag.
't En is maar tegen de sneeuw dat 's menschen
geest niets heeft kunnen doen : en alzoo weet
God ons te doen voelen dat ons vernuft en onze
wille den glans wel van zijne wijsheid en zijne
macht dragen ; maar dat Hij toch de Heer en de
Meester is, de wijsheid zelve en de macht.

Zij valt uit Gods handen, wentelt hare glin.
sterende dampbloemen door de lucht ; de bodem
wordt met dikke sneeuwlagen bedekt; de winden
gaan aan 't blazen in 't licht deksel der rotsen;
de sneeuw komt in dwarrelende wolken opgestoven ; weg en afgrond verdwijnen uit de ooge,
en de blindgezweepte reiziger, zonder asem noch
kracht, neêrgeveld in 't koude doodsbedde, voelt
de dood langzaam in zijne vervrozene aders
klimmen, als hij niet in de afgronden met het
sneeuworkaan nedergeroefeld wordt.

DE BERGPAS VAN DAZIo-GRANDE.

Spreekt dan van de afrollende sneeuwgevaarten ! Als de lucht verzoelt en de sneeuw aan 't
smelten gaat, worden de rotsevlakten glets van
't water dat erover gezimperd komt. De sneeuwlage en houdt aan den bodem niet meer. De
ijselijke stapel, door de vreeselijke kracht van de
zwaarte over de helling gedreven, sliert zeerder
en zeerder, heviger en heviger, bommelend gelijk
de afgrijzelijkste dondergeruchten, sleept de
sneeuwhoopen die langs haren weg liggen mede,
en, gegroeid eindelijk tot een oneindigen rollen-

den berg, komt van duizende voeten hooge
nedergetuimeld in de valleie en op den weg, en
verplettert dorpen en bosschen onder zijn eeuwig
gewicht en zijne aftuimelende kracht.
In de engte van Schöllenen, op de Duivelsbrugge, waarvan eerw. Heer R. schreef, XVI.
18o, - in het dal Tremola, en den bergpas van
Dazio-Grande weet men daarvan te spreken.
Het klooster van den Sint-Gothard zelf wierd
zoo goed als vernietigd door de lawinen in 1775.
In 1478 wierden 6o zwitsersche soldaten door.
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zulk een afslierend sneeuwgevaarte. in 't -dal
Tremola weggevaagd ; in 1624 wierden 300 men
schen 'meëgesleept door een reusachtige sneeuwblok die van de Persandra afgetuimeld kwam,
en 4o peerden met koopwaren en geleiders verdweenen er in 1814.
Die gevaren moet men niet meer trotsen. De
dampwagen staat aan den ingang van 't gat ; en
terwijl de orkanen woeden boven op den berg en
de eeuwenoude rotsen verbrijzeld worden onder
de aftuimelende sneeuwbergen, komt men uit in
de groene valleie, rustig liggend op de donzige
kussens van eene prachtige sleeping-car.
God gaf den geest aan den mensch, die 'de
dolle krachten der natuur overwint of ontvlucht.
Maar, als 't zomer is en de gevaren verdwenen
zijn, dan is 't een heerlijk reizen door die engten.
Verbeeldt u de Dazio-Grande met zijn overhellende rotseklompen, zijn krinkelenden weg langs
het gebergte, zijnen Tessin die danst en springt
in de steile diepte, robbelend en schuimend over
de rotsen die zijnen gang komen belemmeren,
bulderend zijne wilde tale die de weêrklanken
der gebergten herhalen.
Zegt mij, is Hij niet groot die zulke praalstukken maakt met rustig zijn wille te laten
varen over 't werk van zijn scheppend en wetgevend woord?
AD. D.

Als het verleen mij kwelt zoo treuriglijk verdwenen,
En nog de toekomst somber dreigt;
Verhef dan mijn gemoed dat hulp zoekt rond mij henen:
Alleen voor u zij het geneigd!
Ja, gij alleen, o Heer, kunt bittre ramp verzachten,
Gij zalft de wonden van het hert:
Uw lavend balsem zoet kan 't wanhoopsvuur versmachten
En vreugde mengt gij in de smert.
Het ongeluk kan wel mijn levensloop verbittren,
Maar als 't geluksbeeld mij - bekoort,
Laat dan in dit verblijf een straal uws wezens schittren,
Die het herscheppe in lachend oord.
Dan zal gelatenheid mij zieleruste schenken
Dan staat mijn ziel in 't lijden op;
En durft door U op troost en zegen denken
Want waar gij zijt, is nooit de nood ten top.
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VAN HIER EN VAN ELDERS.
IER

volgt de wet • — zoo men die dingen heet, den

dag van vandage, die noch kop noch steert en hebben,
maar die te Brussel gestemd zijn — over 't vlaamsch
in het middelbaar onderwijs. Zegge Vlaamsche. Wacht ! neen,
't is de wet over het Nederlandsch in Nederlandsch Belgie. —
Die kan wijs worden uit..: dien boel, .mag zeggen dat hij een
fijne kop is..
Art. 1 . In liet Vlaamsche gedeelte des lands zullen de leergangen van de voorbereidende afzieeling, gevoegd bij de iniddelbare scholen, in het Nederlandsch worden gegeven.
Het onderwijs der Fransche taal wordt er derwijze ingericht
dat de leerlingen bekwaam worden gemaakt om met vrucht de
Fransche leergangen der middenafdeelingen te volgen.
;

'T GEBED DES LIJDENDEN.
(Naar de ode van Gilbert.)

Art. 2. In de eigenlijke middelbare afdeeling van de scholen
dezer gewesten zal de leergang in het Nederlandsch gegeven

Anima mea turbata est valde : sed
tu, Domfine, usquequo 9... (Ps. VI.)

worden.
De lessen van Engelsch en Duitsch zullen uitsluitend in het
Nederlandsch worden gegeven, totdat de leerlingen in staat
zijn hunne studiën voort te zetten in de taal zelve, die men hun

Zult gij, o Heer van troost, genadig mij aanschouwen;
Gij, die mijn bloedend herte ziet,
1 teelt gij mijn wroegend leed, schenkt gij mij zoet betrouwen?
0 ja, gij toch verstoot de ellende niet!

onderwijst.
Een of verscheiden leergangen van het programma worden
insgelijks gegeven in het Nederlandsch. De aldus gegeven leergangen zullen ten getalle van twee zijn, althans te beginnen

't Is waar, ze valt zoo hard, uw vaderlijke roede,
Toch weigert gij geen troost aan hem
Wiens kranke ziele vlucht en schuilt in uwe hoede,
Want dien verkwikt uw vaderstem.

met de heropening der klassen van x886.
Art. 3. De voorschriften van het vorige artikel zijn toepasselijk op de athenaeums in dezelfde streken gelegen.
Art. 4. De vakwoorden der wiskundige en natuurlijke weten.
schappen, alsmede die van de andere leergangen van het programma worden gelijktijdig in het Fransch en in het Neder-

-

0 Heer! mijn ziel is zwak, vergeef haar 't lastig klagen
Maak dat mijn hert, als de opstand woelt,
En steigerend hem verzet en snort om uwe slagen
Door de overgeving word' gekoeld.
Als mij des levens zoet, in lachende tafereelen
Voor de oogen hel en wemelend straalt,
Als droomen van geluk bedriegelijk mij streelen
En weemoed in mijn herte daalt;

landsch onderwezen.
De geschied- en aardrijkskundige namen worden zooveel
mogelijk gegeven in het Nederlandsch en in het Fransch tegelijk.
Art. 5 . De Regeering, na het gevoelen te hebben ingewonnen
van de besturen der onderwijsgestichten van den Staat, mag
altijd beslissen, dat alle of een deel van de leergangen, die
overeenkomstig art. 2 en 3 in de Nederlandsche taal worden
gegeven, tevens in het Fransch zullen gegeven worden.
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De gemeenteraden hebben hetzelfde recht wat hunne gestichten van middelbaar onderwijs betreft.
Art. 6. Er zal een normaal onderwijs worden ingericht, inzonderheid bestemd om leeraars te vormen, bekwaam om in het
Nederlandsch te onderwijzen.
Art. 7. Indien de Regeering niet in staat ware om de volle
uitvoering der tegenwoordige wet te verzekeren voor dc leergangen van het jaar 1886. zou zij aan de Kamers rekening geven
van de redenen, die deze uitvoering hebben verhinderd en van
al de maatregelen die genomen zijn om dien toestand te verhelpen.
N zitting van 25 januari heeft het IIoofdbestier van
het 1)avidsfonds bezig geweest met het onderwijs
der Vlaamsche taal in de katholijke gestichten van
middelbaar onderwijs. Dit onderwijs is nauw verbonden met
de zedelijke en godsdienstige belangen des volks; ook deed het
Gene grondige bespreking ontstaan. In de eerste helft van Maart
komt het beshilir nogmaals bijeen, om die bespreking voort te
zetten en om i Latregelen te nemen, welke den huidigen toestand
kunnen verb( :ren. -De jaarlijk he algemeene vergadering zal plaats grijpen te
Leuven, op d aderdag 6 april.
Binnen een tiental dagen wordt het eerste boekwerk voor
1883 rondgezonden. biet dit boekwerk zal de Raad der Brugsche afdeeling de jaarschare der leden doen ontvangen.
ERSCHEIDENE gazetten deden het volgende mede:
N -- Genootschap vaan Oudheidskz4ndc. — Vooral in
de middeneeuwen schilderde de glasschildering in
VIaanderen met een buitengewonen glans. De weinige, doch
schoone werken, die ons van dit tijdstip zijn overgebleven, al
is het meestendeel maar bij stukken, getuigen nog heden van
den luister dien deze kunst in ons land toen had weten te verwerven.
• Zooals heden, telde Brugge alsdan roemrijke glasschilders,

die onze kerken en gebouwen door hunne meesterlijke werken
verheerlijkten. Ongelukkiglijk, weinig van hunne menigvuldige
gewrochten zijn tot heden bewaard gebleven. IIet mag dus eerre
goede kans heeten dat onze Maatschappij van O'ddlicidskunde
het geluk gehad heeft (Ie hand te leggen op de twee prachtige
panneelen in glasschildering, welke zij in haar Museum komt
te plaatsen.
. Deze twee panneelen zijn ieder i" 16 lang op om 56 breed.
Zij dagteekenen van de XVe eeuw en komen van een brandvenster voort, eertijds door de Gilde der Schilders van Brugge
in hare Sint-Lukaskapel geplaatst. Deze kapel, die nog bestaat tusschen de Zilver- en Noordzandstraten, behoort ten
huidigen dagen aan de eerw. Zusters Josephinen toe. Ten
gevolge van welke omstandigheden gemelde pannellen in
de kerk van Staden geraakt waren, zou hier overbodig zijn uit
te leggen. Nu, gelukkig genoeg, zijn zij, dank aan de welwillende medewerking van den heer gouverneur Iicyvaert:, uit die
kerk door ons Genootschap van Ondlaeidskunde naar Brugge te-

ruggebracht.
Eene kortbondige beschrijving dezer twee panneelen zal hier
wel op hare plaats zijn, daar vele onzer lezers ze wellicht in het
Museum zullen gaan bewonderen.
Ilet eerste ste'_t ons den aartsengel Michaël voor, dc oproerige engelen bestrijdende. De aartseugel is in een lang kleed
getooid, waarvan de plooien met veel smaak geteekend zijn, en
waaronder hij een pantser draagt ; de linkerarm is met eenen
beukelaar gewapend en in de rechterhand houdt de heilige Michaël eerren staf met het kruis, waarmede hij de gevallen en-
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gelen wegdrijft. Deze figuur is zeer schoon geteekend en het
aangezicht ervan is hoogst indrukwekkend. Onder vele opzichten is het tweede panneel belangrijker dan het eerste. Het
bevat het afbeeldsel van sint Jooris, die den draak bevecht. De
houding van den heiligen ridder is bijzonder krachtdadig;
zijn aangezicht is vol uitdrukking en tevens zeer eigenaardig
van teekening. Wat dit panneel vooral belangwekkend maakt,
is dat er menigvuldige bijzonderheden in voorkomen aangaande
de kleedij der ridders in de XVe eeuw. Het ware niet mogelijk
hier over alles wat dit merkwecrdige panneel onderscheidt uit
te weiden ; het zij genoegzaam te zeggen dat de figuur van sint
Jooris ons eenen ridder voorstelt, gewapend van top tot teen;
al de bijzonderheden der wapenrusting zijn met zooveel zorg en
nauwgezetheid geteekend dat het grondige onderzoek van ons
panreel voorzeker het grootste nut opleveren zal voor alle
kunstenaren en oudheidskundigen. die zich op de studie der
militaire kleedij in de middeneeuwen begeeren toe te leggen.
Er dient hier bijgevoegd te worden, dat beide'panneelen zeer
krachtig, en, wat meer is, zeer harmonisch zijn van kleur. Onder
alle opzichten is beider teekening inerkweerdig. Zeker is het te
betreuren dat dit schoone kunstwerk eenige schade geleden
heeft, doch zooals het nu nog is, mag liet eene ware kunstperel
heeten. Vooral beeft onze 14laatschappij van Oudlieidskuna'e
sedert lang geen belangrijkeren aankoop voor haar museum
gedaan. E. G.
Het museum is alle zondagen open van i i tot i ure.
EN goede vergadering hadden wij in 't David fonds
Donderdag, i Februari. De sonate pathetique van
Beethoven wierd goed gespeeld door M. Danneels.
Een onzer jonge leden, M. K. speelde een sonatine van Mozart
op de viole, met begeleiding van klawier ; en M. Aug. De
Schrijver zong een lied van I1einze. 't Was wel, en zeer wel.
De voordracht spande de kroone. M. Lagae geleidde on
over zee, door den Thamcs naar Londen, toogde ons de doks,
baf ons een klaar gedacht van de uitgestrektheid der stad
Landen, 't groot getal inwoners ; slachthuizen en vischmarkten,
ijzerwegen en omnibussen, beweging, straten, onderhoud en
zuiverhouding ervan, waterverdeeling in de huizen, zeden en
gebruiken, 't kwam al te berde, tot de constables toe ; en als hij
zijnen al riglit zei en ermee^ sloot, was elkendeen spijtig dat liet
al uit was. Maar 1i. Lagae en heeft geheel zijne belofte niet
gehouden. Hij heeft nog stoffe voor een koppel voordrachten,
ten minste. ItT. Lagae zal donderdag aanstaande zijne voordracht
voortzetten.
Daar was zeer veel volk : zelfs leden van buiten stad waren
toegesneld om onzen nieuwen spreker te hoorgin.
den 25" dezer kan het spel Philip ine ron
Vlaande;-en niet gereed zijn. Dus, houdt het Davids1onds fcestc voorde leden en hunne huisgezinnen in de
groote zaal van Au-el d, n Goede. De voordracht wordt gegeven
door M. D'IIooghe-Bcllemans van Sint-Niklaas. IIet muzikaal
deel zal zeer bezorgd zijn. Eenige orcheststukkcn zullen uitgevoerd worden. Daarover meer te naaste weke. AD. D.
EGEN

UITSTAPTE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
L UQUELA, Jaar messe, 188-. Inhoud:
Za,,tekoorn. Uitleg en bediedenis van de volgende woorden
Jloedmoedernaakt. Biloedzielalleene. Doodalleene. Duchten.
Geland. 11erlewi,ia',:. ll rrcltem. 2l!oeclerchristen-.. lalleene. tllo,'-
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eekel. Ommegang. Rekarm. Sentebaas. Spaan. Stakestij falleene. Sullejenalleene. Torkestok. 7rijmtrarn. 7rimetaan. Zer•
cheri:: — Bij 7orkestok staat het volgende aangeteekend : • Den
7orkestok = Een van de menigvuldige stokken waar de Viaming gebruik van maakt in zijnen huishoud en in zijne neringe.
De torkestok wordt gebezigd in stee van den rechtstaander kloef,
rond den welken men het lemen oventje bouwt, waarin 't patinevier laait. Rond den torkestok kan men hooger bouwen als
rond den kloef; als de stok uitgetrokken is, blijft er eerre langere
kave, die ook geweldiger trekt. Z. in Rond den Heerd, III,
236, 37, 38, heel den uit en den in van 't patineoier. Item Debo,
sub v.
Verzoeke naderen uitleg aangaande dit oud woord. Onder
andere : Hoe heet de nederliggende stok, die den platstaanden
kloef vervangt, en in wiens hoofd, naast den vuurster, de torkestok vaste zit, met eene pinne ? Hoe heet het lemen oventje?
Is 't de torke t Hoe heet het patinevier zelve nog ? • Weet men

Die zijne tong in rust houdt, , behoudt zijn
hoofd.
De huid en het vleesch der menschen zijn niets
weerd.
Men verkoopt kraaien voor nachtegalen.
Naar onvruchtbare boomen werpt men geene
steenen.
Met zijne vrienden moet men eten en drinken,
maar geene zaken doen.

daarvan in Oost-Vlaanderen en Brabant ? Er komt zoo weinig
van al ginter.

REVUE CATHOLIQUE, IS Janvier 1883. Wij bemerken o. a.:

De l'origine du nom de Flandre, par Dom J. Jonckheere O.
S.B. Hier is het einde van den taalkundigen uitleg van 't woord
Vlaanderen, waarvan er reeds sprake was in Rond den Heerd.
Nu zullen wij aan pater Jonckheere het woord laten:
. Quelques lignes suffiront pour résumer les phases diverses
de la transformation que nous avons si patiemment étudiée.
zo Planaria, (pays plat, région de plaines) fait planar, dans
le latin populaire, par la chute des syllabes non accentuées.
C'est un point qui n'a pas besoin d'être déinontré.
zo Planar, en passant dans les langues germaniques subit
ure transposition de 1'accent, a la suite de laquelle la dernière
voyelle s'assourdit. De lá une nouvelle ferme planar ou plaaner
(Cf. Pfeiler, keulen, venster, munster.)
et r. De là
30 En flamand, le d euphonique se place entre n
mot
employé
en
Zélande
dans
le
sens
de
plan
terrier.
plaander,

(Cf. paander, bunder, zinders, schoonder, beenderen, Hendrik).
49. Aux noms de lieu il faut ajouter la terminaison en. Donc
Plaanderen (Cf. Cameren, Cauteren, Casteren).
5e Enfin dans les dialectes ou lep initial se change parfois en
v, (et tel est le cas pour le flamand), à cóté de la forme principale, Plaanderen, il y a une forme accessoire, mais tout aussi
régulière : Vlaanderen (Cf. vlechten, veulen, vleuris, vlek). •
De Planningen zullen moeite hebben om dezen uitleg te aanH. S.
veerden.

TURNSCHA✓ SPREEKWOORDEN.

G'en moet de hand niet kussen die gij niet kunt
afkappen.
Te veel haver bederft het peerd.

Bemint gij den vrede, wees doof, blind en
stom.
De wereld kan vergaan, maar de haat sterft
nooit.
De dwaze neemt geene notitie van den pacha.
Als de wagen omver ligt, dan wijst iedereen
den goeden weg aan.
Olifanten beven niet voor vlooien.
-

Dingen zonder weerde neme men niet als
geschenken.

** In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Groeningkevelt
en der vijfliederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
**, Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,

2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en

verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.

**, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge. heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.

Geef den baard om het hoofd te redden.
De honden keffen, maar de karavaan vervolgt
haren weg.
*R *

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
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Brugge, boekdrukkerij A. Da ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

J^et óeab Sec j'eflítttt Qeee aEerbage. £e aítge8ee woont in be

fflart'aftraat, 2, te ?$vugge. pDrífg, op Soorqan3 te óeíaferi : Soor
?$eegenPanb g frank; Soor óuítenPanben ben poj'Epríjg ¢røíj. (den
kan ínfcfcíjSett B af be Poftineerter6 's fanbg.

cf^ftienfrc 3uav.
IR° 12.

DAGKLAPPER.

P den tweeden Zondag in den Vasten,
leest de heilige Kerk in de misse het
Evangelie van de Transfiguratie van
Ons Heere op den berg ; als om 't Christen volk,
door het verhaal der heerlijke gedaanteverandering, op Thabor, zoo de overlevering meldt, te
bereiden tot de beschouwing der groote vernedetingen Christi in den hof, voor 'de rechterstoelen
en op Calvarie.
Feeste, wandage 18 1 februari, van sint Simeon,
Bisschop en martelaar, die te Jerusalem, 120
jaar oud zijnde, gekruist wierd. Sint Simeon,
dien anderen Simoen-den-mindere heeten, was
een dezer die men s broeders des Zaligmakers
noemde, gelijk men bij de Joden de naastbestaanden plag te heeten. Leest over de w Broeders
van Jesus u 't gene de zeer eeres. Kanonik Van
Steenkiste schreef in zijnen uitleg van de Handelingen der Apostelen. —Hij was zoon van
Kleophas, die ook Alpheus genoemd was, en van
Maria, de zuster of schoonzuster der Heilige
Maagd. 1-hij was dus Onze Vrouivens neef; gelijk
hij• ook sint Josephs neef was, daar zijn vader
Kleophas de broeder was van den voedstervader
ChrisH. De Apostelen sint Jacob-de-mindere en
sint Judas-Thaddeus waren zijne broeders, alsmede een derde geheeten Joseph of Jose.
Sint Simeon was acht of negen jaar oud als de
,

Zaligmaker uit den stam van David, gelijk hij,
geboren wierd. Eenigen tijd voor de Passie en
geloofden de a Broeders a van Jesus nog niet in

aai onbag in £uabra gcfima.
i8 fiebraart' 1883.
zijne Goddelijke zending, zegt sint Jan, VII. 5.
Eusebius maakt daar eene uitzondering aan, voor
't gene sint Simeon betreft. Daar zijn vader en
zijne moeder in 't Evangelie staan onder deze
die den Zaligmaker volgden, schijnt het gevoelen
van Eusebius steun te hebben, en wij mogen sint
Simeon, met dien ouden geschieschrijver, onder

de discipelen, rekenen van den Zaligmaker
Sint Lukas, in de handelingen der Apostelen.,
noemt de Apostelen die den heiligen Geest zaten
te verwachten, waaronder natuurlij k sint Jacob
en sint Judas-Thaddeus, met de heilige Maagd
en de M broeders N des Heeren. Zoodat ik grond
houde van waarheid als ik zegge dat sint Simeon
daar ook was en den Heiligen Geest ontving.
of sint Simeon, na de scheiding der Apostelen,
ook uitlandig ging om 't Evangelie te verkondigen, zou ik niet durven verzekeren. Misschien
wel bleef hij, zoo 't geschreven staat bij oude
schrijvers, te Jerusalem zelf, waar zijn broeder
sint Jacob-de-mindere bisschop was. En, daar
hij dezen opvolgde, is het te peizen dat hij hem
ook in zijn ambt te vooren bijgestaan heeft. Sint
Jacob-de-mindere wierd gemarteld 't jaar 67.
De geschiedenis toogt ons 't Christen volk van
Jerusalem, onder 't geleide van hun bisschop
Simeon, de vermaledijde stad verlatende, als de
Romeinen ze gingen belegeren ; en dit zelfs nog
vobr dat Vespasiaan, die tot bevelhebber door
Keizer Nero aangesteld was, het land binnengetrokken kwam. Dit christen gemeente trok
over den Jordaan naar Pella, en verbleef er tot

in 72 ,' waneer liet terug kwam naar de verwoeste
stad, en op de puinhoopen van 't Jodendom den
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nieuwen geestelijken bouw stelde van de Kerke
Christi.
Vespasiaan en Domitiaan, hun tijd, hadden
al de afstammelingen van David doen opzoeken,
ten einde ze doen sterven. Dat en was niet om
de Christenen te vervolgen gedaan, maaraleenlijk
om 't stamhuis der Joodsche Koningen te doen
verdwijnen, en aan 't Joodsche volk alle voorwendsel te ontnemen van op te staan tegen de
macht van Roomen. 't Was de vervolging, die de
overheerschers van alle tijden aangaan tegen de
zóbgezeide prétendants.
... Trajaan hernam deze inquisitie. Sint Simeon,
in dien tijd, lag in strijd tegen de opkomende
ketterie'n der Korinthiers en Nicolaïten, zegt
de overlevering, die twee sekten waren van gedoopte Joden ; en deze, om hun haat tegen den
voorkamper der waarheid te voldoen, kloegen
den Bisschop van Jerusalem aan bij Atticus, den
bestierder van Syria, • als gesproten zijnde uit
den koninklijken stam van David.
Vastgegrepen en gekerkerd, - verdroeg de oude
Bisschop, die alsdan in zijn I20s jaar was, verscheidene dagen lang alle slag van tormenten.
Atticus zelf stond versteld voor zulk een moed
in een zoo hoogen leeftijd. 't Was alsof de folteringen in het.afgem ;t' lichaatw des . bisséhops' de
krachtenvan de jonge jaren terug riepen, en de
vroomheid des gemoeds van den heilige scheen te
groeien naarmate zijn lichaam kranker wierd en
de boosheid der beulen geweldiger. Die sterke
overheersching van alle tormenten en bracht
toch geen medelijden in 't herte van Atticus.
Maar, verbitterd nog meer omdat hij dezen honderdjarigen ouderling niet overwinnen mocht,
deed hij hem kruisen. Tot in de dood toe aan
zijnen meester gelijken was de groote troost van
den tweeden Bisschop van Jerusalem, en op
't kruis verdiende hij den nooit te verslokeren
palmtak, 't jaar 167 na Christus' geboorte, na de
kerk van Jerusalem bestierd te hebben over de
veertig jaar.
Met de dood van sint Simeon sluit de Apostelijke . tijd, die het eerste tijdstip is van de geschiedenis der heilige Kerk.
Over de reliquie van sint Simeon, te Brussel,
spreek ik een ander keer.
Sint Hegesippos, wiens fragmenten van Kerkelijke geschiedenis tot ons gekomen zijn, en die
tot de Apostelijke tijden ' behoorde, heeft - het
leven van sint Simeon beschreven.
Vervolg van den almanach. Maandag ig, vieren wij dees jaar in ons Bisdom sint Jan Gulden-

.

-.

in

mond, kerkleeraar; ' . dijsendag, 20, feeste van
sint Eleutherius, Bisschop van Doornik ;' woensdag, 21, sint Peppin van Landen; donderdag,
22, sint-Pieterstoel te Antiochién, waar de stad.
houder Christi Bisschop was, voar dat hij naar
Roomen trok ; vrijdag, 23, sint Pieter Damlaan;
zaterdag, 24, sint-Matthijsmisse, feestti van sint
Matthias, den apostel, op wien het lot viel om
Judas, den verrader, te vervangen-, en die daarom'
door de lotelingen aanroepen wordt.
Den Vrijdag in deze weke vieren wij in ons
Bisdom de feeste van den Syndon, den lijkdoek
waarin Ons Heere begraven wierd. Daar worden
er vele bewaard in "de heilige Kerke ; en dat en
is geen reden om de echtheid ervan te betwisten,
want, de Joden gebruikten zeer veel syndon of
lijnwaad als ze een mensch van weerde afleggen
moesten.- Maar mijn dagklapper is reeds te lang:
ik zal daar een ander jaar van schrijven, als 't
God belieft. AD. D.
-

-
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VAN DEN OUDEN STRATELANTEERNE.
.EBT.. gij ' de • geschiedenis . al - hooren

vertellen van den ouden stratelanteern ? 't En is niet dat zij zoo geestig
is, maar zij is toch 't horken weerd.
Het was een oude brave stratelanteern, die
vele vele jaren gediend hadde, maar die nu van
kante moeste.
Het was den laatsten avond dat hij op zijne
stake zat, en de strate verlichtte ; en hij was gezind gelijk eene oude danseresse die voor den
laatsten keer danst, en overpeist hoe zij morgen
in den vergeethoek zal zitten.
De lanteern en was op zijn gemak niet, hij
moest immers 's anderdaags naar 't stadhuis, om
van de wetheeren geoordeeld te worden ' of hij
nog dienst kon doen, of wel buiten gebruik' moest
blijven. Daar moest beslist worden of hij . aan
de brugge ging gezet zijn, om er te lichten , of
wel, op den buiten, naar eene fabrike gestierd. — Men ging hem misschien seffens
naar de ijzergieterie zenden om versmolten
te worden. Men kan daar alles van hem maken;
maar • hij zou willen weten hebben of hij toen
ging onthouden dat hij nog stratelanteerne gegeweest hadde. En wat men ook van hem
maken mochte, hij ging toch van den wachter
en zijne -vrouwe gescheiden worden, die hem
-

-
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aanzagen als kind van den huize. Hij was lanteern geworden toen hij wachter wierd. Ten dien
tijde was de vrouwe merkweerdig - als zij
'S avonds aan den lanteern kwam, zij keek er naar
-- maar nooit binst den dag. In de laatste jaren,
toen zij alle drie, de wachter, zijne vrouw en de
lanteern, oud wierden, hadde de vrouw hem
meerm4als gereed gedaan, de lante gekuischt
en van olie voorzien. 't Waren twee eerlijke
lieden, zij en hadden de Tante van geen druppel
bedrogen.
Hij was voor den laatsten avond op de strate,
en morgen moeste hij naar 't wethuis, n dat waren twee donkere gedachten, en men kan wel
peizen hoe dat hij brandde.
Maar 't kwamen hem nog andere gedachten;
hij hadde vele gezien, vele gelicht, misschien wel
zoo vele als de wetheeren zelve; maar dat en zei
hij niet ; hij was een oude eerlijke lanteern, hij
en zou niemand willen vergrammen hebben, en
nog minst van al zijne overheid.
't Kwam hem vele te binnen, en intusschentijd
flikkerde de vlamme, 't was gelijk een gevoelen
dat haar zei:
n Ja, men zal mij ook niet vergeten ! Daar
staat de frissche jonge kerel dat is al vele
ir jaren geleden hij kwam met eenen brief op
rooze-rood papier, met eene guldene snee-, en
„ hij was schoone geschreven, hij las hem twee
maal, keek met zijne twee oogen naar mij, en
zei : # Ik ben de gelukkigste mensch van de
wereld. a n
't En was maar ik en hij die wisten wat er
n i n dien eersten brief te lezen stond. Daar kop men mij nog twee andere oogen te binnen -'t is toch wonderbaar hoe men niet eens gedachten verspringen kan hier langs de strate
kwam er eene schoone begraafnisse, de jonge
n vrouwe lag op de bare, in eenen wagen, die met
• zijde pane overtrokken was. Daar lagen zoo
p vele bloemen en kranzen, daar brandden zoo
• vele fakkels, dat ik er teenemaal van verduisterde. Geheel de strate was vol menschen die liet lijk
volgden. Toen al de fakkels verdwenen waren, keek ik rond en, bij mijne stake, stond er
nog een die weende. — Nooit en zal ik die
twee bedrukte oogen vergeten, die naar mij
w keeken.
Vele gedachten vloogen alzoo door het hoofd
van den ouden stratelanteerne, die dien avond
voor den laatsten maal lichtte. De schildwacht
die afgelost wordt, kent toch zijnen opvolger en
kan hem een paar woorden zeggen; maar de lan'S
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teerne en kende den zijnen niet ; en nogtans zou
hij hem 't eene en 't ander kunnen zeggen hebben
over den regen, en hoe verre de mane op het zijdland schong en van welken kant de gevaarlijkste
winden kwamen.
Op de dakgote, stonden er drie die aanvrage
deden bij den lanteern; zij meenden immers dat
't hij was die zijn opvolger moest noemen. De
eene daarvan was een haringkop; dat blekt in
den donkeren, en hij lei uit hoevele olie het ging
gespaard zijn, kon hij op de lanteernestake gezet zijn; de tweede was een stuk hout dat wormsteekte was en dat daarboven het laatste stuk
was van eenen boom, die eens het sieraad
de bosschen geweest hadde. De derde was een
blekworm. De lanteern en kon niet penen van
waar de die uitgekropen was, maar de blekworm
lag daar en hij blekte ; de wormsteekte schier
en de haringkop zwoeren bij hooge en bij leege,
dat de worm maar bij tijden en blekte, en dat men
bijgevolg zijne vrage niet en mocht aanhooren.
De lanteerne zei dat er geen van alle drie licht
genoeg en gaf om stratelanteern te zijn ; maar
geen een van de drie erg wilde dat gelooven, en
toen zij geware wierden dat de lanteern tot dat
postje niet en mochte benoemen, zeiden ze dat
't wel besteed was dat hij te oudbakken was
om Benen_ goeden keus te doen.
De wind kwam al langs den hoek van de strate
en zoefde door de kave van den ouden lanteern.
u Wat hoor ik daar? , zei de wind. & Zoodat
gij morgen vertrekt ? 't Is nu den laatsten avond
dat ik u hier vinde ? Ik zal u eene gedenkenisse
geven. Ik zal de kasse van uw verstand blinken,
zoodat gij klaar en duidelijk al zult onthouden
wat gij gezien en gehoord hebt, maar daarenboven nog --• horkt --als er in uwe tegenwoordigheid iets zal verteld worden, gij zult het zelve
zien. ,
u Dat is vele, u zei den ouden stratelanteern,
hertelijk dankbaar, als ze mij maar niet en
vergieten ! a
Dat en zal alleszins nog zoo lichte niet gebeuren, en nu, nu verfrisch ik uw verstand.
Bekomt gij nog 't eene en 't ander in dien zin,
gij zult een geestig leven hebben in uwen ouden
dag. is
u Als ze mij maar niet en versmelten, n zei de
lanteern, is of zoudt gij dan mijn verstand niet
kunnen ver,Jekerena Y is
Oude lanteern, gij moet wijs zijn ! s► zei de
wind en hij waaide.
De mane kwam uit.
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a Wat geeft gij ? n . vroeg .de wind.
Ik en 'geve niemendálle,' ►► zei de mane, N ik
ben in mijnen "kranken tijd,. en de . lanteerne en
heeft mij nooit verlicht, waar ik • .den lanteern
dikwijls verlicht.
" D.aarmeê ging de mane weder bachten de
wolken, om "niet verder geplaagd te zijn.
Daar viel- een druppel water van 't dak, zou
men gezeid hebben, rechte op de. kave ; _maar de
druppel zei dat hij uit de grauwe wolken kwam,.
en ook een geschenk was, en misschien nog
't beste van al.
►► Ik zal u zoo door en door dringen, i► zei hij,
p dat gij de begaafdheid bezit, in eenen nacht —
als 't u believen zal geheel in roestigheid te
veranderen, en ineen te vallen, fijn gelijk asschen. ar
Maar dat geschenk en stond den lanteerne
niet aan, en den wind ook niet.
►► Hebt gij niet anders ten besten ? Hebt gij
niet anders ten besten ? n blies de wind zoo luide
hij kon, en daar viel eene sterre ; zij liet een geheelen striep licht achter.
u Wat was dat? # riep de haringskop. u Was
dat geen sterre die viel? Ik geloof dat zij rechte
naar den lanteern ging. Nu, _als zulke hooggeplaatste lieden achter dat postje komen, zoo
mogen wij ons ter ruste begeven. is
En hij deed dagen de andere ook.
Maar den ouden lanteerne lichtte nu wonderschoone al met eenen keer.
a Dat was een deftig geschenk, ►► zei hij. u De
heldere sterren waarmee ik altijd zoo goê vriend
was, en die zoo heerlijk pinkelen, dat ik er

R zijn twee tijdstippen waarop de
kerkhaters zich ' vooral beroemen,en
zij verlangen om iets in dien zin wederom te beleven. Die tijdstippen zijn de 16de en
de 18de eeuw, anders gezeid, de Geuzentijd en
de Fransche Revolutie.
En - nogtans, 't waren toen zoo ijselijke
tijden voor een ruim deel van Europa, en namelijk voor de Nederlanden. Het is niet te hoog
genomen, als wij zeggen dat. men bergen van
puinen miek, stroomen bloed deed vloeien en
hoopen menschenhoofden afsloeg. Wie vooral
te lijden had, dat waren de kerken, de kloosters,
de priesters, de edelen.
M. P. De Decker, lid der Koninklijke Academie van Belgenland en gewezen minister van
binnenlandsche zaken, heeft in de Revue Gmnnérale eenen belangrijken artikel afgekondigd
over de kunstwerken die destijds door de revolutie wierden weggevoerd en vernield. Wij gaan
hier en daar iets aanhalen van hetgene de geleerde schrijver zegt, om onze lezers een klein
gedacht te geven van den gruwel dier tijden,
waarop, helaas ! de geuzerij zoo geerne stoft.
►► Van 1566 tot ^ 567, en van 1578 tot 1584,
►► zegt de Haisne in l'A rt Chrétien esa Flandre,
►s wierden de Nederlanden bijna gansch vera woest. De geuzen doorliepen geheel de vlaam►► sche streek, met de bijl en den brandfakel in
u de hand. In weinig dagen, wierden meer dan
►► vierhonderd godsdienstige gestichten geplun-

eigentlijk niet aan en gelijke, ik mag mijn beste

ii Berd en vernield.... De kerken, die om zoo
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doen zoo veel ik wil, de sterren hebben op mij,
arme, gepeisd, en mij een geschenk gezonden
dat mij bekwaam maakt al wat mij te binnen
komt en dat ik duidelijk kan zien, ook aan mijne
vrienden te laten zien ; en dat is nu een waar
vermaak als men de vreugde moet aleene
houden, zij en is maar half zoo vele weerd.
a Dat is waarlijk een goed gedacht, -7 zei de
wind, i► maar gij en weet nog niet dat er daartoe
wassen keersen noodig zijn. Ontsteek men geen
keerse in u, zoo en kan men bij u niets zien. De
sterren hebben zoo verre niet gepeisd ; zij geloo-.
ven dat al wat licht, ten minsten eene wassen
keerse in *heeft. Maar nu ben ik moe, # zei de
wind. u Ik zal mij laten vallen, ►► en hij viel.

Vervolgt.
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u te zeggen de eenige kunst-museums waren,
►► wierden letterlijk leeggeplunderd ; in die tem►► pels bleef niets meer over van de bewonde► rensweerdige kunstgewrochten, die den roem
►► van het land hadden uitgemaakt. ►►
Nadat M. De Decker de getuigenis van schrij

vers uit dien tijd heeft aangehaald, noemt hij
eenige der vreeslijkste gruweldaden op welke
de geuzen in de z6de eeuw pleegden, als zijn de
verwoesting der hoofdkerk van Antwerpen, de
plundering van de collegiale kerk van Ste-Goedele te Brussel, de vernieling der hoofdkerke
van Luik, de verwoestingen te Gent, enz. ►► Zoo
►► iets ons kan troosten over die dubbele goddeu boze tooneelen, die te zelfder tijd God smaden
N en de kunst afbreken, 't is de zekerheid welke
►► wij nu van alle geschiedschrijvers bekomen
►► hebben, dat buiten een klein getal 'apos"t .ten,
►► zooals Dathenus en eenige anderen, dé d'a,clërs
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1► dier verwoestingen allen vreemdelingen wa„

ren.ii

Die zelfde tooneelen gebeurden weder op het
einde der i 8de eeuw, toen woeste benden ons de
ii weldaden u der ' Fransche Revolutie kwamen
bekend maken. Men ging alsdan ook te werk
niet bedrog en huichelarij . Barrére, de voorzitter der Conventie riep uit :. Wij willens alleen
uwe Bertens veroveren . w De geschiedenis leert
ons wat er achterna gebeurde. Nadat -Belgenland
bij Vrankrijk ingelijfd was verklaard, wierden
onze provinciën aan den afschuwelijksten willekeur en aan de plundering overgeleverd.
Danton, de hatelijke voorzitter van den Club
(lt's Cordel icrs, verweet aan de Luikenaars

►o dat zijj der vri flieidsboonz niet met bloed besj)rociden is Lacroix, die later ter dood veroordeeld wierd, Y vooral uit hoofde van ,rijra
Bestuur ifn Belgenland(Namen,) is zegt de acte van
beschuldiging, vond zelfs onder zijne medeplichtigen niemand die hem dierf verdedigen ! —
Claaussard gaf aan zijne agenten te Antwerpen,
bevel liet sch ri kbe wi pad te doen heerseleen op een
(1o^11 ena ru-ze volk. Laurent antwoordde aan
het magistraat van Doornijk, dat over de hooge
oorlogsschatting ging klagen die aan de stad was
opgelegd : ' Gij zult betalen, of ik z eil u lucht
-

doen scheppen aait liet vcnstcrkc van onze moeder
de g uillotit ii. . 't Isoré riep te Rijsel zegevierend
uit : u J' ij hebbe n gisteren ccrae gelaecic kudde
em ig ranten onder den molen van 1-Vervick gedood. Richard bevool de overheden van
Iper aan, dc g rill'tien staande te houden!
-

Te Veurne zei een fransche dwingeland, in
Bene proclamatie tot liet volk : uu Ik breng uc de

ellende cn dc dood! u
In oenige maanden hadden zij zoodanig de
algemeeiie verontweerdiging opgewekt, dat

1)uniouriez zelf hen bij de conventie aankloeg,
,I als zijnde voor het meeste deel gelijk wilde die1I ren, geesels van Belgenland, waar zij den naam
,S van Vrankrijk in afschuw hebben gebracht. a
Die u► driekleurige gieren, u► zoo als een hunner
landgenooten ze noemt, plunderden de kerken
en de kloosters, roofden kerk- en kloostergoed,
verbeurden den eigendom der edelen, overdekten
het land niet rouw en puinen. Het Comité de
Salut Public, wilde die wandaden wettigen en
nam maatregels om de plundering in te richten.
Onder voorwendsel de. -kloosters te bezoeken,
pleegde men er diefstal en plundering.
Overal beefde het volk van schrik. De Vlamingen aleen trachtten deze dwingelandij af te

schudden, en de vermaarde boerenkrç begon.
Het gevecht van Neêrwinde, den i8- Maart
1793 , waar Dumouriez in het stof moest bijten,
veranderde al met eens den toestand. u De
S speciale commissairs der fransche Republike, w
zegt de liberale geschiedschrijver Borgnet,
u namen verschrikt de vlucht, vervolgd door
** den vloek van een volk welks vertrouwen
II zij op zoo een snoode wijze hadden bedrogen. is
De Oostenrijkers, die vroeger als tyrannen
verjaagd waren, wierden nu als verlossers ontvangen.
Die verlichting duurde niet lang. Na den
veldslag van Fleurus, had de tweede inval der
Franschen plaats. Belgenland wierd toen letterlijk
aan stukken gereten door de fransche Republike,
die voor doelwit had den oorlog te onderhouden
hij middel van rooverijen. Een geschiedschrijver
schat de gepleegde rooverij'n dier vreemdsoortige u verlossers, !u op de benauwelijke som van
veertien miljards!.... De gestolen kunstvoorwerpen wierden voor spotprijzen verkocht. De
prachtige gothike preékstoel van O.-L.-V.
kerk van Antwerpen, wierd toegewezen voor....
-

,
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zeventien gulden tien stut vcrs !
Al die baldadigheden gebeurden niet bij toeval, in eene overijling; zij waren het gevolg van
een boos en goddeloos bestuur, zegt M. De
Decker. Dezelfde oorzaken kunnen dezelfde
gevolgen voortbrengen. Alzoo zagen w ij in 1870
de Commune van Parijs . Wie weet wat wij nog
zullen zien !
M. De Decker eindigt niet te zeggen dat het
goed kan zijn die zaken eens te herinneren, en al
degenen die weten te denken en te vergelijken,
zullen er wel het passend gevolg uit trekken. Ja,
de slechtigheid is schurftig ; de boosheid danst
op puinen; de goddeloosheid zuipt haar geerne
dronken in. menschenblocd ' .
D. M.
h

GRI;GORIAANSCIIE IíERKZ.1NG.

INTE-Pieter's drukkerie ter abdie vin
Solesmes heeft onlangs de volgende
vlugschriften uitgegeven, die geschreven wierden voor het Congres van lrezzo, en
van groot nut zijn voor al dezen die eenig
1. Deze artikel verscheen eerst in de Gazelle van Thielt van
20 januari 11.
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belang stellen -in de hervorming van den Gregoriaanschen kerkzang:

10 Proposi t ions sur le cliant grégorien d'après
les faits universellement admis par les arcliéologues, par Dom Schmitt. 'k Schrijf de theses

uit van den geleerden schrijver:
a. In de handschriften bezitten wij des Gregoriaanschen zangs echte leeswijze, enkel kleenere
en onvermijdelijke wijzigingen die hierin opkomen, kunnen ons nopens . den waren zin der
oorspronkelijke lezing niet bedriegen.
b. De handschriften leveren ons de betrekkelijke hoogte der toonen.
c. Ter zelver tijde dat zij ons de toonen wijzen
volgens hunne betrekkelijke hoogte, duiden de
handschriften ze ons verders nog aan met ze van
elkander in toongroepen te vergaderen of te
scheiden.
d. De vorm zelve der neuynen geeft geen
betrekkelijke tijds- of krachtweerde te kennen.
e. De rizytmos van den gregoriaanschen zang
is de ritytmos der rede.
2° De la virga dans les neumes, par Dom

Pothier. Schrijver bewijst dat de virga en het
punctum niet kortere en langere, maar wel hoogere en leegere noot te kennen geven.

3o La tradition dans la notation datAlain-cliant,

par Dam Pothier. -- Steunende op de gedenkstukken, houdt de Benedictiner staande hoe de
nt-eumen bovenal voor oogwit hebben de toonen
te verbinden en te scheiden, en alzoo den vrijen
rhytmus der. muziekale rede aan te wijzen.

Une petite question de grammnaire a propos
nee Alain-chant, par Dom Pothier. — Uit deze
studie blijkt dat:
a. In 't algemeen, de quantitas die met den
klemtoon niet te verwarren is bij den Gregoriaanschen zang van weinig aangelegenheid is.
1. In het bijzondere, is er van de kortheid der
voorlaatste lettergreep des proparoxytonos, geen
rekening te houden is. J. D.
40

VAN HIER EN VAN ELDERS.
OT

nu toe ben ik niet verre genoeg gerocht in 't lezen

van kanonik Rembry zijn boek over sint Gilles, om
te durven aangaan van erover te schrijven. Maar, in
afwachting, wil ik hier overdrukken 't geen mijn weerde en
geleerde vriend kanonik Welvaarts, archivaris der abdie van
Postel, mij schrijft aangaande het zoo merkweerdig gewrocht
van den Brugschen kanonik.
Aldus schrijft mijn zeer eerweerde heer Welvaarts :
a Gaf .D! Rembry-Barth, archivaris van Meenen, in i88s
.!.'JIistoire de Menin in vier kolossale en zeer geleerde deelen in

't licht, de broeder van dezen archivaris, de zeer eerw. heer.
E. Rembry, (eerekanonik der kathedraal van Brugge, heeft
onlangs ook een kolossaal, wetenschappelijk en diep bestudeerd
werk uitgegeven, te veten : Saint 'Gilles, sa vie, ses reliques,

soft crníte en Belgique et dans le nord -de la France.
S, De bekwame schrijver heeft tot dezen reuzenarbeid bijna
het vierde eener eeuw besteed. en daarenboven geene geldelijke
onkosten gespaard tot opzoeking van documenten. Een groote
belezendheid, briefwisselingen in en buiten het land, opsporingen in charters, diplomen, cartularia's, grondige bewijsaanvoeringen, mededeelingen van tal bijzonderheden, zoo zij slechts
betrekking hebben op dit werk, zijn in den geheelen loop
van deren letterkundigen arbeid medegedeeld, waar de nood.
zakelijkheid en het nut zulks aanboden.
• De hoofdverdeeling van dit waarlijk Benediktinenwerk is
in het volgende samengevat:
u zsf e deel : De levensbeschrijving van den H. Egidius, met
merkweerdigheden,ontleend aan monographie'n, handschriften,
enz. ; de inscheping uit zijne geboorteplaats Athene naar
Frankrijk, Spanje ; zijne ontdekking door Wamba, koning der
Visigothen, ter gelegenheid eener hinde, waarmede hij afgebeeld wordt ; zijne betrekking met Karel, en een menigte
andere belangrijke gebeurtenissen tot aan zijne dood.
S, Het 2de deel is gewijd aan de reliquie'n van den H. Egidius,
aan derzelver opgraving, overvoering en verschillende openingen der kas, die zijn stoffelijk overschot bevat ; een keurige en
boeiende uitweiding over de vinding van zijn graf in X865.
Hierna komt er verslag, van de plaatsen, die in het bezit zijn
van sint Egidius' reliquie'n, en eindelijk eene breedvoerige
geschiedenis dezer H. Overblijfselen in Sint-Gillisparochie te
Brugge, met eene doorwrochte en . taalkundige verhandeling
over den naam Egidius.
Het 3de deel handelt over de vereering van den Heilige,
over den oorsprong van die vereering in Belgenland en in het
noorden . van Frankrijk ; Belgische bedevaarders nu eens uit
godsvrucht, dan meer ter uitboeting van een of andere misdaad,
soms ter verkrijging van den vrede, enz., naar het graf van
dezen Heilige heentrekkend ; zijne vereering in verschillende
.plaatsen van Belgenland, maar vooral te Brugge ; over kunstvoorwerpen, die den I3. Egidius of een zijner gebeurtenissen
voorstellen ; over waterwijding, broederschappen, traditiën,
enz. Hierna eene bijdrage volgens de liturgie van 8o b1., gedeeltelijk getrokken uit oude breviers, zelfs van 1446.
u Dit geleerd werk, tot wiens samenstelling door den voortreffelijken schrijver ruim twee duizend boeken geraadpleegd
zijn, en de bijzonderheden ontleden, de sieraden aantoonen,
over de veelzijdige en onderwijzende toelichtingen uitweiden,
zou ten eerste een aanzienlijke brochuur vormen, en ten tweede
zouden onze krachten aan eene juiste waardeering nog te kort
blijven ; daarom bevelen wij dit -kostbaar werk geerne den lézer
aan, die bij de doorbladering al spoedig de innerlijke weerde
zal leeren kennen. Het is ongetwijfeld een werk dat in geene
bibliotheek van eenige weerde mag ontbreken.
a De twee zware deelen, op best papier met een sierlijken
letter en met 7 platen, een oprecht juweel uit de keurige en
vermaarde drukkerij van Edw. Gaillard te Brugge (het i dte deel
bi. LXXII, 1- 534 ; het ede deel bl. 792) zijn voor fr, 12 verkrijgbaar bij eiken boekhandelaar, die er de aanvraag van
-
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doen zal. ir
Tot hier kanonik Wèlvaarts.
Ter zelfder gelegenheid dat ik hier dezen zijnen brief mede
deele, moet ik mijne lezers verschooning vragen omdat ik de
beloofde gedichten van den zelfden schrijver nog niet gedrukt
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en heb. Mijn belofte van blz. • 55 houdt nogtans stand ; en
verscheidene dezer stukken zijn reeds gezet. Maar tot nu toe
ontbrak mij de plaats. Kwamen er nog een honderd of twee
rond mijnen heerd zitten, dan zou ik somwijlen kunnen een
bijbladje drukken. Maar nu is dat geheel onmogelijk.
EN kan nog alsan inschrijven op Pastor Schuermans
zijn Bijvoegsel van het algemeen Vlaamsch Idioticon,
bij den schrijver, pastor te Wiltsele, bij Leuven.
't Zal een boek zijn van 800 blz. 8e, en meer, en kost 7 frank.
Zoohaast mij het werk gezonden wordt, zal ik er van schrijven.
't • N is oprecht riet zeggelijk hoe profijtig het is oude
gazetten te lezen. 'k Vinde daar, in een Burgerwelzijn van 27 December laatst een brief, geteekend Djakke, waarin er goede dingen staan. Leest hem gij dan
ook eens, lezers. Ik verbetene hier en daar een faute van spraakkunst.
De schrijver begint met iets te zeggen dat nog al waar is.
u Elkeen weet, zegt hij, dat er in onzen gemeenteraad versclicidene mannen zetelen welke niet al te zeer de Vlamingen
en hunne taal genegen zijn, al zijn zij ook raadsheeren van de
stad die de wieg van Vlaanderen is. *
Dat is een goed begin. Niet dat de zake, die er vermeldt
wordt goed is ; maar omdat 't gene Djakke meent, waarheid
is of schijnt. 't Gene volgt en is zoo juiste niet.
u Zoo hebben wij reeds eenige kenteekens bemerkt waar aan
het gemakkelijk te zien is dat die raadsheeren maar elke goede
gelegenheid afwachten om de Vlamingen zoo bedektelijk mogelijk eenen schop in den nek te geven. +s
Daarvan zou Djakke dienen bewijs te geven; maar hij gaat
voort aldus:
,5 Men denke niet dat mijn brief ingegeven is door partijhaat, verre van daar, maar een onpartijdige, waarlijk onafhankelijke Vlaming moet en mag altijd spreken waar nood
(toet, hij moet de misbruiken en de vijandelijkheden, 't zij
opentlijke of bedekte, ontmaskeren en bestrijden.
Dus, waarom aan ons vlaamsch tooneel geene toelaag geven
zou belangrijk als die van het fransch tooneel? Als ge dat zegt,
mens roept moord en brand, en nochtans de gezonde rede alleen
is daar die het gebiedt eis voorschrijft.
I► Waarom ten minste niet meer en opentlijk ons vlaamsch
tooneel beschermd en voorgestaan. Waarom nooit de vlaamsche vertooningen roet eenen akt van tegenwoordigheid vereerd.
Waarom als 't kan zijn, niet toegelaten dit jaar nog meer vertooningen te geven. N
I)jakke schijnt een groote minnaar van l•'laa»mscla tooneel.
Twee dagen geleden las ik in eene gazette dat men La fitte dra
Tamnbour major van Offenbach, in 't vlaamsch zal spelen. I)at
is zeker om den vlaamschen geest en kunstsmaak te verbeteren?
't Gene volgt is meer gegrond.
. Verscheidene letterkundige bladen hebben reeds over lang
besproken hoe en op welke wijze men onzen beiaard zou moeten doen spelen, om hem zijn waar, vlaamsch, brugsep, roemweerdig karakter te behouden. Doch men heeft dat niet gelezen,
men weet daar niets van, men spot met de vlaamsclie muziek,
die niet gevonden wordt ???....
5, Niet gevonden, maar gij moet al eens niet zoeken .' Vrijwillige blinden ! ii
Om der waarheidswille moet hier bijgevoegd dat R. D. H.
niet en vroeg van vlaamsch muzijk op den beiaard te hebben;
maar dat hij vroeg dat men er beiaard-muzijk zou op zetten.
Wat beiaard muzijk is deed ik reeds drie maal uiteen. Leest
de voorige jaargangen. Ik verzoeke dag- en weekbladen
'5
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die artikels te willen herdrukken, opdat ze nogmaals onder de
oogen van ons schepencollegie zouden komen. 't Is hoogst te
wenschen dat men tot andere gedachten kome voor 't gene ons
klokkenspel betreft.
Djakke valt nu op wat anders:
• Onze gemeenteraadsheeren, ten minste deze die, tegen
recht en rede hunne taal en die hunner kiezers niet willen spreken, hebben over eenigen tijd, eene extra-legale les ontvangen.
Heeft zij voordeel en nut gedaan? Misschien. Sedert is — deze
die vlaamsch spreken hebben achter die extra-legale lesse niet
gewacht -- o hooren wij nu en dan een man die durft ook wat
vlaamsch tusschen het algemeen fransch gemeenteraadsheeren
geradbraaksel voegen. Waarom zijn er niet meer die durven
vlaamsch spreken. Waarom ? w — Hier gaat Djakke ons een é
groote waarheid zeggen. a Omdat zij denken geen schoon
vlaamsch genoeg te kunnen spreken. Maar, in Gods naam ! wie
zegt er dat het eene regel is dat gij allen Ryswycks zijt ! Spreek
eenvoudig ons schoon, weerdig, edel brugsch, bekommer u niet
met schoolvosserij en gij zult wel doen. In onzen tijd van grootheid, toen men, omtrent i3oo, het vlaamsch in plaats -van 't latijn als de officieele taal stelde, was het 't Hollandsch dat de
tijdgenooten en gezellen van Breidel en De Coninc praatten?
Gaat de oorkonden zien, leesten onderzoekt, 't is uwe, 't is onze
eigene volkstaal. Merk wel aan dat het duizendmaal beter is
uw vlaamsch te spreken, dat ten minste eigen, verstaanbaar en
goed is, dan fransch eene vreemde, vijandige en voor velen
onverstaanbare taal, zelfs als ge goed fransch spreekt...... a
Gelijk men ziet, daar is van soorten in dien brief. Toch zal
ik zeggen aan dien Djakke, dat als hij de inlassching van zijn
brief aan M. Fockenier vraagt, v om der onafhankelijkheids
wille, ie hij in eene dubbele is s•:hoolvosserij is valt, de eene
om zijne woorden die weinig aan onze taal gelijken ; de andere
om den schijnneutralen zin van zijnen brief.
ET Vlaamsch heelal schreef, kortelings:
W Wij hebben het verslag ontvangen over de werkzaamheden van het Brugsche Davidsfonds, dat de
ijverigste afdeeling schijnt te zijn van gansch het Vlaamsche
land. Brugge dat destijds zoo diep was ingesluimerd, is nu zoo
wakker als eene vink, en geeft' een aanmoedigend voorbeeld
aan al de andere afdeelingen van het Davidsfonds. De afdeeling
van Antwerpen, die door bijzondere omstandigheden tot werkeloosheid veroordeeld scheen, begint thans een handje te
helpen om liet Davidsfonds in 't arrondissement te ondersteunen. De eerste pogingen te Hoboken en te Wilrijk, zijn ten
volle gelukt.

E eerw. Heer Samijn professor in 't Bisschoppelijk
Collegie van Moscroen heeft een Vlaamsch spraak.
kunst gedrukt onder titel : Petite grammaireflaman.
de, e) l'usage des éll'ves franfais et wallons. Die spraakkunst, in
80, van 37 bladzijden is zeer goed.
Daar en staat niet te vele in, en dat is een groote gave; daar
en is ook niets te kort van 't gene er staan moest, en alles is
klaar en duidelijk gezeid, en dat is nog 't bijzonderste. Wat den.
druk betreft, hij is zeer net. Maar 'k en vete niet waarom de
drukker de brochure genaaid heeft door en door, gelijk men
met sommige almanakken doet : hij had al beter plat doen
naaien, dat de bladzijden effen vallen als men den boek op den
lessenaar legt. Gelijk dit nu is zullen de bladzijden zeer gauw
afgescheurd zijn aan den negge. Al zulke kleenigheden hebben
hun belang voor 't gene schoolboeken aangaat. Dat en neemt
niets af van de weerde der spraakkunst; en daarbij daar is re-.
medie meé.

AD. D.
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UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
ONZE WACHTER. October 1882. Inhoud o. a:
to Lessing, III, door P. van Iloogstraten. De geleerde Predikeer bespreekt de. Hamburgische Dramaturgie van Lessing en
handelt over Lessing als dramadichter. In de Dramaturgie bewondert hij de sperken van het fijnste vernuft en van de fijnste
gaven waarmede Lessing het wezen der Tooneelkunst aan den
dag brengt en de Tooneelen bespreekt en beoordeelt. Meesterlijk doet Lessing de hoofdgebreken van het fransche treurspel
uitkomen. • Shakespeare is hem de echte classicus, die niet zoo
als men meent, wars van alle regelen is, maar die zijn regels
aan de natuur, aan de wetten van het eeuwig blijvend schoone
ontleent, en in wiens stukken wel de kunstmatig, van buiten
aangebrachte, maar geenszins de innerlijke, de waarachtige
eenheid van handeling en karakterschildering wordt -gemist.
Naast en met Shakespeare zijn de Grieksche tragici zijne
meesters. Hij doet wonderwel den oorsprong en de geworden schap van het Grieksche treurspel uiteen en vindt daar den
uitleg in van zijn wezen en zijne eigenaardigheid. Nogtans en
heeft Lessing met zijn fijn kunstgevoel Shakespeare en de
griekscbe meesters in hunne volle schoonheid en diepontroerende verneembaarheid niet kunnen vatten noch genieten:
hooge karakteres eerde, verheven leven sopvattinge, - begeesterende gevoelens, edelheid van gedachten liggen buiten de palen
van zijnen geest : de hoogste waarheid, het christendom, aanziet
hij als eene dwaasheid. -- Als dramadichter heeft hij vooral
in zijnen Natliait der Weise den natuurgodsdienst willen aanpreken en zijn eigen zelven i'i de wijsheid verpersoonlijkt
willen weerspiegelen.
20 L'Autesrr de l'Imitation et les Documents Neerlandais par
Victor Becker. S. 7. La Uaye, Martinus Nijhoff, 256 Ll. groot
8n. Prijs fr. 2,40. — Wij bevelen dit werk aan onze lezers die

willen overtuigd worden dat Thomas á Kempis de schrijver
der Navolging is. Pater Becker heeft in 't korte de oude bew ijzen ter bane gebracht en in 't lange en in 't breede de nieuwe
vondsten, vooral in de laatste jaren in Nederland gedaan, ten
dienste van de geleerde wereld in 't licht gesteld. Hij zelve
heeft verschillige nieuwe bewijzen ontdekt en is er in gelukt
vele duistere plaatsen der Navolging uit te leggen. ii De schrijver verdeelt zijn werk in drie deden. In het eerste behandelt
hij de getuigenissen der tijdgenooten en de documenten die
voor den gewaanden abt Gersen worden aangevoerd ; in het
tweede worden de inwendige gronden voor het auteurschap van
Thomas volledig uiteen gezet ; in het laatste deel zijn de handscbriften der Navolging behandeld.
LE MusËwN. Tome II fascicule I, i5 Janvier 1883. Inhoud
o. a:

i o Le Pays dit.Peuple de t'tAzvesta, par Wilhelm Geiger. De
schrijver bestudeert het uitzicht en de ligging van den grond
lijk zij blijken uit den Avesta; hij beschrijft wat de Avesta
ons leert aangaande de luchtgesteltenisse en de jaargetijden;
hij zandt al de bijzonderheden op aangaande metalen, planten
en dieren beschouwd in het huishoudkundig en maatschappelijk
leven en in de inbeeldinge van 't volk van den Avesta. Al die
vondsten brengt hij t'hoope en past hij toe op hetgene de aardrijkskunde ons bericht van 't oostelijk gedeelte van den Jran
en meent daar de zate van het Avestischvolk te vinden.
,zo Revue Eg; ptolog que par K. Piehl. Verslag van de Egyp.tologische werken die in 1881 en 1882 verschenen zijn. ]De
schrijver bespreekt eerst de Altagyptische studien van Eiman
die handelen over de spraakkunst der oude tale van Egypten.
In zijn overzicht maakt hij de volgende bemerking : o Ce que

la vieillegrammaire appelle des exceptions, ce sont trés-souvent
des formes qui représentent une époque fort ' áncienne de la
langue. ' On oublie que, dans la, science du langage, il y a une
assez . grande différence entre pouvoir et devoir. a — Uit andere
ontdekkingen en nieuwe studie'n leeren wij dat er inde aloude
sprake Egypten dok tongvallen bestonden. — Verder$
handelt de schrijver over de werken van Brugsch en Másperi
die. opschriften uit de Pyramiden mededeelen. Over :ee_ nigen
tijd beweerde menn nog dat er daar geene opschriften op' te
zandten varen : nu ' heeft men er ontdekt die Ivan groote geschiedenis-, taal- en godsdienstkundige'weerde zijn.
.

.

30 Les

formes jzrridiques de l'exploitation du sol dans 1'att-

cienne 4itique par V. Brants. 't Is wonder hoe de geleerden

uit oude stukken, opschriften op uitgedolven. steenenen - potten,
duizendaanhalingen hier 'era daar in de oude schrijvers ver-:
strooid, lijk bij tooverslag heel het maatschappelijk leven der
oudheid doen heropstaan. Zijt gij nieuwsgierig om te weten
hoe ze rond Atheners het land beboerden? 't Werk wierd gedaan door daglooneis en pachters en Victor Brants zal u met
kanten en abouten uiteen doen hoe de daglooners hen verhuurden
en welke voorwaarden er in de oude grieksche pachtbrieven
stonden. H. S.

WAAR 'T' VLIEGEN WILT.

De rospe der schoenmakers is eene soorte van
vijle, om het lijksel, de zeulen en de hielen te
effenen. De hielen uitschalmen, is de hielen van
schoenen of leerzen boogachtig uitsnijden.
Wacht een graantje, 'k zal u komen helpen, v hoorde ik eene moeder' zeggen aan heur
kind dat zij zelven in 't hennekot gesloten had,
en schreeuwde omdat het niet uit en kon.
II

**, In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te b'rugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglte van Groeninghevelt
en der vijf liederen zijn. daar te koop.
Wiee eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,s Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A. D$ ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

£2eE 6fab Sep fc6ítttí aePe 'aEee3age. .tee uiteer woont ín be

fflael'aftraat, a, te ISCUMC- Ibrt io, op Soocqanb te 8etaferi : Soor
?$efgettfanb 5 frank Soos óuítenPattben ben portptíjs eróíj. den
kan ínfclJcíJSen B af be Poftrneefter6 's eanbg.
p
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i' den derden Zondac in den Vasten,
leest de heilige Kerk het Evangelie
van den bezetene die stom was. 't Is
vandage te Brugge u Dulhuus of zotlluiskermis.
Feeste, lieden, 2; februari, van sinte W alburge
in den winter, sterfdag van die heilige Maagd.
Maandag, 26 , sint Den)'s. bisschop van ugsbu:•n, en de zalige Leoliius, abt van Sint-Bertins,
nevens Sint-Omaars, die meden ing met Diederijk
van den Elzas ter tweede k ruisvaart en met hem
!1

den 7 april i i ;o in Vlaanderen terug kwam,

medebrengende naar Brugge , het «-ee rdie Bloed
van Ons Heere Jesus Christu s, dat wij nog
bewaren en v erteren in Sint-Faselis op den
Burg. Den 2, sint Leander, aartsbisschop van
Sevilje , in Spanje ; den 2S, verv oering van 't heilig lichaam van sint Augustijn.
Hierzijn wij aan Maarte, de sint-Josephsmaand,
en wi j zien, al over denv asten, den blijden Paschen
iin't gemoet . leen I n , valt de feest van sint Aubijn,
bisschop van :engers, waarover eenti deerlijke

misse stond in mijn zesde jaar blz. ic6, die her-

21 juni daar na , blz. 234.
2 Maarte. F eest(lag van den Zali gen Karel
den Goede, Graaf van Vlaanderen en Martelaar.
Verledene jaar, blz. i 13, heb ik -verteld wat er al
gedaan n'as te Brugge en te Roomen, v an den i
juni 1877 'tot den 9 februari 1832, betrekkelijk
de goedkeuring van de vereerin; van onzen
Martelaar. N u moet ik daar nog 't een en 't ander
bijvoegen, en zeggen wat er sedert 9 februari
1882 gedaan wierd en w'at er nu gedaan en gezegeld is.
steld w ierd den

oiiba^r tn

uabta cfírria.
?; frfir nari 1883.

De kanonizatie of heiligverklaring en was,
binst de elf eerste eeuwen der Kerke aan den
Paus niet voorbehouden, maar elke Bisschop
deed ze voor zijn bisdom. De Bisschop van de
plaats onderzocht riet alle zorge de feiten die
ten bewijze tiran heiligheid kosten bijgebracht
worden, deed uitspraak. en bezocht het graf van
den heiligen. Kanonfik Claessens voegt erbij dat
hij liet heilig lichaam uit liet graf haalde, het op
den autaar stelde en misse deed ter eere van
dezen die hij met den titel der heiligheid bekroond had. Dat laatste moet v erstaan worden,
zoo ik bewezen heb in mijn Etitdc sur la conrscr'ation des saintcs rcligzies, dat men tot in de
jaren i ioo, en later nog, cie heiligen weder lei in
hun graf, na hunne verheffing. Alsdan mocht de
geestelijkheid en 't wolk de heiligen vereeren
met licht, bloemen en reukw erk ; eerder niet.
I)e Bisschoppen waren in die zake zeer waakzaam, zoo het bewezen staat met voorbeelden
in de verhandeling van Butler over de heiligverklarinr . Leest liet tweede hoofdstuk. De feeste
was dan ooi., natuurlijk, niet verplichtend buiten
het bisdom. Sommige en vele groote heiligen
nog tans genooten, van in de eerste tijden, een
algemeenen dienst in geheel de Kerk.
In de jaren i ioo, Paus Alexander III, die op
den stoel van Roomen zat van 't jaar fl59 tot
iiSI, eraf Bene nieuwe wet aangaande de heiligverklaringen, waarbij deze uitsluitelijk aan den
Paus voorbehouden waren. In het Corpus jut-is,
derden boek der Decretalen, tit. 45 cap. I, staat
de constitutie van Alexander III, van 't jaar
II7O.

De eigentlijke wetgevers in zake van heilig-
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en zaligverklaring, zijn Paus Urbaan VIII, bij
Constitutie Coelestis 7erusalem, van 5 Juli 16 34,
en Benedictus XIV. Sedert dien is er eene dubbele zaligverklaring. De eerste die volgens alle
de regels en wetten, door den heiligen Stoel gedaan wordt, en die de beatificatio formalis is;
de andere, waarin de Paus oordeelt dat de zake
komt onder deze die uitgezonderd zijn door de
decreten van Urbaan VIII, en als opperherder
het vonnis door den Bisschop der plaats uitgesproken bekrachtigt.
Om tot die klasse van zaken te behooren
wordt geëischt dat er weze : reputatie van deugden, of van martelie en mirakels, en openbare
eeredienst.
Deze openbare dienst moet bestaan of wel van
onheugelijke tijden, met de wete en de toegevendheid van den heiligen Stoel of van den plaatselijken bisschop; — of wel ingebracht zijn of
voortgezet met toelating van voorgaande Pausen;
ingebracht of voortgezet gesteund op schriften
van heilige vaders of heilige mannen; ingebracht
of voortgezet naar de algemeene toestemming
der Kerk.
Door onheugelijke dienst wordt verstaan deze
die opklimt tot ioo jaar ten minste voor de decreten van Urbaan VIII; dus tot over het jaar r 534Als de Bisschop toen, gesteund op de ' regels
van uitzondering door Urbaan VIII vastgesteld,
zijn vonnis gesproken heeft, wordt geheel het
proces daarvan naar Roomen gedregen. Keurt
de Paus het vonnis des Bisschops goed, dan bestaat er 't gene men de Beatificatio aequipollens
heet.
Dat is hier 't geval voor den zaligen Karelden-goede geweest; en, verleden jaar heb ik
beschreven al't gene tot den 9 Februari gedaan is.
Hier is nu 't vervolg van die zake.
Volgens decreet van 20 November 1628, is
het niet genoeg dat de onheugelijke dienst
bewezen is om te mogen misse en officie lezen
van den gelukzalige. Dus om de misse en 't officie te houden van Karel-den-goede moest er eene
nieuwe vrage wegens die zake ingediend worden.
't Is 't gene gedaan wierd.
Den 28 Februari 1 882, schreef mijn hoogweerdigste Heer de Bisschop van Brugge aan Kardinaal Bartolini, prefect van de Congregatie
der kerkgebruiken, hem bedankende over al
dat hij gedaan had om den dienst te doen bevestigen van onzen zaligen grave; en ter zelver
tijde hem het ontwerp van officie en misse aanbiedende die Pater Victor De Buck, Bollandist,

zaliger, reeds- over een jaar of viere opgesteld
had. De feeste zou, volgens dit schema alle jare
-met eigen misse en officie gevierd worden, in
meerderen graad, den tweeden maarte, in geheel
het Bisdom van Brugge. De Bisschop vroeg
daarbij dat de gelukzalige als tweeden patroon
van de stad en van '.t Bisdom van Brugge zou
herkend worden.
Men gerocht aan den 9 December 1882. Kardinaal Raphaël Monaco La Valletta . , ponens van
de zake, bracht, dien dag, de vragen op het
tapijt in de gewone vergadering van de heilige
Congregatie der kerkgebruiken, die, alles rijpelijk gewikt en Bewegen hebbende, en, gehoord
mondelings en schriftelijk de bemerkingen van
Heer en Meester Augustinus Caprara, Promotor
Fidei, de vrage toegestaan heeft, wat misse en
officie aanging, het schema verzendende tot Kardinaal Monaco en Heer en Meester Caprara, om
ze te herzien en te wijzigen. Voor 't gene het
patroonschap betreft, moest er, gezien de bijzondere omstandigheden, eene bede aan den
heiligen Vader gedaan worden.
Die bijzondere omstandigheden waren meest
dat er een decreet bestaat van 1630 waarbij
de Congregatie der kerkgebruiken beslist dat
men voor Patroonen deze heiligen aleen mag
kiezen die gekanoniseerd zijn, en de gelukzaligen uitsluit.
Kardinaal Monaco La Valletta herzag dan
't , officie en de misse te gader met den Promotor
Fidei. Eenige kleene veranderingen wierden
aan beide toegebracht, onder andere : het woord

graaf door prinace vervangen ; de lessen van den
eersten nocturnus, genomen uit het Ode, 29 en 36
kapitel van den Ecclesiasticus, in plaats van uit
het i 5 ste 24 en 37, die voorgesteld waren, enz.
En het schema aldus gewijzigd, wierd door de
Congregatie goedgekeurd.
Den 14 December i 882, wierd Mgr. Laurentius
Salvati, secretaris van de Congregatie der kerkgebruiken, bij Z. H. Leo XI I I in gehoor ontvangen. Hij gaf verslag aan den heiligen Vader
van de antwoorde der Congregatie wegens het
Patroonschap over stad en Bisdom Brugge, voor
onzen gelukzaligen graaf gevraagd, en Z. H. de
Paus, alles gehoord en overwogen hebbende,
stond toe dat de zalige Karel-de-goede als minbij zonderen Patroon van onze stad en ons Bisdom
zou mogen vereerd worden, en zijn feestag gevierd met den wettigen meerder-dubbelen ritus.
En alzoo heeft Roomen gesproken en de zaak
is af.
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Daar blijft • ons God te bedanken en onzen
zaligen martelaar te aanroepen.
Vrijdag, 2 Maarte, zal de feeste van _den zaligen Karel-den-goede in de Kathedrale gevierd
worden. 's Nuchtens ten achten wordt de misse
gezongen in den choor, te zijner eert. Omdat
dees jaar, het officie op den 3 Maarte verschoven
is, door liet samenvallen op 2" Maarte van den
zaligen Karel-den-goede met het officie van de
vijf wonden des Zaligmakers, dat ook meerderdubbel is, maar den voorrang heeft als feeste
van Ons Heerc zelf, daarom heeft mijn Hoogweerdigste H eer de Bisschop eene votive zingende
misse bevolen ter eere van den zaligen Martelaar. Immers om den toeloop van 't volk, zoo
zal, op 211 Maart aanstaande, voor de eerste keer
de eigene misse van den zaligen Karel-den-goede
onder de vauten van onze Kathedrale vee^rklinken. Geheel den dag zullen zijne Reliquie'n te
midden de kerke uitgesteld staan. 's Avonds
zingt men 't lof ten zessen, en daarna zal de
eeres. Heer Van Issacker, onderpastor van SinteWalburge, de lofsprake van den zaligen martelaar preêken, waarna processie niet de heilige
rijve naar sint-Lievenskapelle. -- Zijne Hoog'weerdigheid de Bisschop van Brugge heeft, bij
brieven van 25 Januari, aangekondigd dat hij
in Oegst aanstaande een allerplechtigst Triduum ter eere van onzen zaligen graaf en Martelaar, in zijne bisschoppelijke stad zal vieren.
Almachtige en berinhertige God, die den zaligen prince Karel, brandend van den ijver om
de rechtveerdigheid vooren te staan, door Merie
roemvolle marteldood hebt willen verheerlijken ;
geef ons, door zijne bescherming en voorbeeld,
alle rechtveerdigheid op zulke wijze te vervullen,
dat wij het eeuwig leven verwerven. Door Christus, Onzen Heer. Amen.
Zaterdag, 3n Maarte, leest de geestelijkheid
van ons Bisdom, voor den eersten keer de getijden van den zaligen Karel-den-goede.
^Terjaardag van de krooiiing van Leo XIII.,
't jaar 1878. Sinte Cunegondis, koninginne.
Ik verzoeke de dagbladen te willen wegens
onzen zaligen graaf overnemen eerst hetgene ik
over jaar drukte op bladzijde i 13, en daarop te
doen volgen 't gene nu hierboven in dezen Dagklapper wegens het einde van de onderhandelingen te Roomen gezeid is.

A1.). D.

VAN DEN OUDEN STRATELANTEERNE.

Vervolg van blz. 92.
EN volgenden dag ja den volgenden
dag mogen wij overschrikkelen den
volgenden avond lag de lanteerne in
den zetel, en tinaar ? bij den ouden wachter.
Van den ii gestrengen raad u had hij, in name
zijner lange getrouwige diensten, de gunste
gevraagd den ouden lanteerne te mogen voor
hem houden. Zij loegen met hem ; maar zij
stemden toe in zijne vrage ; en nu lag de lanteerne
in den zetel, dichte tegen de warme stove — en
men zou gezeid hebben dat hij gegroeid was, hij
vulde albij geheel den zetel. De oude lieden
zaten al aan tafel en koeken, van tijd tot tijd,
vriendelijk naar den lanteern, dien zij een plaatse
aan tafel zouden willen geven hebben. Zij woonden in eenen kelder, tien voeten diepe onder de
aarde ; men kwam langs eenen steenen trap in
hunne kamer ; maar 't was daar warm met dat
zij lijsten aan de kanten en de gerren van de
deure genageld hmmddeni. Binnen was liet al net
en proper. Gordijnen over 't bedde en voor de
kleene vensters waar er twee wonderbare
bloempotten stonden. De matroos, Christiaan,
hadde ze van Oost- en West-Indien meêgebracht naar huis. 't \Varen twee gleizen olifanten, die hun ruggo uitgehaald waren ; op
de plaatse waar de ruggo hadde moeten zijn,
dat was de
groeide er in den eenen look
en in den
groenselhof van de oude lieden
anderen eene groote bloeiende geranium -- dat
was hun bloemhof.
Aan den muur hong er eene groote schette-

rende schilderij, « de vergadering der Vorsten
tot Weenen. # Zij bezaten alzoo al cie keizers en
koningen te zamen in eengin kader. Een Zwitzersch
uurwerk niet groote koperen gewichten ging
uu tijk-tak ii en altijd te zeere; maar dat was beter
als te traag, zeiden de oude lieden.
Zij zaten dan' aan hun avondmaal en de oude
stratelanteern lag, zoo als wij gezeid hebben, in
den zetel, dichte bij de warme stove.
't Docht den lanteern dat geheel de wereld
ommegekeerd was. Maar als de wachter hem
bekeek en sprak van hetgene zij te gare beleefd
hadden in regen en in sneeuwvlagen, in de heldere korte zomernachten en in de drijfsneeuw
zoodat hij blijde was weder in zijnen kelder
te zijn, kwam liet voor den lanteern al weder
op zijne plaats. 1-Tij zag al hetgene waarvan de
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wachter sprak, alsof het daar zou gestaan hebben. Ja, de wind had hem van binnen goed verlicht. Zij waren vlij tig en geestig, de oude-lieden,
zij en waren geen ure ledig, 's zondags; achter
den noene, kwam de een of de andere boek
te voorschijn, gewoonlijk eene reisbeschrijving,
en de oude man las luide van Afrika, van de
groote bosschen en van de olifanten, die daar
rond liepen, en de oude vrouwe horkte en bekeek
toen de gleizen olifanten, die bloempotten
waren.
Is Ik kan dat mij albij inbeelden, a zei de oude
vrouwe.

De lanteern zou gewild hebben dat er een
wassen keerse kwam om ontsteken te zijn en in
hem te branden. Toen zou de vrouw alles gezien
hebben gelijk hij het zelve zag de hooge boomen, de takken die dicht in malkander gegroeid
waren, de zwarte menschen te peerde en geheele
benden olifanten die 't hout en 't riet onder
hunne groote platte voeten stampten.
# Wat baten al mijne begaafdheden, als er
geene wassen keerse en komt ? n verzuchtte de
lanteern; zij en hebben niet anders als olie en
roet, en dat is niet genoeg.
Op eenen zekeren dag, kwam er een geheel
paksken wassen keersen in den kelder; de groote
wierden opgebrand, en de vrouw gebruikte de
kleentjes om er haren twijn me ê te bestrijken
als zij naaide.
Daar was nu waschlicht, maar 't en viel de
oude menschen niet in, eentje in den lanteern te
-

t'

zetten.
u 'k Sta ik hier nu met al mijne begaafdheden, « zei de lanteerne. u Ik heb alles in mij,
maar ik en kan hun niets meêdeelen zij en
weten niet dat ik de witte muren in schoone tapijten kan veranderen, in rijke bosschen, in al
wat zij kunnen wenschen. Z'en weten 't niet. A
De lanteern stond schoone gewreven en gekuischt in eenen hoek, waar hij altijd zienlijk was;

de nlenschen zeiden wel dat het maar een oud
meubel en was, maar de oude lieden en gaven
daarom niet, zij zagen zij hem geern.
Eenen dag het was de wachters feestdag
ging de oude vrouwe naar den lanteerne, lachte
en zei:.
u Ik wil u vandage helder verlichten voor
hem. 't
En de lanteerne sperkte in zijne kave, hij peisde:
t, Nu zal er voor hen een licht verschijnen. nn
Maar 't was olie dat zij er in deed en geene
wassen keerse ; hij brandde geheel den avond en

-

nu wiste hij dat de gave die de sterre hem gegeven
had, de beste was van al maar voor dit leven
een verloren schat moest blijven.
Hij droomde en wie en zoude er niet droomen met zulke bekwaamheden ? -- dat hij bij den
ijzergieter kwam en versmolten wierd. Hij was
alzoo benauwd als toen hij naar 't stadhuis moest,
om door den u gestrengen raad n geoordeeld te
zijn; maar, al was 't hij de bekwaamheid bezat te
verroesten en in stof te vallen, als hij wilde hij
en deed het algelijk niet; hij ging in den smeltoven
en wierd een schoone ijzeren kandelaar waar
men wassen keersen in zet; hij hadde de gedaante
van eenen engel, die een bloemkapeel droeg, en
midden in de kapeel stond de wassen keerse, en
de kandelare wierd op eenen groenen schrijftafel
gezet; de kamer was schoone, daar stonden vele
boeken en daar hongen vele beelden -- het was
de woonste- van eenen dichter en al wat hij
schreef, was rond hem te zien ; de kamer wierd
een diep donker bosch, eene weide die blonk in
den zonnesching en waar de ooivaar rondwareerde, een machtig schip op de schuimende zee.
u Welke begaafdheden bezit ik toch ! H zei de
lanteerne toen hij wakker schoot. u 'k Zou allichte
willen gesmolten zijn maar neen, dat en mag
niet zijn zoo lange als de twee oude menschen
leven ! Zij beminnen mij om mijn zelven ! Ik ben
gelijk kind van den huize ; en 'k ben toch hier 'zoo
veel als de schilderie die toch iets bijzonders is. R
Van dien tijd af, hadde de lanteerne inwendige
ruste en hij verdiende het wel die oude
brave stratelanteerne.
Naar A ndersen. X.

PATER DAVID.

ELE lezers en lezingen hebben nog
wel de volgende spreuke gehoord:
u ik was daar gekomen lijk dc eerste
dag van den vasten 't, 't is te zeggen, ik was daar
kwalijk gekomen. Die spreuke moet ook nog wel
in eenen anderen zin veroorboord geweest zijn
om een onaangenaam voorgeval te ^edieden :
't is in dien zin dat ze Pater David aanhaalt in
zijn nut- en oorbaar boeksken : Den KRUYT-HOF

der kerckelicker Traditien ende Cerernonien,
begryj5ende in Vragen ende A ntwoorden laetgene
dat aengaet de besondere Hoog/zijden (Feest.
dagen) ende Beelden der Heyligiten door P. T.
David, Priester der Soc. lesar. T' A ntwerpen,
-
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voor Gerrit Sickes, anno 1658. In dat alderschoonste boeksken in het welk hij de bedietsels
en verholentheden der kerkplechtigheden voor
oogen legt, wilt Pater David zijne lezers afhouden van ontstichtende spreuken en onbetamende
gebruiken.
u Is 't wel geseyt, vraagt hij, als ons iet miskomt,oft onwelkom is: Het is mij alsoo welkom,
als den eersten dach van den vasten ?
#t Ant. Neen 't : want bedochte christenen en
sullen soo niet spreken- van de dagen der salicheyt, ende den bequamen tijdt om gratie te
bekomen, ghelijck den heylisghen tijdt van den
vasten is.
Hij vraagt nog:
u Wat dunckt u van den Vasten-Avont ?
u Ant. Den Vasten-Avont, ofte Vastelavont, is
glielijck de galle van 't geheel jaer : Dat is te
segghen, den tijdt van alle wulpscheydt ende
overwilligheydt, in eten, drincken, ende in een
verckens leven te leyden. ii
Dat is nu voor 't begin van den vasten : maar
Half-Vasten wordt ook door alderhande misbruiken onteerd :
t, Hevet wat te bedieden, dat sommige den
Grave van Half-Vasten ter venster stellen, die
voort langhs soo flauwer wordt ?
1 Ant. Dit en is niet anders, dan eerre onbetamelicke voere ende maniere van doen. Eer den
vijandt hier ten lande met ketterije dorde
opkomen, soo heeft hij de allerbeste ende heylichste tijden ende saken met suick geckernije
ende schimper ni j e ghesocht te verkrancken : soo
hij oock seer ghedaen heeft in de herten van veel
flauwe ende lauwe christenen die hen tegen den
Vasten schroomen, ende sulcke ghecks-voeren
versieren ende voortstellen, als den Vasten
schijnt ten eyndewaerdt te hellen : verlanghende
teblhen dat hij ey-nde sal nemen, als moede *sijnde van sijne presentie.
Aangezien de Vasten als eertijds niet meer
onderhouden en wordt, de geest van boetveerdigheid verflauwd is, en vii, min vroom als onze
vaderen, de lasten van dezen tijd gedregen hebben, hebben wij ook geen gedacht meer van de
vreugde waarmede de hoogtijd van Paschen, om
des wille van het einde van den vasten gevierd
werd. Aleventwel waren er daar ook misbruiken
en min betamende zeisen mede gemingeld :
Ir Wat beteekent het uyt kloppen van den
vasten, soo men seght ?
w Ant. Den vasten uyt kloppen, dat is eenen
vondt van menschen, die den vasten moede zijn,

IOI

ende kinder-sinnen hebben. Maer 't gheklop oft
gerucht dat men in de kercke oft elders doet,
beteeckent de aerd-bevinghe in de doodt Christi,
ende het getier der scheurenden steenrotsen. N
R. R.

DE H. S'I'ANISLAUS VAN KOSTKA

Het Sint-Andreaskerkje,
In Rome's grijze stad,
Is recht een pronkjuweeltje,
Om kunst zeer hooggeschat.
Men ziet er twee altaren:
Een van het godlijk Hart;
1-Iet ander- van Maria,
De Troosteres in Smart.
Een beeld in levensgrootte,
Als kunstwerk zeer geacht,
Prijkt tusschen deez' altaren,
Met giften rijk bevracht.
Het is Sint Stanislaüs
Die tot het leven kwam
In vijftienhonderd vijftig,
Uit een voornamen stam.
Dien Heilge viel in Polen
Op 't Róstkousche kasteel,
Drie dagen vóor November,
Iiet levenslicht ten deel.
Een schilderstuk daarboven
Strooit bloemen op het pad,
Langs waar eens Stanislaüs
Den Hemel binnentrad.
Reeds was zijn kinderhartje
Vol teederheid tot 1-laar,
Die steeds niet moederliefde
Beschermt de kindrenschaar.
Het was zijn grootst genoegen,
In vreugden en in pijn,
Van Jesus' lieve Moeder
Vertrouweling te zijn.
Zoo was hij van die Moeder
Het teergeliefde kind
Dat steeds in hare goedheid
Zijn reinste vreugde vindt.
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Genegen was Maria,
Genadig ook voor hem,
En sprak hij van haar liefde,
Zoetluidend klonk zijn stem.

u

Die dag zou mij de schoonste
alle dagen zijn;
't Begin van zaligheden,
Maria, Moeder mijn. 't

« - Van
«
u

-

Hij leefde steeds voorbeeldig,
En toen een kwaal hem trof,
Steeg van zijn kinderlippen :
Den Heer zij alle lof.

Gezond was Stanislaüs,
Toen hij die bede sprak:
Dra voelde hij een kwijning,
Die zijn gezondheid brak.

Aan 't doodsbed vastgeklonken,
Zag hij in een visioen
Maria, zijne Moeder ;
Die Moeder zeide toen :

Nu werd die kwijning erger;
En dichter kwam de dag,
'De dag dien deze j ongling
Met blijdschap nadren zag.

Mijn zoon, gij zult niet sterven,
II Het uur is nog niet daar ;
II Maar wijd U toe den' Heere
1f In Jesus' kloosterschaar. « —

Dra breekt zijn ziel haar banden,
Vliegt winnend op van de aard'.
Hoe heet zijn dag van sterven ?
Maria-I-Iemelvaart.

Het hart van Stanislaüs
Getroffen door die taal,
Onttrok zich edelmoedig
Aan de ijdle wereldpraal

Ontvlam, sint Stanislaüs,
Ons met uw liefdevuur
Dan. slaat voor ons ook blijde
De klok eens 't stervensuur,

-

a
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TH. IGN. WELVAARTS,

In de Orde der Jesuieten
Kreeg hij het kloosterkleed,
Waar hijJ tot aller stichting
g
Zeer stipt zijn plichten kweet.
Bevrijd van zooveel banden
Kon hij nu beter God
En ook Maria dienen,
Tot heil en zielsgenot.
Kwam Satan hem bekoren ,
Wie is er van bevrijd ? -Dan smeekte hij om sterkte,
Trok winnend uit den strijd
Reeds veel had hem geschonken
;
Die goede
Nog zal zip
zij veel hem geven,
Daar hij aan Haar behaavt.
i

s

Hij sprak eens tot Maria
Vertrouwvol deze beé :
Neem, Moeder, op uw feestdag
Mij
naar den Hemel mee.
u

£4rchi;,►aTis.

A bdi j van Postel.

OORDEEI MLSSE.

Eert. John O'Brien, in zijn geleerd werk.
History
of the Mass vv , spreekt van eene si oor«
deelmissa ii Mass of' 7audgment is, en zegt dat zij
kan vergeleken worden met de proeve door de
" waters van afgunst is, n (waters of jealousy)
waarvan men leest in den boek der Getallen, Cap.
V en dat zij,ja , misschien dezelve u verbeeldt u
Aan dat symbolism zoude ik twijfelen en
dachte liever, wilde ik eene vergelijking maken,
g
gproeven
aan de Godsoordeelen, tweegevechten,
door water en vuur enz. onder graaf Boudewijn
Hapkin zoodanig in gebruik, en bij de Noordersche volkeren algemeen, met kleine wijzigingen,
bekend. De gedurige toevlucht op zoek naar de
ratio ultima bij Kelten of Hebreeuwers is
ouderwetsch.
Ook in de wetenschap is het spreek1
, ,
woord waai .

1

Ik zou zoo gaarne v i eren,
opgetogen geest,
Iv Met
et de En
len van den Hemel
Englen
ir Uw nakend Kroningsfeest.

1

Daarvoor heb ik gebeden
x Reeds zeer geruimen tijd ;
Ir Zorg, dat ik dan daar kome,
II
`'aar Gij de feestvreugd zijt.

1
1

nn
II

•

Oost, West
t'Huis best.
• Zoek eerst waar gij zijt; en, vindt gij niet, trek
dan uw jagersleerzen aan.
De joodsche ceremonie in den boek der Getal-
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len aangeduid kan alleenlik dienen om eens te
meer te bewijzen lijk Palumbo het in u le Muséon u dei, dat alle volkeren der aarde in den
oorsprong van eènen stam voortgesproten zijn
en aan eenen godsdienst behoord hebben.
Dit ter loops. —
Dr L ingard, door O'Brien aangehaald, schrijft
niet meer reden
Wijl de Angelsaksers de
u goden hunner vaderen, wierd de uitsprake in de
ja gedingen, meermaals van Wodans wijsheid aft, gevraagd. Wanneer zij nu tot het Christendom
M bekeerden, verwachtten zij, met betrouwen,
u van den waren God, dezelfde wonderlike tus1 schenkomste, die zij bij eene inbeeldige godleid gaan zoeken waren. st
Verders schildert hij ons aldus de oordeelmisse af
Drij nachten voor den proefdag wierd de be.
#, schtildigde bil den priester geleid ; telkens was
11 hij 's anderendags 's morgends in de Misse
tegenwoordig en deed er Zijne offerande, en,
uu binst deze drij dagen, vastte hij met brood,
lƒ groenten, zout en water. In de Misse van den
ir derden dag riep hem de priester aan den autaar
u voor de Communie, en bezwoer hem bij den
-r God dien hij aanbad, bij den godsdienst dien
o hij oefende, bij het Doopsel in 't welk hij
N herboren was, en bij de HH. Reliquie'n die in
• de kerke rustten, van de H . Hostie niet te ont0 vangen noch ten oordeele te gaan bij aldien
I• zijn geweten hem de euveldaad verweet waarvan hij beschuldigd was geworden. De priester
.i gaf -dan de H. Communie, zeggende : « Dat
Is dit Lichaam en Bloed onzes Heeren Jesu Christi
', op dezen dag liet bewijs geve dat gij plichtig
'S Of onnoozel zijt.
« Na de Misse wierd de betichte nog eens ge, daagd om de beschuldiginge te loochenen en
,1 den volgenden eed af te leggen : u In den
t( Heere ben ik onplichtig, beide in woord en in
•1 daad, aan liet stuk dat men mij toeschrijft. r
Na de 5de eeuwe, bemerkt L nagard in eene
aanteekening, was het oordeel algemeen in gebruike bij de Noordersche volkeren die tot
Christus' leer overkwamen; maar liet dient gezeid
dat 000rdeelmissen zelfs bij de beschaafdste natie'n
van Europa gepleegd wierden. Voorbeelden vinden wij bij sinte Cunegunde van Duitschland,
Koninginne Emma van Engeland, moeder van
sint Edward-denbelijder en andere.
Ik vrage dan den geleerden lezer van R. D. H.
10 Staat het oordeel door Wodan of Woen bekend in de Germaansche volksmythologie ? Hoc?
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bij welke schrijvers of in welke volksvertellinge?
2° Kan het bestaan der oordeelmisse in ons
Vlaanderen bewezen worden ? Hoe ? Door welke
oorkonden of overleveringen ? Bestaat er eenig
verschil, hoe gering ook, met de beschrijving

van Dr L ingard 9
Antwoord, a. u. b.

A. P. T.
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VAN HIER EN VAN ELDERS.
ONDAG, 25

Februari, wordt een Orchest-Concert met

voordracht aan de IIeeren en Vrouwen aangeboden
die ingeschreven zijn in het Davidsfonds. De Feeste
zal plaats hebben 's avonds ten zessen, in de Concertzaal.
Ten achten of zeer weinig erna zal de feeste gedaan zijn. Men
zal stipt op ure beginnen.
Hier is 't programma
t. Openingsstal; van Prometheus, in volle orchest (L. VAN
BEETHOVEN).
2. De flalletoren, bekroond Lied te zingen door M. Edm.
Bouchout, roet begeleiding in volle orchest. (FRANS DE
CONINCK).
3. Gavotte in orchest. (De l\Iorlay.',
4. Aentgi, j die stad, Lied te zingen door M. Edm. Bouchout,
met begeleiding in volle orchest. J. DUCLOS).
5. Voerdracht door den Heer D'IIOOGHE-BELLEMANS,
handelaar te Sint-Niklaais («Vaas f.
6. Eene s' Sotternie u, te spelen door liefhebbers.
Deuren open ten vijf-en-half.
De leden en hunne huisgezinnen aleer wordei. aanveerd.
Heeren van den bestierraad zullen aan de deuren staan.
ONDERDAG, 55 Februari hoorden wij in 't Davidsfonds 't vervolg van de voordracht van den
E. H. Lagac over Londen. Dit tweede deel was even
belangrijk als 't eerste, en de spreker heeft bij de leden de begeerte verwekt hem nog te hooren in 't vervolg.
Den zelfeden avond heeft M. Van Rolleghem-De Stoop ons
een kinderchoor laten hooren, getrokken uit Gluck's ijhigenie
in 7aztris; hij heeft ook een soprano cri alto-duetto van Mendelssohn doen uitvoeren en een lied van Schubert, insgelijks door
een goede sopranostem doen zingen. Dit was eene nieuwigheid,
die zeer aangestaan heeft. Dank weze hier gezeid aan den Toonkundige die ons oprecht goede muziek doen hooren heeft. Dank
zoo veel te meer, omdat hij vele moeite heeft moeten (toen om
zijn jonge zangers tot de goede uitvoering te bereiden.
ERSCHENEN bij Stepman, Oudburg, 30, te (.'ent '
een vijftig 'laanische liederen met zcittç en deels met
klavierbegeleiding. Prijs een frank en half. Daar staat
vele goeds in. 'k Zal er later nog van spreken als ik 't boeksken.
eens beter zal onderzocht hebben.
EN naanilooze lezer van de Gazette van Brugge
beknibbelt mij omdat ik niet en peize dat al
de politike vrienden eeuwig en ervig en op
alle zaken gelijk Hebben. Dat er onder deze zijn die de
Vlamingen als Vlamingen en als vlaamschgezind en 't
vlaamsch zelve weinig genegen zijn, is waar en bewijsbaar
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genoeg. Maar als het reeds zoo kwalijk is, in de oogen van
dien lezer zonder name, dat te zegger, wat zou het dan
worden moest men bewijzen met naam en stuk ? Maar 'k en zal
het niet doen. Daarbij 'k en spreke teaen geef,. maskers.
N de eerste dagen wordt de taarboek voor 1883 van
't I_)az'idsfolids uitgedeeld aan onze Leden. Zij zullen
er Brugge zien staan niet 2-0 leden : wij zijn reeds
tot 312 geklommen : zoodat wij (Ie tweede afdeeling des lands
zijn, als getal.
In het algemeen verslag over 1882, blz. 1X XIII tot XXXIX,
dus 7 bladzijden, zijn cr twee voor (_-nt. Wij verkrijgen alge -lijk tien drukregels.
'k En hel) de mengding. n nog- niet gelezen.
'k Vrage mij wat die 200 frank doet in de l)egrooting, als
inschr ijving op de t''Lzazntschz zoaeh!, waarvan wij algelijk altemale alhier 't abonnement moeten betalen als wij cie Wacht
hebben willen?
AKS heeft nog vier stukskens uitgegeven. Ilildegast,
drama in twee bedrijven, over de geloofs predikers
in Vlaanderen in cie jaren 800. Sint-Ii ruis A érmuis,
kluchtspel in een bedrijf. Beide zijn nog al wel. Maar Saks
moet oprecht zijne kluchten wat k iescher maken, en zijn taal
in 't algemeen veredelen ei. zuiveren. Zeer dikwijls vindt men
cr wat mengeling van u1 geijkte boeketnal is met stratetaal. IDialekt schrijven is wel als men niet te verre g:,at en in sommige
klankverbeelding, die te plaatselijk zijn, niet en valt. Maar
hoeretaal of strattjesvlaamsch dat en mag men nooit bezigen,
't en zij in leerboeken aan dit ljijzondcr vak der taaloefening
voorbehouden. Iiet drama C n egt .=; i.-1 heli ik nog niet gelezen ; maar wel de b'aheltaal. liet eerste derde van 't kluchtje is
goed. Maar clan vervalt het al met eens, en dient enkel nog om
Bruggelingen, Gentenaars, Antwerpenaars enz. l)elachelijk te
maken. 1)e verscheidene per=oc^ne.1 moesten DuitQch, Engelisch, Fransch, Italiaansch enz. gesproken hebben ; en die talen,
geschreven gelijk Vleesclhhouwer placht in R in.zart die I os,
in Vlaamsch met vreemde vormen gekopt of gesteert, hadden
de kluchte wonder verheven en recht geestig gemaakt. \\'aar
ik Saks, ik heischier dit stuksken. Abn. D.

UITSTAPJE IN I)E TIJDDSCHRIFT E N.
.LES PRÉ:CIS IIISTO1tIQUES 11'' 2 -- Fevrie'• 1853. «`ij he-

merken o. a. :
Io Dei rh' des Colonies dans les ancientzes »toitarc nies asiatiques, par A. Delattre S. J. D:: volksplantingen bestonden uit
overwonnen volkeren, die in andere streken vervoerd wierden
en hun vaderland met andere gevangenen, andere overwonnen
volkeren moesten verwisselen. Zij bouwden daar huizen, stichtten er huisgezinnen, wierden alengskens hun ballingschap
gewend, hielden de wacht op de grenzen an het rijk en ondersteunden hunne nieuwe meesters, de koningen van Assyrië en
Babyloniën, in hunne oorlogen en veldtochten.
20 Les origines de la wille de Liège par Godefroid Kurth
(Compte-rendu par le P. Ch. De Smedt). r; La forme primitive
du nom est Leudicus ou Leod icus, qui se rencontre aussi sous la
forme Leodius, et, dans les documents officiels de 814 a 8 53,
vicus Leodicus ou Letaticus........
u Leudicus est formé d'un radical barbare leed et d'une terininaison latine icus, et ne signif e pas autre chose que piihlicurs.

Leud (liad, liiid) a le sens de peuple dans les idiomen germ:;niques ; il se retrouve aujourd'hui dans le leute allemand et ie
lieden ílamancl avec le sens de gens , et son emploi dans la mênme
acceptiona l'époque mérovingiènne est attesté par le mot biei
connu de Ieitdes... .. Mais il y a encore le none de Legia. Legia
nest que le dernier terme d'une série de corruptions du nom
primitif...... I` cus Leudicus devenu cl'abord Lezidicus tout
court, ensuite transformé en I_endigaes, Lendius, Leudiiun
(Leudgium,) I,eugIum, Le,çinin et parallèlement en Leudica,
Leudia est arrivé la forme Legia (Ledgia, Legkien), pour étre
enfin appelé en patois du gays Live et en franCai s Lit' g ........ ii
Zou G. Kurth ook den ouden vlaamschen vorm Li:dike te berde
brengen om zijne aíleic:i•tg'te staven?
LE CONTEMPORAIN, nouvel e série, Lome 1, i Février i8S3.
Wij bemerken o. a. :
;

6o L'wnvre se•ola;'r•c de la h'évol,elion : les écoles contrali's dc
l'ctiz 1!Zir Pan JX par M. 1'abbé Allain. Het middelbaar onder-

wijs ent lukte niet beter als het lager onderwijs onder de fransche
omwentelinge. Ine leergang ciuurcle zes jaren : twee jaren voor
de studie der oucle talen, het teekeuen en de natuurkundige
gesehiedenisse ; daarna t wee jaren voor cie natuurkuudige
wetenschappen, en als cie leerlingen het weinig latijn dat zij
leerden vergeten hadden, twee jaren voor de letterkunde, de
geschiedenis en de algemeene spraakkunst. De leerlingen
rflochte.i de lessen kiezen die zij wilden volgen, en waren niet'
gedwongen c? e schole lei j te wonen. De scholen waren slecht
ingericht voor wat de gebouwven, de bekwaamheid en het
onderhoud riem meesters betreft.
2 , ' Un rtstendl« tomheazr dc St Luc cz E h Tse, par le Ii .1 . I)utan .
M. «rood, een engelsche oudheidskundige, begeert dat hij tot
Ephesen het graf van sint Lucas ondekt heeft. Daartegen lewijst cie schrijver dat de grafstede geenszins deze is van
sint Lucas, dat zij zelfs met den dienst of de gedenkenisse van
sint Lucas Teen gemeens heeft, dat cie os die er op gebeiteld
staat een koperen os verbeeldt. waarin men de martelaars verbrandde en de inartelie van sint Antipas herinnert die, gehoortig
van Ephese:n, eerste bisschop was van Pergamos.
1-1. S.

** Tn liet nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandsstraat te Brug e, lil de Statie, kan enen allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van (;roening'cez•elt
en der wijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. 11. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
* * 4I Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. , Goezenputstraat,
Brugge. De kluiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. I3:
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A . DL ZUTTERE-VAN lK ERSSC}TAVER.

^,et 6fab $ecj"cfí;nt aePe aE¢cbage. £e uiteer woont in be
)aviaftvaat, 2, te ?gcugge. 0rijs, op SoocIJanb te óetafen : Soor
15efgentanb 5 frank ; voor óuíteneanben ben poftptíjg eróíj. (den
kan ín fctJríjSen 8íj af be Portmeerter6 'g fanbs.
Xcottienfte daar.

aPfdaótcn.
4 (aart 1883.
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DAGKL APPER.

K heb onvrijwilligli k verledene weke
in mijnen Dagklapper leelijk gedoold
als ik zei dat het officie en de misse
van den zaligen Karel-den-Goede 't werk waren
van Pater Victor de Buck. Zoo had men
mij vermond, reeds over lange, en ik geloofde
het gemakkelijk omdat die misse en dit officie
zoo wonderschoon gemaakt zijn dat ze alles-

zins weerdig zijn uit de penne gevloeid te zijn
van den prince der nieuwe Bollandisten, Nu, 't
-

en is Pater Victor de Buck niet die ze opgesteld
heeft, maar wel Pater Van Derker, Rector van
de Residencie der Jesuiten te Brugge, en Postulator in de zaligverklaring van onzen goeden
Graaf. Ik herstelle geerne • de waarheid in die
zake : zooveel te meer omdat het nog een nieuwe
perel is aan de kroone van den plan die Hemel
en aarde bewogen heeft om tot de goedkeuring
van den eerdienst des heiligen Martelaars te
komen, en zonder wien er misschien nooit geen
questie zou geweest zijn van iets te durven vragen
van 't gene wij bekomen hebben.
Zondag 4 maart. Laetare, Half-vasten, Roozenzondag, Grave van half-vasten, Beggijnhof
kermis te Brugge, enz. in de voorgaande jaargangen.
't Evangelie, van de vermenigvuldiging der
vijf brooden, staat bij sint Jan, VI, i- 14. Daar
was toch zoo veel volk achter den Zaligmaker gekomen in een verlatene streke van Bethsaïda,
langs den overkant van 't meer van Gallileien
ook van Tiberiadis geheeten. Jesus kwam tot
die menigte, onderwees haar en genas de zieken

die meegekomen waren. Als de avond viel zeiden
de discipelen tot den Heere dat het tijd wierd
al die lieden weg te zenden, opdat zij slaping en
eten zouden zoeken in de dorpen en steedjes
rondom. Maar Jesus zei dat het niet noodig en
was, en dat zij zelf eten zouden geven aan dit
volk. Waarop Philippus antwoordde : zullen wij
dan voor twee honderd deniers brood gaan
koopen om al dat volk te spijzen ? Daarbij voegende dat men nog niet en zou toekomen met
twee honderd deniers brood om elk een kleen
beetje te geven. Twee honderd deniers, den
denier gerekend aan 97 centimen en iets, maakt
allichte 200 frank. Te Roomen, zegt Cornelis
a Lapide, wordt een broodje van acht tot tien
oncen omtrent het vierde van een kilo — als
de maaltijd van een man gerekend. Het brood ten
tijde van Zaligmaker kostte van 30 tot 40 centimen den kilo. In den winkel van een bakker te

Pompeï heeft men een brood gevonden omtrent
22 centimeters groot en van twee tot drie dikke.
't Is van 't midden naar de kanten sterrewijze in
achten getr okken. Alzoo kon men liet gemakkelij k in achten breken. Breekt men 't brood in
vieren, zoo heeft men een kwart kilo of de portie
van een man. In achten gebroken, geeft het
slechts halve portie'n.
Twee honderd frank brood, aan het achtste
van een kilo of halve portie genomen per man,
doet dus vijfduist lieden vermoeden, zoo het ook
staat in het Evangelie.
Na de maaltijd waren er nog bleeven genoeg,
zoo van de vijf roggen brooden als van de twee
visschen, om twaalf manden nog te vullen.

De cophinus w as eene mande die de hoveniers
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gebruikten. Daar wordt meer gesproken in -het
oud Testament van het canistrum dat een platte
rieten mande was zonder ooren, in 't grieksch
kaneon en kans geheeten, die men op 't hoofd
droeg, en, zoo te vernemen is bij Virgilius,
Aeneidos, V I I I. 179:
Tum lecti juvenes certatim araeque sacerdos
Viscera tosta ferunt taurorum, onerantque canistris
Dona laboratae Cereris, Bacchumque ministrant.

Het canistrum was als broodmand gebezigd.
De Joden hadden de gewente van een mande
meê te doen als zij op reine gingen. Zij deden
daar den overschot in van hun maaltijd en wat
hooi dat hun tot oorkussen diende 's nachts.
juvenalis, de roomsche puntdichter, lacht met
de armoede der Hebreeuwen, en spreekt van
hunne mande:
Judaeis quorum cophinus foenumque supplex,

zegt hij . Die twaalf manden hier zouden wel
doen peizen dat de apostelen er elk eene mede
hadden. De mande was armder van dracht als
de pera, eene soorte van reiszak die over den
schouder hong aan een rieme : neque geram
nc'que calceamenta. Gaat, zei de Zaligmaker tot
zijne discipelen, zonder reiszak noch schoen.
Vandage, 4 Maarte, sint Casimir. Den
Maarte, sint Gerasimos, eremijt. Zijne legende
staat in mijn eerste jaar. Dijsendag, 6, sinte
Coleta, Maagd.
In R. D. H., III. io6, is er gesproken van de
aankomste der Colettenonnen te Brugge.
De historieschrijvers en komen niet overeen,
in 't stellen van 't jaar dat de stichting te

Brugge plaats had. Daar zijn er die houden
voor 't jaar 1477. u Ende 's Zondags, ten laatsten dage van de maand !u Oegst, zegt Despars,
1 zoo Wijdde daar die Bisschop Ferry u de Cluny,
'S van Doornijk, 't nieuw klooster van de Colletten Zusterkens... , ter presentie ende jegenwoordigheid van den hoogen ende mogenden
Prince Maximiliaan ende der Princesse Mary,
zijne gezelnede, mitsgaders ook der Princesse
Margriete van Yorck, douarierige van Bourgonjen, te samen geaccompanjeerd ende vergezelschapt met al den edeldom van den hove. #t
Pater Sellier, der societeit 9-'esu, in'zijne uitgebreide levensbeschrijving van sinte Coleta,
die hij over een jaar of vijftien heeft gedrukt,
doet Katharina de Longueville en hare religieuzen twee jaar later te Brugge aankomen. Zij
kwamen hier toe, zegt hij, op 18 Maarte 1479.
Hierop vallen er bemerkingen te maken.

Een handschrift, bekend onder den naam van
^1 Zwarten Boek», dat bewaard wierd in 't klooster, geeft gelijk aan Pater Sellier ; en in een
ander ' handschrift uit de jaren i600, dat nog
bestaat, wordt ook 't jaar 1479 aangewezen
als 't jaar. dat de nonnen aankwamen te Brugge.
De religieuze die het schreef voegt erbij dat
dit geschiedde 32 jaar en i 3 dagen na de dood
van de heilige moeder Coleta. Daar de hervormster gestorven is den 6 Maarte 1447, valt
men juiste op den 19 Maarte 1479, op sintJosephsdag, die in mijn handschrift- aangewezen
staat aldus : #t suer un jour de S. Josehp vindrent
les seeurs au couvent, ii dat is: op een sint-

Josephsdag kwamen de zusters in 't klooster.
Al 't gene verteld is van de collatie in 't klooster genomen en van het noenmaal 's anderendags valt goed op 't jaar- 1479 ; daar dit jaar
sint- Josephsdag viel op den vrijdag na den
derden Zondag in den Vasten. In 1478 valt de
19 Maarte op Weiten-Donderdag, en 't en is niet
te peizen dat de Colettenonnen op dien dag
zullen in stad gekomen zijn.
Maar waneer wierd de kerke van 't klooster
gewijd? Pater Sellier houdt voor den 31 Maarte
1479, die een Zondag was, zegt hij. Hier is hij
mis. De 31 Maarte 1479 viel op den Woensdag
in de Passie-weke. Custis stelt den 3 Oegst 1477
en de schrijver van 't fransch leven van Moeder
Maria-Dominica houdt aan een dag, hij en zegt
niet welkeen, in Oegst 1479. Als 't waar is dat
't op een Zondag geschiedde, dan moet het in
1477 geweest hebben ; maar de - Colettinen en
waren alsdan nog te Brugge niet; was het den
3 1 Maarte, 1477, 1478 of 1479 dan en was 't geen
Zondag, ingezien in 1477 de 3I Maarte de
Maandag was in de Goj:-Weke, in 1478, de Dijsendag na Quasi-modo, en in 1479 de Woensdag
na Passie Zondag.
Wie zal er dit altemale klaar trekken?
Woensdag, 7. Sint Thomas van Aquinen,
kerkleeraar. Donderdag, 8, sint Jan de Deo.
Vrijdag, 9, sinte Francisca Romana, weduwe.
Zaterdag, 10, de veertig Martelaars van Sebaste ; ook sint Folbert, discipel van sint Amand.
AD. D.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
ET orchest-concert van 't Davidsfonds, zondag laatst
in de Concertzaal, is, volgens 't oordeel van al die er
waren, zeer prachtig geweest. Ook wist men geen
lof genoeg te spreken van M. Aug. Reyns, die zijn orchest zoo
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wel bereid heeft dat het met den besten uitsl ag de opening v an
den dans (ier Herschepping van Prometheus, van Beethoven,
gespeeld heeft. Dit stuk is nogtans moeilijk genoeg. De Gavotte
van de Morlay wierd ook zeer lief uitgevoerd. De toondichters
van Kent gij die stad en van Ilalletoren hebben ook redens
om te vrede te zijn over de uitvoering van hunne stukken. Onze jonge Frans de Coninck heeft eenc ware ovatie verworven. M. De Coniuck die eerst was in 't voorbereidend
concours voor den s' Prijs van Roonien t , is reeds een bekroonde.
toondichter. Zijn lied Balletoren heeft den prijs verworven in
den kamp ingericht door onzen 1? roederbonad . Maar 't was
zondag dc eerste keer dat M. Frans de Coninck een orcheststuk
door heil geschreven onder eigene leiding dctcl uitvoeren.
M. De Coninck zal, indien hij voortwcrkt, 't gene hij doen zal,
een glorie van de Prugsche mur..ijkschool worden. Men zal
welhaast nog beter kunnen oordeelen over zijn talent en zijne
wetenschap. Immers (te lf'laamsc h I71•()ed rbond is bezig eeiie
('otnmissie in te richten, die zal een Concert voorbereiden uitsluitelijk bestaande uit vei ken van M. Frans I)e t.:oninck. Dit
Concert zal plaats hebben omtrent. l' [.eilig-F31oec.ldag, zegt men.
Ik denk dat de Commissie reeds ten grooten (leele bestaat. 1)e
Brugsclie afdeeling van het Davidsfvnds heeft M. A ug. Reyns,
lid van het bestier, benoemd ons in h aren naam in die Commissie te zetelen. Men mag reeds van nu zeggen (lat de zaak
gelukken zal : want zondag laatst zijg (Ie leden van 't Davidsfonds vertrokken met de overtuiging dat M. De Coninck ten
volle de eere verdient die men hem doen wilt.
Daar M. D'Ilooghe-I3ellemans, onze spreker, door een
i.ware ziekte van zijne vrouwe in cie onmogelijkheid was te
)omen, heeft I. de Advokaat Herman I)e Baets, van Gent,
de goedheid gehad, al was 't op den laatsten ooaenblik, naar
1. ugge te komen. 1-[ij heeft ons een zeer schoone voordracht
gegeven, waarin hij de oorzaken v an den val van 't keizerlijk
i:ooinen en van de opkomst der barl)aarsche volkeren onderzocht heeft. Met Tacitus in dc hand heeft hij bewezen dat,
.villen wij niet vervallen in de diepten waarin de landen vervallen, gelijk Vrankrijk, die de roomfiche legisten- gedachten
aanveerd hebben, wij houden moeten aatl taal ere vrijheid : 't
overige zullen wij dan van 's zelfs bewaren.
Tot slotstuk hadden wij een Trio voor l;la« iep , viole en
cello : niity een der spelers vals de n Sottet.• nic „ uit sta(s. gegaan
was....
E.ES jaar viert Iper de j abel fee:;te van zijn vermaar-

den Tlrindag. Dienaangaande stond c.• als volgt in

het Viez u slblad van 1jSe,e n
„ F.ene commissie vuil afgeveerdigden der vier parochien van
stad komt gehaakt te worden, om cie ju':,elfeestc,n te chikken,
die in oegstmaand naastkomende moeten gevierd worden ter
eere van Onze Lieve Vrouwe van 'T'uine, patroones:. c van de
stad Iper.
S' 't En is niemand onbekend, dat he: op dien tijd vijf honderd jaar zal geleden zijn, dat onze voo: vaders aa:'gc.•and door
de Gentenaren en E ngelsche n, al de aan.tva;lc.n van den vijand
zegepralend afsloegen. Zoo godvruch`ig als dapper, rij hadden,
voór den strijd, door eene plechtige processie, etc :.Ln t en hare
sterkten aan' de allerheiligste Maagd toegewijd. N. <le overwin:li:ig, dankten zij hunne verlossing aan Haar. en stelden
de stad onder Hare bijzondere bescherming, ol:'kr :'en name
van Onze t i onn'e van 7'id'ne.
'S (:geheel in 't korte zullen de ledie^i der cOmfl!;: ::ie voor de
Jube lfeesten ten huize gaan van al (1 inwoner=, tin, 'í zij bij
inschrijving of giften, de noodige mi;l:lcls te vc ?.:.^:^ ::':c:n, om
,
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die beschikte feesten te vieren. Om aan de eenparige wenselieu
en de algemeene verwachtinge der Iperlingen te beantwoorden,

moeten die feesten alleszins weerdig zijn der Hemelsche Koninginne, patroonesse der stad, weerdig van onze liefde voor cie
vaderstad, weerdig van den ouden naam van Iper.
#+ Het is wel te verhopen, (lat ,Ie plaatselijke overheden
hunne welwillende hulpe niet zullen weigeren voor deze
schoone godsdienstige en burgerlijke feesten. Zoowel onder het
opzicht der stoffelijke belangen als (ier zedelijke, alles moet
het een wet maken voor iedcren Iperling, dien naalp weerdig,
% .in deel te nemen aan dit familiefeest.
H Verleden jaar, een zoon van sper, M. A. V andenpecre1)oo111, in zijn belangwekkend werk over 711iudag en t
l'rnrr,,.'e van 7u,,,', deed dezen wensch, die zeker de uitdrukkelijke wensch is der gansche stad.
u Het jaar 1883, schreef hij, zal in onze jaarboeken aangeteeke :ld staan als vijfhonderdste verjaringe van liet beleg cpn tle
verlossinge onzer stad in 1383 : Mlocliten (le kinders van lier
hen getrouwic toogen aan eerbicdweerdige overlev eringen, en
geelenken dat hunne vaders, vete: nigd door de edele gevoelens
vat stadsliefde en godvruchtige erkentenis, eertijds niet geestdrift cie luisterlijke feesten vierden van die honderdste c: j:.itrclagen van
-

-

TUIN D Gr EN ONZI: VROUW VAN TUINE. J•
IER-EN-ZESTIG numeros van cie Vlaa»msche 11 7ac t
worden kosteloos verzonden aan de secretarissen en
voorzitters der afdeelingen van het David "nd,.
Zoo schrijft mij cie opsteller van dit blad. 't Is wel.
A:1ZBETTA'S hersens wegen r, roo grammen.
D De geleerden, dip aan G oden :iele niet gcloo; cn,

hielden tot nu toe staande dat liet verstand van den
mensch juiste was volgens het gewichte der hersens. sedert

dat het geweten is hoe licht CTalnbetta's hersens bevonden tir aren en aan de middelmate of 1,323 grammen niet en kwamen,
hebben zij hun bladje moeten keerera. Het verstand hangt nlu
af van cie krulletjes en krinkeltjes (Ier hersens. De naaste ni.-Lan^l
zal het van iets anders zijn. I)e geleerden zonder God zeggen
altijd slat zij de \vancci.cl lesren en zij veranderen van leeriuuge
meer dan een zot van zinnen.
ir Gaat toen voort op hunne klaps'en verloochent uw geloove ! n zegt de t ,azette giant A ^n tn'r jk.

N 't zelfde blad staat er wegens de elektrike ver ic hring der treins

u Er wordt voortgedaan n.et allerlei proefnemingen
om de wagens der treinen met ciektrijk licht te verlichten.

't Is op de lijn van Antwerpen eiaar Brussel (lat de proefne.mingen geschieden.
„ Ine prol.uatie'ii welke gedaan worden, zijn met 't stelsel 't
welk onlangs is aangenomen door de maatschappij (ier lijnen
van (.)os'.-Vrankrijk voor de verlichting harer treinen.
# De verlichting wordt voortgebracht door eene nlachien die
in gang komt door de beweging van den trein zelve. Er is ook
in voorzien als de trein staat, of als hij zoo danig fel zou rijden,
dat (le verlichtings-machien te veel zou werken, waardoor cie
lampen zouden ontploffen.
ti I)e gedane proefnemingen zijn tot nu toe allerbest gelukt.
Verscheidene treins tusschen Brussel en' Antwerpen zij it op de
niet\re wijze verlicht. 1 let licht is zacht en gelijk, en men kan
oip jijt gemak tot de kleinste let terkens lezen. Ook is de nieuwe
verlichting niet kostelijker als de gaz. 1-let stelsel staat in ee oen
-
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bijzonderen wagen ; doch als neen het voor goed zou gebrulken, zal het in den fourgon niet meer plaats innemen als nu de
gazbakken.. is
E Gentsche Afdeeling van het D vid.+fonds heeft volgenderwijze een nieuwen prijskamp uitgeschreven.
a Aangemoedigd door den bijval, welken de letterkundige prijskamp, in 1882 door de Gentsche afdeeling van
liet Davids/ouds geopend, heeft gevonden, en overtuigd dat er
voortdurend behoefte is aan goede zedelijke tooneelstukken.,
geschikt om voor katholieke huisgezinnen en op prijsdeeliugen
van lagere scholen opgevoerd te worden, doet de Gentsche afdeeling van het IDavidsfunds eerren nieuwen oproep tot de
Schrijvers van Noord- ein Zuid-Nederland.
u Ziehier het programma:
5, De afdeeting verlangt:
blij- of kluchtIs i4' een stuk van een of twee bedrijven (liefst
, el) zonder vrouwerollen ;
zonder meisjesrollen, dit
,r 2° een blij- of klu(htspel, insgelijks
laatste geschikt voor prijsdeelingen ecner lagere jongensschool
en dcor de leerlingen der hoogste klasse op te voerent.
De keus van het onderwerp is vrij. Zedelijke strekking; en
schildering van zedelijke toestanden is eene hoofdvereischte.
„ Elk stuk moet vergezeld zijn van een gesloten briefje, dat
den naam en 't adres des schrijvers inhoudt, en op welks omslag
eene kenspreuk is geschreven, o1) den titel van het stuk herN

haald.
n De prijs voor het eerstgemelde is eene soni van zoo francs.
u Die voor het tweede, eene som van 5o francs.
„ De schrijvers der :.)ekroonde stukken zullen 25 exemplaren
ontvangen van hun werk, indien dit door het bestuur van liet
I_)ar'idsfnfds der uitgave wordt waardig gekeurd. Het bestuur
behoudt zich ook het recht- voor, eenige andere der bestgekeurde
stukken door den druk te verspreiden, in welk geval aan iederen
schrij ver twaalf exemplaren van zijn gedrukt werk zal geschonken worden.
behoudt zich
u De Gentsche afdecling van het Davids/ouds
den eigendom der door haar uitgegevene stukken voor den duur
van drie jaren, te rekenen van den dag der uitgave.
De andere stukken zullen de schrijvers op hunne aanvraag
teruggestuurd worden, te zamen met het briefje, hooger gemeld.
De mededingende stukken neoeten ingezonden worden aan
den ondergeroemden secretaris : het blij- of kluchtspel voor de
scholen uiterlijk op 31 Maart eerstkomende ; het andere uiterlijk
op 3o April daaropvolgende.
t 5 Februari
a Aldus vastgesteld in zitting des bestuurs van
S,

29 Maarte, waneer Dr Van Steenkiste eene wetenschappelijke verhandeling zal geven.
De elfste vergadering wordt erbij gèvoegd, op Donderdag, 5
April, waarin M. Luyssen liet tweede deel van zijne studie zal
voltrekken.
De eerste boek van 't jaar 1883 wordt rondgedregen.
Die begeeren in te schrijven, kunnen 't vragen aan M. Claeys,
boekhandelaar in de Steenstrate, no 83.
OOR de kijkers is 't breed, deze weke; maar mikraas voor de lezers. Nu, de printen staan gedrukt en
de uitleg volgt.
AD. D.

«TAAK 'T VLIEGEN WILT.

J lill. c 7nolle inenten, is eene soorte van vloek
voor is sakker (mille molle) menten a . Die stijf gezapig rijn, zeggen su2kermillemollementen.
Dat zegt wat dat menten is, maar niet wat dat
mille is en inolle.
Mille molle breekt den vloek, gelijk la in sakkerlamenten. Maar lament heeft eene beteekenis?
Sakker. mille is ook een vloek; en mille zou
wel kunnen duist beteekenen. X.
,

Een flesche botteljebier il, wat is dat en waar
zegt men dat?
5 En hij haalde van die botteilje uit gemuileband
in 't zilver en 't goud, erger of 't tabernakel van
Sinte- Bertens ; en als ge gedronken hebt van die
gouden kieremiere, ge zoudt stemmen voor den
duivel op 't schavot, zei er een daags na de kiezing.
,

A

1883.
,u De

Eerevoorzitter,

p BARON KERVYN VAN VOLKAERSBEKE,
d

a

De GeJiei mschrij ver,
a

A. SIFFER.

n

De Voorzitter,

H. DE BACKERE.,'

IJ hebben te Brugge in 't Davidsfond s, dezen winter
reeds vier feesten gehad voor de leden en hunne huis-

gezinnen.
2 October, waneer Lodewijk De Koninck kwant;
9 November, Sint-Maartensfeeste;
19 November, met de voordracht van M. Mues over Pompeï ;
25 Februari in de Concertzaal.
Acht avo dvergaderingen hadden wij reeds. Daar blijven
,

er, volgens programma nog twee over:

I S Maarte, waarop de E. H. Luyssen de geschiedenis zal
beginnen van den Duitschen Culturkampf, en

.*** iet liet nieuw ii.aziekmnngazijn van Gerard Vlietinck en
Cie luid .audrtroat te b'riigge, bij de Statie, kali men allerhande

vlaamsch, fransch en duitseh muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Groening/sez'elt
en der rijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
versvendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**. Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A. DE ZUTTFRE-VAN KERSSCHAVER.

fget Beab 8eefd1ítttt afee aEeebage. £e uiteer woont in be
fflart' aftVaat, 2, te ZCU99C- 10eito, op Soovqattb te óeEafett : Soor
15efgenfanb 5 frank; Boot óuítenfanbett ben pofEpruj8 er8íj. men
kan ínjc15ríjSen 6í; af be Poftmeerter6 's eanbe.
>

J(cfittienftc 3aar.
f

o
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ONDAG, II Maarte 1883, Passie-Zondag ; te Brugge, Potteriekermisse. De kruisbeelden zijn gedekt tot
binst het officie van Goeden Vrijdag ; de heiligenbeelden tot Paaschavond. Sint Vindicianus.'
Deze \ eke hebben wij : Maandag, 12, den dag
van sint Gregoris-den-Groote, schoolpatroon;
dijsendag, 13, sinte Euphrasie, maagd ; woensdag, 14, sinte Mathilde; donderdag, 15, sint
Longinus, die het herte Cliristi opende aan 't
kruis ; vrijdag, i6, sinte Eusebia en feestdag van
Onze Vrouwe van de zeven Wee'n ; zaterdag,
17, suite Geertrude, abdesse van Nijvel, dochter
van den zaligen Peppin van Landen, en sint Patrik, den grooten patroon van Ierland.
Den 17. Maart 1577, sterfdag te Sint-Omaars
van den eersten bisschop dezer stad, den doorluchtigsten Heer Gerardus D'Hamericourt. Hij
kwam ter wereld in het omliggende van Luik in
1504, uit edele ouders, en ontvong in 1519 het
Benedictinerhabijt, in de abdij van Sint-Bertens
te Sint-Omaars. Na overste geweest te -zijn te
Arques bij Sint-Omaars en later te Sint Winoxbergen, vierd hij verheven tot de weerdigheid
van 9sten abt van Sint-Bertens en ontving den 3
Juni 1545, de wijding uit handen van heer Robrecht Pepin, abt van Clairmarais. Hij koos tot
zinspreuk- zijns wapen u festina lente n en
nam zoodaniá het welzijn zijner abdije ter herte
dat er geen dag voorbij ging zonder dat hij er
eenige verbetering in voerde, het zij voor 't geestelijk of het tijdelijk. Allen die over hem geschre-

a ffie ^ onba .

II

C haart 1883.

ven hebben, spreken van hem met den grootsten
lof. Alzoo Lucas Brugensis, deken der hoofd .
kerk van Sint-Omaars, noemt hem u eenen der
verlichtste princen der H. Kerk. u Hij woonde
de kerkvergadering van Trente bij en nam er
deel aan de voornaamste verhandelingen.
Keizer Karel V, alvoorens afstand te doen
van zijne weerdigheden kwam in 't gezelschap
van zijnen zoon Philip II, vaarwel zeggen aan
de inw oonders van Sint-Omaars en nam alsdan
zijnen intrek in Sint-Bertensabdie. Abt D'Hamericourt beviel uitermaten aan Koning Philip II,
die hem benoemde tot eersten Bisschop van het
nauwelings opgericht bisdom van Sint-Omaars
in vervanging van Wilhem De Poitiers, vroeger
Proost der collegiale kerk van Veurne en later
predikant van Keizer-Karel, die weigerde die
weerdigheid te aanveerden of die, zoo als andere
beweren, kwam te overlijden vooraleer hij er
kon van bezit nemen. Zijne benoeming was

vergezeld met eenen zeer vleienden brief van
den koning in welken hij onder andere zegt:
a 2 "ous soltvenant di bon zt'lc que vous avetourjours montré au biel pziblicque et à Pendroit
de. la di te rel ZgZon, nous ac'ons bien voulu nornier à 1'e^vcsclrié de Saint-Omer..... soub: espoi r quc vous y acqui tterez si biet que Dieu y
sera lionoré et scrvy, et soja peitple . instruict
et adininistrê, comme convient cl oircz que ere

ceci', nous ne facliio,zs aucun doubte. p Paus
Pauwel IV bemachtigde Geeraart D'Hamericourt de abbatiale weerdigheid bij de bisschoppelijke vervoegd te houden. Hij wierd gewijd te
Brussel door den Kardinaal Aartsbisschop van

"4q.
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Mechelen Perennot de Granvelle en wierd ' te
Sint-Omaars ingehaald den Zondag io October
.

1563 . Alles wat hij ondernam had tot oogwit
den geestelijken en tijdelijken voorspoed zijner
toevertrouwde schapen. Hij gafeene schuilplaats
aan menige kloosterzusters en kanoniken van
Terenburg, hij kondigde de wetten der kerkvergadering van Trenten in zijn bisdom af, was allerwaakzaamst in het uitroeien der misbruiken.
Met 7 Februari 15i4 bracht hij het gebruik in
van den Roomschen Brevier bij welken hij een
Propriuin voegde van zijn bisdom. Zijn ijver
scheen voornamentlijk uit in het bestrijden der
ketterie'n. Hij trok ten dien einde eenige geleerde
priesters der Hoogschool van Leuven in zijn
bisdom aan wiens hoofd heer ende meester Jan
Six stond, die zijn opvolger wierd op den bisschoppelijken zetel. Hij was een ware vader der
armen en bracht menige liefdadigheidsgestichten
tot stand, waardoor hij den naam kreeg bij het
volk van Prélat -Foudateur, dat is te zeggen den
« stichtende prelaat. t'
Den 6 November i 56 kocht hij te Poperinghe
een huis genoemd den Wildeman en maakte er
eene stadsschool van. De heeren van het magistraat beslooten uit erkentenis bij elke inhulding
der abten van Sint-Bertens op te dragen ei zone
paire de cllapons et nu distiquc mention faisa,at
de la dicte liberali tc de Messire Gérard d'LIaxmifricort Invers la dicte villa di Poperiiablze.
,

In 1561, stichtte hij met de inkomsten zijner
abdije een collegie voor arme jongelingen en
begiftigde het met een groot getal beurzen. Men

De Borgia missis ad Reverendissimum litteris
15 lul i i i 567 ratana lzabu i t et collegi um A udomarense nuzneravit in reliquis collegiis societatis
et Reverendissimum in fundatoribus.... Optirnus
Episcopus ad nulla alia ƒocietatem adstrinbere
voluit quatn institutionem suorum peruperum. u
-

Dit collegie nam zeere toe en telde in 1568
reeds twee honderd leerlingen. De weldadige
bisschop liet de paters Jesuiten op zijne kosten
eene schoonti kerk bouwen, welke hij God toewijdde, onder de aanroeping van zijnen patroon
sint Gerardus, bisschop en Martelaar van het
order der Carmers, op den 24 September, feestdag van den heiligen zelf. Op hemelden dag aan
het offertorium der pontificale hoogmis kwam
pater Rector aan het hoofd zijner paters eene
brandende keers opdragen benevens een stuk
verzen waarin 's bisschops milde stichting naar
weerde geloofd was. Jaarlijks tot aan hunne
suppressie bleeven de Jesuiten uit herkentenis
de eigenste opdracht doen aan den abt of aan
zijnen plaatsvervanger, die op Sint-Gerardusdag in hunne kerk de hoogmis kwam bijwonen.
Hij begiftigde de Jesuiten met kostelijke kerkornamenten, met eenen orgel en gaf hun op het
einde zijns levens zes-duist guldens neet zijn portret en wilde in hunne kerk begraven worden.
De bisschop nam zoo dapper de bekeering der
ketters in zijn bisdom ter herten dat hij er vijfduist vijf honderd tot het katholi j k geloof terug
bracht.
Hij stierf cde kostelijke dood der rechtveerdigen in het bijwezen van den Rector der Jesuiten,

-

noemde liet u C ollc^ e des Pau-vres Boursic'rs t ic

zijnen biechtvader, te middernacht op den

Saint-Bertii H en liet bleef bestaan tot aan de

zondag L actare 1577 (17 Maart), in het 33 ste jaar
zijner abbatiale bestiering en liet 14ste zijner
bisschoppelijke. Op sint -J oseplhsdag wierd bisschop d'Harnericourt's lichaam gebracht naar
de abdiekcrk en ten toog gesteld in Sinte-Bertenskapelle, die gansch in 't zwart behangen was
en niet groote wassen keersen verlicht. Den 21
wierd liet clloor waarts overgevoerd en men
zong er de viáilie'n der overledenen. Omtrent den
twee'n kwamen de kanoniken der hoofdkerk vergezeld met 50 toortsendragrs. Van wegens
Sinte-Bertensabdie gingen er ook vijftig mez.
In de overvoering naar de hoofdkerk wierd het
lichaam beurtelings bedregen door de kanoniken
en de abdieheeren, en de stoet was vergezeld
door de verschillende kloosterorders, liet majistraat, den edeldom en eene volksmenigte zon der weêrgade. Er wierd graan en bier uitgedeeld aan de armen. Van de Kathedrale bracht

fransche omwenteling. De laatste regent was heer
Amatus Dufour, in 1845 onderpastor gestorven
van Sint-Niklaaskerk te Boonen aan de zee.
Ten jare 1573 richtte hij insgelijks een collegie
op te Leuven, ten voordeel: der kloosterlingen
van Sint-Bertens die begeerden de lessen der
hoobeschool bij te wonen en er de graden te
ontvangen. Men liet er ook kosteloos de beurzeniers studeeren. Dit collegie wierd den 7 Juli
1627 verkocht aan de Oratoren. Hij vroeg aan
den H. Franciscus de Borgia, . alsdan generaal
der Jesuiten, om van hem eene stichting te verwerven in Sint-Omaars. Nog eens wierd zij
gedaan op 's bisschops kosten, die wilde dat
gezeide paters zoowel armen als rijken in hun
collegie zouden aanveerden. Dienaangaande leest
men in een handschrift der Jesuiten van SintOmaars : u Ouai;Z fundationem Pater Gencralzs

-
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men het lichaam ten Jesuiten alwaar het begraven wierd te midden den choor, onder eenen
grooten witten marmeren steen, met liet volgende opschrift :

S, RUUD ct Piissi,nus I)oltZlbzis D. Gc1-ardlus ah
J1b7Jb'r-icc1irt, .!'ri l/ills EplSwOJJTs A lc(1ohaczrt.'iiSis
idcinglle A bl.'cns iuuclyti lrtomastcrii Si Bertini,
atgltc' fnindator- hrrjzis Collegii et tcnz l2 Socicto/is 7c'sii, nccnon p[1nperum stuudiosor um Collee ? t Jie1'tl n ani ; sepell enldl ,1.111 corftoris, locum
Slb"r itill, p e.' Ilic' sil'i ele 1 t, anno Doillil1i I 577,

111£,llsc JIrr1•tio, quem sacer clerus et religiosi
1'(rt7's . ?ertinierui, cztglic Collegii Societatis
7(:'slt, Ihoc tll111ulo moestl posnerunt, ut o^1tim
fl!'lfj(lt)l-is tfc'Votiofli ew ninnifacentiac satisf.ic.4'1, •:lÍ, Pi-() CiljitS anZllmac Se?ll/l tcrnla qutete, c 1r -

stiO/rc.' lCc-ty -, ora i-elia iosc Cllristlrl/i Doin num
naost1 .11 all . 11

Hetlichaam van bisschop d'llamericourt
zvierd, 1)i' de negentig jaren na zijne dood, gansch
(ongeschonden gevonden, blijkens de chronike

der paters Jesuiten: # Cor jlnsfundatoris reftertum
es t Znt[ '1'1111Z post nonagtntaantioscirciter (166-).
Is het waarlijk niet jammer dat er Hedendaags
in gansch Sint-Omaars niet meer het geringste
gedeiikteeken te vinden is van eenen man die
zooveel ivoor die stad gedaan heeft?
Onder de verscheidene kloosterlingen die
abtd'1-Iamerieourt in Sint-Bertens aanveerdde,
wil ik er eenige slechts opnoemen. Lambreclit
d'Avre die, na Proost geweest te zijn te Poperinghe, prior stierfv,an Sint-Bertens, den 2 Mei i jo.
-- Adriaan I)rieux of Driutius, geboortig van
Castiel, eigen broeder van den doorl uch tigsten
lieer `emir ius, eden bisschop van Brugge, wierd
de:n eigensten dam aanveerd. I-Iij wierd superior
der abdie , en men vond heil dood in zijn bedde,

rlen 23 september r588. --. Arthur DoresI nnieuulx, proost gestorven der Sint-Bertenslieeren
te Poperináhe, den 17 Februari i 5%i • --- Cllristiaan Van I:)ale, van Kortrijk, overleden in 1583.
._ Jacob (Ie Mametz, van Veurne, proost gestorven te Moere den 26 der kortemaand 1636 in
den ouderdom van 8o jaren. AD. D.

DE ZONNE 1.

R dienen eerst eenige kleene bemerkingen gemaakt te worden. Daar
Zijn eenige dingen nopens de zon ne, die
i. Voordracht gegeven, den r8 januari 1883, aan de leden
der Brugsche afcieeling van het Davids/ouds.
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zeker zijn,'t zij van de grootte, van de afstanden,
enz. Dat en wilt nogthans niet zeggen dat de
getallen, die deze maten uitdrukken, zoó juiste
zijn dat het geenen voet en schilt. Het kan somtijds uren en uren schillen, om niet te zeggen
honderd en honderd uren ; maar dat verschil is
geheel onbeduidend op zulke schromelijke groote
afstanden of lengten.
Sommige dingen schijnen overdreven, schoon
zij wel zekerlijk en duidelijk waar zijn en
door geleerden aanveerd. Wij mogen niet moeielijker zijn dan de sterrekundigen zelve en
wij moeten ze gelooven op hun woord. Want
moesten wij alles gaan bewijzen, en, om u alles
te doen gelooven, achter de zonne gaan en ze
hier voor u stellen, 't ware moeielijk van dezen
avond nog weder te zijn.
Gingen wij te voete naar de zonne, en twaalf
uren daags, wij zouden aan onzen Heer moeten
vragen dat Hij ons nog 8750 jaar late leven. Om
er te peerde achter te gaan, zouden ik wij 1750
jaar moeten op weg zijn, bij gevolg omtrent twee
keeren zoo lange als dat Mathuzalem zaliger geleefd Beeft. Met den sneltrein en in de veronderstellingdat de trein nog niet eens en ontriggele,
zouden wij 292 jaar noodig hebben. En lieten wij
ons geheel gewillig op een gewoon kanon steken
en naar de zonne schieten, dan nog zouden wij
12 jaar lang tusschen zon en eerde vliegen.
Ten anderen, wij en zouden de zonne maar geheel slecht kunnen dragen, zij en zou in deze zale
niet kunnen ; en ware dat al nog mogelijk, wij en
zouden niet te vi-eden zijn over den bewezenen
dienst, want wij zouden allen levende verbranden, zonder den tijd te hebben van te vluchten.
`%/ ij kunnen, wel is waar, aan ons zelven
vragen : lloe is liet toch mogelijk dat de sterrekundigen vele zaken kennen, waar wij hoegenaamd geen doen aan en zien, die schier boven
'S menschens bereik zijn ? \Velke werktuigen mogen zij daartoe gebruiken ? Waarop steunen zij
hunne rekeningen ? Maar al cie twijfelachtigheden bewijzen eèn dingen : niet dat al die ontdekkingen geen waar en zijn, maar alleenlijk dat de
menschen, die de ontdekkingen gedaan hebben,
moeten veel verstand hebben, dat zij vele hebben
moeten werken, dat de wetenschap hedendaags
grooten voortgang gedaan heeft. Eiwel dat alles
is geheel eenvoudiglijk waar, en 't is daar al
mede.
Eindelijk, daar vallen eenige dingen te zeggen
die niet zekerenzijn.'t Zijn alleenlijk waarschijnlijkestelsels, sommige omstandigheden uitleggen.
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de, die toch wel zeker bestaan en wier oorzaken tot
hiertoe nog niet stellig gekend zijn. Voor hetgeen die waarschijnlijke stelsels aangaat, gij
moogt er juiste van gelooven wat gij wilt.Wij en
gaan natuurlijk niet al de stelsels geven die voorgehouden geweest hebben om het eene of het
andere uit te leggen, want dat zou ons te verre
brengen, en het is hier de plaats niet om al de
redens te geven waarop het een of het ander
stelsel gesteund is. Wij zullen alleenlijk zeggen
wat ons meest voldoet en als waarschijnlijkst
voorkomt.
Nu, ter zake.
Daar zijn geene menschen op de wereld, 't en
zij de blinde, die niet genoeg van de sterrekunde
en weten om de zonne van al de andere hemelsche lichamen te kunnen onderscheiden.
Waarvoor God de zonne geschapen heeft,
iedereen weet het ook. 't Is om licht en warmte
te geven. Dat zijn weldaden van den Schepper,
waarover wij moeielijk met nauwkeurigheid
kunnen oordeelen, omdat wij er om zeggens geheele dagen te midden in zwemmen.
Om wel te weten wat de warmte is moeten wij
de beschrijving lezen dier ellendige streken, waar
de strenge wintervorst als voor eeuwig zijnen
grijswitten dekmantel aantrekt van sneeuw en
van ijs.
En om wel te verstaan wat het licht is dat de
zonne ons zoo mildelijk schenkt, zouden wij
moeten te midden het volk zijn dat de uiterste
noordpalen van de wereld bewoont. Wij zouden
er moeten zijn den dag dat de zonne voor den
.

regen op de eerde vallen en aan het land de
noodige vochtigheid verschaf en.
Die wind wederom, die ons den weldoenden
regen aanvoert, is ook door de zonne veroorzaakt. Immers het gebeurt somwijlen dat de
zonne, eenen langen tijd op eene streke schingende, de lucht zoodanig verwarmt dat deze zoo
licht wordt en eene zoo groote uitdrijvingskracht
wint dat hij met geweld opstijgt en langs alle
kanten nedervalt
de koudere lucht en deze
voortdrijft.
Ondertusschen is de koudere lucht, die
nevens de verwarmde streke was, langs alle
kanten ingedrongen om de plaats te nemen van
de opgestegene warme lucht, en vandaar een
tweede soort van wind, voor richting en voortzetting, geheel tegenstrijdig met den eersten.
't Is de zonne nog, die in de zee die machtige
stroomen te wege brengt, die geheel den Oceaan
doorkruisen : van den eenen kant stroomen van
warm water uit de warme streken der evenlijn ontspruitende die de ijskoude poolstreken
gaan verwarmen ; van den anderen kant stroomen van koud water, die in de poolzee'n ontstaan, de heete kusten der warme landen gaan
verkoelen.
't Is de zonne die het leven mogelijk en aangenaam maakt.
't Is de zonne die het nuttigste en het noodigste
schepsel is dat God voor den mensch geschapen
'heeft.
En bemerkt het wel, de zonne en is ons maar
zoo nuttig omdat zij juist is hetgeen God ze miek.
-

op

laatsten keer hare schijve aan den diepen gezicht-

Ware zij meerder, gave zij meer warmte, ware

einder toont om dan voor eenige maanden verdoken te blijven en de menschen in eenen eindeloozen nacht te laten verkeeren.
De zonne geeft ons meer dan warmte en licht,
zij geeft ons het leven. Zonder haar, zouden de
planten niet kunnen wassen bij gebrek aan licht
en aan warmte ; geen planten, geene dieren;
bij gevolg geene menschelijk eten, bij gevolg geen
leven.
't Is de zonne die maakt dat het water van de
beken en de rivieren en bijzonderlijk van de zee
in dampen opstijgt. Die dampen vergaderen in
hoogere lagen. Door de koelte veranderen zij in
fijne waterdruppels en vormen den weldoenden
dauw of de wolken. De wolken worden door den
wind boven het vaste land gedreven, en komen
zij in nog koeldere plaatsen, daar ontstaan
grootere watterdruppels die onder vorm van

zij dichter bij de eerde, alles wat bestaat zou
verbranden.
Ware zij minder, gave zij min warmte, ware
zij op grooteren afstand van ons, alles wat bestaat
zou vervriezen, verdroogen en verteren..
De zonne is van de eerde op eenen gemiddelden afstand van dertig millioen uren en 't is
daarom dat zij ons zoo kleine schijnt.
De doorsnede der zonne is gewillig io8 keergin
zoo groot als die der eerde, dat maakt
1,377,452 kilometers. Bijgevolg ware de zon een
bol van eenen meter doorsnêe of hoogte, de
eerde zou maar in evenredigheid verbeeld worden door eenen marbel van min dan tenen centimeter doorsnée.
De eerde van uit de zonne gezien, ware niet
meerder dan eene gewone planete die wij
's avonds in de lucht zien ; zij ware, om ziens, een
bolleken van 4 tot 5 millimeters dikte.
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De oppervlakte der zonne meet omtrent
6,o 32,900,000,000 vierkante kilometers en
hare inhoud I,393,350,000,000,000,00o kubieke
kilometers. Daar is bijgevolg in de zonne plaatse
genoeg om er 1,300,000 bollen in te plaatsen zoo
groot als de eerde.
Daar zijn cijferaars die verduldigheid genoeg gehad hebben om het gewicht te zoeken
van de zonne. Zij hebben gevonden dat haar
gewicht, in kilogrammen uitgedrukt, moet verbeeld worden door een getal van een-en-dertig
cijfers.
In hetgeen ik kome te zeg g en veronderstelle
ik reeds dat de zonne eene rondachtige bolle
vormt, juiste gelijk de eerde. Als wij nogthans
de zonne met bloods: oogen bezien. schijnt zij
ons niets anders te zijn dan serre rondvormige
schijve of plate.
Mier dan eerre eerste en belaljgrljb, vrac;e : is
de zonne wel zekerlijk een rondachtige bol ?
,iet is zekerder ; en ziet hier, onder ander,
etsje geheel eenvoudige proefneming die liet
bewijst.

Neemt een werktuig

:Dlilie• I i1reil

benaamd.

Hoe klcene de vergrooting is die de glazen
geven, gij zult rechtuit op de schijve der zonne
verschillige vlekken bemerken. 't Is waar, gij en
zult voor den oogenblik niet beletten dat die
vlekken van plaatse veranderen. `vacht een of
twee dagen en gij zult ondervinden dat de ontwaarde vlekke geschoven is naar den westkant
toe. Doet de proeve verschillige dagen reke en
gij zult niet meer twijfelen of al de vlekken
drijven op de zonschijve vaal den Oostkant naar
den Westkant.
Teelent (sen tl_ tl aan op den w elkcn gij den
cer',tcn keer eerre vlekke ondekt hebt op den
uitersten boord van den linkergin kant. Vervolgt
die 'lekke: achter omtrent 13 ',' dagen zult gij
ze v inden langs den anderen kant oir l:ct punt
te verdwijnen.
Goed, maar behoort die vlekke wel zekerlijk
aan de zonne toe ? Zijn die vlekken niet voortgebracht door liet een of het ander slag van
zwervende lichamen, van de zelfde stoffe als de
planeten of steertsterren, die rond de zonne

draaien, en tellen n]ale dat zij er voorbij gaan,
eene zwartachtige plekke op de zonne afteeken ?
Ei el, die veronderstelling is onmogelijk.
-

want waren het du danige lidhamen, liet ware
ten eersten nog al raar dat zij allen juist den
zelfden tijd zouden bezigen om de zonne voorbij
-
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te gaan. Ten tweede, zij zouden eene ronde
beschrijven, meerder dan den ontrek der zonne,
en zouden bijgevolg langer onzichtbaar zijn dan
zichtbaar. Men ondervindt integendeel dat de
vlekken allen juist den zelfden tijd van 13 ';
dagen bezigen om w ederom aan den oostkant
te verschijnen.
Indien die vlekken aan de zonne zelve toebehooren dan is de zonne hoogst waarschijnlijk
een ronde bol ; maar dan ook moeten die vlekken
noodzakelijk van vorm veranderen, naarmate
zij dichter bij de kanten gezien worden. De
hoogte moet dezelfde blijven, maar de breedte
moet verminderen ; 't en kan ijlaar in 't midden
zijn dat de vlekkc gezien wordt in hare gelleele
en ware grootte.
Ook, nog eens 't is juist hetgeen telen gen;akkeiijk kan bestatigeil.
Bijgevolg de zonne is geene platte schijve,

naar wel z :leerli k eerre ronde bolle. En lioe
helder klaar zij ons schijnt, toch draagt zij
groote en menigvuldige vlekken. Die vlekken
dr aaien rond en zijn een onwederiegbaar bewijs
dat d e zonne op slaar zelven draait.
IIiaar hoeveel tijd heeft zij noodig oIjl tenen

toer te doen ?
De vlekken bezigen omtr ent 1 ';' dagels ons
van den oostkant naar den w estkant te gaan,
zij zijn ook i 3 '/, dagen onzichtbaar ; en achter
dien tijd verschijnen zij tvederonl aan den linkeren kant. Daaruit schijnt te volgen dat de zonne
op haar zelven draalt in 27 dagen.
T ogtllans ei dient in opmerking genon]::n tc
2

worden dat de eerde in een jaar rond de zonne
draait. \Vanecr clan cciie vlekke recht voor de
eerde gekomen is, 't is te zeggen wanneer zij
juiste in het ni cld n der zonne is, zal liet eei1cr^
zekeren tijd duren eer dat cie vlekke juiste wederoni opa de zelfde plaats komt ; nlar ondertusschen is cie eerde verschoven zoodanig dat
die vlekkc nu niet recht voor de eerde meer en
is en zoo zal de zonne nog eens eis tijd moeten

op haar zelven draaien eer de vlekke, van op de
eerde gezien, in het midden der zonne schijnt.
Eis daar neen weet hoevele de eerde haar dagelijks ten opzichte van de zonne verplaatst,
heeft men kunnen rekenen dat cis: zonne eigentlijk maar vi;f-en- tci•intig; dagen en half bezigt
om op haar zelven te draaien en dat zij den dag
en half, die ov erinlijf`, noodig heeft om ll tel,
opzichte van (ie eerde, die ouds'► tuscheil verschoven is, de vlakke in de zelfde richting te
brengen.
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Zie fig. I op blz. 109. Z verbeelt de zonne en E
de eerde. Beide die lichamen draaien in de richting door de pijlen aangeduid; V verbeeldt de
plaats eener vlekke, B de plaats van eenen proefnemer op de eerde. Binst dat de zonne eenen
keer op haar zelven draait, vergaat de eerde van
E tot - E': dat geschiedt in omtrent 25 1 /, dagen.
Maar dan is V in het midden der zonne niet
meer voor eenen toeschouwer die in B' staat :
de zonne zal nog moeten draaien van A tot A',
dat maakt omtrent i '/. dag.
Vervolgt. E. v. R.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

DE BLINDE. (Kinderdichtje.)
Een blinde man daar buiten staat
smeekt om een stukje brood,
een- kindtjen hem ter zijde gaat,
zijn oogsje is dof en dood.
Het groene woud, het zonnelicht,
de bonte bloemenpracht
en zijn niet meer voor zijn gezicht
voor hem is't altijd nacht.
Gij, g'hebt twee oogsjes klaar en fijn
en velen moed daarbij,
ge ziet den helderen zonneschijn,
kunt springen vrank en Vrij.

Antwoorde op Vrage no 4 van Rond desa

Heer-d X X I I, 278.
Er wordt gevraagd naar zeisels en geplogentheden die met den eeredienst van sint Antonius
in verband zijn. Dienaangaande staat er het
volgende te lezen in de Audenaerdsche Mengelingen, Audenaerde 1845, Ie Deel bl. 269:
ir Consent omme St. Anthuenis Veerkins in
Audenaerde te laten loopen.
Jacop van der Varent, Jan van Seclyn, ende
huere gheselen, Scepenen nu wesende van der
stede van Audenaerde, hebben ten neerensten
versoucke ende'vervolghe van den Commandeur
ende Procureur van den Religieusen ende ziecken
van der kerche, huuse ende hospitaele van
Mijnen Heere St. Anthuenis van Belle, bij adveue van Arent van den Oesthende, Poortbailliu, in de absencie van Jan Isaac, Hoochbailliu, gheconsenteert ten behouve van den
seleen te moghen ghehauden te werddene ende
te gane binnen der selver stede ende hare veyhede, zesse veerkins van St. Anthuenis, met
bellekins naer oude costume, niet jeghenstaende
den edicte ghepubliert den XVen dach van Hoymaent, anno XVC XII, zulcx ten wederroupene
van Scepenen, indien het noodt zij ofte hemlieden
goet dunct, bij vreesen van weecken tijde ofte
pestilencien.
n Actum den VI I ln van Maerte, anno X Vc X I T.»
't Schijnt dat men tot Ingoyghem, anders gezeid Yveghem nogoude zeisels vertelt aangaande
de aanroeping van sint Antheunis : wonen er
geen zandters al die kanten om die schatten te
vergaren, die misschien anderszins met zoo vele
kostelijke zeisen en zoo menige oude costume,
voor altijd zouden vergeten geraken ? M.

Den Heere zij dan dank gejond,
dat ge oogsj'es hebt en ziet!
Omdat gij frisch zijt en gezond
vergeet den blinde niet!

Uit 't Dititscla.

P.

II

VAN HIER EN VAN ELDERS.
E Zusters van den H. Vincentius a Paulo stellen een
schoon gebouw op cie Wijngaardplaats. Het is in
Brugschen stijl, en goed van opvatting, in roó brijken
en blauwen arduin. Maar 'k vrage mij waarom de gemetste
schcorbogen tot ontlasting van de bovenzulten der vensters in
eène breedte boven geheel de venster rekken, en niet, gelijk
eertijds gesteken worden. Onze voorouders staken alsan twee
boogskens, boven de vensters die twee vakken hadden, een
boven elk vak. Dat onze voorouders dat deden, is reeds een
eerste reden om het ook nog te doen : want ze wisten wat ze
deden ; en, hadden zij er geen goeds in gezien ze'n zouden niet
eeuwen lang, hun stelsel gevolgd hebben. En luistert naar hunne
redens. Die bogen die daar nu over beide venstervakken gesteken worden, zullen geheel zeere plat vallen onder 't gewichte
van het metselwerk dat erop gebouwd wordt, en dan en zullen
ze natuurlijk de bovenzulle der vensters niet meer ontlasten,
integendeel. Als men boven elk vak een boogsken steekt, dan,
't is waar, en is 't middendeel der zulle niet ontlast van haren
vrecht : maar ook, als er steenen kruisen in de venstergaten
zitten, gelijk het hier gedaan is, dan is dit middenpunt van den
bovendrempel geschoord en 't en moet niet ontlast worden.
Wat het uitzicht aangaat, 'k moete zeggen dat die bogen in
eene steke, de ooge niet en voldoen. Is 't misschien omdat
zij ook voor den geest, zoo ik kome te toogen, niet logijk
en zijn ? 't Is mogelijk : maar zij stooren de oogen. Ge hebt
daar eene venster voor u, verdeeld in twee'n door den kruisstaander, verbonden met de venster van erboven met twee•
randbogen, waarboven nog eens een venster staat, ook in
twee'n gedeeld ; en dweers door dit opgaande stelsel van twee
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hestanddeelen, loopt er al met eens ene eenige boge. Men vat
dat zulk een bouwwijze niet welluidend fijn kan, omdat er geen
eenheid van gedacht en van uitvoering in is.
Ik verzoeke den lezer te willen verstaan dat clie kritiek
maar op een klein puntje valt, en ik herhale dat het geheele
goed van opvatting is, en 't plan ook opperbest wordt
uitgevoerd. 't Vare misschien nog tijd die schoorbogen te
veranderen.
ET liatndelsbfcad van Antwerpen zegt dat M. De
Jans, van Sint-Andries, zonslag, maandag en dijsendag laatst 47 sehilderie'n ten toog gehangen heeft,
die hij geschilderd heeft binst zijne kunstreizen sloor Italie.
't Is te hopen slat wij deze hier ook eens zullen te zien krijgen.

IJNITEER cie baron Leo I3ethune, zoon van den senator
van Aalst, komt zijn examen in de wijsheid te Leuven
te doen, in vlaai^rsche taal. Dat is eelt goed voorbeeld,
slat navolgers zal vinden. Velen zullen misschien beginnen
verstaan dat v!aamsch spreken. schrijven en drukken geen
teelsen is van onbeschoftheid of onwetendheid. 't Is eerre groote
eere voor de familie I;etllune, van alzoo de eerste onzer edele
stammen te zijn, olie dezen weg inslaan. I[. I)e Beucker heeft
dat zeer goed doen uitschijnen over eeltige slagen ie Aalst,
waar hij eene voordracht gaf.
•
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Indien men algauw aan de riolen in Sint-Gilles kon beginnen,
zoude men ze daar misschien vinden.
M. Ronse vraagt dat liet crediet op 43 00 fr. zou gebracht
worden. Dit wordt aangenomen.
Alzoo doet men gestadig voort aan 't werk van versiering en
herstelling der stad.
jammer maar dat het . gesticht voor ongeneesbare vrouwen
langs dezelfde Beggijnevest niet en kan begonnen worden. 't Is
nu de o Hoogere gezondheidsraad 't — oef ! -- van Brussel die
de zake. tegeplioudt.
Gruuthuuse aangaat, 't is de n Commissie (ier
Monumenten n die tegenhoudt. 1)at lcelijk Brussel,
met al zijn Commissie'n ! 1)ie Commissie zond nu op
de ontwerpen van M. Delaceuserie, een geheele lijste l)emerkingen die bewijzen dat olie verlichte Commissie dooit Grutithuuse noch de oude teekening op Marc Gheeraarcls kaarte van
1562 gezien heeft. Zij wilt, onder andere, versieringen doen
veldwijnen, die vroeger bestonden en waarvan nog overblijfsels
bestaan. Zij vindt dit, zij vindt dat... ; en rille verstardige lieden
vinden (lat ze vele zou winnen in cie achting kon zij haar wat
min nlocien niet onze kunstzaken waarvan zij al niet vele en
verstaat. lou peizen de verstandige liedcri. Wat ik denke zal ik
een ander keer zeggen. 111). D.
AT

KWEE gazetten, cie Standacid van l 'l(re1F(lt'rc1r en (ie
Stad Brugç', sprekende van den zaligen Karel den

Goede, zeggen, nevens eenige andere omstandigheden, ciat hij gemarteld wvierd sloor de Van Straten. Dat is eene
erge misse, die niet meer en zou mogen bedreven worden achter
't gene daarvan gedrukt staat iil de Bollandisten, in Felix De
Pachtere, graaf van Straten-I'ontho•, 11" Kervytl (le Lettenhove, Eclward Leglay, Davicl, enz. enz. en achter.'t gene gestaan heeft in R. t). II., herhaalde maal reeds, en bijzonderlijk
X 1 f . 113 . Ik verzoekc die gazetten te willen (ie nlissc herstellen
en zeggen 10 dat cie Van Straten 's graven beste vrienden
Waren, (lie, om zijnent wille vele geleden hebben;
2' I)at (ie moordenaars van den (raaf (k l;rcmlmuutcn waren,
(le familie van Berthulf, Proost van Sint-Donaas ; en cie Blader
van 't feit Bosschaart.
N zitting van onzen Gemeente-Raad, 24 februari,
heeft cie lieer schepen Ronse gesproken van de hulpgelden toegestaan voor 't perstellen van bijzondere
huizCa. Ilet l.,udget van 1883, zei hij. draagt 1500 f=^zt11; aan
l)ijzon(leren te verlcenen als stadstoelage voor het herstellen
van 1s1H1titgCv c;ls. I)e vr agen zijn ons in zulk groot getal toege-

komen (lat olie Barrime reeds gansch bc proken is. Nogtans, er
komen nog nieuwe ragci toe. Laatst nog eerre niet een bestek,

van 5300 frank. Daar cie uitgaven olie gesp kuiistlielang; opleveren, pist aangenomen worden, koelt het ]bestek, waarin wij
voor een derde zouden moeten tusschenkoul(rr, 01) 900 fr. «
Ilij verzocht dtis (ten raad nog een hulpgeld van 500 fi•. te
stemmen. — I)at wier(l aangenomen.
\I. I:')nse vroeg verders (lat cie rand bij lioogdringendbeid
een crediet van 2000 fr. zou stenilnen voor cie versiering van
(le Beggijnevest. I)e sommmie die uitgesteken was, is van den helft
te klein. Ten gevolge van eene nieuun e rechtlijning zijn de
werken van het efl'enmaken veel aanzienlijker geworden.
Daarenboven, alen hoopte op die veste goede aarde te vinden
en 't en is maar half alzoo geweest. Op den anderen helft
varen het al steenes, die moesten weggenomen worden en
door eene lage vette aarde vervangen. Er zijli wel 500 kubike
nieters goé aarde te kort, die men niet weet waar halen.
-

UITSTAPJE IN I)1 'rij DSCIHRI.F 1'EN.
Rnvu t: CA'rlrut.t(UE, 2e livl - :tisu,1 -- i3 1" evrier 1883. «'ij
bemerken o. a.

I ° 'J ['s hii/'itazi.•1' en J, 'lçlplt' RIL uitten ol e, Pal • 1'. .Alber-

dingk-'1'ilijrn. Vot>r cie dertiende cetlwe bestonden er geen
eigeutlijke hospitalen voor cie aicl: en naaar :Veenlijk gasthuizen,
Cocizobia, .V nnodochier, welcla(lighe1clsgestichten waar de pelgrims, (Ie vreemdelingen en de reizigers geherbergd wierden.
2" 1•ZTi,a're et Elainannd par I)om J. Jónckheere, 0. S. 1).
Vlaanderen komt van PISslaaria, maar Vlaming ? a Quant
rux I' 1:ammain(ls, ils portent tin nota genn.lili(1u e. La forme
pnriiitiu' I 'lailr;'Ta se cotnpose (ie la termMin11z~oii adjective

iii1; et (furie rasins z'/aam dont la valeur nous est inconnue. N (t).

Pater Jonckheere eindigt zijne studien als volgt : 'i Les enfants
(le la Flandre en rcportant leurs regards en arricre:, cis se rappe_
Ier clu'il fut no teiiihs out toutes les shlencicurs (le la hroshérité
tc uporellc accolnpag:iaient ce Inillant épanouisscnlent (le la
vie religieuse. Ce souvenir ne peut que clil:i!er kers ca;urs et y
développer. \. cóté de Pantour lili•tl, ces sentiments d'admiration clue la chrétienté cntière avnit vonés jaslis à la I" landre,
ainsi rltle l'atteste ce diston bien connu alt inoy;•n-1 ge et par
lequel nous ternlinerons :
L2 plus beau royaume, c'est la h'rance,
Le plus beats duché, eest i lilan,
Le plus beau curnté, c'est la Irlandre.
REVUE .)E L'ART CIIRI;TIRN. -- Aten Moet niet (leksen dat
het in artsre landen veel beter gaat als in Vlaanderen, voor wat
geestesleven' en betrachting van waarheid en geleerdheid betreft. Met nieuwjaar verdweenen in Vrankrijk twee schoone en
geleerde tijdschriften, de Í.fttres Chfétieu,tes en dc Revue
tiiVaestrieiif' en cnoest ra niet eenige overi)ijfseleil, die op het
voorgaande niet meer en ;rekken, hunnen toevlucht nemen tot
een ander tijdschrift, le Con:em;orui.îT. I)e 1'ei ue de l',4r1 '
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Chrétien in stelde van ia een bestaan van vijf-en-twintig jaar
het strijdperk te verlaten, komt naar Belgenland om hulpe en
komt in ons vaderland versche krachten putten en eeteen nieuwen hoofdopsteller zoeken. Wij geven hier den inhoud van het
eerste nr met eenige bemerkingen van den zeer eerweerden
heer Reusens
10 Letrre aux Iditeurs par J. llelbig. M. Julius IIi1hig hanteert de penne zoo wel als het pinceel. De nieuwe beleider
spreekt met geleerdheid en con amore van de kunst- en oudheidkundige beweging der negentiende eeuwe.
2-' Les portas de bronzr de fénévent, par Mgr. X. Barbier de
Montault. Deze bijdrage niet Gene lichtprente opgeluisterd,
bevat eersen onweerdeerbaren schat van beeld. en oudheidkun•dige mededeelingen. De schrijver heeft den kunstenaar ontdekt
-die deze prachtige stukken gemaakt heeft. Zij dagteekenen van
den helft der twaalfde eeuwe'.
3^ Les tré.^ors de 1'Art Chrétien eit Angleterre p.-" James
\Veale. Belangwekkende mededeelingen aangaande drie tafe-"
reelen van Jan van Eyck die in de National Galery van Londen
bewaard worden, en een panneet van den zelfden kunstenaar
dat aan den grave van Northbrook in Hamilton-Palace
toebehoort.
40 L'Autel chrétien, étude archéologilue et liturÁique, par
l'abbé Corblet, den gewezen hoofdopsteller van het tijdschrift:
de gewordenschap en de geschiedenis van den christen autaar.
50 Qieelgz:es izotes sier les orcz'rages illustrés, par le baron
J. Béthune. De schrijver komt op tegen bet misbruik van de
prenten dat in een groot getal boeken gemaakt wordt sedert de
Herhoorte en vooral in onze eeuwe. Hij beveelt eenige boeken
aan, met goede prenten versierd, die van groot nut kunnen zijn
om de midcleneeuwsche kunste te leeren kennen.
POLYBIBLION, Janv ier i 883. — Men weet dat het Polybiblion
uitgegeven wordt door de Société bibliographiyne, eene gilde
die voor oogwit heeft de katholiken aan het hoofd der wetenschappelijke streving onzer dagen te brengen. Om dat edel doel
te bereiken worden drie soorten van boeken uitgegeven : ten

2". Faits Divers. — N Les membres de 1'Ecole de la bIontagne
ont tenu une felibrt;e l'Epine, dans les Hautes-Alpes, tandis
qu'á Marseille l'Fcole de la mer téunissáit dans une séance de
fête toutes les sommités des écoles avignonnaises et aixoises.
Mistral y a prononcé un discours consacré i rappeler les faits
principaux (le l'histoire du félibrige et surtout á protester contre
les accusations de séparatisnie auxquelles il a été en butte.
ESpagne. • Le tentre • catalan de Barcelone a tenu dans le
courant de noveinbre une série de sessions pour discuter s'il y
avait lieu de travailler t faire déclarer la langue catalane,
langue officielle espagnole, au meme titre que les autres'idiomes
de la Péninsule. Les différents orateurs qui ont pris la parole
sur cette question n'en ont discuté que l'utilité ou 1'inutilité,
étant donné Ie peu de dispositions du gouvernement de Madrid
a céder á leurs désirs. On a fait remarquer avec juste raison
que l'Autriche a trois langues officielles (italien, allemand,
hongrois), la Ilelgique deux (francais et fiainand) et la Suisse
trois(francais, italien, allemande. Historiquement, a affiriné l'un
des orateurs, le castillan n'a aucun droit imprescriptible á être
la seule langue officielle de la nation. «

eerste, werken die van zuiver wetenschappelijken inhoud zijn
en de katholiken in de wetenschappelijke wereld moeten
doen gelden ; ten tweede, boeken die de uitkomsten (Ier weten-

Davidsfonds. -- De voordrachten van F. II. Luyssen worden
gehouden den 8n en den i5" Maarte. Dr Van Steenkiste zal
spreken den Donderdag in de Paaschweke.

schap onder eenen

volksbeminden vorm verspreiden ; en ten

derde, kleene volksboeken die op eene aantrekkelijke wijze in
de volkstale geschreven zijn, de geschiedenis en de weldaden
der heilige Kerk en de grootdadigheid der vaderen voor iedereen
verstaanbaar maken. Waneer zal ons Davidsfonds ook eens al
de goede en geleerde vlaamsche schrijvers in 't werk stellen en
diergelijke vlaamsche werken tot stand brengen ? Dan aleen
zullen wij eene eigene vlaamsche beoefening van -kunde en
letteren bezitten ; dan zullen degenen die lecren en werken,
niet altijd gedwongen zijn twee, drie vreemde talen te bezigen
om eens wat te weten. Dan zullen wij mannen van onzen

tijd zijn en de vijanden van de Kerke kunnen bestrijden die
onder den dekmantel van de wetenschap alles vervalschen en
ons geloove aanranden. — Wij bemerken o. a:
ie . Ro, nans, contes ei nouvelles par Firmin Boissin. I-toe meer
wij verfrar.scht worden, hoe meer wij van de plage van fransche
bedorvendheid en fransche zedeloosheid te duchten hebben. Het
Polybiblion deelt de inhoud mede van een groot getal vertelboeken die in den laatsten helft van verleden jaar het licht
zagen en meest allen zijn zedeloos of hoogst gevaarlijk : de
criticus, die nauwelijks eenige boeken vindt die hij aan de
,

katholike lezers mag aanbevelen, drukt het verlangen uit dat
I' eval en Duet welhaast wederom zouden hand aan de penne
slaan.

.

ACADÉMIE D'ARCHÉOLOGIE DE BELGIQUE. BULLETIN, se-

conde partie, XV, 1882 . Wij bemerken o. a:
Note sier uue c uve bajtisniale de l'épogrre rvniane h'II siècle,

par M. Alph. Jacobs. Iedereen heeft hooren
sprel^en van cle vermaarde romaausche vonte van Zedelghem.
Nog een vontekuipe van den zelfuien trant komt men te ontdekken tot Rotselaer. Ze en bekleedt de plaatse niet voor heur
bestemd in de prochiekerke. Ze is in twee stukken gezaagd,
die tot trappen dienen van de kapelle ten Akker niet ver van
de dorpsplaats gelegen. Uit de pronte die hier wordt medegedeeld blijkt het dat die stukken zeer merkweerdig zijn en al
den buitenkant volgens de geplogentheid van den tijd met
snijwerk vercierd. 't Is te wenschen dat die stukken wederom
in de prochiekerke zullen hersteld worden.
I!. S.
trouvle ) 1.'otselaer,

**,, In het nieuw nr.aziekmagazijn van Gerard Vlicti,eck en
Cie Zuidzandstraat te Briig, e, bij de Statie, kan men allerhande

vlaanlsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sa rhe van Groening'ievelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door L. 11. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
* * ii Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over fe nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge. boekdrukkerij A . DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER .

foet 6fab S¢rrcflítnt affe 'aEerba^¢. .tee aíEgeSee woont ín be

fflael'aftraat, 2, íe 15eugge. Ji3vifr, op 800rqattb te óetaferi : goor

15efgenfanb 5 frank; goor óuíteneanben ben po ffpríjg eróíj. (den
kan ínfcIríjSerr B af be Iboftineerter6 's eattbs.

Xcottienfte 3aar.

Pafme lv.^bwo-nbag .

la > x6.

i8 fflaad 1883.

DAGKLAPPER.

ET de goê-weke mag ik wel van 't Laatst
Avondmaal spreken, 't gene ik half en
half beloofd hebbe, over eenige weken,
als wij in Pansa's triclinium stonden. Immers
iedereen weet genoeg dat het wandage Palmenzondag is, . en welke dagen volgen. Wat de
eeremonie'n en gebruiken aangaat, daarover
heb ik reeds vele geschreven de voorige jaren;
laat mij 't gene ik nog liggen hebbe met 't gene
ik er nog bij zou willen voegen, tot te naaste
jare sparen.
De feesten van de Heiligen staan 'binst goêweke : de kerk gedenkt aleenlijk het bitter Lijden
van den Zaligmaker en de mysterie'n die ermee
in verband staan. Het weze algelijk aanbeteekend
dat het heden, T8, de dag van sint-Raphaël, den
Aartsengels is ; morgen, iq, sint-Josephsdag ; en
woensdag, 21, sint Benedictus, stichter der
Westersche Meuniken.
Dus, deze weke, iets van 't Laatst avondmaal.
\Vat was het avondmaal, cocnra, gelijk sint Jan

zegt , X.III. 2'?

De oude volkeren plachten 's noens maar zeer
weinig te eten ; maar 's avonds trokken ze door.
Dat was, gelijk Horatius zegt, om den dag in
twee'n niet te snijden en de werkzaamheden niet
te onderbreken. Leest de allereerste Ode.
Virgilius toogt goed dat de voornaamste maaltijden 's avonds gehouden wierden, als hij ons
de lampten beschrijft hangende aan de vergulde
zolderingen, en 't licht schitterend als de klaarte
van den dag (Aeneïd. I.).

...Dependebant lychni laquearibus aureis
Incensi, et noctem Hammis funalia vincunt.

De Joden, gelijk de oude Grieken en Romeinen, aten 's noens, maar deden 's avonds hunne
bijzonderste maaltijd. — Dit en 't volgende weze
gezeid onafhankelijk van de voorschriften der
Wet wegens het nutten van 't Paaschlam, waarover een ander keer.
Daarom heette het triclinium, de eetzaal, ook
cocnaculum, de zaal waar men 't avondmaal nut.
In de schrifture is er veel meer sprake van 't
avondmaal, coena, als van 't noenmaal, pran-

diu,n.

Zij aten met de hand, want de vorketten
waren onbekend. Het vleesch was gebraden of
gekookt; was het gekookt, men nutte het vleeschsap op zijn eigen.
Maar, zaten of lagen Ons Heer en zijn apostelen
aan tafel? Volgens ilMontfaucon, zat men oudtijds
aan tafel gelijk nu. Homeros beschrijft ons altijd
zijne lieden aan tafel gezeten. Te Roomen, zat
men, tot tenden de tweeden Punikschen oorlog.

Dan begon men aan tafel te liggen. Dat is alzoo
opgekomen volgens Mercurialis. 'Voor eten hadden de ouden de gewente een bad te nemen;
Na 't bad gingen zij te bedde, en deden hun
daar hun eten brengen. En zoo kwam langzamerhand de gewente in van te eten al liggende
op bedden, eerst te Roomen en van daar geheel
't roomsche rijk door.
Daar en bestaan haast geen verbeeldingen
waar men ter eettafel zit. Vrouwen aleen ziet
men zitten, tenden het eetbedde, met hunne
voeten op den grond.
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Dat liggen wag gelijk half liggen, half zitten.
De beenen waren uitgestrekt naar achter het
bedde; het lijf steunde, een weinig opgeheven,
op den slinkeren elleboog die op een kussen
rustte. Alzoo was de rechtere arm Vrij.
Volgens Capitolinus, was Keizer Lucius Verus
'de eerste die een maaltijd van twaalf persoonen
hield. Montfaucon heeft er vele gevonden op de
oude marbelen beeldhouwwerken, waar men
getwee'n of gedrie'n eet. Te Padua heeft hij er
een gezien waar hij elf persoonen telde. Rich
vindt er daar dertiene. In dit beeldhouwwerk
ziet men goed den vorm van het triclinium, gelijk ik beschreef dees jaar, blz. 6i, met zijne
drie bedden en de tafel te midden.
Niet altoos nogtans was het triclinium alzoo
geschikt. Men vindt verbeeldingen waar het
tafelbedde een halve ronde maakt. In een -oud
handschrift uit de jaren 300 of 400 heeft Montfaucon een verbeelding gevonden van Pharao's
maaltijd. Paus Zacharias had ook een half rond
tricliniusn doen maken in zijn paleis van Lateranen. Martialisheet zulk een triclinium, sygma.
Mgr. Mislin, en al de reizigers getuigen dat
men in 't Heilig Land, gelijk elders in 't Oosten,
nog al liggende eet; en sprekende van ons Heere
die aan tafel ging zegt de Evangelist Discubuit,
hij ging liggen.
In de eerste tijden van 't Christendom, waneer
de overlevering nog geheel frisch was, hadden
ons de schilders kunnen eene getrouwe verbeelding geven van 't laatst avondmaal. Maar men
placht alsdan de zinnebeeldige voorstellingen
aan de historische te verkiezen, en de eenige
aloude verbeelding, die sommigen voor 't laatst
avondmaal houden, heeft men gevonden in de
katakombe van sint Callixtus. Men heeft ze
daaruit genomen en gedragen naar 't Vaticaan;
naaar nu is ze in 't Museum van Lateranen. Ons
Heere zit te midden zijne apostelen. Hij draagt
een volumen, opgerolden boek, in zijne slinkere
hand, en met de rechtere raakt Hij sint Pieter.
Daar zijn er die niet en willen aanveerden dat
die schildering 't laatst avondmaal verbeeldt.
Daar en is immers niets van eten noch van tafel
te zien. Christus is er eerder als leeraar en wetgever voorengesteld.
De menigvoudige eetmalen die men in de oude
tijden vindt, . verbeelden ook het laatst avondmaal niet, maar de maaltijd die Ons Heere, na
zijne verrijzenis deed met zeven zijner discipelen,
op den oever van het meer Tiberiadis, waneer
Hij hun brood diende en geroosterden visch.
-

Het is te vermoeden: dat daar, op den oever
van 't meer, Ons Heere met zijn discipelen ' op
't zand lag : zoo men nog doet als men te velde
gaat eten. Aldus kan sint Jan gezeid hebben,
zonder dat er daar bedsteden waren, Nemo audebat discumbentium interrogare eum, (XXI. 12).
Zoo deed de Zaligmaker ook het volk liggen op
't gers, als Hij het brood vermenigvuldigde : Et
cum jussisset turbam discumbere super foenum.
(Matth. XIV. i9).
Dat men ten tijde van Ons Heere in 't Heilig
Land aan tafel lag blijkt uit veel plaatsen van
het Evangelie.
In de maaltijd ten huize van Lazarus: a En zij
gaven Hem (aan Jesus) daar een avondmaal, en
Martha diende; Lazarus van zijnen kant was
van deze die met Hem aan tafel lagen. u (Johan.,
-

XII.

2).

In 't laatst avondmaal: u Nadat Hij hunne
voeten had gewaschen, en zijn kleederen had
aangetrokken, en nu wederom aan tafel lag, zei
Hij hun : weet gij wat ik u gedaan heb? u (Johan.,
XIII.

12).

En een zijner discipelen was aan tafel liggende, deze dien Jesus lief had. u (Ibid., XIII. 23).
1 Zoo, waneer deze op Jesus' borst aan tafel
liggende was, u enz. (ibid. 25)
Verders.: nemo discumbentiusn (v. 25); en bij
den heiligen Mattheus: ii discumbente eo u (IX.
io). u Ziet veel publicanen en zondaars kwamen en lagen aan tafel met Jesus en zijne discipelen. L ( I X. io). ii En als het avond geworden
was, lagHij aan tafel met zijne twaalf discipelen,
en, daar zij aten.... (XX V I. 20. 21) .
Ook bij sint Marcus : u En binst dat ze aait
tafel lagen en aten, Jesus zei: In der waarheid,
Ik zeg het u, dat er een van u mij zal verraden
die met mij eet. ii (XIV. i8).
Drie oude beeldwerken in 't museum van Lateranen vertoogen ons, 't eerste drie dischgenooten die aan tafel liggen, en een stuk lam ligt in de
schotel ; het tweede, vier liggende tafelgasten, en
daar staat brood en visch ; het derde, vijf eters,
en daar en staat maar brood aleen op tafel.
In 't Kircher-Museum, te Roomen, is er een
half verheven beeldwerk, met drie mannen die
aan tafel liggen. Het stelt heel waarschij nelijk
't avondmaal van Emmaüs vooren.
Een dito in 't Vatikaansch Museum, afgebroken op een einde, maar nog een meter lang,
vertoogt nog zes liggende tafelgenooten. Maar
die tafel is een rechte tafel en 't stuk ziet er
heidensch uit.
'S

-
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In al de christene maaltijden die ik eerst aanhaalde, uit Lateranen en Kircher-museum, is de
tafel halfrond in vorm van sigma, gelijk Martialis dat heet. Boldetti houdt dat men ze moet
aanzien als getrouwe nabeeldingen van de maaltijden tijdens den Zaligmaker, waar de dischgenooten lagen.'
In de Iatakomben vindt men de maaltijd bij
't meer van Tiberiadis verbeeld in de muurschilderingen; maar die voorstellingen zijn zoodanig
zinnebeeldig dat zij van de wezentlijkheid geheel
afwijken. De eerste voorstellingen, die nu gekend
zijn, van maaltijden waar Christus is, vindt men
slechts in de jaren 50o.
In sint-Apollinariskerke te Ravenna is er een
muzijfwerk, dat zeer beschadigd wierd door den
tijd en straf hersteld in den loop der eeuwen.
Het is van de VIe eeuw. Men ziet er algelijk nog
zeer goed de twaalf apostelen, met witte kleedaren aan, liggende rond eene tafel in vorm van
sigma of halve ronde. De Zaligmaker ligt de
eerste aan de slinker hand van den toeschouwer.
Zijn kleed is violen, en Hij draagt eene ronde
doorkruiste glorie om zijn hoofd. Met zijne
rechtere hand zegent Hij. Sint Pieter, die zijne
handen in zijn mantel duikt, ligt op het ander
einde. Het bedde dat rond de tafel staat is even
hoog als de tafel zelf. In een grooten schotel
liggen twee visschen, symbolum van Christus,
en rondom staan zes halfronde broodjes. De
tafeldwalc is wit ; de bedden geel of goud ; de
achtergrond, goud.
De palet d'oro van genet1CM, Xe eeuw, gelijkt
zoodanig aan htt niu Tik ever;: van Ravenna, dat
men dit aanschouwen mag als een aanng; nomen
t1/,os, me gaande tot zeer iatti, naaar onze tijden
waart. Bemerkt aleenlljk dat hier sint Jan leeger
ligt dan de Zaligi aker en 1 --leisi schijnt te omhelzen.

Een grieksche Evangeliebok in de Bilt ioth-quc nationale te parijs, X Ie eeuw, vertoo t ook
Christus en de twaalve, liggende rond de sig;n
tafel. Het bedde de . Zaligmakers is groen;
tegenover, dit van sint Pieter is rood ; het tweede
bedde is violet. De tafel is bedekt met groene
stof e, de drapeering rondom is blauw. Al de
apostelen, uitgenomen de zevende, die zijne hand
in de schotel steekt waar een visch in ligt, dragen de glorie rond hun hoofd. Sint jan ligt op
de zijde zijns meesters. Voor ellen dischgenoot
ligt een brood, en voor den Zaligmaker een mes
met zwarten hecht.
In de XIIe eeuw zitten Ons Heere en zijn
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discipelen. Aldus in een handschrift te Pisa, en op
de kerkedeuren
Buren van Benevent. Aldus verder gestadig in alle schilderingen en beeldwerken. De
overlevering had dan tien of elf eeuwen lang het
laatst avondmaal met liggende dischgenooten
verbeeld.
Als slotwil ik nog bijvoegen dat de keizers
van Constenoblen alle jare eene maaltijd hielden
op Kerstdag ter geheugenis van de geboorte
Clir sta ; en dat, dezen dag aleen, de tafelgenooten op bedden lagen in plaats van aan tafel
te zitten.
Wilt dat zeggen dat de schilders in -'t laatst
avondmaal Christus en de Apostelen moeten liggende verbeelden ? Geenszins. Dat doet ons
verstaan hoe de teksten der schrifture moeten
uitgeleid worden die de maaltijden des Zaligmakers verhalen, en bewijst dat de beeldregels
met de jaren i ioo veranderd zijn. Die nu een
u laatst avondmaal u zou schilderen met liggende
dischgenooten zou opstaan tegen de reeds acht
eeuwen oude overlevering der Kerke, en gevolgentlijk eene zware misgrepe begaan ; aangezien
de overlevering de beeldregels wettigt en hun
kracht geeft. AD. D.

WINTERSCHE AVONDSTONDEN.
VIII.

Vervolg van bladz. 84.
VAN DE NOODZAKELIJKHEID I)ER
SAMENLEVING.
E'i' bestaan aleene van de samenleving,

in alle tijden en in alle streken, is een
bewijs dat zij noodzakelijk is.
En, inderdaad, alwie de genegendheden, de

bekwaamheden en de noodwendigheden van de
menschen aanschouwt en overweegt, zal zeggen:
II Zij zullen menigvuldige betrekkingen hebben
onder malkander «; en hij zal ten minsten vragen:
II Waarom zou God den mensch alzoo gemaakt hebben, had hij hem voor de samenleving
niet geschikt ? 1!
Die genegendheid en die bekwaamheid zullen
beteekenen dat t, het niet goed en is, voor den
mensch, van op zijn eigen te blijven. t'
De mensch kan verplicht zijn gemeens te hebben met andere menschen.
Hij is daartoe verplicht als het een nood
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zakelijke middel is om de wille van God te
volbrengen.
Wij zullen, in het vervolg bewijzen dat de
menschen, in het algemeen, verplicht zijn, of
kunnen verplicht zijn, gemeens te hebben met
andere menschen:
om hun leven en het leven van anderen te
bewaren;
om het menschelijk geslacht voort te zetten;
om God te herkennen en te vereeren.
Het is klaar dat er niemand het recht en heeft
de menschen^te beletten of te verbieden hunne
plichten te kwijten.
Alwie ons dat zou beletten of verbieden, zou
een dwingeland zijn, de roover van onze eerste
en noodzakelijkste vrijheid en wij en zouden
ons niet mogen onderwerpen.
Maar, buiten de betrekkingen die verplichtende
zijn, hebben wij, onder malkander, vele gemeens
dat afhangt van onzen vrijen keus, en zelfs de
betrekkingen die wij, uit plicht, onder malkander
hebben, hangen, in vele van hunne omstandigheden, af van onzen vrijen keus.
Ik kan vandage mijnen vriend een bezoek afleggen, maar 'k en ben er niet toe verplicht...
Ik ben verplicht vandage misse te hooren,
maar ik ben vrij de ure en de plaatse te kiezen
die ik wil ; enz. enz.
Die betrekkingen uit vrijen keus en mag er mij
niemand verbieden of beletten, 't en zij dat zij
tegen de wille van God zijn, of wel in hun zelven,
ofte wel om zekere omstandigheden, die ik hier
niet en kan uitleggen.
Wij zullen daarover handelen, sprekende van
de overheid; maar men kan van nu af vatten dat,
hoe min zulke omstandigheden er bestaan, hoe
meer ware vrijheid de menschen bezitten.
Men moet dit hoofdstuk maar aanzien als eene
soorte van wegwijzer, om in het vervolg niet te
verdolen, en bij gevolg, zou het hier kunnen uit
en tenden zijn.
. Maar ik wil nog eenige woorden bijvoegen
aangaande den zoo gezeiden staat van nature.
Hetgene men dien valschen name gaf en was
Juistegeen staat waarin de menschen geen gemeens en zouden gehad hebben onder malkander, maar waar er geen maatschappelijk leven
zou bestaan hebben.
Als men nogtans de verdedigers van dien
staat hoort spreken, die ons de wilden doen aanschouwen om er een afbeeldsel of een overblijfsel
van te zien, zijn wij algauw geware dat zij de vijanden zijn, niet aleenlijk van de overheid, maar
.

ook, en wel bijzonderlijk, van onze beschaving
die, volgens hen, tegen de nature zou zijn en de
oorzake van al onze ellende en ondeugden.
Dat heeft in alle slag van boeken gestaan, en
misschien, om die reden, zijn er, onder mijne
lezers, die zouden mogen zeggen, met Pater
Lacordaire, zaliger gedachtenis :
'S Wie van ons en heeft er, binst de dagen
zijner jonkheid, met zijne inbeelding, in de wildernissen van de nieuwe wereld niet gedoold,
zonder ander dak als den Hemel boven zijn
hoofd, zonder ander drank als het . water van
onbekende stroomen , zonder ander voedsel als de
vrucht die van 's zelfs aan den boom groeit, of
het wild dat onder zijne handen valt, zonder
ander vermaak als het gestadig gevoelen van
zijne onafhankelijkheid en de voorvallen van een
leven zonder wetten op eenen grond zonder
eigenaars ? Ons herte sidderde en verkende zijn
eigene gedachten, toen wij, in eenen vermaarden
boek, op de reke kwamen waar de beschaafde
mensch tot den mensch van de wildernisse zei :
u Chactas, keert weder naar uwe bosschen en
naar de heilige onafhankelijkheid van de nature,'k zou zelve meêgaan,ware ik nog jonger'.
Maar dat waren droomen, door J.J. Rousseau
bijzonderlijk in eere gesteld, en die benevens
vele kwaad dat zij gedaan hebben, en nog dagelijks doen, eenige fransche romans voortgebracht hebben, Paul et Virginie, bij voorbeeld,
van Bernardin de St. Pierre, die er mij zoo zot
uit ziet en zoo fleeuws als dat hij hooge in de
achting gestaan heeft van zekere lezers.
Als men de gezonde reden te rade gaat en
zelve peist, moet men somtijds wat schoone
plirasen achterlaten, die men hier of daar vernomen heeft, en die nog al aangenaam ronken of
klinken; maar sedert dat ik wete waartoe de
woorden moeten dienen, ik ben daar uit der
maten ongevoelig van.
Ik en kan noch en wil hier niet bewijzen hoe
die zoo gezeide staat van nature tegen de nature
is ; ik wil aleenlijk eenige bemerkingen maken
op de slechte gevolgen die men gemeenli, k aan de
beschaving toeschrijft of aan het verlaten van
den natuurlijken staat.
Volgens Rousseau, komen al de ellenden van
het menschelijk geslacht uit de beschaving voort,
of uit onze samenleving.
ar De mensch is goed als hij ter wereld komt,
't is de. samenleving die hem slecht maakt.. #
-

-

i. Conférences de Notre-Dame de Paris, année 1848, 31m 0
conférence : De 1'homme en tant qu'être social.
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't Is daar de grond van al zijne dolingen.
Aangezien de mensch zoo goed is van nature,
zoo zal hij, in zijnen natuurlijken staat, al de begaafdheden hebben: hij zal deugdzaam zijn en
eenvoudig en zuiver van zeden, hij zal van vele
ziekten en kwellingen vrij zijn, die nu uit zijne
onmatigheid voortkomen : ingezien zijne groote
matigheid, zal hij kunnen leven zonder werken,
of daaromtrent ; hij zal, uit natuurlijke goedheid,
al doen wat moet gedaan worden -- en daar en
zal noch wet noch overheid noodig zijn.
Eene vrage maar :
Aangezien de mensch zoo goed is van aard,
hij en heeft toch zijn zelven in dien onnatuurlijken
staat niet gebracht zeker ? Waar is dan de
duivel die hem die poetse gebakken heeft ?
Als ik op zulke dwaasheden peize, en overwege
hoevele menschen zij verdoold hebben, 'k ben
geheel uit mijn lood gesmeten en mijn penne
geen meester.
Rousseau en heeft, dat spreekt van 's zelfs,
den natuurlijken staat nievers tegengekomen.
Hij Beeft er nogtans gelijk een afbeeldsel en een
overblijfsel willen van vinden bij de wilden.
Maar al hetgene men van de wilden gezeid
heeft en bewijst niets ten voordeele van den zoo
gezeiden staat van nature, en dat om wee redens
die er mij tamelijk sterk uit zien:
Ten eerste omdat het altemale valsch is
Ten tweeden, omdat die staat onmogelijk is,
met de menschen gelijk zij nu bestaan.
Indien gij , in korte woorden wilt weten, wat
men moet peizen van de deugden en het onschuldig leven der wilden, leest hetgeen graaf Joseph
de Mai.„tre daarover geschreven heeft 1 .
Daar bestaan ellenden en vele ellenden bij de
beschaafde menschen. Maar komen cl;e ellenden
-

voort uit de beschaving of wel uit de nature van

den menscli,die vol krankheden is til onvolmaakt,
en zijn zij, alles ingezien, niet duizendmaal minder als bij de wilden ?
Aiwi•ie op zoek is achter eenets staat die alle
ellenden belet en afweert, zal schoonre plans genoeg kunnen maken ; naar de menschen die
in dat plan moeten komen, zullen altijd, in mine
i. Soirées de St Petersbourg. Entr1ien ? (De brave vriend
aan wiep ik over twee-drie jaar mijne soiré's in leengin; gegeven
heb, wordt vriendelijk verzocht mij te willen zeggen, welken
cijfer ik in de plaats van dat vraagteeken zou moeten zetten).
Daar staat ievers in de ,► Lettres et Opuscules vv van de 1laistre
een « .Paradoxe u volgens mijn beste, waar de leering van
Rousseau, aangaande den oorsprong van de samenleving,
duchtig en deugdelijk door den hekel gehaald wordt.
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oogen toch, een groot miszit hebben — 't is dat
zij niet en zullen bestaan.
Om in de waarheid en in de wezentlijkheid te
blijven, moet men de gevolgen van de menschelijke onvolmaaktheden vergelijken in de verschillige staten.
En men mag eens niet laten verblinden door
den schijn.
Men moet al geen diepe studie'n gedaan hebben, om te vatten, bijvoorbeeld, dat de menschen
die onder de boomen wonen, malkanders huis
in brande niet en zullen steken, en dat de wilden
van Afrika malkanders onderveste niet en zullen
stelen, twee droevige gevallen die niet raar en
zijn in onze beschaafde streken'.
Maar zijn de stof olijke en zedelijke gevolgen
van buiten te slapen, en zonder onderveste te
gaan niet slechter en menigvuldiger bij hen,
als het branden van eenige • Buizen en het stelen
van eenige ondervesten bij ons?
De tetnme dieren en planten zijn onderhevig
aan zekere ziekten, waarvan zij in 't wilde
zouden vrij zijn. bilzoo ook bestaan er bij de beschaafde volkeren moorddadige ziekten die bij
wilden onbekend zijn, of zoo goed.
Mijnheer Lancereaux verzekert ons, bijvoorbeeld, dat de tere die, in alle streken,
zoovele menschen, ten ontijde, aan hunne dood
brengt, bij de wilde volkstammen, niet te vinden is ^.
Maar is de sterfte daarom minder onder die
stammen als bij ons ? Dat is de vrage; en daarop
moeten wij antwoorden van ineen. Voor eenige
ziekten die zij niet en hebben, komen zij dagelijks duizend gevaren tegen, waarop wij nooit
en neoeten peizen. De reizigers, die tweemaal de
zelfde streke bezocht hebben, getuigen dat zij,
vijf of zes jaar, albij geent: menschen meer
achter,
levende en vonden van degene die zij , in hun
eerst: bezoek, gekend hadden.
Men kali niet loochenen dat de wilde menschen
veel gemakkelijker als wij zekere bewegingen
1. 't Zou mij niet verwonderen, moesten er philosoplien van
gedacht zijn dat die menschen de huizen en de ondervesten afgeschaft hebben of niet aanveerd, om zulke onaangenaamheden te
ontgaan, die, Lij ons, zoo dikwijls iii de gazette te lezen zijn.
Indien de apen, bijvoorbeeld, die zoo geerne warmen, geen
vier en maken, 't is niet omdat zij dat niet zouden weten hoe
aangaan — 't is uit.... voorzichtigheid, om hunne persoontjes en
hunne busschen niet in brande te steken.
En inderdaad, men vindt weinig zulke gevallen vermeld, in
de misdaden, rainPen en onagelukken.
2. Distribution géographique de la phthisi? pulmonaire.
Progrès médical, 29 Juin 1877.
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doen, zooals op de boomen klimmen, door de
rivieren zwemmen, enz. ; maar die bewegingen
en zijn nu, in 't algemeen, niet meer noodig bij
ons, en de volmaaktheid van den mensch en bestaat toch niet aleenlijk in de bekwaamheid van
het lichaam tot de eene of andere bewegingen.
En dat nog daar gelaten, 't is valsch dat de
wilden sterker en kloeker gebouwd zijn, in 't algemeen, als de beschaafden, ik aanveerde
nogtans dat al de menschen, die men in eene
wilde streke tegenkomt, altemale omtrent even
kloek en sterk zijn, en dat men, onder hen, maar
wenig zieken en kranken vindt. Maar de reden
van dat verschijnsel is gemakkelijk om vinden.
Al de ziekten en krankheden zijn daar doodel ijk.
Al wat krank is moet verdwijnen in dien staat.
Dat is een gevolg van den « kampf um's dasein
gelijk zij dat nu heeten, het is de wet van het
ir overleven der bekwaamsten ii, in al hare wilde
wreedheid.
Al de zieken en de kranken sterven in korten
tijd, omdat zij in het algemeen niet geholpen en
bijgestaan en beschermd en zijn ; en daar er
bij de wilden, om zeggen, geene verdeeling van
bezigheden bestaat, al degene die niet bekwaam
en zijn alle werken zelve te doen, al de zulke
zijn krank en vergaan.
Zou het dan te verwonderen zijn dat men al
de wilden van eene streke even kloek en gezond
vindt 1 ?
't Zelfde bestaat ook onder de dieren, die in
't wilde leven bijzonderlijk, en 't is omdat zij dat
niet bemerkt en hebben, dat er zoovele schijvers
de menschen, onder het opzicht van ziekten en

kwalen, met de wilde dieren vergelijkende,ons het
menschelijk geslacht zoo deerlijk afschilderen .
De wilde menschen en leven in den natuurlijken
staat niet ; en de menschen en zullen nooit in
dien staat leven, zoo lange als de mensch
mensch is.
De ware natuurlijke staat is de staat van samenleving en beschaving ; die de ellenden van
den menschnietweg en neemt, maar vermindert.
't Is de ware bestaande mensch waarvan wij
spreken, en zoo lange als dat men met geen
,

i. Men. moet daar bijvoegen dat er, om reden van het haastig
sterven van al wat krank is en ziek ook, onder hen, wenige erfe.
lijke ziekten bestaan, die niet gemeen en zijn aan geheel den
stam.
2. De erfzonde is een punt van ons geloof, dat geene valscne
bewijzen noodig en heeft om te bestaan en aanveerd te worden.
Men kan het bestaan van de erfzonde niet bewijzen aleenlijk
uit de ziekten en de zedelijke ellenden van den mensch.

volmaakten mensch en . zal opkomen, zullen •wij
liever de legenden van sinte Franciscus lezen als
hunne droomen van den natuurlijken mensch.

Vervolgt.

GEDICHT
uitgesproken op het feestelijk gast»iaal den dag der inhulding
van zeer eerweerden heer LEONARD LODE W17K DE BO
als Pastor van Ruysselede, den i 7 Octob;r 1882.

Waar is, Eerweerde Heer, de blijde tijd gevaren
Dat gij, in 't oude Brugge, als wijze leeraar zat
Om aan den jongeling de wondren te verklaren
Van griesch en van latijn en al 't genieten dat
't Verheven, edel vak der letteren kan geven,
In 't vlaamsch nog meest, de taal die u zoo dierbaar staat,
En alle last en pijn u draagbaar maakt in 't leven,
Als 't maar —'t is eender waar — rond u, zijn klanken slaat?
't Is gij die mij -- heb dank — de moedertaal en 't dichten,
Benevens 't ander ook, op school hebt aangeleerd;
't Is uit uw brandend hert, met allereerste schichten,
Dat heilge poëzie mijn' ziel heeft omgekeerd,
Ontsteken voor het schoone, en 't snaartuig leerde roeren
En mij den geestdrift gaf om hier, met grond en recht,
Op dezen grooten dag, den dichtlust los te snoeren,
Al zingen 't vlaamsche lied, bij 't plechtig feestgerecht.
-

Het volk beweent, gedompeld in den rouw,
De dood van zijnen gids en zijnen vader;
't Is al zwart floers in 't groote kerkgebouw
En kinderen die bidden al te gader.
Elk ooge zoekt den weerden patriark,
Die plocht te staan aan 't altaar, in den kansel,
Dien Noë, die de christen, varende ark
Bestierde al door het wereldsch golfgezwansel;
Het orgel dreunt en zingt den requiem
Op 't koude lijk des stichters zijner klanken;
De klokken, zooals in Jerusalem
De groote Jeremias, klagen, janken.
Betreuren dezen die op hun metaal,
Gegoten met den volkspenning, mocht printen
Zijn cedlen naam, die langer dan het staal,
Zal duren, bloeien in de rijkste tinten
Van onze onsterfelijke dankbaarheid.
Maar God is goed en blijft de Kerk bewaren
Zoowel in 't laatste dorp als in 't beleid
Van Petrus' stoel, gevestigd op de baren,
Die tegen hem verbrijzeld gaan in schuim;
Daarom en laat Hij nooit zijn kindren kwijnen,
Maar in de droefheid stelt den troost ook ruim;
De pausen, herders mogen al verdwijnen,
De dood en maakt geen christen weezen, neen!
En lijk de franschman eeuwen lang mocht roepen:
De koning dood ! De koning leve ! is een,
Zoo komen wij vandage, in dichte groepen,
Getroost, verrukt, gezegend, al vergaard,
Bij 't prachtgetooi der feestelijke stoeten,
Den kreet uitgalmen, die ten hemel vaart:
De pastor dood! de pastor leve ! en moeten.
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Daar is hij nu de gids en herder nog eens weêr ;
Het poerkanon brandt los en al de klokaccoorden
Van klooster en van kerk, zij zwaaien op en neer
In een triomphelied, naar 't zuiden en het noorden;
Het werken staakt alom, 't is hoogdag hier en feest,
De gevels zijn bevlagd, gepint zijn al de straten,
De vreugd speelt op den mond, al rijzend uit den geest,
En hijgend kijkt elkeen, zelfs uit de dakiilggaten ;
Het volk roert, loopt, stroomt, juicht den herder te gemoet,
In 't gulle feestonthaal, uit vlaamsch geloof gevloten.
Daar is hij, ja, de gids, de herder ; heil en groet !
Het is een ander ; neen ! dezelfde is hij, geproten
Uit 't hert van Christus-God, lijk hij die voor hem ging,
Met even goeden aard er. iever voor dc zielen,
En liefde voor zijn volk.
Neen, neen, geen veremdeling
1)e gids die dag bij dag voor 't altaar neêr zal knielen
Om wijsheid bij den heer te vragen en den moed,
Daar hij zijn kindrenschaar wilt leiden ongehinderd,
Door zee en klipgevaarte en naar het eeuwig goed,
Met brandend liefdevier, dat gloeit en nooit vermindert;
I)e herder die zijn' kudde en al zijn' schapen kent
Van op den eersten dag zijns vreudig binnentreden,
I)ie, met de makke in d'hand en 't heilig Testament,
Het geestelijk voedselmaal aan elkeen zal besteden
Opdat de christen vroom, in deugden van volllerding,
I-)e zwakke in sterker zijn, de zondaar in leedwezen,
1-Iet kind in leerzaamheid, de kloeke jongeling
In 't durven overvaard, en de ouders, hoog gerezen
Aan 't edel huisbestier, in 't sprekend toonwijsbeeld,
Met eigen daad steeds voort, door 't strijdperk zouden winnen
En dragen in dc ziel den stempel, afgebeeld —
Van Christus Onzen Heer -- olp dezen dien zij minnen.
Den priester luid geroemd, den steun der zaligheid,
Wiens naam eenstemmig klinkt alom uit duizend monden.
(;eschrevci, dat hij staat, door gansch de streek verspreid
op 't feestsieraad, om er den welkom te verkonden.
\Vant zij, zijn' ki> (lreeli ook, zij kenenen hunnen vader
En waren steeds vair ouds hun' priesters vast getrouw;

1)at zegt 't l:istorieboek, welk tijdstip ik (toorblader,
I)at zegt cie gildenstoet, (eicm ik vanda:;g bcscllouwzr,
Verrezen uit den nacht d.:r lang verleden eeuwen.
En die, nl, t eze'i stond, in weêrspleet nog bestaat
l.)at zegt hun kloek besluit van fiere vlaamsche leeuwen,
Die hen tot kanspers cniek --- al over 't onrecht kwaad --V'an Godsdienst en van Kerk, val) Vaderland en Tale,

Als 't cr fideel hunner eer zoo illeniglti't.'i den zoon
VTain 't vruclitbmar vlann]scl, gewest en bracht t n zegcnprale
En ongeschonden liet zijn katholieke kroon.
En zoo het was weleer zoo zal het altijd wezen,
De Ruysseledenaar is vlaamsch en katholiek.
Op uw triomphetocht hebt gij het kunnen liezen
En gij hebt het gehoord in juiching en muziek;
En hoe de liefde laait voor u, Eerweerde Vader,
Dat zult gij mogen zien in 't licht der sperken vier
Die 't volk ontsteken zal ; en mocht ik ze te gader
Doen vonklen voor uw oog, in overgrooten zwier,
Die stapel ware een schets, een enkel schets der trouwe,
Der liefde en dankbaarheid, die elkeen u bewaart.

I27

Al biddend uit der hert dat God u lang behoíe,
Van deernis vrij en van al 't gene dat bezwaart,
Opdat uw lot zou zijn, in blijde volle dagen,
Den wasdom na te gaan der weeldrig welkomplant,
Die draagt, in hare kiem, al wat u zal behagen
Ter plaats waar gij voortaan uw' herdersmakke plant.
G. FLAMEN.

VAN IIIER EN VAN ELDERS.
IJNHEER Bressers-Blanchaert haalt vele eere van zijne
versierschildering van den autaar in 't Heilig-Bloed.
Ik wille nogtans een paar bemerkingen maken, tot
nut van 't algemeen, gelijk mén nu zegt. Eerst en vooral de
autaar zelf, groenachtig geverwd, ziet er, van verre, k oud en
ziekachtig uit. Van bij doet het beter, om dies wille van de
gouden kroontjes die rond de schijven en kapellekens loopen.
Mijn tweede bemerking valt op de engels die tussehen de
hoogverhevene beelden staan, tegen de droomers van liet
autaarstuk. De verwen, bleekblauw, bleekgroen, violet enz.
daar gebezigd, vallen geheel en gansch buiten de toonen die in
oudere tijden gebruikt waren en gelijken te straf aan deze die
neen pleegt te Munchen te schilderen. De zelfde bemerking
valt op cle engels die boven cle kapellekens verbeeld zijn. Is
dat Bene inisgrepe van de schilders die 't werk uitgevoerd
hebben, of is 't bevolen misschien door 3I. Bressers, om wat
klaarte te brengen en licht te weêrkaatsen in de diepe beeldstedeil waarin de passie en de verrijzenis van Ons Ileere
staat "....In alle geval, daar was middel die engels klaar te
schilderen, ,1 hadde 't in getint wit geweest, zonder buiten de
iniddeneeuwsche palette te gaan zoeken. Ik geve immers toe dat
er daar klaarte van doen was. Die autaar, gebeeldhouwd door
Abbeloys, van Leuven, in 1858, is verre van de hoedanigheid
te hebben van werkent gcteekend en uitgevoerd in latere tijden
men was alsdan geheel in 't begin van onze vlaamsche kunstherleving. Zoo zijn er hier sommige asingrepen, die nu niet meer en
zouden l);-.gaan worden. De l)eciclste(lcn zijn ongetwijfeld te
diepe; zij zijn het bijzonderlijk hier, wa1r het licht om op den
antiar te geraken, al zijn geweld moet doen om door de verwplaasterg der iu geschilderde vensters u van J. Ii . I'luys te geraken. Zegge geschilderde en ;liet Landvensters ; immers omdat
liet geen hran(lveustcr en zijn, samengesteld uit ;las waarin
de nero• gehra,ul i en doorschijnend l)lijft. De vensters van
Pinys immers zijd on 't glas geschilderd, en die ver%vlagen
liggen vast liet bijzondere vernissen, maar en zijn in den
S, deeg n van 't glas niet gebakken : men kan ze afschrepen.
Van daar dat die vensters sliet duo: kali jneud zijl. Ten andere,
die engels die wat modern geschilderd zijn, zijn geheel modern
gekapt ook, gelijk derhalve de wezens in geheel dien autaar.
Daarbij komt het ook misschien dat de schilder niet en heeft
weten wat doen.
Dit zijn bemerkingen die hier te maken zijn. Dat en belet
niet dat het werk in zijn geheele voortreffelijk is. Het is uitgewrocht met vele zorge, in opperbesten trant tot in zijne minste
bijzonderheden, die altemale om t'even verschillig zijn, goed
van evenredigheden en van keus.
Ik zegge dan dat M. Bressers vele eere haalt van zijn werk,
en dat er bij de versierschildering van dien autaar vele te leeren
galt voor alle kunstoefenaars, die 't zelfde vak betrachten.
-
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E voordracht van E. H. Luyssen over den

Kultur-

kammipf in Pruisen, Donderdag, 8 dezer, die hij ook
den 15 voortzet, was van de belangrijkste van geheel
den winter. Ziet hier de stof gelijk de spreker ze behandeld
heeft in zijne eerste voordracht.
Eerst deed hij - ons uiteen wat Duitschland en Pruisen was
voor 1870 en wat zij nu zijn ; wat de naam Kulturkampf
bediedt en welke de bijzonderste mannen zijn die erin gekampt
hebben.
De oorzaken en de voorwendsels liet de spreker voor later.
Hij greep alsdan de feiten vast. Het eerste'tijdstip, van 1870
tot 1873 heet hij de voorbereiding. Daar stelt hij de Lutz-wet
(1871) ; de zaak-Wollmann ; de afschaffing van 't almoesenierschap des legers ; de benoeming van kardinaal de Hohenlohe
als gezant te Roomen, die niet aanveerd wordt; de nieuwe
schoolwet (1872) en de uitdrijving van Jesuiten enz. (1872).
Het tweede tijdstip bevat de jaren 1873 tot 1876. 't Is de
strijd. Eerst de vier mei • wetten van 1873 dan de vier meiwetten van 1874.
Tot daar ging de spreker. Hij wist alles duidelijk uiteen te
doen, en liet bij zijne toehoorders een klaar gedacht van die
zaken, zoo dichte ons gebeurd, en waarvan 't meeste deel menschen zoo weinig weten.
Wij verlangen naar de voortzetting van die studie.
De gazetten hebben gedrukt dat de Heeren Versailles,
Danneels en Leo Ardenois zeer goed gelukt hebben in 't muzikaal deel datdeze avondvergadering opluisterde. 't Is waar ook.
AD. D.

UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
PRÉcis HISTORIQUES. Nu 3 — Mars -- 1883. Wij bemerken

tp. Le Bienheureux Charles-le-Bon, conite de Flandre, par
D. R. In de droevige tijden, die wij beleven vinden het de
Paters Jesuiten geraadzaam de godvruchtigheid tot den heiligen
beschermer van Vlaanderen in Belgenland te verspreiden, en
ten dien einde de levensbeschrijvinge van den zaligen grave
mede te deden, die Mgr. De Ram uit de echtste bronnen
getrokken heeft. Al de bladen dienden het schoon voorbeeld
van dit tijdschrift na te volgen.
20. Cypriani de Mortalitate Liber, 7exte annoté par l'abbé
G. Dobbelstein, prof. au petit séminaire de St Roch, prix 0,40 C.
Anvers, Geudens, 1882. Na den strijd der klassiken heeft de

christen Letterkunde de bane gehouden en de plaatse verkregen
die beur in de scholen toekomt. In de hoogste scholen dienen
de tale en de trant van iederen schrijver uitgeleid en doorgrond
te worden. Dat ontbreekt in de verzamelingen van uittreksels
die gemeenlijk gebezigd worden. De eerweerde heer Dobbelstein heeft een meesterstuk der christene oudheid uitgegeven
met gekeurden tekst en taal. en letterkundigen uitleg, volgens
den eisch der hedendaagsche filologische wetenschap. Hoe en
worden de ijver en de werkzaamheid der geleerde meesters
onzer bloeiende gestichten niet opgewekt door de schatten
van prachtige studie'n en filologische opzoekingen die in de
christen latijnsche letterkunde verborgen liggen?
LE CONTEMPORAIN, Sine livraison i Mars 1883. Wij bemerken o. a:
10. La PJiilosophie antique et l'esclavage. II. par M. Paul
Allard. De schrijver beschouwt de leering wegens de slavernij

van.Virgilius en Horatius, wier werken de weersplete zijn van
de beschaving, de zeden en'de wijsgel-eerdheid van hunnen tijd.
Geen woord ten voordeele van de slaven en zult gij aantreffen.
In de scholen der Rhetores verneemt men eenen weerklank van
eenige gevoelens van menschlievendheid en afkeer van walgelijke misbruiken : daar ook nogtans worden de oude stellingen
verdedigd en wreede woorden uitgesproken ; in die scholen ten
andere waren 't al ijdele woorden en blagaai. Met Seneca is
de oude wijsgeleerdheid ten hoogsten gerezen : Seneca houdt
staan dat de slaven, van weldaden ten opzichte van hunne
meesters bekwame zijn ; hij raadt van de slaven met merischlievendheid te behandelen ; hij schandvlekt de wreede roomsche
spelen waar het bloed der slaven vergoten wierd. Speelde in
't gedacht van Seneca de leering van den heiligen Paulus dien
hij misschien gehoord had ? 't Is waarschijnlijk, zeggen de
geleerden. Alsan is 't zeker dat er nog een oneindig verschil
bestaat tusschen de gedachten van Sene.a en de troostende
leermg van sint Paulus. De eenige troost der slaven is de zelfmoord. De vrijheid hangt aan de takken der boomen, zegt
Seneca.
-

20.

L'inniortalité de l'Bme chez les Hébreux et les Egyptiens,

par Amelineau. Gaven de Joden voor hun ballingschap tot
Babylonië, gaven de oude Semitische volkeren geloove aan de
onsterfelijkheid van de ziele? Wegens dat punt ligt de fransche
ilcadé»sie des inscriptions et belles lettres wederom in strijd lijk
in 1873: spijts de talrijke bewijzen die uit de taalgeschiedenis
en oudheidskundige ontdekkingen der tien Iaatste jaren getrokken worden, blijven Derenburg en Renan tegen J. Halévy
en talrijke geleerden beweren, dat de oude Joden de onsterfelijkheid der ziele niet en aanveerdden en dat er van dat punt
geen - sprake en is in de oudste boeken van het Heilig Schrift.
Ine schrijver handelt hier van de betooging die op de geschie.
denis van het volk van Israël en de Egyptologische studie'n
steunt : uit de oudste oorkonden en geplogentheden blijkt het
dat het volk van Egypten van de kennis van de onsterfelijkheid
der ziel doordrongen was : hoe kan het zijn dat het Joodsche
volk, dat in Egypten tot stand kwam en beschaafd wierd, dat
volgens Egyptische gebruiken leefde en opgroeide, die edele
en treffende kennis uit Egypten niet en zou weggedregen hebben?
H. S.

**, In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groeninghevelt
en der vijfliederen zijn daar te koop.
Wie eerre goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Ducloe. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
* *,N Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Br gge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en u
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge. boekdrukkerij A. Du ZUTTERE-VAN KF.RSSCzTAVER.

J^et 6fab 8¢cfcflí;ttE affe aEerbage. £e uiteet woont in be
fflarïaftraat, z, te Isrugge. loffior, op Sootqanb te 6¢tafett : Soor
Yeegenfanb 5 frank ; Soot Buítenfanben ben po fEpríjg er8íj. (den
kan ínfcf^ríjSen 6í af be 10o ftineefter6 's eanbg.
XcOtti'enfte daar.

3tafcf^ctt.

f2° Iy
DAGKLAPPER.
ESUREXI, Hoogtijd of Hoogdag van
Paschen, feeste van de verrijzenis
Clzristi, die de steun is van het Christendom, zoo 't sint Pauwels verklaart, in zijn
eersten brief aan de geloovigen van Korinthen
(XV. 14) : si Indien Christus niet verrezen is, ijdel
is gevolgentlijk onze predicatie en ijdel ook is
UW geloove. * Want de Zaligmaker zelf had liet
aan Scriben en Phariseeuw•en verklaard (Matth..
XII, 38) en aan Phariseeutren, en Sadduceiers
(ibid., XVI. 4) die een mirakel wilden zien:
Daar en zal u geen ander teeken gegeven worden als het teeken van Jonas, den propheet.
Gelijk immers Jonas in den balg van den reusachtigen visti was drie dagen en drie nachten;
zoo zal de zoon des Menschen in 't herte der
aarde zijn drie dagen en drie nachten. a
't Is daarom ook dat de Verrijzenis Christi zoo
hard moest bewezen staan . En daartoe moest
het eerst gestaafd en gesteund zijn dat Christus

stierf.
Zoo Christus sterft : al de omstandigheden van
zijne laatste stonden zijn aangeteekend bij de
Evangelisten. Volk zonder einde, dat te Jerusalem was met de Paaschfeesten en dat meégeloopen was naar Calvarie'n heeft hem zien sterven,
en dat zoo klaar en overtuigend dat de Roomsche
Honderdman, bij 't zien der omstandigheden
van die dood, uitroept: ii Waarlijk deze was de
Zone Gods ! s' 't Volk gaat weg, kloppende op
zijne borst, omdat liet dien propheets dood gevraagd had.
't Sanhedrin gelooft aan de dood, wat liet zendt

25 t)aatí 1883.
vragen aan Pilatus dat de lichamen der drie gekruiste den Sabbat, die de groote Sabbatdag
was, aan 't kruise niet zouden blijven hangen,
maar begraven worden. Pilatus zendt dan de
beenen breken van de gekruisten. Maar de Honderdman, wetende en ziende dat Jesus reeds
dood wti•as, opent zijne zijde met de lancie. Hij
steekt zoo diepe dat er terstond water en bloed
uit de zijde komt. Die wonde had den Zaligmaker doen sterven, ware Hij nog niet dood geweest.
Want die scheiding van 't water en 't bloed en
kan niet gebeuren, volgens de wetenschap, 't en
zij als 't herte en de hertevliezen zoodanig gewond zijn, dat uit die wonde dadelijk de dood
volgen moet. Sint Jan heeft dat gezien en geeft
er in zijn Evangelie getuigenis van, en N zijne getuigenis is waarachtig, want hij weet dat hij de
waarheid zegt, opdat gij 't ook gelooven moogt .,
zoo hij zelf schrijft.
De omstandigheden der dood zijn zoo treffend
dat Joseph van Arimathia, een der leden van

't Sanhedrin, die niet toegestemd had in Jesus'
dood, maar een bedekte discipel was, nu opentlijk hem durft toogen wat hij is, en stoutmoedig
naar Pilatus het lijk gaat vragen van den gekruiste. Pilatus is verwonderd dat Hij reeds dood
is. Hij ontbiedt den Honderdman, die 't bevel
over de soldaten - ter kruising had gevoerd, om
1 waarheid te hooren u zoo onze voorouders zeiden, of. een N enquest te doen n zoo men nu
pleegt te zeggen.
Dus Joseph van Ari mathia en N icodemus, ook
een raadsman van 't Sanhedrin en die voordezen
nog heimelijk Jesus was gaan spreken, balsemen
het lichaam, en leggen liet in een n nieuw steenen
,
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graf waarin er nooit iemand begraven was p, zoodat, verrees de doode, deze niemand el als Jesus
kon zijn. De zorge waarmeê zij., zeere voór dat
de Sabbat begon, het lichaam afleggen, bewijst
nog hunne overtuiging der dood. Maria Magdalena en de heilige Vrouwen komen zien waar en
hoe 't lichaam geleid wordt, keeren naar stad
terug, en eer dat de Sabbat begint koopen nog
zalven en reukwerken om den Zondag nuchtend
met meer zorge op nieuw het lichaam te balsemen.
't Sanhedrin gelooft ten volle aan de dood, en
komt ze nog bestatigen. 't Vergadert den Vrijdag avond of den Zaterdag als de voorbereidingsdag reeds over was en de Sabbat begonnen
gaat tot Pilatus en zegt hoe u de bedrieger
gezeid had dat hij binnen drie dagen zou verrijzen. ii Zij vragen dat men tot den derden dag
wacht zou houden bij 't graf, opdat de discipelen
het lichaam niet en zouden stelen. Pilatus, die
weet dat Jesus dood is, zegt hun dat zij met den
Paschen eene roomsche wacht hebben om rond
den tempel en in stad het order te houden, en
dat zij uit die mannen zouden eene wacht kiezen,
naar dat zij het verstaan, om 't graf te bewaken.
Zij gaan dan, onderzoeken het graf nu het
Joodsch enquest vinden het lijk, rollen den
steen weder in de opening van 't graf, zegelen
hein met den zegel van 't Sanhedrin, en leggen
soldaten om den zegel te bewaren, in de eerste
plaats van het graf. Ziet de printe in mijn IXste
jaar, bladzijde '50.
Zoo blijft het tot den Zondag n uchtend waneer
Christus verrees, als het nog half donker was,

dat is omtrent den 411 2 . Dan verscheen de Engel,
doet de aarde daveren, rolt den steen af, zet er
hem op. Zijn wezen was gelijk de bliksem en zijn
kleederen wit als sneeuw. Dan, niet eerder, w orden de wachtmannen verschrikt, zij zijn als duoden, en vluchten.
Maria Magdalena, Maria van Cleophas, de
apostelen allen, doen nog den Zondag nuchtend
volgens hunne overtuiging dat Jesus wel dood en
gestorven was. Ze 'n kunnen niet gelooven dat
Hij verrezen is... zij loopgin, de eene na de
andere naar 't graf.....
Den Zondag avond nog, de discipelen die van
Emmaüs naar stad gekomen waren, spreken van
ii den doode li, van Jesus van Nazareth, die een
propheet » was !u, en dat zij » hoopten ii, maar
nu niet meer, daar hij dood was, dat hij zijn
volk van Israël ging verlossen, uit de slavernie
der Romeinen... en zij waren droevig, als 't staat

aan lieden die hun meester -en leeraar en hope
verloren hebben.
Na zijne verrijzenis verschijnt Jesus. Sint Pauwel in zijn eersten brief aan dezen van Korinthen
noemt dezen aan wien Jesus al verschenen heeft
(XV. 6-8.) De Evangelie'n staan ook vol getuigenissen dienaangaande. Jesus eet en spreekt,
en leert, stelt heilige sacramenten in, klimt ten
Hemel.
't Sanhedrin gelooft zoo wel aan de verrijzenis,
dat het de soldaten uitkoopt om te zeggen dat
de discipelen zijn lichaam waren komen stelen
binst dat zij sliepen. Ai ! zegt sint Augustinus,
getuigen die slapen, en die getuigenis geven van
't gene gebeurd is binst hunnen slaap!
Ja, daar zijn weinig feiten in de geschiedenis
die zoo wel bewezen zijn als de dood en de verrijzenis van Christus.
Ziet in mijn zesde jaar, blz. 153, wat er in de
voorige j aargangen van R. D. H. al staat wegens
Paaschboom, Paascheiers. enz. enz.
'k Wilde vandage nog schrijven van de oudste
verbeeldingen der Verrijzenis ; maar 'k en nebbe
geen plaatse meer. AD. D.

DE LEGENDE VAN KEIZER RUDOLF

1.

E nachtwaker van het keizerlijk paleis
had middernacht aangekondigd. Al
les lag stil en rustig in de verlaten en
donkere straten van Aken. Maar in het midden
der dikke duisternissen blonken glanzende lichten door de spitsboógde vensters van het
paleis. Geestige geroepen, klinkende van uit den
eeuwenouden burg, kwamen van tijd tot tijd
de diepe stilte stooren waarin de stad van Karel
den groote lag.
Rond eene groote tafel die zwakt onder het
gewicht van gouden schotels en uitgezochte
spijzen, zitten schitterende baroenen, ridders en
princen. Te midden geestdriftige toejuichingen
heffen zij hunne bekers omhoog en ledigen ze
ter eere van Rudolf, eertijds hunnen gezel om
gevaren te trotseeren, maar sedert eenige dagen
1. Rudolf, landgraaf van den Elzas, graaf van labsbu' g in
Argoviën, . wierd tot keizer van Duitschland uitgeroepen in
ï september van het jaar 1273. Hij wierd op den 28 october
daarna gekroond. De legende die wij hier verhalen is gesteund
op de geschiedenis; volgens sommige oorkonden zou de priester
waar hier gewag van gemaakt wordt, meest van al bijgedregen
hebben om Rudolf te doen kennen bij de keurvorsten en hem
i te doen kiezen.
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koning der Germanen, door den vrijen keus van
'S rijks keurvorsten.
Verslonden en verstrooid beschouwt Rudolf
die schitterende feeste. Hij peist op zijn eenvoudigerfgoed van Habsburgwaar zijne kindschheid
verliep, waar hij eenen driftiger looper leerde
temmen en voor den eersten keer het pantser
aan het lijf trok.
Welhaast, uit zijne snij mering komende, doet
de nieuwe vorst een teeken. Zij verstaan hem,
en de edele ridders staan gereed en verlangen
om een jongen en bevalligen dichter te aanhooren, die in klinkende taal en welluidend gezang,
de heldendaden van het voorgeslacht, van den
moedigen Roeland, van Karel, den grootera
keizer, en zijne twaalfbaroenen, verkondigen zal.
Doch de gordijne schuift open, en traagzaam
maar statig komt een ouderling tot voor den
keizer en de ridders vooruitgegaan. Zijn voorhoofd, waarop zoet zielsgenot geschreven ligt,
hebben de jaren doorrimpeld. Zijn schedel is
kaal ; een lange witte baard die zijne borst
bedelt geeft hem nog een eerbiedwekkender
uitzicht.
De oude meistreel groet Rudolf en de Meeren
die rond hem zitten, en begint met vlugge vingeren over de snaren zijner ebbenhouten harpe
heen te zweven.
« O Jesus! o mijn Meester, o mijn God ! Vergun mijne stemme aangename toongin. Ik wil de
eer herzingen, die eertijds een dapper en edel
hert u schonk. Uw dienaar zal op heden twee
maal olie gunst verdienen; aangezien hij in uwen
naam, door zijne harp bijgestaan, de grootheid
van eenen held, de grootheid van tenen christen
zal ophelderen.
'S Beneden de helling der Zwitsersche bergen
staat een oud kasteel wiens dikke en hooge
muren alle vijandelijke macht trotseeren. Daar
wierd een edelheer geboren, vermaard sedert
dien om zijne groote daden, maar dien zijne
liefde voor God en zijn eerbied jegens eenen
dienaar des Heeren nog meer veredelen.
is Deftig op zijnen snellen looper gezeten,
gewapend met zijne sterke lancie, daalt hij op
zekeren dag tot in de vlakte. Hij rijdt rond
op jacht achter reebokken en evers. Doch
vruchteloos zoekt hij hun speur op. Gister
heeft liet ongevw-eerte de evers diepe in hunne
holen en de reebokken hooge op de toppen der
bergen gedreven. De onversaagde burchtheer
keert naar zijn kasteel weder. Hij is bekommerd,
want het is voor hens een verloren dag. Stel u
.

131

gerust, dapper heer, neen, gij zult dat niet naogen
zeggen.
De honden hebben eindelijk een ever op
het speur : het peerd neit en springt vooruit.
Doch op dezen oogenblik hoort de jager in de
verte eene belle die regelmatig klinkt. Hij slaat
zijne oogen op, en op den boord eener beek die
ten gevolge het tempeest in een woedender
stroom veranderd is, ontwaart hij eenen priester,
den kapelaan van het kasteel die de ciborie met
het Godgei orden brood des Heeren tegen zijne
borst drukt. Al den overkant ongetwijfeld is er
een ongelukkige die uitgeput van lijden en ziekte
zijnen God tot hulpe en troost verwacht : en de
stervende zal van die hulpe en troost in zijne
laatste stonden beroofd blijven!
De edele burchtheer rijdt er aanstonds naar
toe. Bij het zien van de gouden ciborie, springt
hij af, en, oodmoedig nedergeknield, aanbidt hij
zijnen Zaligmaker
Heer kapelaan, zegt hij
daarna, ii stijg op mijn getrouwig peerd. In vrees
niet, ik zal het zelf bij den toom leiden door den
stroom. +u Hij zegt, en de priester, de 1-1. Hostie
opheffende, smeekt den Heer den edelnioedigenchristen te willen beloonen die zijn vermaak
ten dienste van Gods eert slacytofi"ert.
II Met vaste hand, niettegenstaande de ruischende golven, geleidt de godvruchtige jager
zijnen draver met den kostelijken schat beladen,
tot aan den overkant.
u Hij verlaat hem daar, en eenige oogenblikken
later, terwijl eene ziel, getroost en gesterkt
door zijne edele dienstwilligheid ten Hemel opvaart, keert hij traagzaam naar zijn kasteel
weder. Zijn liert zwemt in de blijdschap, en
gedurig herzegt hij aan zijn eigen : « Neen, mijn
dag is niet verloren ! to
', Den volgenden morgen, vol dank en vol eer
brengt de priester het peerd bij den graaf weder.
Neen, zegt hij, het peerd dat mijn God en
mijn Schepper droeg, en berijd ik niet meer om
te jagen of te strijden ; gij moogt liet behouden
en gebruiken tot den dienst van den Opperheer:
want ik heb het gegeven aan Hem die mij leven
en goed en alles schonk.
ir Gezeten op zijnen blinkenden th Toon, te
midden der engelen, had de Heer met welbehagen op den jeugdigen en deugdzamen burchtheer
neêrgezien. Hij en wilde u zonder belooning
niet laten, dappere zoon van het koen riddergeslacht. De ruime milddadigheid van den Zaligmaker, door uwe hulde vereerd, heeft aan uwe
godvruchtigheid geantwoord, en, vereenigd in
'S

-
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dit eeuwenoud paleis, dat in u den wereldberoemden Karlemanje schijnt weder te vinden,
verheffen de edele baroenen van Germanië, wie
om ter meest, den naam van den godvruchtigen
Rudolf, op heden hunnen keizer. ii
Alzoo zong de eerbiedweerdige meistreel, en
den knie plooiende, boog hij diep en vereerend
voor den vorst neder. Rudolf heeft den kapelaan
van Habsburg herkend, den priester die de
laatste Sacramenten naar der, stervende droeg.
Hij nadert hem en, zijne armen openslaande,
omhelst hij den ouderling al weenen ; doet hem
aan zijne rechter hand zitten en spreekt:
u Na God den Heer die mij op dezen throon
verheven heeft, is het aan u, eerweerde priester,
dat ik mijne kroon schuldig ben; het is uw gebed,
bij den overgeloopen stroom, dat over mijn
hoofd de zegeningen des Hemels heeft doen
nederdalen.
Van nu voortaan zal mijn hof uwe woonste
zijn ; bij uwen burchtheer, nu uwen keizer, zult
gij uwe dagen slijten ten dienste van den koning
der koningen, en Rudolf zal altijd met eerbied
de raadgevingen aanhooren van dezen, die op
den dag zijner krooning hem den schoonsten
perel zijner loopbaan in het geheugen gebracht
X. C. D.
heeft. u
II

Bivoegsel aan het algemccn Vlaamsch Idioti
con ', uitgegeven in 1865-1870 Mt wederom
bewerkt door L. W. SCHUERMANS, pastoor
te 1 Viltsele; Loven, Karcl Fontcyn, Brusselsclae
-

-

straat, 6. 1883.

In Vlaanderen, waar de geleerdheid zoo weinig ondersteund en aangemoedigd wordt, heeft
de boekenkeurder niet alle dage het genot een
geleerd en deugend werk te bespreken en het aan
al de gene die eigen vlaamsch geestesleven betrachten, aan te bevelen. Wij heeten den arbeid
van Pastor Schuermans welkom in Westvlaanderen en aan eenen grooten taalmeester zullen
wij de weerde van diergelijke werken laten
schatten en slechts de gevoelens uitdrukken die
het bijvoegsel van Pastor Schuermans in het hert
van iederen taalminnenden lezer dient te verwekken.
Les deux beaux volumes ou M. le comte
Jaubert a recueilli les mots et certaines loti

•

i. Daar zijn nog omtrent zoo afdruksels van het Algemeen
Vlaamsch Idioticon verkrijgbaar.

cutions du parler présentement usité dans le
Berry, forment, comme la plupart des dictionnaires qui entrent dans quelques détails, une
lecture non seulement instructive, mais encore'
qui attire et qui fait constamment tourner les
feuillets du livre. Les mots portent tant de
choses avec eux, tant de vives empreintes de
l'esprit qui les jeta comme une monnaie dans la
circulation, tant de marques des temps et des
lieux, tant de traces d'histoire, tant de ressouvenirs de leur voyage 'a travers les siècles et les
contrées lointaines, qu'on se complait sans
peine á les voir défiler un 'a un dans le glossaire
qui les contient 1 .
Overal tot Antwerpen, Brussel, Gent en
Brugge waar er oudheidskundige gilden bestaan,
het leven onzer vaderen, kunst en oudheden,
zeden en gebruiken, bestudeerd, en onweerdeer •
bare, middeleeuwsche schatten uitgegeven worden zal dit bijvoegsel verwelkomd worden. 't Is
waar : 't zijn nog werkers die raden naar den zin
van een woord, alderhander droomerijen en
veronderstellingen op een stapelen liever als het
oudsprakig volt te raadplegen dat het woord in
zijnen middeneeuwschen zin bewaard heeft. Maar
vele geleerden gelukkiglijk gaan anders te werke :
't is genoeg geweten dat de oplossinge van vele
vraagpunten van geschiedenis en oudheidskunde
soms van de bediedenis van een woord afhangt:
ook ziet men op al de bladzijden van groote en
prachtige werken de Idioticons van Pastor De
Bo en 'Pastor Schuermans aangehaald.
Vooral bij de taalgeleerden zal het bijvoegsel
welgekomen zijn.
Opent de talrijke schriften, boeken en bijdragen in verschillige tijdschriften die de dietsche meesters aan de studie onzer dierbare
dietsche sprake gewijd hebben, en gij zult gewaar worden hoe zij iederen oogenblik hunnen
toevlucht nemen tot dien onuitputbaren voorraad
van woorden en wendingen, tot die menigvuldigheid van vormen en gedaanten, tot al die
bijzonderheden van uitsprake, stemzate en letterwissels die in onze Idiotica boekvaste gemaakt en ten dienste van de geleerden gesteld
wierden.
Welke gewestwoorden verdienen er burgerrecht in de schrij ftale ? Wat is hunne oorbaarheid
,

1. Littré. Histoire de la Langue francaise. II. 112. —
Onze tegenstrevers komen altijd met het voorbeeld van Vrankrijk te berde. In de wonderschoone studie'n van Littré, zaliger, hebben wij al de grondbeginselen gevonden die de zoogezeide Westvlaamsche school verdedigt.
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in de taalgeleerdheid ? 't Is onverstaanbaar dat
er nog altijd mannen in Vlaanderen zijn die geen
onderscheid maken tusschen die twee verscliillige
begrippen, die in hunnen blinden haat tegen de
volkstale, het nut miskennen en de kostelijklleden iliisprij Zen die de Idiotica aan de taalwetenschap aanbrengen. Ieder woord, ieder taalver
schijnsel op den akker der levende sprake
gezand, kan licht verspreiden over een punt van
de geschiedenis der taal, kan nut • en oorbaai
zijli om cene afleiding te st aven en op te heideren, kan een regel van de vergelijkende of de
geschiedkundige spraakkunst, eene wet van de
klank- en boekstaf-verivandelinge helpen bevestigcn. :Ieder woord is een getuige die behoeft
gehoord te worden voor den rechterstoel der
-

t aalgc; eercllteid .

't Is honderd vijftig jaar geledcil dat Lalnbrec ht ten Kate dat bewezen heeft : liet ;ordt
nu zoo algemeen door de taalgeleerden aanvecrd,
dat het eene schande is nu in Vlaanderen nog
mannen aan te treffen die daartegen opkomen.
Niet alten in de dietsche, aslaar door gansch
dc e erntaansche wereld , dienden het werk van
Pastor Scheurmans en de rijkdom onzer aloude
gesproken tak bekend en berucht te vo den.
l)e T)uitsche taalgeleerden veroorbooren \Voordcnlijstcil van gewcstspraken die verre onder de
-

\veerde zijn van onze alledaagscpe volkssprake.
't Gebeurt naaar al te dikar ijl s dat onze schatten
daar niet en gelden : 't gebeurt ook dat ze naar
.Indien en Persenland kunnen toevlucht neuten,
als het veel meer zou helpen naar Vlaanderen
over te stcken.Vcrlederi jaar ver.eclieeil in Enge--

land een hoog schathaar 1..:'tyilivl<< ical 11ic ír'v/, ?,:TT 0/ tlk Ei1gli.scli La'ngiuige, een l)raclmtie
-
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dat staande te houden, willen wij er nog twee
voegen : eene getuigenisse van Littré, zaliger, en
eene nieuwe getuigenisse van Pastor Schuermans
zelf, die te lezen staat in cie inleiding van zijn

b! j voc, stil.
Littré, in zijne geschiedenis der fransche tale
(I. 307) schrijft als volgt : li Aujourd'hui encore,
il n'est besoiii que d'écouter parler sans prévention les perronnes illettrées, surtout, dans certaines provinces, pour reconnaitre dans les mots,
dans les locutions, dans la prononciation, des
particularités tuut aussi légitinies et souvent
biel plus élégantes, énergiques et commodes
que d ans 1'idionle officiel. DE QUEL T)1(0I'!' CELA
;ST- IL RE i d'rl ? Par l:t granlm alre ? 'lais la
rég;ularité en est parfaite. Par l'llistoire ? Mais
t(.)utes vienlnent duit passé .loin<in, et la l)lupart
figurent dans les anciens monuments. Par l'usage?
1.1ais qu 'est-ce que l'usage, sinon la tradition non
interrompue ? u
Lezen w ij nu met aandachtigheid de schoone
bladzijde van 't voorwoord van Pastor Schuer
mans (bl. XVII die overal diende gekend te
;worden
I! Onze viaanische taal heeft een iveergaloozen
rijkdom ; duiz::llcle woorden hebben, in den
mond dL s sprekend en volts en in de alleuaaaselie
,

-

sciirifteli, deugdelijke, ja allerbeste beteekenisse11, overeenkomstig niet dele aard der taal, beteekenisen, welke noch 1)ij Kramers, noch in het
groot W:)Or•rlc°labvL• •der VcdcrIctitdst-lic taal van
De Vries, noch in Benig ander Nederduitsch of
Vlaamsch woordenboek geboekt staan....... Wij
zijn va t1 vaste 1zen1n g dat woorden boekschijvers
geenszins gerechtigd zijl uitsluiteli k vast te
stellen i1'elh:en zin eetgig voord hebben niag en.

Uredenkstul: volgens den eisch van de i. w e<<.,i chal)

ei cii niet. liet innerlijk geweten van liet ve1'-

opgctininierd. Nauwelijks was cie boek in lï;.in -

sta.t.digevolk vt:'elt zutks beter dan iv elke geleer-

den onzer wcstvht^tnTSCl.e taaalgeleel cíen c,f zij
ontvlekten er menigb en miss:agb in de af eiding der
engenscl1C tale be wal : de O(:)1"ZaLe 'a:► dat de

den ok. die echtei t V( )ik 1l1()L eili voorlichten
eili (100:" hetzelve •erlielit vi orden. En wat Cie
woo;'luiai en zeg\vijzen aangaat w elke nu maar
in zekere dedieIn van 't dietsche vaderland ge-

,

geleerde taalkundige, die den engelschen ivoordenboek gemaakt had, de schatten onzer ge-

sprokell tale niet en kende. Wij hebben vieven
brief van den taalmeester van C ambr idge gelezen in denwelken hij luit besluit nali, aanstonds
Ine I3o ezio(1 aller s7 inilazr haoks te koopen en te
raadplegen tot Bene nieuw e en verbeterde uitave 17an zijnen woordenboek.
Verdienen de opgezandte woorden van Pastor
Schuermans burgerrecht in de scliri jftale ?
Bij de talrijke getuigenissen der aanzienlijkste
taalgeleerden die men gewoonlijk aanhaalt om

-

%

-

hoord i•,•ordcn en daaroni getvestwoorclen,
idiotismen of pro ' inci alismen heten, wij denken

dat de taalgeleer den uiterst voor zichtig moeten
zijn in 't vel werpen zulker woorden en spr ek\viizeI1 . Immers men hee ft nu reeds en, volgens
ons gedacht, ten onrechte, zeer vele allerbeste
zoogeze,;de ge«'estwoorden achter vege gelaten,
die nadi 't: recht niet had te verwerpen, omdat
zij in zich zoo deugdelijk zijli 'als welke ook, en

aan de al •::m :ene taal onafscheidelijk toebehoord:: n en in oude schriften gevonden worden. C)m-
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dat vroegere woordenboekmakers ze niet hebben
opgenomen ? Maar deze kenden die woorden
niet, omdat zij teenemaal vreemd waren aan dat
gewest van 't dietsche vaderland, alwaar die
woorden in zwang gebleven zijn. Maar is die
onwetendheid eene reden van verwerping ? Zekerlijk tusschen het koren is kaf ; dit beken ik
geerne ; ik wil maar enkelijk beweren dat er in
de gewestspraken en ook in ons en andere
Idioticons duizende goede woorden bestaan, die
van rechtwege aan de algemeene taal van oudsher toebehoorende, in de goede woordenboeken,
voortaan burgerrecht moeten verkrijgen en die
niemand het recht heeft uit de beschaafde taal
gebannen te houden.
En nu een paar bemerkingen. Pastor Schuermans schrijft : t' Wij denken dat de Westvlamingen over ons zullen te vreden zijn, immers
wij hebben -talrijke woorden uit het hoogst
merkweerdig Westvlaamscla Idioticon des geleerden pastoor van Elverdin ghe, dat overal niet
gekend is, in 't kort overgeschreven. Wij oordeelden dit te moeten doen, eensdeels omdat er
van die woorden ook elders dan in Vlaanderen
gehoord worden, anderdeels omdat ons dunkens,
velen dier woorden, om hunne innerlijke weerde,
ook elders verdienen meer gekend en gebruikt
te worden. t' De laatste reden en kunnen wij
niet aanveerden : de woorden die in een Glossarium opgezand en boekvaste zijn, staan daar
ten oorboore van iedereen, behooren tot den
taalschat, gelden in de taalwetenschap en
dienen aleenlijk in algemeene werken overge-

bijvoegsel maar eenen nieuwen, eigen vlaamschen
taalonthoudboek ' .
R. R.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Aangaande de sint-Anthonis-verkens vinde ik
het volgende in de s' Jaarroeken van Veurne en
Veurnambacht door Pauwel Heinderycx:
a. 1570. De Benedyctynen der abdye van
St Jan ten Berghe, binnen Therouanen, besaten
van over oude tyden een previlegie om twee
verckens te mogen laten loopgin langst de straten
der stadt van Veurne, welcke dieren hun voedden
met 't gone dat ze op de wegen vonden. Dit
recht viert door de geseyde religieusen somWylen in paclhte gegeven ; maar op verzoek van
keyser Carel, naer de verwoestinge van Therouanen, de abdye der 13enedictynen van St Jans,
• vervoucht wordende met desselfs goederen aen
het Clooster van St Anthonis, bij Belle, quam
dat gesticht in 't geniet van dien vrijdomme. tIn nota staat er:
Volgens de aanteekening van den archivist
Van Duyse, vindt men een belangrijk artikel
over . de St Anthoni3 verkens, door C. A. W.
(Cornelis Antony van W achendorff) in de
proeve van oudheid, taal- en dichtkunde, door
het genootschap : Dulces ante omnia Musx.
Utrecht, 1775, bi. 174-182.
Wie zendt er een volledig overzicht van dien
artikel. De n Proeve is is zeker zeldzaam geworden. Ei, vrienden uit Noord-Nederland?

nomen te worden.

Bij de woorden staat het aangeteekend waar
zij gehoord wierden : een Westvlaamsche lezer
die er ooge en acht op slaat zal dikwijls geware
worden dat woorden en spreuken die als Oostvlaamsche, Brabantsche of Limburgsclie aangegeven worden, ook alhier in zwang zijn ; wij
meenen dezelfde bemerking te mogen toepassen
op de lezers van ieder geweste, aangaande de
woorden die in andere gauen t'huis gewezen
worden. Wat valt er daaruit te besluiten ? Dat
het doodnoodig is overal hand aan 't werk te
slaan, den spraakrijkdom van ieder geweste te
vergaren en in al de vlaamsche gau'en het voorbeeld van De Bo en Schuermans na te volgen.
Waneer verrast men ons met een Oostvlaamsch,
Brabantsch of Limburgsch Idioticon ? Voor wat
IQ r estvlaanderen betreft daar brengt Loquela
ieder maand een rijken voorraad van woorden
aan, en wij verwachten met ongeduld niet een
(
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't Baart d'eenen vreugd en d'andren pijn,
't kan 't hoogst geluk, 't kan d'allergrootste smerte,
't kan winst, verlies of eer of schande zijn ;
't jaagt schrik in zelfs aan 't moedigst herte ;
niets dat den mensch meer tranen kost;
geen macht op aard kan het van u verdrijven;
zelfs raadt ge 't nu, 't zal nog een raadsel blijven,
tot dat het door u zelve eens klaar worde opgelost.

1876.

SAX
De dood.

i. ik zegge met meer anderen : Wij verwachten met ongeduld
een nieuwe verzameling van Pastor De Bo. Ze ligt drukveerdig
— dat weet ik — en men zal allichte hand aan 't werk slaan om
uit te geven. AD. D.

Rond den Heerd
VAN BIER EN VAN ELDERS. j
N Sint-Salvators wordt de herstelling der ,choorkapellen langzamerhand voortgezet. Dezer dagen heeft
men de hand geslepen aan de kapelle van O. L. V.
van de zeven Wee'n, met er den autaar te zetten die gekapt is in
steen door onzen beeldhouwer, M. Jules Van Nicuwenhuyse,
volgens teekeningen van Baron Bethunc d'Ydewalle. 't Is mij
aangenaam te mogen aanteekenen dat het welk aan een Bruggeling toevertrouwd wierd. De opvatting van den autaar doet
vele eer aan den teekenaar van 't ontwerp, de uitvoering strekt
tot lof van den beeldhouwer.
Deze autaar doet nogmaals een der leelijke zeventiendeeeuwsche autaren verdwijnen, die onze niiddeneeuwsche kerken
zoo deerlijk ontsieren. Hij en gaat niet hooger als de borstwere
van cle venster daar hij tegen staat. Zoodat de r.•tczble of autaarversiering den autaar zelf waarop het heilig sacrificie opgedregen
wordt, niet en overlleerscht, noch uit de oogen doet verdwijnen.
Nogtans, als er eens brandvensters in die kapelle zullen zijn.
dan zal de autaar — ook verguld en geschilderd zijnde —• met
(lie vensters te gare werken, en alzoo in dezelfde eenheid tot in
^le vaute klimmen; zoolang nogtans dat er daar geen brandvensters en zijn, zal die autaar bloot schijnen en te klein van
evenredigheid. "laar, vergeet dat niet, dit is eene keeraafsche
waarneming der bedrogene oogen, omdat het geheele niet volle(lig is.
De a utaarblok is versierd te midden met het herte van Maria
slat door zeven zweerden doorsteken is; en langs weerskanten
niet een Engel, dragende de eeue eten doek van Veronica, de
andere de doornen kroon, I)ie zinnebeeldige figuren staan in
groote schijven.
Boven cle autaartafel loopt er eerst eene versiering in blinde
hogen en roozen, en dan scheidt het autaarstuk in drien. Te
midden, op de onderste reke zit cle Moeder Gods met het lijk
van Jesus in heer schoot, 't gene men den ii Nood Gods ti heet.
Daarboven, de calvarieberg met Jesus aan 't kruise. De zijvakken, ook in twee reken, dragen al den Evangeliekant, op de
Onderste reke, Jesus te midden de leeraars in den tempel, en
daarboven twee kapellekens met de besnijdenis, of de voorzegging van Simeon en de vlucht naar I1gypten. Langs den Epistelkant ziet men al onder (Ie begraving van Jesus, en daarboven
(Ie geeseling en de afdoening van 't kruis.
'k Ion vete niet waarom (Ie teekenaar hier de zeven we&lommnen van altaria niet verbeeld en heeft, Wielijk zij aanvaard zijn
in cle heilige Kerk. Mijne lezers weten dat deze zijn : I. de voorzegging van Sime on, 2. de vlucht naaar Egypten, 3. Jesus
verloren in den tempel, 4. O. L. V. ontmoet Jesus langs den
Kruisweg ; 5. cle kruising van Jesus, 6. De nood Gocis, 7. de
hegrafenis van den Zaligmaker. Hier in den autaar en is de
vierde van de zeven veêdummen niet verbeeld. In de plaats
staat de geeseling. Dit is, dunkt mij eens misgrepe, die zou
dienen hersteld te worden.
Men vraagt, onder 'c volk, waarom ook geen beeld van O. L.
V. der Zeven Wee'n, op den autaar of in de kapelle staat,
waarom 't pestestoksken wegblijft, waarom liet portrait van
Philip den Schoone, stichter der Confrerie, ook niet terugkomt
in de kapelle, waarom Onze Vrouwe van de Zeven Wee'n, op
gouden grond geschilderd, en de oude Moeder der Smerten die
hare hand opheft al niet weder gehangen worden in die kapelle.
Immers dit al en is zeker niet gemaakt om in kerkmeesterskamer
door Protestanten aleen bezien te worden binst het badsaisoen?
En terwijl ik nu aan 't vragen ben, waarom en wordt er - geen
schoon huizeken van Loretten aan den voorpilaar van de kapelle
.
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van Loretten vastgemaakt? De menschen zagen dat zoo geerne :
en dat maakte deel van hunne devotie. Dat huizeken op een
pieterstal staande en heeft geen zin meer.
En ook waarom en is het beeldwerk uit de jaren 1400, de
zalving van bisschop voorstellende, nog niet weder in 's Pastors.
kapelle ? Dat is nu ook al voor heidenen, joden, turken en schismatiken, maar voor de geloovigen niet.
ET Bestier der Muziekschool noodigt de liefhebbers
uit tot het Norgend-Concert en de Prijsdee'.ing, die
zullen plaats hebben in cie Concertzaal, Sint-Jacobsstraat, 'Maandag 26 Maart, om i I 1 2 ure stipt.
1-Jet programma der feestre volgt :
1 0 Suite voor Hoorn, uitgevoerd door den Leerling, den heer
lee Post. L. VAN GHELUWF.
(1. Inleiding. b. Adagio. c. Allegro moderato.
2° Concerto voor I-Iobo, uitgevoerd Gloor den Leerling, den
heer I1 ardy, VERHOUST.
30 ^l i-ira uit het opera : Roi de 7hulcc, gezongen door den
Leerling, den heer Van Acker. Di z.
4 0 Romance zonder woorden voor Violoncel, uitgevoerd door
den Leerling, den heer De Post. MENDELSSOHN.
I': ijsdeeling.
5° Leonora, groote Ouverture voor Orchest. BEETHOVEN.
Het orchest wordt geleid door den lieer Van Gheluive, Bestierder der Muziekschool.
EN gevel in de Smedestraat wordt zeer goed hersteld.
Mochte de eigenaar veel navolger: vinders in die
state. Maar men heeft er sedert een jaar reeds twee
gevels doen verdwijnen en eenera bekliesterd met eene soorte
van plafonneering die zeer goed is om kobbenestcn te kweeken.
AAT en kijkt eens wat men in Sint-Gillis doet. Dat is
voortreffelijk werk en 't bestier zouwel als de werkers
halen er eere af. De voorkerke wordt afgekapt er.
blijft in zijn rouwe brijken. "let slat deze roosachtig-geluwv van
kleur zijn, is het uitzicht uitdernmate voldoende. Ik hope, met
al vieze die hen aan kunst gelegen laten, Gaat cie kerkfabrijk van
Sint-Gillis in den goeden trant tot teaden toe zal voort doen
werken.

Ai). D.

UITSTAPÏE I1í 1)E TIJDSCIIRIYTEl^i.
LOQt EL A, 11" IO S por kele 1883. Inhoud o. a :
io l_antekoorn. Bediedenis en uitleg van de volgende woorden
--- Aa•, i:. beechem. h nesselen. ij iI ooinr ere. Tere. 7i•imetra.
2° Ilrll^e G'e'er ti ed^'rhrul c. Iaat is eene bijdrage waarin Loquel:a A'^c'rd en Z,,id ter hulpe kont wegens het bediedsel en den
oorsprong van 't woord daverern.

a. « Genoeg en zoovele is 't dat het w daveren nu zonder
vale of vreeze mag gebruikt worden. zelfs van de fijnste fijnzichters onder onze vlamingen : dertig." Noord-Nederlandsche schrijvers gebruiken 't. Dus — robatnm est! n Dat Logriela al de
getuigenissen en de geleerdheid van geheel de wereld vergaart,
wat kan dat baten tegen den wille van Mr Zulkeen die als
hoogste taalwet wordt opgeleid.
•6. Daveren en is geen frequentatief maar een llinminutir', mlt
u Dat gebouw van frequentativen en staat immers maar daverachtig en schijnt gereed om in te vallen. is
c. Het grondwoord dazen is nu geheel onbekend, beweert
^1 JJ7•cl en Zuid: Logiielca brengt een groot getal plaatsen ter ban;
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waar het te lezen staat en getuigt dat het in Vlaanderen nag <bgelijks gebezigd wordt.
d. \Tolgens Noord e1~ Zuid is de beteekenisse van da,Vt?1·t11Z
IU razen, 20 schudden, 3° weergalmen. Loquela bewijst volgcns
de regels der taalgeleerdheid en uittreksels onzer oude woordeuboekeu dat de ziu herkenbaar is als volgt : 1° slaan ; 2° wikkelen,
roeren, heven ; 3° gerucht houden; 4° razeu.Bij aldien sloan de eerste beteekenis is vall dauen, bij aldien
daue« in pe'rdavt1Z bewaard is, zal d auen herkomstig zijn van
het tusschen werpsel per daf! dat bij sIng of stoot gehoord wordt,
POLYBILLION, Fevrier, 1883. Wij bemerken o. a,
10 Puolications l'!cente~ sur la iJible et sur I'Drient par 1\1. C.
J. Aan degenen die hen met den uitleg van de twee eerste hoofdstukken van den boek des Oorsprongs bezig houden bevelen wij
het volgende werk van kanunik Motais, die in die zaken 1'huis
is: lJloi"sl!, ttl science et I'ex!gcse.
In dien bock wordt het nieuw stelsel van ~Igr Clifford.bisschop
van Clifton, weerleid en worden er nieu we t:11 zeer geleerde opzoekingen voorengesteld. - Aangezien de letterkundige schoonheid van het Heilig Schrift in Oi1Z~ scholen gest udeerd en
uitgeleid wordt, bevelen wij aan de meesters de nieu we en
vermeerderde uirgave der Etudes Litteraires sur les poetc:s bibliquas van ~lgr Plautier zallger, - In flit! Ojj""':nbanuzg des
lei. Joleannes van Waller, komen er benevens groudigeu en geIeerden uitleg, ook zonderlinge diugen voor den dag : t.Le twaalf
Apostelen verbeelden de twaalf christeue kerken : sinte Pieter
verbeeldt Itaaljc en 't oostclijk deel van Spanje, sim Andries,
Griekcnland en Klein-Asia, Cl1Z. 't Schijnt dat de N ederlanden
geen deel en maken van de heilige Kerk : wij en worden nievers
nledegerekend.
2~ C01Jlptl1S Rendus, A. CkeVrt!lJlOltt. Les .1tlo/l'lJemcllls tilt sot
sur les ,·tJt~s ()c,-idclltales d« /(1 France, Dat is een werk over de
beweging en verplaatsing der fransche kusten volgens de geschiedenisse, volksoverkyt=ringen en de vondsten del' aardkunde. Er wordt gevraagd dat er overal ieverige en geleerde
mannen zouden hand aan 't werk slaan on1 de kustell te
bestuderen liJk M" Chevrenlont het komt te doell vuor Vrallkrijk.
Onze geleerde hoofdopsteller, Inij 11 eerweerde he~r Duclos he~ft
die 5tudie gedaan voor Vlaanderen al lange eer dat Cl daar
sprake van was in V rankrij k 1.
30 f~arictls. Les l~om£lllS tit: 70S! lJlaritl d~ Pt!1~~da, par A.
Savine, uSes romans - et j~ ne parle pas du nonlbre de IOClI/isn'es qu'ils contiennent, .- ses romans sont pour l'etrang~r d'une
lecture asscz difficile, paree que toutes les richesses d'une langue
opulente y sont employees. Style et vi'5age rappellent ce vieux
castillan du sielce d'ur qu'on peut personnifier dans Cervantes :
il n'y a pas de recherche chez Pereda pour arriver ace resultat.
Sa langue est l1aturellement ancienne, p:1rce qU'il peule de choses
anciennes et que dans sa rude patrie l'invasion etrangere a luoius
corrllmpu Ie parler des aieux. II
4u Chroniqzlt!. Voor wat 011S nederlandsch boekstafwezell betreft vinden \\ij aleenlijk de aankondiging van het ~I~11,Schdol#
ver/tJst van Lodewijk De Konink en de aankondiging van de
Divina Conla:dia van Dante in 't nederlandsch overgedicht door
J. Bohl. " Le Afensckdom 'lIer/ost, poelue epique flamand de ~l.
L. de Koning, paraitra cette annee en doltze livraisons (.!j in-8
et fonnera deux forts volumes. L'altteur, hier enC01"e inconnu (?),
s'est ilnpose de puis queIque temps al'admiration de tous les amis
des lettres nationales. Son poeme a deja couql.lis une place
d'hOllneur parmi les flamingants, et tous ceux qui en ont entenI.

Ja, volgende daarin de studie'n van Belpaire. Elkhetzijne.
AD.D.

a

du des extraits, s'accordent en louer les eminentes qualites, II
Dat komt nu van Parijs : die afkeerig zijn van 't vtaamsch en altijd naar Parijs kijken, en zullen bet nogtans nag niet gelooven.
5° Questions et Rlpo1zses. Een fransche priester die bezig is
met de gesehiedenis te schrijven van Sint Maurits en de MarteIaars van bet Thebeeuwsch legioen, vraagt geschiedenis- en
oudheidskundige inlichtingen aangaande de kerken die er in
Belgenland nan dien martelaar toegewijd zijn, (De thuisrichting
is: mijnen eerweerden Heere Bernard de Mont-Melian, 39t
straat der Acacias, Parijs).
I-I. S.

TURKSClIE

SPI~EEK\VOORI)EN.

Den wolf bij de ooren grijpen, is moeielijk.

•••
•••

De wijsheid slaapt niet op een donzen bed.
Goede wijn maakt slechte hoofden.

*'••

Ht::t schip dat twee kapiteins aan board heeft,
vergaat.

•••

Wie geleenden of onbetaalden wijn drinkt,
wordt tweernaal dronke.

••*

Zelfs als de zee droog zou worden, moet toch
het woord van den eerlijken man heilig blijven.

•••

Ais gij de stad ziet, zoek dan niet naar eenen
\veg,vij zer .
Ook cen ldeine

•••
verplettert OllS hoofd.

~;teell

.*

III III het nieuw lTALlzielul1agazijn van Gerard Vlietil1ck ell
Zuidzf.lndstraat tel:h·ugge, bij de Statie, kauluen allerhande
vlaalnsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs del"
uitgevers.
De eenige o\rerblijvende afdnlksels Saghe vall Groenillg,~e'l.'~lt
en der vi;j litderen zijn daar te koop.
\Vie eene goede, gewaarborgde piano ,vi), met gemak van
betaling, kan er zich ook ,venden : want men is er te trOllW gediend aan gematigde prijzen.
Vijfliederen, getoonzet door E.lf. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel ill gOl1d- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zl1idzandstraat.
*=Ie.. I(ruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. - Goezenputstraat,
Brug-ge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de ztlsters van den H. Vincentius te Brugge beeft hij geschilderd. I-lij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
.

Ci~

.*.

Alle recht vall over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbebouden.
Brugge. boekdrukkerii A.

DE ZUTTERE-VAN

I(XllSSCHAVER.

iet 6fab 8ecfcflítnE are aEerbage. fe uíEgeBer woont ut be

t*acíafíraat, 2, te ?$vugge. eí1g, op Soorqanb te óeíafen : 800r
?$efgeneanb 5 fVank ; Soot Buítenfattben ben poffpríjg er8íj. men
kan ínfcf^ríjSen B af be 10oftineefter6 's [ante.

Xcottienfte 3ïaar.

15cfókenl/1DafC^Cn.

3f2° 18.

DAGKLAPPER.
AAR zijn er vele die mij zeggen of
anderszins laten weten dat zij uitnemende veel genoegen vinden in 't le.
zen van den dagklapper; en dat is mij zeer
aangenaam te vernemen. Maar 't gene mij ook
zeer aangenaam zou zijn 't ware wat meer medewerking te hebben. Want, als ik de menigvuldige lieden moete voldoen die mij vragen tegen
Oegst aanstaande 't leven en de glorie van den
zaligen Karel den goede te schrijven, 'k en kan
ter zelfder tijd mijn tijd niet besteden, om alle
weke opzoekingen te doen op nieuwe onderwerpen waarmee^ ik den dagklapper moet tot sprake
brengen. Alle vrienden van R. D. H. kunnen
daarin meêhelpen, met dingen aan te teekenen
of stoffen . te studeeren en op te stellen die voor
den dag leklapper dienen kunnen, en mij deze op
te zenden, al boven erop stellende de maand en
de date w aar op zij passen; of, hebben zij den
tijd of de kennissen niet om de onderwerpen zelf
te behandelen, dat zij dan maar slechts de daten
en de onderwerpen opgeven. Daar en gaan er
dat niet velen belooven, maar 't is toch waar, en
'k weet het best, hoeveel tijd ik dikwijls versli*te
eer ik vete waarover ik ga schrijven. En 't is
wel een beetje omdat ik het deze weke gelijk
niet wel en vete, dat ik hier al die reken schrijve,
blijde van alzoo reeds bijkan het einde van mijn
eerste kolomme bereikt te hebben.
Zondag, i April ; Quasimado
Zondag,
aldus geheeten om 't eerste woord van den
Introïtus in de Misse. De Paschen beluikt of

I Xprif I883.

sluit vandage, en 't is meulenaars-biechtdag ;
-daarom zegt men dat het Beloken Paschen is.
Men heet dien Zondag ook in albis, dat is de
Zondag waarop dezen die op Paasch-avond na
de vontewijding gedoopt waren, hunne witte
kleederen plachten af te leggen : zoo dat men
eigendijk zou behooren te zeggen : Zondag in

albis depositis.
Om een gedacht te geven van de genade geschonken in 't doopsel, dat men eertijds slechts
op Paasch- en Cinxenavond plechtiglijk bediende, deed men de doopelingen een wit kleed
aan. Plechtiglijk, zeg ik, omdat van in de eerste
tijden het doopsel, volgens de getuigenis van
Tertulliaan, bediend wierd telkens de bediening
ervan noodig was. Nu nog wordt dit opleggen
van 't wit kleed in 't doopsel onderhouden, in
de ceremonie'n die het doopsel zelf volgen en
sluiten. Zoo kwam de doopeling, zegt Grandcolas, uit 's Bisschops handen,. gelijk Adam uit

de handen Gods. Dit kleed bediedt ook 't uitwerksel van 't Sacrament, dat ons ww-ascht van
alle vlekken, zoodat «rij witter worden als sneeuw,
Super nivem dealhabor. Na uw doopsel, zegt
sint Ambrosius, heeft men u in 't witte gekleed,
om u te doen gedenken dat gij van de zonde
ontbloot, voor kleedsel de eerbare volen der
onnoozelheid hebt aangenomen.
't Waren de peters die dit wit kleed den
Bisschop aanbooden. De Bisschop, als hij dit
kleed oplei, vermaande den doopeling dat het
Gods beeld bediedde in onze zielen geprint en
ontwormd door de zonde, en in ons hermaakt
door de gratie des doopsels, zegt de schrijver
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der werken die men aan sint Denys den Areopagiet toekent of toegekend heeft.
't Was eene gewente bij de goede christenen,
het wit doopkleed te bewaren en in eere te
houden. Victor Utiche vertelt eene geschiedenis
van een ouderling die gemarteld. wierd bij bevel
van Elpidephorus, die een afgevallen christen
was en dien de martelaar, jaren te vooren,
over de vonte gehouden had. De ouderling,
staande in de vierschare van den Apostaat,
haalde van onder zijnen mantel het wit kleed dat
Elpidephorus aangedaan wierd in zijn doopsel,
en het toogende : « Ik dage u uit, .' zei hij,
voor 't oordeel van God, en dit kleed zal u beschuldigen voor den rechterstoel van Jesus
Christus , als Hij u rekening zal vragen van de
schuldeloosheid en de heiligheid die gij bezeten
hebt met dit kleed ; van 't geloove en den godsdienst dien gij aanveerd hebt, als gij het aandeedt ; daar gij, in stede er de vlekkeloosheid
van te bewaren door een christelijk leven, het
bezoedeld hebt met uwe handen te vlekken in
't bloed der martelaars, en de vervolger te
worden van dezen wier ijvervolle verdediger gij
behoordet te zijn. u
a 't Is vandage, zei sint Augustijn, in zijn 157°
sermo -1i, op heden geprikt, r 't is vandage
-dat de Paaschplechtighèid eindigt ; en 't is
daarom dat de Neophiten van kleederen zullen
veranderen ; zoo nogtans dat de witheid der
kleederen die ze zullen aflaten, in hunne
herten moet blijven.
Den eersten April is het verzenderkensdag.
N

-

N

Verzenderkensdag was gekend voor Christus'

tijd. Zoodat, als men daar voor oorsprong aan
geeft 't verzenden van onzen Zaligmaker van
Pilatus naar Herodes en van Herodes naar
Pilatus, men den uitleg dien de Christenen op
't heidensch gebruik geent hebben verwart met
den oorsprong van 't gebruik zelf.
Nu de heiligen van de weke. Zondag, i, sinte
Theodora, martelaresse. Maandag, 2, sint Franciscus de Paula, stichter der Minimen, t o8;
sinte Maria van Egypten, penitente. Dijsendag,
3, sint Rijkaard : Woensdag, 4, sint Isidoor.
Donderdag, 5, sint Vincent Ferrier. Vrijdag,
6, sinte Juliana. van Montcornillon, die de godvruchtigheid tot het Allerheiligste Sacrament
verwekte, door het instellen van Heilig-Sacramentsdag te verkrijgen. AD. D.

DE ZONNE.

Vervolg van bladzijde i i 8.
RACHTEN wij nu de verschillige vlek-

ken te beschrijven. Ziet prente III, blz.
iog, die eene gewone vlekke verbeeldt.
Omtrent al de vlekken bestaan uit twee deelen,
te weten : een nog al tamelijk groot middenpunt,
dat omtrent -geheel zwart schijnt, ingesloten in
eénen onregelmatigen, tamelijk breeden band.
Die .band is in sommige plaatsen merkelijk breeder dan in andere. Hij is min duister dan het
middenpunt ; ook, daar dit volle scliaduwe genoemd wordt, draagt die band den name van

halve sclzaduwe.
De vlekken zijn dan om zoo te zeggen samengesteld uit twee verschillige vlekken, alle twee
even onregelmatig van vorm, waarvan de eene
de klaarste is en vele de meeste, en de andere de
donkerste en veel minder in de eerste afteekent.
't Gebeurt nog al dikwijls dat er geen zwart
middenpunt te zien is; 't gebeurt ook dat de
vlekke langzaam is en twee zwarte punten of
volle schaduwen heeft.
Wanneer men eenti dier vlekken aandachtiglijk
beschouwt, is men nog algauw geware dat de
vorm gedurig. verandert.
Vele vlekken, van de minste, doen niets dan
nog gedurig verminderen en verdwijnen vooraleer aan den boord te geraken.
Men ziet er andere opkomen daar waar er
geene bestonden. Vele - verdwijnen binst dat zij
op. den achterkant der zonne zijn en komen niet
meer weder ; dikwijls zijn zij door andere vervan-

gen die ondertusschen ontstaan zijn.
Sommige vlekken verliezen hun zwart middenpunt. Dikwijls splijt een middenpunt in tww ee'n,
ofwel twee middenpunten verbinden hen en
smelten in een.
Al die veranderingen zijn doorgaans geheel
langzaam; somwijlen gaan zij zoodanig haastig
dat zij geschieden binst dat men de ooge aan den
zonnekijker houdt.
't Is raar dat dezelfde vlekke meer dan 6
weken meêgaat, toch, bij uitneming heeft men
eens eene gezien die het 72 dagen lang hield.
Bovendien veranderen al die vlekken van
plaatse, de eene ten opzichte van de andere ; zij
schuiven iets hooger, dan iets leeger ; sommige
gaan ondertusschen wat sneller voort, dan wederom wat ' trager. Al die onregelmatige bewegingen zijn wel niet groot, maar zij moeten wel
in acht genomen .worden tot het uitleggen der
-

Rond den Heerd
zonne. Om de eene of de andere wet te stellen
moet men op verschillige vlekken proeven doen
en eene middelmate nemen tusschen al de proefnemingen..
Daar zijn jaren geweest dat men van 20 tot 30
vlekken in de zonne bemerkt heeft en andere
jaren dat er tot boven de 300 waren. 't Schijnt
zeker dat er eene soort van wet moet bestaan die
het getal vlekken regelt.
't Wordt schier algemeen aanveerd dat de
vlekken ten talrijksten zijn achter een tijdstip van
ruim i i jaar. Dan vermindert liet getal gedurende
eenige jaren, om welhaast te vermeerderen en
wederom ten grootsten te worden achter gewillig i i jaar.
De grootte der vlekken is zoo onregelmatig
als het overige. Sommige vlekken zijn met moeite
zichtbaar en andere hebben eene doorsnede van
5 tot 6 keeren zoo groot als die der eerde. De
doorsneê der eerde is omtrent 2500 uren, bij gevolg sommige vlekken hebben eene doorsneê van
5 duist uren.
Als er sprake is van de doorsnede der vlekken,
gij en moet u niet inbeelden dat de vlekken altijd
rond zijn of daaromtrent, want de vorm is
uitermate wisselvallig. Eene vlekke in 't begin
rond, breidt haar later somwijlen zoo schrome.
lijk uit dat zij 4 tot 5 keeren Ianger wordt dan
breed.
Al die vlekken zijn maar te zien in de middenstreke der zonne, binnen eene hoogte van 70
graden . Hooger en leeger is de zonne zuiver en
klaar 't en zij bij de boorden waar zij in 't zien
een weinig verduistert.
't Geen nog al aardig mag schijnen, 't is dat de
uiterste boorden der vlekken doorgaans helder
klaar zijn en veel meer licht verspreiden, dan de
gewone ongeschondene vlakte der zonne ; ook
hebben de franschen aan die boorden den name
gegeven van facules, hetgeen voortkomt van liet
latijn facula = kleene fakkel (fax, 1. = fakkel,
fao, gr. — luchtgeven, schitteren). Dat woord zou
misschien in 't vlaamsch mogen vertaald worden
door : fakkelreke, fakkelboord of zonnefakkels.
Misschien ware het laatste woord wel het beste,
trouwens in andere streken der zonne bemerkt
dan
men nog somwijlen plaatsen die klaarder
de andere, dewelke zekerlijk aan geene vlekke
toebehooren, en niettemin onder den name van
facules bekend staan.
Laat ons naderbij de vlekken beschouwen.
De vlekken zijn geheel wat anders dan zwartgekleurde plaatsen der oppervlakte : het zijn
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trachtervormige openingen of hollen in den bol
der zonne geboord.
Om daarvan overtuigd te zijn heeft men maar
eene vlekke te bemerken van den dag voort dat
zij het middenpunt der zonne verlaat om naar het
westen te schuiven en bijzonderlijk de laatste
dagen dat zij zichtbaar is.
Bestonden die vlekken uitsluitelijk op de oppervlakte, zij zouden altijd even hooge of lang
blijven, maar van het middenpunt weggaande
zouden wij versmallen ; het deel der halve schaduwe naar het westen gekeerd zou eerst verdwijnen, dan het middenpunt of volle schaduwe,
daarna zou het oostgedeelte der halve schaduwe
altijd maar versmallen tot dat er niets van de
vlekke meer zou overblijven.
Eiwel, 't is juist het tegenstrijdige dat plaats
heeft.
De kant naast het midden der zonne versmalt en
verdwijnt eerst, daarna de zwarte middenschaduwe en dan langzamerhand de rechterkant.
Dat alles is aangeduid in Prente II , blz. zou,
wier bovenste reke eene vlekke verbeeldt gedurende haren loop van 't midden der zonne tot
aan den oostkant.
De onderste reke toogt klaar en duidelijk dat
eene trachtervormige opening juist dezelfde gedaanteveranderinger zóu ciinderstaan, indien zij
met de zonne op haar zelven draaide. Alle andere
veronderstelling is onmogelijk.
Uit hetgene wij komen te zien over die gemakkelijke en somwijlen onmiddelijke veranderingen
in den vorm, de grootte en geheel de gedaante
der vlekken, kunnen wij met recht en zekerheid
al een besluit trekken nopens de gesteltenis der
zonne, te weten : dat de stof e, die de zetel is der
vlekken, noodzakelijk moet vloeibaar zijn, 't zij
ten volle vloeibaar gelijk de gasvormige stoffen,
't zij min vloeibaar gelijk water of gesmoltene
stoffen.
Wij zullen nu de zonnevlekken voor eenen
oogenblik daar laten om tot andere gewaarwordingen over te gaan.
Sedert eenige jaren van hier heeft de wetenschap grooten vooruitgang gedaan in de studie
der zonne.
Daar is een werktuig uitgevonden dat aan de
sterrekundigen den grootste diensten bewijst:
het is de spektroskoop of zonneschouwer.
't En is hier de plaats niet van geheel dat stelsel te beschrijven ; toch dient er in 't kort iets of
wat over gezeid te worden.
Iedereen weet dat, waneer men het zonnelicht
,
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door een prisma of driezijdig geslepen glas
ontvangt, het zonnelicht verdeeld of ontleed is
in- verschillige kleuren, hetgeen men het zonnepook of het prismabeeld noemt.
Het zonnespook dat iedereen kent is dat
van den regenboog.
Hier wordt het zonnelicht ontleed door de
wolken zelve die bijgevolg hetzelfde werk doen
als het glasvormige prisma.
Waneer men nu dat prismabeeld van naderbij
beschouwt met een vergrootglas, ziet men allichte
dat het doorsneden is met eene groote hoeveelheid donkere, fijne, gelijkloopende striepen die
geheel onregelmatig gezaaid liggen op geheel de
lengte van het prismabeeld.
De natuurkundigen hebben op dezelfde wijze
het licht onderzocht van vlammende lichamen
wier bestanddeelen gekend waren, en zij hebben
welhaast gevonden dat de vlamme van ieder
verschillig lichaam, een bezonder prismabeeld
geeft en bovendien dat de duistere striepen in
zulk koleur te vinden zijn volgens de bestanddèelen waaruit de vlamme samengesteld is.
Bigevolg de plaats dier striepen in het prismabeeld duidt de verschillige bestanddeelen aan van
het brandend lichaam waarop men proeve neemt.
Ingevolge deze proefneming, die altijd en
overal tot hetzelfde besluit leidde, waren de geleerden bemachtigd om de volgende redeneering
te doen : vermits de duistere striepen in zulk en
zulk koleur van het zonnespook te vinden zijn,
't is dat er in de zonne zelve zulle en zulke
stoffen bestaan.
Door deze proefneming, en zoo goed mogelijk

alle oorzaken van dwaling vermijdende, zijn de
sterrekundigen tot het onwederleggelijk besluit
gekomen dat omtrent al de stof en die in de zonne
bestaan dezelfde zijn die wij in de eerde vinden.
Eène stoffe, die men in de zonne vindt en die
hier onbekend is, heeft den name ontvangen van
zonstoffe. Daar is nog eene andere die wij waarschijnlijk ook niet en kennen.
Nogtans hier dient opgemerkt te worden dat
het wel mogelijk is dat de stoffen in de zonne,
omdewille van de schrikkelijke warmte, eenige
hoedanigheden hebben, die ons oordeel in dwaling brengen. En wie weet of die twee stoffen ook
hier op de eerde niet te vinden zijn
Wij mogen niet nalaten te doen bemerken hoe
machtig die ontdekking is. Wie hadde er ooit
gepeisd dat de mensch eens ging weten uit welke
stoffen een -lichaam samengesteld is dertig duizend uren van de eerde verwijderd!

Wij zijn in eenige bezonderheden gekomen over
den zonneschouwer opdat gij toch een kleen gedacht zoudet hebben van de middels die de
sterrekundigen uitgevonden hebben om hunne
proeven te doen, en nieuwe dingen te ontdekken
of uit te leggen.
— Wij zouden moeten voortgaan en zeggen
dat die even wijdloopende striepen, die
zeiden
zwart te zijn, somtijds helder klaar worden en
anders nog van gedaante veranderen ; dat men
daaraan kan bekennen of het lichaam, 'waarop
men proeve neemt, vaste is gelijk metaal 'of
vloeibaar gelijk de lucht of het water. In het
prismabeeld kan men lezen of het licht dat men
beschouwt, onmiddelijk en rechte van het lichtgevend voorwerp komt en of de stralen geene
ruimte doorsneden hebben met gazen van dezelfde of van vreemde bestanddeelen opgevuld.
In een woord met den spektroskoop en met
andere soortgelijke getuigen, waarmede men
eerst proeven gedaan heeft op voorwerpen die
men kent en onder de ooggin heeft, hebben de
sterrekundigen als het ware de zonne vernaderd
en zij kunnen de zonne bestudeeren alsof zij haar
in handen hadden.
Aleenlijk wij en kunnen hier al de noodige
beschrijvingen niet geven, omdat zulks ons te
verre zou brengen en dat wij zouden moeten in
beschrij vingen komen die voor velen onverstaanbaar zouden zijn.
Is dat al wat de sterrekundigen weten nopens
de gesteltenis der zonne ?
Gelukkiglijk neen. Zij weten en zij kunnen
bewijzen dat de zonne samengesteld is uit verschillige opeen liggende lagen.
Zij hebben begonnen met schromelijke vergrootglazen te maken om een afbeeldsel der
zonne te hebben ten grootsten mogelijk, dat al
de merkweerdigheden wedergaf die in de zonne
te vinden zijn.
Zij vonden welhaast dat de bol der zonne niet
aleenlijk en is hetgeen wij zien, maar dat de
stoffe die aan de zonne toebehoort haar veel
wijder uitbreidt, schoon die stoffe gewoonlijk
geheel en gansch onzichtbaar schijnt.
Indien een grooter deel der zonne niet gezien
en wordt, het moet om dezelfde reden zijn om
dewelke de sterren bij klaren dage verdwijnen ;
de luclítkring is zoodanig klaar dat hij het licht
der sterren verbijstert.
Men heeft dan getracht de schijve der zonne te
beschouwen binst de volledige zonverduisteringen.

wij
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Geene kosten wierden gespaard. Was er ievers
eene volkomene verduistering, 't is gelijk in
welke streke der wereld, geleerde sterrekundigen
trokken er naartoe met krachtige werktuigen.
Op deze wijze heeft men in de zonne vele dingen ontdekt, die aan onze voorzaten geheel en
gansch onbekend waren.
Nogtans de volledige zonverduisteringen zijn
zeldzaam ; dikwijls zijn zij aleenlijk in verafgelegene streken te zien en zijn zoo kortstondig dat
het uitermate moeilijk is ernstige proefnemingen
te doen.
De geleerden hebben dan gezocht en herzocht
tot dat zij een werktuig vonden, zoo nauwkeurig
en zoo volmaakt, dat zij ermede, bij klaren dage,
de grootste bezonderheden en den waren omtrek
der zonne kunnen bemerken.
Zij hebben dat werktuig daaromtrent gevonden. 't En is maar cde buitenste lage aleen die, uit
reden van hare flauwe, rare en uiteengezette
stefFe, tot nu toe onzichtbaar gebleven is; en voor
die lage zelf is neen al zoo verre gekomen dat
men bij middel van den lichtdruk hare beeldtenis
heeft kunnen nemen.
Wij zullen hier dan de beschrijving der zonne
geven voor zoovele ze tot hiertoe gekend is.
E. v. R.

1 ('J-L vl,Çt.
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Met hem den coninc van Denemarken,
Dien van Sweden, die de marken
Hout tusscen die Curen entie Denen,
Entien hertoghe van Ardenen ;
Entie hertoghe van Brabant sal met delen,
Entie van Sassen, buten wesen,
Entie rike hertoghe van Swaven ;
En daer toe sullen hier hoghe graven
So vele sijn, dat ic wel weet,
I)at si mi waren onghereet
're noemene in corter veilen....
37 06 Nu willic die hoochste Sarrasino
Die met desen sullen tornieren
Alle bi namen (levisieren.
3728 Die hier ieghen suilen culneii
Dat es die coninc van Vrankerike....
3773 Het sal die coninc van Ingelant
Van buten lijn.....
•..

3 779 Dese Kerstine sul i en buten sijn,

En met hein menich Sarra'ijn.

Tot daar 1Melioer.
Verder:
3814 .... morgen....

Hebbie ;Mlelioer) riddren geacht te doene,
Diekinder sijn nliere baroene
.C. juncheren uchte naeer.
4348 Si (Parthonopeus en Gaudijn) droeghen l)eede over een
Datsi lleni ten tornoyc vouden
Altoes aen die van buten houden.

)VJLR ii DEN 1)AN(7 V'.1N ll(.''I^l'.N. u

(Leie bijdrage.)
EN

r1

tornol%

u

is iiitgtsttkeil ; de dap-

derste ridder zal de Land bekomen
van 11 Melioer u wie de r1 Crone bestaet
van al de Grieken (Vs. 3148-49) .!. Urake, zuster
van llelioer, ondervraa g t dezen over liet u tornoy aa in liet algemeen, en onder andere
3635 Van dien ruddren diere selen comeri,
«'ie sal mettien van buten wesen,
En «eiere tornieren sal niet desen :'..

4352 In den tor was gaen ligglhen
11el1t)er........

4360 I)aer sijn die . V I I. conii:glhc snede
Die doemers van den tornuyc sijn.
. .

4395 Yartll. ei (auci. .,ashen houden :ten die ringlis:
t)1) hae breid:;l die ion heli: lie,
Die te 1onssan waren ghievailen eer.

Neware Jatter vele lieer
Vaan l)uttn, (-1ji1 van binne n «aren.
Ier dese U. lianen ghccv,;rcn,
\%rasser een fier pongij ghedaen,
Si) (lat die van linnen saen
I)ander daden sconfieren.

In Melioer's antwoord treffen wij
3680 (Ernout) seide ooc ivaer, dat ons dochte
Bedie volgheden wi sinen rade) :
Of men die heislede buten dade,
En dander binnen, daer sonde een prych
Groot af tomen, en werden wycii...
3688 Ilier in de poort bin den inurc .
I -levet (Ernout) ghedeviseert te sine
Den keiser van Ronie entie sine,

4425 Bi cler eiact die si daer doen,

1)ie van [riten teersten vloell,
Vercouvercu weder en keren.
4450 I)ie keiser van Almaengen maenc e
Sijn volt dat hem wel stolt bi
A.let heng was die soudaen van Pers.i,
-I)ie die van buten vaste per:,te.
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4769 Die soudaen was voren uut ghetrect
Met .M. ridders, wel dors verdect,
Daer die van buten ieghen quamen....

4806 (Parthonopeus) stacker enen van den orse
En reet dore al die van binnen
Over op tfelt met groter onminnen,
En nam bi der poorten sinen keer.
Daer en riedic hem nemmermeer
Te comene, ochte hi danen ware;
Dore al dat hi sijns was in vare,
Daer hi siue scone amie sach
In den toren daer si lach,
Sette hi sijn lijf op aventure
En rijt, so hi naest mach den mure 1
Recht onder die venstre daer si sit......
4829 Eer Parthonopeus danen voer,....
4835 Was hi ghemoet met drien speren.
Doe trac hi tswert en ghinc hem weren......
4839 Dus ontfoer hi desen drien.
In groten ancste mocht menne sien,
Daer hi liden moeste den rinc,
Daer menne in alle siden ontfinc.
Doe quam er ghesleghen toe
Gaudijn, die grote sorghe doe
Hadde om den gheselle sijn.......
4 85 0

uit zou volgen dat de ridders, of om nauwkeurig
te spreken, de ridderbenden niet eens over de
verdeeling geraadpleegd wierden. De herkomst
zelf geldt voor niets, aangezien Sarrasine u of
lieden die den christenen eenen bijzonderen haat
toedroegen, met christenen tegen v Sarrasine #
(vs. 3706, 3728 en - 3779) hunne geloofsgenoten,
zullen vechten, en ridders van de wijdst van elkander afgelegene streken (vs. 3690, volgende en
andere) bijeen geschaard worden. Enkele ridders
slechts, dat is zonder gemeene bannier, kon het
vrijstaan zich bij deze of gene partie te voegen,
anders gezeid bij die u van buten u of w van
binnen ii te zijn (vs. 4348 à 50).
Dat Parthonopeus zich bij die a van buten u
voegt, bewijst dat hij deze de zwakste dacht ; zich
anders gedragen ware niet ridderlijk geweest,
en ongetwijfeld was liet om dezelfde reden dat
meer n ionghelinghe bij die van buten gesteld waren (vs. 4398-99), want vele meer u kan
op niemand anders betrekking hebben dan op de
ionghelinghe # waarvan in v. 3817 gesproken
is. Eens te meer volgt eruit dat, in het schikken
der strijders, het evenwicht en niet de herkomst
in acht genomen werd, alle de u ionghelinghe
immers waren onderdanen van Melioer (v. 38!5).
De verzen 3688 a 94 inziende, zou men genegen
zijn te besluiten dat de hoofdaanleiders van die
» van binnen in, of door het hof gehuisvest
wierden ; want de vier edelen die in deze verzen
genoemd zijn, strijden met die N van binnen
zooals men in het vervolg van het werk nogmaals
ziet.
N

't

N

N

N

.... Parthonopeus deedt so wel
Dat hi dore hen allen reet
Behouden weder.........

_7.

5290 Van buten deet vele boudelike
Die edel coninc van Vrankerike....
5349 Ne hadde gheweest die soudaen,
Ghesconfiert waren die van binnen.

N

Uit den PARTHONOPEUS VAN BLOYS uitgeH. Bormans, Brussel 187 .
geven door
De Partlionopeus wierd in het fransch geschreven door Denys Pyrainus, tusschen i 220
en 1225. De vertaling is een tiental jaren jonger.
Zie de Voorrede, bladz. VII.
Bij eerste inzage, misschien door vooringenomenheid, zijn wij genegen in vers 3636 door die
o van buten u de vreemdelingen te verstaan;
maar deze meening wordt door vs. 3680 à 84
volstrekt tegengegaan ; en onder die n van buten u of ns van binnen gerangschikt te worden
zou geen voorrecht zijn van geen een der beroepene of aanwezige ridders. Het schijnt zeker dat
het eene gunst of eer was onder die u van
binnen u gesteld te worden ; maar overgroot kon
ze niet 'zijn, aangezien ze enkel uit voorzichtigheid, om allen drift of twist (prijch) tevoorkomen
(vs. 3683-84), aan de ii heidene a toegestaan
wordt. De last der kamprechters in het nemen
der laatste schikkingen voor het n tornoy meenen wij vooral te bestaan in het regelen van het
evenwicht tusschen de strijdende benden, waar#t

N,

binnen N eene bijzondere of
bevoorrechte standplaats ?
In het ,, tornoy u waarvan Melioer !u de danc ,►
ging zijn, zien wij dat is die ringhe (v. 4395)
t, den rinc (v. 4841) # of de plaats afgepaald door
de barreelen, het eigentlijke strijdperk, onder de
muren lag van den toren van waar Melioer
(vs- 4352-53 en 4814) en de rechters (vs. 4352, 6o
en 6i) den kamp gadesloegen. Om tot den muur
van dezen toren te geraken, waagt het Parthonopeus, geheel alleen, dwars door de scharen te
dringen van die u van binnen (v. 4806) a en brengt
zich daardoor, wetens en willens (v. 4815) in zoo
groot gevaar (v. 4840) dat de daad hem schier
voor dolzinnigheid aangerekend wordt (vs. 48 10T i) en hij de hulp noodig heeft van Gaudijn (vs.
4843-44) om het te ontkomen ; en hij moet nog
eens door zijne tegenstrevers (v. 48g1) en door
u den rinc (v. 4841) is heen om de zijnen te vervoegen. ADOLF LOOTENS.
Hadden die

a van
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VAN HIER EN VAN ELDERS.
E Standaerd van Vlaenderen, van 22 dezer, klaagt
dat De Franschen in Vlaanderen, tafereelen uit het
jaar 1798, nog niet rondgedeeld is te Brugge, daar het
1 i;ndseiiblad reeds van den boek spreekt. 'k En ben dien boek
nog nievers gewaar geworden.
De zelfde gazette, van 27 dezer, bevat het volgende:
u Davidsfonds. -- i► Op Donderdag 15 Maart is het hoofdbestuur in buitengewone"vergadering te Brussel bijeengekomen.
De volgende besluiten zijn genomen :
10 Eene commissie van vijf leden is belast met het opstellen
van een algemeen vertoog, rakende het onderwijs onzer moedertaal in liet middelbaar onderwijs;
2° Eene som van ioo frank is ter beschikking gesteld van het
comiteit der betooging Courtmans-Berchmans ;
30 Eene som van i000 frank is toegekend aan de brugsche
afdeeling, om op het einde der aanstaande maand Augusti een
algemeen letterkundig; feest voor al de afdeelingen in WestV laaindcrens hoofdplaats in te richten. ii
• Ziedaar watwij in eenige — bevoorrechte -- gazetten vinden .Wij dachten dat er 1500 fr. met hooger gemeld doel gestemd
was. Officiëel hennen wij uogtans niets van de aanstaande algemeene bijeenkomst. Wenschelijk ware het dat, diesaangaancle
in de naaste vergadering van de brugsche afdeeling des Davidsfonds, officiëele mededeelingen gedaan werden, des te meer
daar men halvelinge vernam dat er zou questie zijn de feest te
midden der week te houden. Dat ware zeker geen middel oin
veel volk te hebben. Wij geven dc inlichting voor wat zij weerd
is, maar houden staan dat het nuttig mag heeten de leden der
inrichtende afdeeling in gelegenheid te stellen hunne opmerkingen in het midden te brengen. «
Vat de feeste aangaat, deze zal, ja, te Brugge plaats hebben;
toeli is (lat nog voorwaardelijk. Immers de middenrad heeft
gezeid dat men tot i50o fr. ging geven, en dat is nog verre van
toereikend te zijn om iets in te richten dat behoorlijk is. En als
men nu in is bevoorrechte #, gazetten — welke ? — zoo de Sta,tda:erd drukt, slechts van i000 frank spreekt, dan zal de zake
van 's zelfs in 't water vallen : maar Ziet eenen zal Brugge liet
gedrukt bewijs hebben dat er nevens den middenraad van 't Davidijonds onder hand tegen Brugge gewrocht wordt, en de leden
d.11e voor de o'-afhankelijkheid zijn en er eer en profijt in zien,
/t(llcn ini}schier wel andere leden tot hun gedacht overhalen.
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laatst kwam er voor den Gemeenteraad van
Brugge eene vrage der maatschappij van Oudheden,
verzoekende eene buitengewone toelage van 2000
frank, ten einde in den koopdag der oudheden van M. Minard
te Gent de voorwerpen te kunnen aankoopen die belang hebben
voor Brugsche kunst en geschiedenis. De verzameling van
wijlent M. Minard is van de merkweerdigste 's lands ; en de
geillustreerde catalogus is te verkrijgen voor 35 frank te Gent,
bij Vijt.
Aangaande die vrage lees ik in 't verslag der zitting, Burgerwelzijn van maandag laatst:
i ie punt. Maatschappij van Oudheidskunde. — Aanvraag
van bijzonder hulpgeld.
M. Visart, burg. De verzameling MINARD van Gent wordt
openbaar verkocht ; er is daar menig kunstwerk voortkomstig
van Brugge en dat zou dienen in ons Museum te prijken. De
maatschappij vraagt een hulpgeld van 2000 fr. om eenige aankoopen te doen. 't Is nog al veel dat men ons vraagt ; ik denk
niet dat wij zulke groote toelage kunnen geven. Laat ons schrijven dat de toestand ons volstrekt niets toelaat.
De Gazette van Brugge, ook van tweeden Paaschd^g, geeft
daar verslag van als volgt:
• Oudheidskundiae maatschappij. Vraag van een bui/engegewoon hulpgeld.
p► M. Visart geeft lezing van eenen brief van die maatschappij, strekkende tot het bekomen van een buitengewoon hulpgeld van 2000 fr., om, in de aanstaande verkooping der oudheidsverzameling-Minard, te Gent, eenige aankoopen te kunnen
doen. die, voor Brugge bijzonderlijk, belang opleveren.
• De raad betreurt, in de tegenwoordige omstandigheden,
dit nieuw hulpgeld niet te kunnen toestaan ; de geldmiddelen
laten het niet toe. •
Men mag ervan zeggen wat men wilt, maar 'k denke dat de
Raad wat rap te werke gegaan is. Voor zulke dingen moet er
altijd geld zijn. Daar zijn sedert vijftig en zestig jaar zoo
schroomelijk vele oudheden uit Brugge en Vlaanderen naar 't
vreemde, namelijk naar England en America vertrokken, dat
het bestier gelukkig moet zijn eenige voorwerpen in de stad
terug te trekken. Ook, als er vragen komen als deze hier der
Oudheids-maatschappij, moet de Gemeente-Raad deze niet
aanstonds in de scheurmande werpen : maar ze verzenden naar
eene commissie om er spoedig verslag over te verkrijgen. Ik
hope dat er wel leden zullen gevonden worden in den GemeenteATERDAG

Maar 'k en kan niet peizen dat de middenraad alzoo zijn

Raad om te doen verstaan aan hunne collega's dat het behoort

woord zou eten, omdat een u bevoorrechte n gazette die daar
niet en was, naderhand gevonden heeft dat de overschietende
500 frank misschien beter naar haren winkel zouden gebracht zijn.
Wij zullen hooren wat er in de algemeene vergadering van
5 April te Brussel zal gezeid worden. -Een ander punt is het inrichten der feeste. Die inrichting behoort tot de bevoegdheid van den Raad der Brugsche Afdeeling.
Reeds verscheidene lange vergaderingen zijn toegewijd geweest
aan 't opstellen van eene voorloopige feestschikking. Moest die
zake in algemeene vergadering gebracht worden, men zou ri-.
schieren te varen gelijk met de wetten in de Kamer der Volksvertegenwoordigers, waar elkendeen, zonder 't goed bepeisd te
hebben 't zijne wilt insteken, en die op het einde maar een
pensenhutsepot meer en zijn.
De Standaerd mag algelijk gerust zijn : de Raad is van inzicht
de leden hun gedacht te laten zeggen ; ook te hooren en aan te
teekenen wat er al zou kunnen gedaan worden. Maar hij en mag
zijn beslissingsrecht niet afstaan.

daarop terug te korren : zooveel te meer daar die gewichtige
zake op het tapijt kwam tenden cle zitting, bij den zevenen, als
het tijd wierd uiteen te scheiden....
Daar zullen er vel zeggen dat ik wat te luide peize. Deze
mogen dan ook wel weten dat het in mijn trant niet en valt van
neuzen te schenden met er wierookvaten tegen te breken : immers omdat noch de u Suurgiins is noch de zilversmeden daar
profijt aan hebben ; en dat men de waarheid aan elkendeen,
maar nog meest aan zijne vrienden behoort te zeggen.
ILT gij nu het laatste nieuws weten? De inensch en komt
van den aap niet voort ; maar wel van de planten.
't Is Renooz die dat ontdekt heeft. Zijn overoud
grootheere was een anjuin of een schorseneele — 'k wil eraf
zijn. Of beter neen : 't en is nog alzoo niet. De zonne heeft in
aloude tijden den aardbodem beginnen te beschingen. Warmte
en natte hebben de aarde doen beschimmelen. Die besehimineling, alsan voort schimmelend, is 't plantenrijk geworden. Die
planten, plein van hun beste te doen, zijn beesten geworden;
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die beesten hebben ook progres gedaan, en op een zekeren dag
wandelde de overoude grootheere van Renooz te midden zijne
nog beschimmelde grootouders.
Als ik mijn gedacht daarop moei zeggen, 'k zou haast meenen
dat er entwat van is, en dat Renooz ervan tot bewijs staat.
Moest men dien mensch zijne hersenpanne openleggen, - men
zou er veel beschimmeling vinden.
Onder ons gezeid, 'k peize dat de Lezers en Lezeressen van
Rond den Heerai van die hersenplage niet en weten.
?DER titel

#t

het .land der Menapiërs en traden over den Rhijn tusschen
Utrecht en de Noordzee. Caesar en Strabo vestigen de Menapiërs
aan de monding van den Rhijn. Na den afval der Bataven,
bleeven de overige Menapiërs in Zeeland wonen, en kwamen
maar later naar Vlaanderen. De Menapiërs zijn van germaanschen oorsprong en volgens onzen geleerden medeschrijver Johan
Winkler behooren zij tot den frankischen hoofdstam.
H.S.

Elektriek licht is stond er in de Gazette

van Brugge van 23 dezer : n Gister avond hebben wij
voor de eerste maal in onze stad eene verlichting bij
middel van Elektriek licht kunnen bewonderen in het magazijn
van M. L. Herreboudt-Claeys, drukker in de St. Jaeobsstraat.
a M. R. Voghels, wonende op de Eiermarkt alhier, was met
de plaatsing belast, en is wonderwel in zijne eerste proef gelukt. M

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

Het is eerder op, dan dat een peerd zijne

vore (?) gelekt heeft (Wordt gezeid van iemand
die rap in het eten is). geh. Brugge.

ONDERDAG, '5 April, geeft Dr Eug. Van Steenkiste

Als Jesutje wordt geboren,
1-leeft 't raaptje zijn smake verloren.

eerre voordracht in 't Davidsfonds te Brugge ; en
daarnieê sluiten onze wintervergaderingen.
AD. D.

UITSTAPJE 'IN DE TIJDSCHRIFTEN.
REVUE CATHOLIQUE, 15 Mars 1883. Wij bemerken o. a.:
10 Les 1a66itazix en Belgique au Moyen-Ag.:, par P. Alberdingk-Thym. Ten gevolge van den algemeenen welstand zijn
de hospitalen in 't begin der veertiende eeuwe opgekomen. De
schrijver legt voor oogen hoe de zieken die van ii laserscepe N
aangedaan waren in de gasthuizen bezorgd wierden. Hij beschrijft volgens de oorkonden en de schikkingen die nog bewaard
zijn, de inrichting der hospitalen in de Middeneeuwen.
(Compte rendu de
20 Glossaire flamand de Edw. Gaillard.
M. E. Reusens.) u La première série de 1'lnaventaire de M.
Gilliodts-van Severen, nous révèle déjà, á elle seule, le puissant
intérêt que ces archives présentent non seulement pour 1'histoirc
de la langue flamande ou néerlandaise et des différents dialectes
qui s'y rattachent, mais aussi pour les études lexicographiques
et étymologiques de toutes les langues germaniques et même de
la langue anglaise..... M. Edw. Gaillard a fidèleinent et savamment rempli son programme. Et ce qui plus est, pour beaucoup
d'articles, il ne s'est pas contente de fournir la signification
étymologique du mot, il a ajouté des observations expliquant les
anciennes lois et les usages d'autrefeis. En ces endroits, le glossaire devient un véritable vocabulaire archéologique. Pour se
convaincre de la vérité de cette assertion, on peut consulter les
mots : Andries, berider, blochzeus, caniere, ezelpaus et waerhede. M
MESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES, 4e livraison, 1882
(onlangs verschenen). Inhoud o. a:

Les Aduatiques, les Mdnapiens et lezers voisins. Position g/ographique de ces peuples cl t'époq're de 7ules César, par Alph. tje
Vlaminck. De Aduatikers woonden tusschen den Maas en den
Rhijn De veldslag der Samber werd niet nabij Hautmont, maar
in de omstreken van Thuin of Charleroi geleverd. De Iandstreke
der Aduatikers en grensde aan deze der Nerviers niet. De sterkte
Aduatica was aan den rechteren kant van den Maas gelegen en
niet te Tongeren. Uitroeiing der Eburonnen en der Aduatikers.
De Menapiërs en waren noch in Noord-Brabant, noch in Gel-.
derland gevestigd, maar in Zuid-Holland en Zeeland. Vlaanderen was met Morienen bevolkt, ten tijde van Caesar : in
Vlaanderen en woonden geene Menapiërs : ze zijn er gekomen
na den tijd van Caesar. De Tenchters en de Usipeten vielen in

(De beste rapen zijn uitgeput met Kerstdag).
geh. Brugge.
Hij en is hij vel niet zot, maar de wijzen zijn
toch anders.
geh. Vlisseghem.
i► Och,
zei Schreper,
Ion hij schreept nog p.
Weet er iemand waarmede die spreuk in verband staat? Zij komt van omstreeks Lichtervelde.
Van eene maatschappij waar de eendracht uit
geweken «ras, hoorde ik onlangs zeggen: is de
rots is er in. n
Als iemands neus jeukt, 't is een teeken dat er
hem iets gaat spijten.
Geh. Brugge.
K.

*„ In het nieuw nr.aziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan man allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groeninghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
ver wendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzanddtraat.
** a, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
-

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A. l.)E ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

^Qet óeab Secfcfí;ttE afPe aterba^¢.
e afteer woont in be
fflariaftraat, Z, te 2CU99C- Oeífr, op oocqanb te Betalen : Sooc
15efoenfanb 5 franc:; Soos Buítenfanben ben poffptíjg eróíj. (den
kan ínfcfJríjSen Bíi af be Iboftineefter6 's fanbg.

.4ct^ttien fte 3 ïaar.
1J
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DAGKLAPPER.

ET evangelie dat dezen zondag, 8 april
1883, die de tweede na Paschen is, in
de misse gelezen en gezongen wordt,
spreekt van den goeden Herder.
De goede Herder, die liefelijke verbeelding
des Verlossers, was in de eerste tijden der Kerk,
als de geloovigen verplicht waren hunne mysterie'n te verbergen en geheim te houden, de
gewoonlijke wijze van den Zaligmaker vooren
te stellen. Tertulliaan spreekt er reeds van als
gebezigd ter versiering van heilige en andere
vaten ten gebruike der christenen. Bosio heeft er
eene verbeelding van ontdekt in de Katakomben,
die d'Agincourt tot de tweede eeuwe doet opklimmen.
In eene der muurschilderingen in de Katakombe van sinte Agnes, draagt de goede Herder
't lam op zijne schouders. Aan zijn slinker arm

hangt de Sj'rinx, dat is de fluitti met zeven pijpen, alzoo geheeten van 't grieksch werkwoord
Surizein, dat pijpen, schalmeien bediedt. Die
herdersfluit is eene der gewone kenmerken van
den goeden herder, bijzonderlijk sedert thalven
de derde eeuw, zegt Martiány. alen vindt ze in
zijne hand of aan zijn mond gehouden, of hangende aan zijn arm, gelijk hier;. ook nog aan een
schouderband gedregen ; somtijds op den grond
liggende, enz. Sint Gregoris van Nazianze beschrijft den goeden Herder : N Hij klimt op den
heuvel, doet zijnen Syrinx weemoedig weêrklinken, tot dat al zijne schapen, die verspreid
waren, rondom hem genaderd zijn. Zoo ook,»

na pafcQcn.
8 XPV9'f 1883.

zegt hij, « moet de geestelijke Herder, om de
zielen tot God terug te roepen, meer zijne schalmei dan zijn staf gebruiken.
Bij den Sj►rinx en dikwijls aan den arm zelf
waarvan de hand den Svrinx draagt, hangt in
verscheidene verbeeldingen een anker. Die anker
is voorzeker een symbolum van de christene
hope. Dien anker vindt men zoo dikwijls, bijzonderlijk op gebraveerde steenen, dat men recht
heeft met den - heiligen Gregoris den Groote te
zeggen : N Non vacat inj'stcrio quod i teratur in
facto, u 't gene zoo vele verbeeld wordt houdt
eene bediedenis in. u (Hom. in Ev., 2e boek, hom.
24.)

In die zelfde muurschildering der Katakombe
van sinteAgnes staan twee teelen melk aan 's Herders voeten en op een dezer rust de herdersmakke,
het pedum . Het pedum wordt, in andere verbeeldingen een roede. u Nadien de herders, u zegt sint
Gregoris van Nazianze, ' de makke, die gekromd
is aan haar uiteinde, bezigen om hunne kudden
te vergaderen, zoo gebruiken zij ook de roede,
om, des noods te kastijden. d Maar de makke
wordt meer verbeeld als de roede, om ons te
doen indachtig zijn, zeggen de heilige Vaders,
dat zachtmoedigheid boven strengheid te verkiezen is. Als hij de makke op de melkteele legt,
dan bediedt de schilder dat de herder thuis gekomen is in den schaapstal. In een muzijfwerk te Ravenna is de makke een kruis geworden,
en dit beduidt dat de goede Herder zijn leven
geeft voor zijne schapen. Dit muzijfwerk van
Ravenna, dat gemaakt wierd in de jaren 400, en
waarvan ik hier eene schoone afteekening hebbe,
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is zeer merkweerdig, en mag als een der treffendste verbeeldingen gehouden worden die de
overlevering bevestigen.
Dit muzijfwerk komt in de versiering van
't praalgraf van Galla Placidia, dochter van
Theodosius I. De goede Herder is wel Jesus
Christus, ook moest men den zin niet meer
duiken alsdan. Hij is op een heuveltje neérgezeten : immers de vervolging is over, hij mag
rusten en zijne kudde met genoegen beschouwen
in de goede weiden die hij veroverd heeft. Rond
zijn hoofd is eene ronde glorie verbeeld. Met
zijn slinkere hand houdt hij een gouden bepereld
stafkruise; met de rechtere hand biedt hij brood
aan een schaap dat nevens hem staat. Nog vier
andere schapen staan, drie aar. zijn rechtere
zijde, een aan zijne slinkere, naar hem te kijken.
Een zesde schaap ligt slinks, en 't kijkt ook naar
den Herder. De weide is lieflijk met planten op
den voorgrond, en boomgewassen bachten de
heuvels die den achtergrond afteekenen. 't Is al
rustig en kalm. Het wezen van den Herder heeft
eene goddelijke uitdrukking. Tot de schapen
toe hebben een sprekend gezichte. De teekening
is vol kunste en grootschheid, en die dit muzijfwerk uitwrocht, was een groote kunstenaar. Tot
hier van 't muzijfwerk van Ravenna. De teelen melk, die men dikwijls in de verbeelding van den goeden Herder aantreft en die
ook in de muurschildering van sinte Agnessen
Katakombe, waarvan ik sprekende ben, te zien
zijn, namelijk op 't gers, eene bij elken voet van
den Herder, zijn een symbolum waarover in de

Christus in den tijd dat men de mysterie'n aan de
Heidenen moest duiken en verborgen houden.
Zondag, 8 April, sint Denys, bisschop van
Korinthen, dis leefde ten tijde van Marc Aurelius, en een der lichten van de Kerk was in de
tweede eeuw. De Grieken vereeren hem als martelaar, omdat hij vele afgezien heeft voor 't Geloof; maar de westersche Kerk geeft hem den
titel van Belijder. Maandag, 9. Sinte Maria
van Egypte, vijfde eeuw. Sinte Waltrudis,
patroonesse van Bergen in Henegau, 686. Dijsendag, Io. Sinte Mechtilde, zuster van sinte
Geertrudis, gravinne van Hackeborn in HoogSaksen, sterft, den 29 maarte in 't eerste der
jaren 1300.
Sint Makaris, aartsbisschop van
Antiochien, 1012.
Woensdag, i i . Sint Leo de
Groote, Paus, 464. Paus Benedictus XIV heeft
de geleerdheid van sint Leo den Groote op de
heerlijkste wijze verkondigd. Leest zijn decreet
van 1744, waarbij hij de misse der Leeraars voor
dien heiligen Paus voorenschrijft en ziet de constitutie van 12 October 1754 in zijn Bullarium.
— Donderdag, 12. Sint Sabas, martelaar in
Gothenland, 372. Sint Julius, Paus, 352. -Vrijdag, 13. Sint Hermenigild, prince der WestGothen, martelaar in Spanje, 586. De zalige Ida,
gravinne van Boonen, I 113, moeder van Godevaart van Bulgioen, eersten Koning van Jerusalem, en van Boudewijn, grave van Edesse, zijnen
opvolger. Zij stamde uit Karlemanje en trouwde
met Staas II, grave van Boonen, die uit den
zelfden stam gesproten \ 5 — Zaterdag, 14. Sint
Benezet, de bruggenmaker. De zalige Lidwina,

laatste tijden een zekere strijd bestaan heeft.

geboren te Schiedam in 1380, Maagd, sterft

M. Cartier heeft trachten te bewijzen dat de teele
melk de ' veropenbaarde leering u verbeeldt.
Van een anderen kant daar de Rossi, dom Guéranger en Martigny daar 't beeld in zien van
't allerheiligste Sacrament, heeft dom I romage,
de geleerde voortzetter der werken van dom
Guc:ranger, hun gevoelen tegen M. Cartier staande gehouden, en, mijns dunkens, zijne redens
met vele beleefdheid te niete gedaan. De inulcira, gas in quo mulgetur, volgens du Cange, die
sint Augustijn en sint Isidoor van Sevilje ook
alverus lactis heete.., wordt somtijds verbeeld
met de glorie, aai mbc, en men vindt ze op een
autaar staande afgemaald. Dat zijn doorslaande
redens.
En alzoo is de goede Herder met zijne makke
om de kudde te bestieren, zijn syrinx om ze aan
te trekken, zijne mulctra om ze te voeden, de
volledige en bedekte verbeelding van Jesus

vandage 1433. Haar leven in 't korte wierd geschreven door Thomas van Kempen. De dertig
laatste jaren van haar leven lag ze gestadig - te
bedde, en zeven jaar lang was zij zoodanig gesteld
dat ze slechts haar hoofd en haar slinkeren arm
kon roeren. Den langdurigen tijd van hare ziekelijkheid - bracht zij over in 't mediteeren van
't lijden Clzristi. Daaruit won zij eene bovennatuurlijke gelatendheid die haar vreugd deed
vinden tot in haar lijden zelf en die beloond wierd
door de gave van mirakelen. Thomas van Kempen verhaalt er verscheidene waarvan hij zelf
getuige was. Hare reliquie'n wierden ten tijde
der Calvenisten naar Brussel vervoerd. Ik en
vete niet of er te Schiedam nog van hare gedenkenissen bestaan; maar zal 't onderzoeken.

,

AD. D.

Rond den Heerd
MIJN E EERSTE PLOKSTEE^ ' .

EET dat er veel vreemdelingen rond
onzen heerd zitten ; 't is te zeggen
die geen Poperingllenaa! s en zijn.
De eene weten wat hommel of hoppe Os, en hoe
ze groeit, anderen hebben er ten minste den
naam van gehoord.
'k Ben gekomen vandage om u vertellen, lezers
van Rond den Heerd, hoe liet met mij afliep als
ik voor den eersten keer plokte voor mijn drinkgeld. Maar van te vooren, 'k moet aan degene die
nog vair niets en weten een kleen gedacht geven
van een rommelhof.
Op een gemet land of 44 aren heeft men gewoonlijk van 1300 tot 1400 hommel blokken of
pertsen, gelijk men ze naamt ; want bij lederen
blok staat er eene pertse, of nu bij vele is er een
ijzerdraad omhooge gespannen .Dieblokkenstaan
al rekewijs, en de opening tussqzen de reken heet
men den hommelbak, want de blokken staan op
oevers, en in de leegten of in de bakken zitten de
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om, omdat moeder op mij geboft hadde, begon
ik mijn eerste plokste.

'k

hommeplokkers of hoppeplukkers.
In het hommelhof van 't eerste jaar en staan
er maar kleene pertsen en 't hommelhof wordt
dan inlog genaamd; 't tweede jaar zijn 't groote
pertsen en 't is dan rooie jaar; 't derde, bruidjaar; 't vierde is 't ltvmnfzelhof.
Men snijdt de hommelranken af op eenen voet
of twee van de grond, men neemt de wuppe en
titwupt de pertsen uit, velt ze en steekt den hommel af; 't is te zeggen, dat men met de hand de
ranke van de pertse schuift en z'is gereed om geplokt te worden.
't Zal nu genoeg zijn, peis ik, om u een gedacht
te geven en de gémeenste woorden te doen kennen. Voor de andere woorden, Mr Debo heeft
ze overgenomen in zijn Idioticon, dat in veler
handen is.
Voor dat ik begin moet ik u zeggen, lezers van
Rond den Hecrrd, dat ik had leeren plokken aan
moeders mande, en alzoo met der tijd, zonder
te boffen op mijn zelven, nogal rap was in 't spel;
'k en hadde geen rooi, gelijk de maniere van
spreken zegt, om mijn string te trekken ; ze
mochten mij zetten bij 't is gelijk wien ; en daari. Sommigen gaan zeggen : dat en is toch 't drukken niet
weerd. Ik zegge daarop : dat is al zoo wel 't drukken weerd als de
schilderie'n die eenvoudige dingen voorenstellen den doek en de
verve weerd zijn. Later zal men doen gelijk de geleerden nu
voor de oudheden doen : met de allergrootste zorge zulke eenvoudige verhalen vergaderen waarin de zeden en de levenswijze,
van eene streke afgeschilderd zijn. AD. D.

Als ik op eenen zekeren zondag niet vader
t'liuis kwam van de hoogmisse, ('k hadde dien
dag juiste eene nieuwe klakke), zegt moeder alzoo:
S Jan, Wantje De Miere's heeft hier geweest,
en ze wilt met geweld dat gij daar gaat gaan
plokken. Z'en kunnen niet gedaan hebben, heeft
de boer gezeid, als gij niet en gaat helpen. rs
u 't Is stief vel, moeder, en wie zal er dan de
onze afplokken ? '►
II Wij zijn volk genoeg ; en gij zult achttien
sou'n en de kost hebben. uu
II Ja, ik en rake niet van die kost.
IS Gij weet, al hetgeen er van komt is voor u.
S 't Is juiste daarvooren, moeder, dat ik er niet
geern en ga ; tot Versproncks krijgt men vijf-entwintig sou'n. Die kost en maakt mij niet, met
zes of zeven boterhammen 'k heb ik genoeg voor
eenen geheelen dag. !^
1 En ze komen van mijnen broodkant, ene! te
II Eh ! moeder, gij en zijt dat niet vele gezw•are,
vader snijdt de boterhammen. to
II En Wantje is een go t vrouwmensch, gij zult
er wel zijn, heeft ze gezeid.
'r Dat is wel, en stief ivel, moeder; maar mijn
drinkgeld en zal zoo zeere niet oploopen. ii
u Jamaar, De Miere heeft gezeid dat er zal
hommelpap zijn en tot Versproncks en hebt
gij geen. n
,

,

1 Ja, 'k ben dan content, voor hommelpap zou
ik nog iets doen.
S' Zoo gij zult gaan, morgen, ener.
S, Ja 'k, moeder. N
En daarmeé al nu en dan een woordetje lossen,
wij aten soupe ; vader zei 't een en 't ander van
't geen Mr de Deken gepreekt hadde in de hoogmisse, en wij hadden onze bekomste.
Moeder begon allichte gereed doen wat ik
moest meênemen : een kaffebaaltje om op mijn
knién om mijn broek te bewaren ; een ander om
erop te zitten of als het reinde om op mijn schoêrs

te leggen ; een paar mouwen, om mijne vestemouwen niet te zeere te verslijten ; 'k moeste
gaan om een paar kloefen ('k zal het rechtuit
zeggen, 'k en heb ze nooit kunnen verslijten)
omdat ik geen koud en zou hebben aan mijn
voeten, enz.
u g'Hebt dat nu al in een zaksje gesteken,
moeder, en zet het daar in de keuken, opdat ik
het morgen gemakkelijk vinde. ir
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a Gij en moet geen stoel meê hebben, 't zijn
er ginder, heeft de boerinne gezeid. ►►
's Avonds ging ik naar mijn bedde en den
ganschen nacht en droomde ik van niet anders,
als van drinkgeld op hoopen klauwen.
u Hé, Jan, 't is vier en half; gaat gij opstaan?
't is haast cag en gij moet deure. ►►
a Waar, moeder? ►► riep ik, half verdraaid, en
nog een keer mijne oogen wrijvende.
►► Naar De Miere's om te plokken. ►►
a Kijk ! ja, 'k en peisde er niet meer op. ►
En in een, twee, drie, 'k was uit, gekleed,
'k las, 'k at, en vertrok.

'k En zal u niet zeggen, lezers van Rond den
Hcerd, wat schoon weder het was, of u beschrijven hoe dat de zunne lijk een vierballon
ope ong; g'hebt dat al vijf en-twintig duist keers
en nog gelezen ; een dingen is zeker, dat het een
schoone maandag nuchtend was.
Ten zes en half stond ik aan boer De Miere's
balie ; in 't opendraaien hadde ze Wantje -hooren
piepen, en van over de halve deure ze riep al:
►► Jan, jongen, wel gekomen ! de boer zal content zijn ! ►►
'k En was nog maar aan de deure, of zij nam
mijn pak en droeg hem in een zijkamertje.
Jan, komt een keer alhier, ►► riep zij. ►► Dat is
hier uw slaapkamer; gaat gij hier kunnen ronken?
» Maar, Wantje ! eh ! de Keizer van Rusland
en is zoowel niet gelogierd in Sinte Petersburg. ►►
En 't stond daar een schoon bedde met versche
lakens en al dat er noodig was.
u Komt nu zeere bij, en eet nu een perretje
van ons jong zwijntje, 'twas zulk een vet poezetje.
'k Was u verwachtende en 't is al gesneên. ►►
'k En liet ze dat geen tweemaal zeggen en
'k schoof mijn knie'n onder tafel.'t Zwijnevleesch,
nog schoone versch, was allerbest en 't was nog
min te klagen over 't brood ; want 't boerebrood
is altijd beter als 't steêbrood ; de boer maakt
het zelve, en hij weet wat hij eet.
Wij begonnen dan te vertellen van den bomhof, die geheel tegen de weide, hier zegt men
de gezzerie was; u de knecht doet den hommel
af, en gij, Jan, u zei ze, # g'en moet nooit geen
pertse in uwe handen nemen ; 't zijn er nog viere
van Crombeke die plokken, de boer en ik, de
boerinne.
►► Zijn er stoelen in 't hommelhof, Wantje ? ►►
II ja het, Jan, de knecht, Pierre, heeft er vooren
gezorgd; hij heeft dezen nuchtend, wel zes ef
zeven keeren gezeid : Wantje 'k peis altijd dat
N
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Jan niet en zal komen ; op 't laatste 'k moest
hem naar 't hommelhof zenden opdat hij zou
zwijgen. ►►
►► Hewel, 'k zal ik nu een keer gaan kijken. ►►
►► Ho ! g'en doet, Jan ; den maandag en is 't
maar ten achten hier, al is 't dat het elders vroeger i: ; 'k zal den boer roepen. ►►
Ze ging buiten en 'k hoorde ze zoo geweldig
u Livien ,, schreeuwen dat 't lunderde.
Korts daarop kwam de boer, die mij ook nog
hadde willen bij tafel doen zitten ; wij vertelden
wat, hij at, en wij vertrokken.
►► Ho ! n zegt Lievin, u me gaan wijder aan dezelfde mande zitten, me gaan wijder wat te gare
vertellen, d'ander zijn al vrouwmenschen, en
dat en is al niet voor ons. ►►
►► Altijd wel, Livien; als ik maar eene zate en
hebbe en eene mande. n
►►'t Staat al gereed, Jan,'t staat al gereed, ar riep
Pierre, die ons gezien hadde, en vol blijdschap
kwam toegeloopen ; en 't was vreugde van een
einde in.
Wij plaatsten ons, ik en de boer, elk met zijn
rechter arme al de mande ; alzoo zat ik met mijn
rugge naar 't pachtgoed en Livien met zijn aangezicht ernaar.
Bedinsten dat wij, al plokken, stille zaten te
vertellen, en dat Pierre bij ons zat, en nu en dan
eene scheêranke plokte, 'k hoore zulk een gekeikelsel, zulk een geswatel, 'k en moest niet
vragen wat er op kwam.
't Was Bai (Barbara), Usnie (Eugenie), Miette
(Marie), en Euphrasietje, die nog maar hare
eerste Communie gedaan en hadde.
Ze kwamen 't hommelhof in.
►► Kijk ! ►► zei Euphrasietje, u Jan is daar ! er en
z'en moest het geen twee maal zeggen, ze stonden voór mij om mij te bekijken ; ze keeken een
keer in onze mande, waar er al een schoon kliksje
hommel in was ; wisten nog 't een en 't ander,
en, als het al wel geduurd hadde, dat ze ander
schorten aangedaan hadden enz. ze zaten ; Pierre
stak wat ranken af, en 't was werken ; de eene
wiste dit en d'ander dat, tot dat eindelijk Wantje kwam en ging zitten bij Pierre, die als hij
wat vrijen tijd hadde ook plokte.
,

-

Geheel onze reke plokkers bestond dan uit
acht menschen : Ik en de boer wij zaten verst van
de dreve, het vrouwvolk en eindelijk Wantje, die
lijk ik zei, altemets Pierre bij hare mande hadde.
Wij moesten allichte vragen achter eenen
hommelzak, onze mande stond al met een tor-
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retje; 'k hadde z'ik al een duw of twee gegeven.
ir Wat ? ,, riep Bai, u is uwe mande van nu al
vol, Jan ? u
.
J amaar, Bai, wij zaten al voèr u !«
o Wij en gaan dat niet kunnen uithouden,
zei Usnie, die al drie of vier keeren hare snuifdooze bezocht had.
:: Ha
zei Livien, st als ge gijder uw beste
doet 't is genoeg: wij en telleis de manden hier niet.»
u- Jan, u zei Fuphrasietje, :s plokt mijn hoed
vol, omdat de onze ook zoo lichte zou vol zijn;
en ze smeet haren hoed, dien ik aandei, onder
't lachen van 't gezelschap.
't Wierd verteld van hier en verteld van daar,
en dit en dat geswateld, en gekeikeld van Siska
en Koba en Marjoanne, tot dat het naarsde van
den tienen.
Wantje stond op, hare ranke was af.
Livien, n zei ze, :: 'k zal ik gaan zorgen voor
iets om onder onze neuze. u
u Ja, Wantje,
zei Livien, u want 'k ben al
jeukste geware in mijn kelegat. Maakt maar
go soepe.
ons nieuws wierd voorgezet, wij klapten
van den zondag avond, waar dat de vreemde
plokkers gekeven hadden, waar dat ze malkanders in 't haar gevlogen hadden,waar dat wij dien
vuilen dansaccordion gehoord hadden ; enz. enz.
Wij hadden ander halven hommelzak vol, als
ik d'halve deure hoorde opengaan en den schreeuw
hoorde : # Ga-je kommen eten ! :' 't Lunderde in
de verte; 'k keer mij onanie, want 'k zat niet mijn
rik naar 't pachtgoed, en 't was nog een keer
\Fantje die zoo schabouwelki k geschreeuwd
Nadele.
, Dat is onze tuithoren, :: zei biveen.
't Is twaalf op mijn mage, :: zei Pierre.
: 'k Ben stiecle van zitten, zei Miette.
« Trekt mij rechte, :: zei Usnie tegen llai en
ze stak heur hand uit om op getrokken te zijn.
Wij smetten 't afgeplokte van onze ranke op
't geene dat nog moest geplokt zijn, opdat liet
niet en zou verslensen, en Euphrasietje liep
vooren om te weten wat Wantje gereed hadde.
U
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IN DE DUINEN TE KNOCKE.
E zee heeft dezen winter nog al wel
onze duinen afgehaald. Hoeveel dat
was telkenmaal dat zij dezelve te keer
ging, is nogtans niet te bepalen ; want dat ver-
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schilt bij plekken, volgens dat de wind joeg. De
middelbare breedte van het afgenomene zal
misschien wat later kunnen bepaald worden, als
de voet der duinen aanblijft en er van omhoog
geene aftakkingen meer komen.
Op omtrent de dertig meters van den vuurtoren, Heystwaarts, aan den voet der duinen en
bij den ingang der straat die naar Knocke-dorp
leidt, zag men op zekeren dag eenen tuit door
het zand steken. Men keek en voelde en trok er
aan ; maar lieg stuk bleef vast.
Het was een been, en liet moest eruit. Men
dolf, men stik, men Befte, en, niet volk en geweld
genoeg, het kwam. Was dat eene brokke! Hier
en daar - was een splenter af, en zelfs waren er
stukken afgevallen of afgetrokken ; maar er bestaat genoeg om te zien wat het is, en gemakkelij k kan alles bijeengebracht worden. 1-let is
een wervel van de ruggraat.
Het merghol heeft rond de dertig centinieters
doorsnede -- de omtrek al buiten is eén meter "o.
Van liet uiterste uiteinde tot het merghol
meet het een meter 50.
Ik weet niet of die opgaven volledig genoeg
zijn ; snaar gelijk liet stuk nu staat is liet moeilijk
voor iemand die geen teekenaar is, dat anders
voor te stellen. Komt dat zien, maar haast u
ww'at ; want de bestuurder van het Museum van
Brussel galt iemand zenden om liet overte nemen.
Dat is liet eerste monsterachtig stuk been niet
dat men hier vindt. MrVanderhofstadt. Demeyer
heeft er in den tijd een gekocht; te Brussel is er
ook een ; te Sluis item, en te Knocke ook. Hetgene dat men hier heeft en waarschijnlijk eerre
rebbe is, dient tot zate Ivan een bank, een
ander, wel van een vierkante nieter (zegt men!)
is hier over weinige jaren in stukken geslegen en
verkocht niet wat vodden erbij.
Er is hier eerre wondere studie te maken voor
iemand die er zijnen geest zou kunnen op stellen:
het vormen en versmijten der billen van de
duinen.... Ien man die hier over omtrent drie
jaar gestorven is, bijna So jaar oud zijnde, hield
staan dat hij de zee wel 900 nieters had weten
inwinnen ! Sedert i 839 is hier ecne statie gemaakt
(noteert het woord, a. u. b.) voer de douanen,
en sccours viari ti nee (! ! !) Tot hier toe is geheel de
toestel reeds drie maal achteruit gebracht, landwaarts in, iederen keer 90 meters ; en tusschen
hier en tien jaar, zal men wederom mogen naar
binnen verhuizen. Zoodat enen besluiten moet
dat de duinen in zee gaan; naaar er is eene
nieuwe reek duinen aan 't vormen ; en dat gaat
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aardig. De zandekens hebben gelijk het verstand
van het juiste plaatske te kiezen waar zij buiten wind mogen rusten, om, 't eene het andere
schoorende, later een muur te worden en, voor
eenen tijd toch, de zee te bakenen ! Later ook
wie weet bij hoeveel d uizend ' jaren ? — als de
nu opeenklimmende hillen zullen verdwijnen,
gelijk door welke oorzaak of middelen, zal men
er een deel vinden van onzen monumentalen
kasseiweg, en dat zullen dan steenen (hier zegt
L. V.
men keien) zijn !

Ter gelegenheid van • liet vijf-en-twintigjarig
herdersfeest van den eerwaarden Heer C. A.
Verboven te Postel (Holl) en 1879.

EERWAARDE HERDER VERBOVEN, WIJ
WENSCHEN U VEEL GELUK BIJ 'T VOEDEN
UWER SCHAPEN.
Dat thans de lier haar klank verspreide
En klinke met een zacht akkoord,
Hoe de Pastoor in Postels weide
Zijn kudde voedt met werk en woord.
Geachte Jubilaar ! de zware herderslast
Werd reeds vóór langen tijd uw schoudren opgetascht :
Het vierde van een eeuw hoedt gij nu Postel's schapen
En leidt hen om den dood eens troostvol in te slapen.
Gij klomt van graad tot graad, tot dat den herdersstaf
IEP goede God u in de trouwe handen gaf.
O, 't kan mijn wil niet zijn te schetsen hoe verheven
Het ongetijfeld is te leiden 't herdersleven ;
Want veel te groot en te voortreflijk is die staat,
Dan dat door mijn penseel zijn schoon zich schildren laat.
2.

Gij, Herder !! deinst terug voor moeite noch gevaren,
Waar gij voor zielewond uw kudde kunt bewaren.
Is soms een schaapje ziek, gij tracht dan zijne smert
Te lenigen, tot dat het gansch genezen werd.
Wanneer het roodig is, zoo klinkt dan steeds met klemme,
Van af den kanselstoel uw vaderlijke stemme,
Tot toonen van 't gevaar, dat uwe schapen wacht,
Wanneer de hellewolf hen huichlend tegenlacht,
Om zoo des menschen ziel sluipmoordend te belagen,
In haar, Gods evenbeeld, den moordpijl in te jagen.
3
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Werd soms een schaap of lam in zijne ziel gewond,
't Is bij den herder dat het weer genezing vond.
Als 't zich ter nederwierp in ootmoed aan zijn voeten,
Om daar de zondeschuld berouwvol uit te boeten.
Tot heil van 's menschen ziel, August ! en 's hemels eer
Trotseert gij onverpoosd met liefde wind en weer.
Geen arbeid weegt te zwaar, te moeilijk zijn geen zaken.
Die tot Gods meerdere eer uw zwoegen kunnen staken.

4•
Klinkt soms de bel in 't holle van den winternacht,
Om eenen zieke met de bovenaardsche kracht
Zijn duurgekochte ziel voor de eeuwigheid te sterken.
Geen zwarigheid vermag uw heldenmoed beperken,
Geen weg was ooit te slecht, geen afstand ook te groot,
Om bij het stervensbed het goddelijke Brood,
Dat heilig Manna voor de dierbre ziel te breken,
Haar troost en hope tot den Hemel toe te spreken.
5.
De werkkring waarin gij verkeert is overschoon,
Ja duizendmaal verrijkt dit werk uw gloriekroon,
Door schapen op het pad des levens voor te lichten,
Door hen te schutten voor des Satans helleschichten,
Door 't wijzen op 't gevaar, dat hen in 't renperk wacht,
Door 't leeren hoe de zielenwolf in schapenvacht
Zich hult, van wraaklust gloeit, zijn tanden weet te scherpen,
Om ze te wreeder dan in schaap en lam te werpen.
6.
Gij leert hoe Lucifer van wrake zwanger gaat
Sinds hij verworpen werd uit Sions englenraad,
Terwijl hij niet op God zijn wraaklust kan verzaden
Die in het afgrondsvuur hem eindeloos doet baden;
Zoo viert hij bot zijn wraak op Godes evenbeeld,
Wanneer hij 's menschen ziel tot zonde listig streelt,
Den mensch den weg verspert, die leidt tot 's Hemels zalen,
Waaruit hij bliksemsnel eens zelf is moeten dalen,
7.
Uw kudde waarschuwt gij voor zulken wolvenaard
En leert haar, 1-Herder ! hoe die dief in volle vaart,
Nu op- en neêrwaarts rent om schapen steeds te vangen
En tusschen klauw en tand hen vre-selijk te prangen.
Ja, gij beschermt altijd voor wolvenklauw en tand
Elk schaap door Jesus' Bloed zoo duur gekochte pand
Gij tracht het smetloos eens zijn meester weer te geven,
Die het ter leiding u vertrouwd heeft in dit leven.
8.
Ja, Jubilaar ! de zorg doorzilvert reeds uw haren,
Maar loof uw Schepper nog op aarde tal van jaren.
Ons aller wenschen zijn : vier eens verheugd van geest
Van 't heilig herdersambt uw gouden jubelfeest!
Ja leef~nog lang, dat smeeken wij een jonkvrouw schoon,
Die 't naaste troont bij Jesus haren lieven Zoon.
Gij, Herder ! kent die vrouw, het sieraad aller bloemen,
Ja, dikwijls hoorden wij uw stem haar grootheid roemen.
9.
Haar reinheid overtreft des firmaments-azuur,
Vr wie uw harte klopt en blaakt ten eiker uur.
Zij aller maagdenblos, de hemelkoninginne
Schenkt hare dienaars steeds haar moederlijke minne:
Zij torsche steeds met u dien zwaren herderslast,
Voor 't vierde van een eeuw uw schoudren opgetascht ;
Die goede Herderin omzweve altijd uw zijden,
Omgorde steeds uw ziel om zegevol te strijden.
IO.

Eens, als de dood in u de levensvonke bluscht,
En gij het Christusbeeld een laatst vaarwel toekust,
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\Fiens zij geopend ]leeft een purpren bron van schatten,
Toen 't menschdom voor zich eens het heilig Bloed zag spatten,
Versier de goede God uw schedel met een krans,
Die gouden stralen schiet van bovenaardschen glans,
Omdat gij 't herdersambt met vaderlijke zorgen
Getrouw vervuld hebt van den avond tot den morgen.
Post'?,

.•I''rlij

;:

1879.

VAN IIIER EN VAN ELDERS.
ET is een boeksken dat veel bijval zal vinden. Het is
getiteld als volgt : I^ ^►rtl'ijJ' in het c 1 It ^l^rr, historischte
-

schietsen en aaltteek'nensen bijet!!' 'á i':[Y/llldenç;1'ltllg.
-

siir t d'r 7h. St'vr°rr.r, en zal i fr. 50 kosten. De Prospectus

luidt als volgt
tr Kortrijk — eerre der oudste steden van Vlaanderen — heeft
wei zijne uitvoerige n.t)nogra phie, doch mist nog altijd zijne
'i;'k;rep te, ^oei] c)(LA' gesciiied i'1Zis . Het hierboven aangekondigde
werk zal die leemte aanvullen.
i► h ^)l trijk in het f crledelt bestaat uit de volgende hoofdstukken
:1 1° Kortlijk vóór het jaar i000;
in de 1I'', XlIc en XIIIe eeuw.
:, 20
rr
-

3
)

u

in de XIV e eeuw;

r►

i).1 de X e eeuw;

,r

111 de XVIC eeuw

60

-t

iu de XVIIe eeuw;

f 70r►

in de X VI IIe eeuw

So

►r

EDERT Paaschavond zijn de liedjes der nekkering
van de ure, de halve ure en kwart na ure van Mozart.
Kwart vbàr ure is uit Gounod . I)at is altemaal schoon

'1'u. IGN. \V LVAARTS,

5o

rr

ET den uitkomen, wordt er gezegd, gaat men de kapelle van 't collegie St-Louis beginnen. Gij zal gebouwcl worden in vlaamschen lniddeneeu«wschen
trant. Dat is goed nieuws.

ARCHIVARIS.
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in de XIXC eeuw

► Ieder hoofdstuk behelst
► a) Talie beknopte geschiedenis der stad, in ver! and ]liet de
geschiedenis cues lands, en
n 6, I ene chronologische opsomming der Historische gebeur-

muzijk.
Maar 't en is geen muzijk om op wekkers te staan die met
een trommel of niet welkdanig mechaniek in beweging komen.
Mechaniek wekkermuziek moet, geheel liet stuk door, een en
denzelfden rythlnus hebl.^en, en in elke mate een gelijk getal
noten. Anders gaat de eene mate zeere en de andere traag. Zoo
is 't dat die vier stukken geheel kreupel gaan.
Gaat men nooit naar geen goeden raad hurken ?
En men moet niet zeggen dat er geen wekker muzijk en bestaat. «`alt alsdan zou er mogen geantwoord gorden (lat mem
eens met geen vekkermuzijk ]moet bezig houden als men zulken
motel durft vertellen. I Iatthias van deel Uhein treeft er vele gemaakt; en over een jaar of eiere ]leeft Ridder van Elc%vijcl: er
een bundel van uitgegeven.
ot.(=ENS mijl] bevelen heeft de drukker den artikel
van M. Ad. Lootens over den Dank van buitelt,
den woensdag aan den schrijver gezonden, ten einde
hij zelf de drukproeve zou verbeterd hebben van 't gene hij geschreven had. Ik hebbe daal op gesteund. Ik en ben dan niet
weinig verwonderd als de schrijver mij vraagt het volgende in
te lasschen :
rr Door een onuitlegbaar ]]misverstaan is (le 1r bijdrage f► van
u den heer Lootens over rr den dalre rt, iii ons laatste nummer
t1 ingelascht zonder met het handschrift nagezien te zijn. Daaruit
r1 volgen een aantal drukfeileim waarvai1 de grofste op de cijfers
rr der verzendingen v.1llen. Wij zullen (helm lezer dank 'veten die
r► ze zal verbeteren, hetgee•i niet zeer lastig is. Ilij loze ook,
r► vierden regel ten hoofde : T an til (;;i' e;:, en niet r.'alt al dE
r► Grieken. IIet voegwoord err moest overal in ende verbeterd
rr worden ; twee, drie dr nnkkfeileli zijn nog ingeslopen in den tekst
M der verzen, niaar zonder (.ten 7.111 te krenken. a

t: nissen.

u Het werk zal ecu fraai boekdeel vormen :'formaat, papier en
.etter als dit l)rospectus;, en in den loop (ies aanstaanden zoeners

:fit). 1).

.► De inschrijvingen worden toegezonden aan den drukker
EUG EN I)RYAERi', of aan den schrijver, I.)oorniksche wijk,
11' 260.

Ul'S'1'A [' J l'; IN l)1' '1'I f I)SC I I RI lF1'EN.

tt :alle inschrijvingen moeten ingekomen zijn, uiterlijk voilr
lei Juni. a

Ik hope (lat vele mijner Lezers up (git werksken zullen in^Chrijven.
AT ik zei in de nota aan 't beginsel van rt mijn eerste
ploksteê ii is nleening. Over eenige dagen nog vroegen
al de geleerden van Europa aan malkaar hij vorme
van groet : Weet gij reeds van de merkweerdige Egyptische
ontdekking? -- En 't was omdat reen een werk, een opstel van
een schooljongen gevonden had. Och ! hadden wij van de oude
:ijdel] veel dingen in de gouste van rt mijn eerste plakstee^ is wij
en zouden zoo niet moeten zw eeten,om, met brokken en stukken,
hier en daar uitgedolven uit 't stof der archiven de oude geplogendhecien, gebruiken, zeden, bezigheden van onze voorouders
weder aaneen te brengen. Ik hope dat (le schrijver vin t► mijn
eerste ploksteé tr ook allichte een goedeb voorraad van l)lokkersliedjes — de oudste zijn de beste — zal" bijeen scharren .
-

NOORD E N

1

ZUID, Vijfde jaargang. N 5. Inhoud o. a:

Oii ,' 'li, 1 zw 'mi;n'zeid van h,'utrlrein egt in de spraakleer.

De vriendenkring van Gent verklaart het volgende : N Er zijn
twee oorzaken, die het spraakl.undig onderwijs vermoeielijken
en die woelen dienen uit den weg -eruiind : Vooreerst, de schrijvers van spraakkundige boekjes noemen niet altijd een en hetzelfde ding vlet denzelfden naam ; ten tweede, vele van de
gebruikelijke benamingen zijn er ver af (le zaken bij hunnen
waren naam te noemen ; liet zijn dikwijls termen, die geheel
iets anders beduiden, dan hetgeen zij zouden moeten beteekenen
en die de leerlingen eerder valsche dan ware begrippen aanbieden. 'r De Vriendenkring wilt eenheid van taalkundige benamingen en wel uitsluitend gebruik van echt Nederlandsche.
Daartegen schrijft Taco H. de Beer in een á Naschrift R : r' Alles
samenvattende komen we rot (lezen regel : Laat het onderwijs
in de spraakkunst der moedertaal de spraakkunst der Hoog-
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duitsche taal tot grondslag nemen, omdat deze naastverwante
taal vollediger spraakkunst en grooter rijkdom aan vormen
heeft dan cie onze.
++ Laat de taalkundige benamirgen .geheel in overeenstemming
zijn met die der Hoogduitsche spraakkunst, omdat deze in alle
talen eene overeengekomen beteekenis hebben en dus ook volkomen bruikbaar zijn bij het onderwijs in alle andere talen. +►
20 Taalkundig Poiitieblczd door d. B. De volgende woordkoppelingen worden op den hekel gezet : Eoziwdegen. Een
overwonnen st.r.nd z:nt. In aanspraak nemen. In uitzicht gesteld.
Op een gespannen voet met iemand leven. De betreffende persoon.In rij ei' gelid.
3) l ij dschriften. Loquela . ++ No i Meimaand 1 882. — Verloren y'laarnsch luidt de titel van de degelijke en wel doorwrochte

studie die in dit nommer voorkomt. ++
4o Woordafleiding. a Dr Johann Frau.ck ,thans privaat-docent
in de Germaansche talen te Bonn, heeft het plan, het werk op
het getouw te zetten, waarvoor hij alle vereischten in zich vereenigt en dat reeds lang met verlangen is te gemoet gezien : een
etymologiesch woordenboek der Nederlandsche taal. u
ONZE VOLKSTAAL, No 4. Inhoud o. a :
10 rVVoor'denlijst der Noord-L-'rabantsclae Volkstaal. --- Zandvoordiana. -- Vara de Zlooge Veluwe. In die woordenlijsten

treffen wij een groot getal woorden aan die dagelijks in WestVlaanderen gehoord worden. Het blijkt bijgevolge dat vele
woorden die uit de algemeene tal gebannen worden, algemeen
in zwang zijn en daarmee^ valt de meeste opwerpinge tegen het
gebruik der volkstale.
2° Ií antteekeningc'n. Daarin staat o. a. te lezen:
++ In het onschatbare Westvlaamsche Idioticon van de Bo
waar iemand die iets aan Mal. heeft gedaan, elk oogenblik
bekenden terug vindt, vond ik dezer dagen.... u H. S.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

++ Smijt een keer dat lood uit uwe schoenen,

gij komt daar lauw lauw, ++ zij 'k er vandage niet,
'k zijn der morgen.

Over die vaartuigen, waarvan R. d. Heerd,
en weet ik waarschijnelij k maar gelijk vele, namentlijk : dat de woorden schuite, boot of bootje,
en kogge nu nog dagelijks gebruikt zijn om verschillige soorten van vaa rtuigen te beteekenen,
en het woord enzvczra (dat zeker in betrek staat
met varen) en heb ik nooit gehoord.
Daar is eene soorte van vaartuig dat men al
de kanten van Loo een hingstje naamt, of hoe
moet ik dat woord schrijven!
Daar bestaat een kinderspel waarin de kinders
zingen:
', Kramer is gekomen,
— Wat heeft hij al meê?
Naalden spellen
Klimkers en bellen,
Sitze katoen -ei-fe niet van doen?
Ik heb altijd verstaan Sitzc-katoen (een of
twee woorden ?) en 'k heb mij nog laten zeggen,
dat Sitze of Sitze-katoen eene soorte van kleerstof e is.
Moeder, wat gaan we eten ?
slekke, slekken hutsepot,
Met wat erreweten
Moeder, je zijt zot. (Brugge.)
++ 't En geduurde niet lange of dat sl immagat
(slim vrouwtje) had het manneke vast bij de
pele (vel ; fr. peau), == vast om ermede te trouwen (geh. te Coolscamp).

+'
9"

Moeder, houd wat het kind op uwe arms; 't is
hier erger als driepots mesdag..«« Gehoord te
t,

Iseghem.
Elkendeen moet leven en eten,
'k Zal 't vergeven, maar niet vergeten.
Iemand in zijn open aangezicht slaan, hoorde
ik laastmaal zeggen, en 'k en weete nu niet wel
meer waarom ; maar dat zag er mij zeer dichterlijk uit — de maniere van zeggen wel te verstaan.
Is het woord pi jkereien geheel Vlaanderen
door gekend, en beteekent het overal pakken,
stelen?

**„ In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te lirug e, lij cie Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sa$e van Groenirrghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone Uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., ZuidzandStraat.
* * l, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge. boekdrukkerij A .

n. H.

INE ZUTTERE-VAN KFRSSCHAVER.

)2;¢E 6fab BecfcGítnt aPee afecbage.
e uiteer woont in be
fflaciaftraat, Z, te 1$rugge. :pDrífr, op Sooeqanb te óefaPen : Soor
7.tsee^eneana 5 tvank ; boot öuit¢nPanben ben pofEprj6 erBíj. (den
kan ín fctjríjSen 6ít af be Ibortmeerter6 's lanbs.

.7C[f^EEí¢nffc 3ianr.

3a° onbag na Oafcf^cn.

^(2° ao.

DAGKLAPPER.
't Evangelie van dezen zondag, den
3 1 na Paschen, voorzegt Ons Heere
,

zijne Hemelvaart. Op dezen Zondag
vieren wij de bescherming van den Heiligen
Joseph. Vandage, i w April, feest ook van den zaligen Pieter Gonzalez, patroon der spaansche schippers, die hem Sant Elmo heeten. Hij wordt vereerd bij de Paters Predikeeren t'0ostende ; een
schoon sanctje in goud- en verwendruk dat hem
verbeeldt, is over een paar maanden verschenen
bij M. Van de Vyvere-Petyt, en zijn leven, door
Pater August Ghequiere, van Rolleghem, ook
Precïikeere, is te verkrijgen bij alle boekhandelaars. 'k Hebbe van dit boeksken geschreven
verleden jaar. blz. 335. Hoe de zalige kloosterling
den naam. van Sant Elmo kreeg, wordt door den
Bollandist Daniel Papebroeck onderzocht in de
Actcr San ciorum, 2n boek v an April, blz. 390.
In een handschrift van de XVIe. eeuw is er

sprake van schilderie'n van sint Telmus (saizcti
1 e Iilt t ) in predikeeren kleeciie, h oudende in zijn
rechtere hand een blauwe bernende keerse;
spraak ook van blauwe keersen die den heilige
opgedregen worden. De naam Te lmus en zou ook
,

niet ouder zijn dan de jaren 1500. Thomas Malvenda, in zijnejaarboeken onderzocht reeds waaruit ::ie naam zijn oorsprong neemt, maar hij doolt
van den weg af. 't Is gew eten, zegt hij , dat de schippers den naam Sint Te lwo gev en aan v lammen en
lichten die, in de tenipeesten, op de zeilen, de
masten en. de stevens der schepen te zien zijn, en
zij aanzien deze als teekens dat het tempeest over

15 XPVI f I883.
'

gaat.
De Heidenen heetten die vlammen
Castor en Pollux. Daar zijn er, zegt hij verder, die deze vlammen sint Hermias, anderen
sint Hermes, andere nog sint Anshelm heeten.
Ik en peize niet, dat dit anders gekomen is dan
hieruit dat de zeelieden, in gevaar verkeerende,
den een of den anderen dezer heiligen aanroepen
hebben, omdat zij hen als noodhelpers aanzagen
in de zeegevaren ; en die vlammen voor teekens
namen van verleende hulp en bijstand der aanroepene patroonen. Nu,'t is zeker dat sint Petrus
Gonzalez dikwijls de zeelieden in de tempeesten
geholpen en bijgestaan heeft. Ik en twijfele niet,
besluit Thomas Malvenda, of deze vlammen
a sint Telwo N geheeten worden, omdat als sint
Petrus Gonzalez Telmo zijn hulpe verleende deze
vlammen dikwijls als een teeken daarvan verscheenen.
Dat en sluit niet, zegt Papebroeck : en hij heeft
gelijk, w ant dat en zegt niet waarom men Telmo
tegen die vlammen zei en niet Petrus of Gonzalez ; en, uit al 't gene Malvenda bijbrengt, zou
eerder volgen dat uit de vlammen, oudtijds sint
Elmo's geheeten, Petrus Gonzalez een bijnaam
zou gekregen hebben, dan dat het volgen zou
dat deze lichten van hem hun name verwierven.
Th omas Malv enda moet ook, zonder eenib bewijs, Tellno als familie- of geslachtsaam aan
sint

Petrus Gonzalez toeschrijven om tot zijn

besluit te komen. Daar kon oudtijds een
familie Santelmo in Spanjen zijn zoo wel als
er eene was die Sampayo, dat is S. Pelagius,
heette. Wij hebben ook zulke namen. Sintobijn
en Notterdam en zij n toch maar sint Aubijn en
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Notre-Dame, enz. Maar bewijst dit dat de heiligen van dien name uit die familien afstammen!
Papebroeck en peist niet dat de naam van
Sant Elmo gegeven aan den heilige en aan de
vlammen bij't einde der tempeesten, door dezeelieden, aleen daar alle andere lieden hem gestadig
sint Petrus Gonzalez heetten, van den heilige
zelf komt. De zeelieden moesten hem reeds entwaar anders uit kennen.
Daar stond een kerke onder -den naam SantElmo ievers in San Sebastian, voór dat de Predikeeren aldaar gevestigd waren . Te Napels stond
liet Castel-Sant-Elino van omtrent het jaar 1300.
De italiaansche schrijvers heeten het zoowel Castello di S. Ermo en kasteel van Sant-Erarno
als Castel-Sant-Elmo. En dat wijst ongetwijfeld
op sint Erasmus, bisschop en martelaar, i i Juni,
een der veertien Noodhelpers -- zie de Bollandisten over de Noodhelpers, in de verhandeling
over sint Jooris, 23 april wiens lichaam te
Gaïeta bewaard wierd of wordt, waar, in de oude
tijden, de zeelieden meest plachten aan te landen
langs die kusten der Middeelandsche zee.
Een sint Telneus zal men te vergeefs in de
martelaarboeken gaan ophalen. Daarbij San
Telmo schrijven is al zoo . onverstandig als San
Thodo schrijven omdat het volk Santodo zegt;
zoo onwetend ook als te drukken San-Tiago
sint-Jacob, gelijk de Portugeezen doen, waaruit
gekomen is dat ze Tiago en Diago zeggen voor
Jacobus, -- zouden wij van hen wel geleerd hebben Djake te zeggen in stede van Jake, voor
Jacob ? --zoo ongegrond als sin Tal frcea! te schrijven in 't vlaamsch voor sint Alfred, enz. De

letter t behoort tot het woord sanrt, sint ; 'en men
moet Sant Odo, Otho, schrijven en sant Y ergo
gelijk ook sant Elmtmo. Dan komt men gemakkelijk op sint Erasmus. Immers Erasmus krimpt
in Eraino en verders in E, ;no ; en niet de wisseling bij 't volk zoo gemeen van boekstaf r in 1
(Katherine, Katheline) is men aanstonds op sant
Elmo. En, daar de spaansche schippers zeer
goed van sint Erasmus als noodhelper op zee
wisten, en plachten zijn naam te geven aan de
vlammekens die na de tempeesten ophun masten
en zeilen verscheenen, tiras liet hun natuurlijk
den nieuwen heiligen die hun dezelfde hulpe verleende en die den langen naam van Petrus Gonzalez droeg, ook niet den welbekenden en spreekveerdigen naam Santelino te doopen, op hem
den dienst te dragen waarmee zij sant Eramo
plachten te vereeren, en de vlamniekens den
zelfden naair latende die zij eerst hadden, hunne

verschijning aan den nieuwen zeepatroon toe te
schrijven. Zulke dingen gebeuren nog.
Zoodat Sant-Elmo de naam van den heiligen
Petrus Gonzalez niet en is ; maar de naam van
een anderen heilige, sint Erasmus, wiens plaats
hij ingenomen heeft in de devotie der spaansche
schippers.
Geboortedag, 1350, te Male, van Margriete,
dochter van Lodewijk van Male.
Maandag, i6 April, sint Drogo. Sint Benedict
Joseph Labre van Amettes, in Artoys. sterft te
Roomen, 1783, oud 35 jaar. De honderdste verjaardag van zijn zalige dood wordt gevierd in
Sinte-Annakerke te Brugge, met een plechtig
Triduum, dat Zondag, 15 April opent door een
pontificaal Lof, door onzen doorluchtigsten
Heer Johannes Joseplius Faict. Het . orchestmuziek van het lof zal bestaan uit gewrochten
van den Heer Julius Busschop, die parochiaan
van Sinte-Anne is. De sermoenen worden gepredikt door den vermaarden Pater Bohnen, der
Societeit Jesu. Dijsendag, 17. Zalige Gerwijn,
abt van Oudenburg, sterft I 117 in 't bosch van
Casfort, Land van Waas, waar hij een kluize en
een kerke gebouwd had. Woensdag, 18. Sinte
Aya ; zalige Idesbald van der Gracht ; sint
Ursmar, bisschop, abt van. Lobbes. Donderdag, 19. Sinte Emma. Vrijdag, 20. Sterfdag,
1152, van Sint Bernardus. Zaterdag, 21. Sint
Anshelm, aartsbisschop van Kantelberg, sterft
i rog. Een deel van de reliquie'n zijner ruggrate
en een deel ribbe wierden uit Roomen naar
Portugaal gezonden, ter bewaring in de koninklijke kapelle. Zij wierden naderhand niet de
overblijfsels van 34 andere heiligen naar Antwerpen vervoerd.
AD. D.

-

OVER 1)

E

Z(:)NNE.

jde I4.41.
v c'rvolg van bladzijde
L de sterrekundigen zijn het eens om

te beweren dat de zonne uit de volgende deelen bestaat.
I. Het inwendigste deel is de rondachtige bolle
die men de kern der zonne noemt. Zie blz. io8
prente IV, K. Deze prente verbeeldt eene doorsnet der zonne. Omtrent al de bestanddeelen
der kern zijn in gasvormigen staat, om de wille
van de schromelijke hitte die daar heerscht.
Misschien zijn de stoffen in het middenpunt
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Vloeibaar gelijk gesmolten metaal, om reden der
sterke pressing die daar noodzakelijk moet bestaan. 't Kan ook wel zijn dat de stoffen van sommige plaatsen in eene soorte van staat zijn die de
overgang is van de gasvormige tot de vloeibare
lichamen, welken staat de natuurkundigen in
verschillige proefnemingen peizen ontwaard te
lebben.
Iaat inwendigste deel of kern der zonne is
eitijd onzichtbaar 't en zij misschien, volgens het
gevoelen van eenigen, in den grond der vlekken.
In alle geval zijn de stoffèn daar in eene onbeschrijvelijke gisting en werking gelijk wij
^ielhaast vernemen zullen.
II. Rondom de kern der zonne komt er eene
lage die men de lichtlage noemt, omdat die lage
eigentlijk de zetel is van het licht dat de zonne
verspreidt. Op prente IV is die lage verbeeld
door de witte striepe die geheel de kern omsluit
en waarin de letter L staat. 't Is deze lage en
deze alleene die wij zien als de zonne schingt..
In evenredigheid van de grootte der zonne, is
deze lichtlage hoegenaamd niet dikke : ten
hoogsten eenige honderden kilometers.
Door de hooger vermelde werktuigen is men
tot de zekerheid gekomen dat omtrent al de
stoffen der lichtlage dezelfde zijn die men op de
eerde vindt.
De lichtlage is samengesteld uit de gasvormige
stoffen die gedurig uit de kern geworpen worden.
1)1e gazen, uit dien gloeienden kuil geschoten,
t)eginnen te verkoelen en de bestancideelen krij;en eenen graad koelte die hunne verbinding
mogelijk maakt onder vorm van vaste zandachtige bollen, de eene meerder dan de andere.
1)ie vaste bollen zijn nog maar tot stand gekotnen dat zij door hun gewicht wederom in liet
binnenste van (Ie kern nedervallen. Door de

gtOOte hitte wor den zij wederom ontbonden en
°P nieuw in gasvormigen staat naar buiten gew orpen, waar zij nog eens de eerste gedaaaiiteverandering zullen ondergaan.
't Zijn die gedurige ontbindingen en verbindingen die de oorzake zijn van de warmte en
van het licht die de zonne geeft.
De vlakte der lichtlage schijnt ons effen en
regelmatig, maar gezien door eenen zonnekijker
is zij al dat onregelmatig is.
Zij schijnt samengesteld uit ruwe brokken
stoffe van alle grootte en vorm, zonder orde

tegen malkander geplaatst en die de sterrekundigen vergelijken aan rijskorreltjes of aan de
bladeren van kruipende planten.
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Volgens de eenen zouden die ordelooze oneffenheden voortgebracht zijn door de gasstoffe die
uit de kern opwellende in de lichtlage tot vaste
lichamen verbindt; volgens anderen integendeel
zouden zij niets anders zijn dan de toppen der
vlammen die de kleurlage uitmaken.
III, De kleurlage of kleursfeer volgt onmiddelijk op de lichtlage. Zij draagt den naam van
kleurlage om reden van haar helder roodachtig
koleur.
Zij is ten geheelen grooten deele samengesteld
uit eene stof Fe die geheel gemeene is op de
eerde, vermits zij een der bestanddeelen is van
liet water, te weten de waterstoffe (hydrogenium). 't Is in deze lage ook dat men de zonstof e
vindt en die andere onbekende stoffe waarvan
wij hooger spraken.
Zonder een geheel bezonder getuig en is deze
lage maar zichtbaar binst eene volledige zonverduistering.
Hare dikte en hare vorm zijn geheel onregelmatig en wisselvallig. De prente IV toont ze
boven de lichtsage geheel dien onregelmatiger
band vormende waarin de letter K' staat, tusschen
de lichtlage en de stralen.
Volgens de getuigenis der sterrekundigen,
zou geheel die lage bestaan uit vlammen, dampen en wolken die gedurig uit de lichtlage
opschieten en geheel deze ruimte vervullen.
't Zijn de vlammen van eenen ontzaggelijken
brand waarbij al de branden van de wereld niets
en hebben.
Somwijlen is die brand betrekkelijk kalm : de
toppen der vlammen komen tot omtrent op
dezelfde hoogte, eenige kilometers boven de
lichtlage. Zij vormen eene soorte van harigen
borstel die geheel vel verbeeld staat op prente
V. liet overige der kleurlage is tot tegen de
stralen opgevuld met de bovengemelde lichtere
stof en die eene soort van roodachtigen luchtkring
vormen. Somtijds gebeurt het dat die vlammen
haar met een onstuimig geweld veel hooger
verhef en. Zij spreiden haar uit in machtige
pluimbossen, die somtijds de ontzaggelij ke hoogte
bereiken van 5 tot6 honderd duizend kilometers.
Zoo hooge gekomen sterven de vlammen uit of
vergaan in eene soorte van rook geheel geli jkende aan den rook onzer schouwen. Zie prente

VI a. en b.
Van zoohaast dat de vlammen tot eene hoogte
komen van 50 tot 6o duizend kilometers, ontvangen zij van de sterrekundigen den bezonderen
name van bulten der zonne (Protubérances).
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Het is thans geheel zeker dat die . vlammen
dikwijls het gevolg zijn van ware ontploffingen
en uitberstingen die in de diepte der zonne
ontstaan. Daar hebben van die vlammen of zonnebulten te zien geweest, die in eene halve uur,
13o duist 32o kilometers aangroeiden. Alles uitgerekend, hadden die vlammen geklommen met
eene snelheid .van go kilometers in eène sekonde.
Eenige proefnemers beweren dat zij vlammen
gezien hebben die, eenigen tijd, per sekonde 200
en zelfs 300 kilometers verlangden.
Eenige dier vlammen, 't is te zeggen deze die
uit metalen dampen samengesteld zijn, staan
zekerlijk in betrekking met de vlekken der zonne,
zoodanig dat de sterrekundigen zeggen dat zij
de onfaalbare voorboden zijn der zonnevlekken.
Wij gaan daar ten anderen later moeten op
wederkeeren.
IV. De laatste lage is de kroone der zonne.
Tot hiertoe, ondanks al de studie'n en uitvindingen, heeft men nog geenen middel gevonden
om de kroone te zien buiten de volkomene zonneverduisteringen. Een dingen is mogelijk geworden, 't is bij middel van den lichtdruk, een
begin van afbeeldsel te nemen.
De studie der kroone is min verre gezet dan
de andere en de kennissen die men er over heeft
zijn nog onvolledig en ten deele onzeker. Ook
van zoo dat er eene volledige zonverduistering
plaats heeft, staan al de geleerden te been om
bezonderlijk de kroone te studeeren.
De eenige stoffen, die men tot hiertoe in de
kroone ontdekt heeft, zijn de waterstofFe en de
twee andere tot hiertoe onbekende, waarvan wij
hooger gesproken hebben.
Het zijn de lichtste stoffen die in de zonne te
vinden zijn. De waterstofre is de lichtste stofl'e
die wij op de eerde hebben, en 't is hoogst
waarschijnlijk dat die twee andere stof en ten
minste zoo licht, en misschien wel nog lichter zijn.
De kroone omringt de zonne omtrent juiste
gelijk de luchtkring de eerde omgeeft.
Hare hoogte is geheel onregelmatig en op
sommige plaatsen strekt zij tot verschillige honderd-duizend kilometers hoog.
Op het zien is het koleur zilverachtig wit. De
kroone geeft door haar zelve licht ; maar dat
licht is uittermate flauw, en 't is daarom dat het
zoo moeilijk is de kroone te zien. Dat licht is zoo
flauw, ten eerste omdat de stoffen zoo licht zijn,
ten tweede en bezonderlijk omdat die stoffen
zoo uitgerokken of uitgezet en zoo raar zijn.
De kroone schijnt op geheel hare vlakte om,

trent hetzelfde licht te verspreiden, nogtans op
sommige plaatsen rechtover de geweldigste
vlammen der kleurlage is het licht klaarder dan
elders.
Geheel de kroone is doorsneden met stralen
die van het middenpunt schijnen weg te loopen.
en in prente IV goed zichtbaar zijn.
Als men de oogen slaat op prente IV die dewezenlijkheid zoo goed mogelijk wedergeeft, is
het gemakkelijk om vatten waarom de sterrekundigen dit deel der zonne de kroonc genoemd
hebben.
Het is dan wel duidelijk bestatigd dat geheel
de zonne niets anders is dan eene groote rondachtige bolle samengesteld uit verschillige op
malkaar rustende lagen. Iedere van die lagen
is redelijk net afgeteekend en bezit stoffen die
haar eigen zijn. Volgens hetgene wij gezien
hebben, mag men zeggen dat de zwaarste stoffen
in de onderste lagen zitten en dat de stoffen
gedurig verlichten naarmate zij aan eene hoogere lage toebehooren.
De gesteltenis der zonne is dan geheel gelijkende aan die der eerde. De eerde heeft ook
haar gloeiend middenpunt dat onzichtbaar is
maar wiens kokende stof Fe opwelt en door de
muile der vierbergen uitgeworpen wordt 1 .
Dan volgen de verschillige lagen der eerdekundige gronden en eindelijk de damp- of luchtkring die om zoo te zeggen de kroone is der
eerde.
Vervolgt. E. v. R.
-

MTJNE EERSTE PLOKSTE :.

Vervolg van blN

.

149.

N deurde niet lange tegen dat wij
bijgeschoven waren ; de boer zei
luide 't gebed , schepte die goê
boeresoepe en wij waren aan 't sleuveren.
't Zijn er die gaan zeggen ; waarom niet ? sleuveren ? men zegt dat van de zogers. Hewel!
wij zullen het dezen keer van onze plokkers zeggen. Want op eenen tijd, 'k en weet niet hoe dat
ik daarop peilde, 'k belette dien n bist ! bist
en
bijzonderlijk kwam dat mij aardig, omdat er
niemand en sprak. 'k Zeg, 'k en weet niet hoe
dat het kwam , maar 'k schoot in zulk eenen
geweldigen lach, dat zij mij al bezagen, en zoo
verwonderd naar mij koeken, met eenen vollen
't

! N

1.

Dat en wordt zoo algemeen niet meer aanveerd.

AD. D.
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lepel bij hunnen mond., dat het nog kluchtiger
wierd, en mij nog meer dei lachen.
'k Moest uitleg geven , en als ik het gezeid
hadde :
u 'k Peisde 't, to zei Wantje ; « die jonge gasten
beletten en zien al wat er gebeurd. a
Achter de soepe, stelde de boerinne den hutsepot op tafel.
'k Heb al gezeid dat het schoon weére was,
van dit geestig oegstweêre ; g'en haddet geen vier
noodig om u te verwarmen, en nogtans de boer
zat met zijn rugge naar 't vier ; en zweeten dat
hij dei ! zweeten ! 't was pijnelijk, en altemets
geestig om zien.
N Wantje, s' zei hij, n gij maakt hier een vier

lijk een helle. #t
« Livien , 't is omdat ze u geren ziet, is zei
Bai, met eenen droeven spotlach; is z'en heeft niet
geren dat gij koude lijdt.
En Wantje bedinsten kwam met eenen schoonen verschen gewasschen handdoek : « Ne ! Livien,
droogt uw zweet af, deur gij zweet lijk een das. u
Ze vertelde dan, dat de boer lichte zweette,
omdat hij te verledene winter ziek geweest hadde,
en alzoo stijf verflauwd was. Daarmeê waren wij
aan de kafFekanne gerocht en wij stopten onze
mage tot den vieren. _.. .
Een kwaart erna, zaten wij aan onze mande.

Binst dezen achternoene waren 't bijzonder de
vrouwmenschen die 't woord hadden. Wat er
daar verteld wierd van de deze en de die, 't is
onzeggelijk : De boerinne Verlende's kleedt heur
te schoone, ze draagt eene hooge mutse met roó
roozen ; komt dat af voor zulk een vrouwmensch?
I► Neen 't, u zei Usnie, « 't is lijk een gebloemde olifant die opkomt. #
Siska Verkloo's pareert te stief hare dochters,
't is de schande van de prochie ; ze komen met
gouden ketens en diamanten kruisen naar de
vespers, gelijkt dat entwat?
'S Neen 't, u zei Bai, u 't zijn'lijk twee gepareerde
ezels. a
En dat duurde de gansche achternoene, ze
wisten iets van Koba's rok, ze klapten van Angeline's beste bottinen, eindelijk ze commeerden
van alles, en ze zeiden hunnen zeg over geheel
Crombeke en 't omliggende. En alzoo wij rochten
aan den vieren. w'Ontstopten onze mage want
Wantje kwam met kaffe en boterhammen naar 't
hommelhof.
Daarna stelden wij ons met nieuwen ijver aan
-
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't werk, de commeererie was wat gebluscht met
de kaffe en 't ging beter.
'k Hadde altijd gehoord dat Miette eene harde
was in 't zingen en dat zij vele liedjes koste, en.
'k begon daaraan te wikkelen. 't En is inderdaad
niets schooner als dat gij binst de ploktijd van
uit de hommelhoven die geestige liedjes hoort
klinken. De plokkers stemmen dan te gare met
de vogels. 't Is bijzonderlijk schoone 's avonds,.
in den vooravond. — Maar 'k en zal er niet aan
beginnen om beschrijvingen te doen, 'k heb al
gezeid dat ik daarvoor niet en ben.
'k En moeste Miette niet lange plagen, want
ze begon dat schoon oudewetsch liedje van desa
voerman en daarachter kwam 't Doodslioo fd Jaxr
Godsvelde en nog veel andere; 'k heb ze meest al
vergeten.
Als gij alzoo hoort zingen, en vel hoort zingen,
gij kunt dan nog zoo zeere werken. Wij waren
't geware ook, wij moesten alle oogenblikke
manden ijdelen, en Pierre zei meer dan eens:
Moet ik nog een keer ranken afdoen? enz. In eên
woord wij gerochten geestig aan den avond, en
als wij opstonden mijn eerste gedachtwas : 'k Heb
achtien sou'n gewonnen, mijn eerste drinkgeld.
Wij passeerden al onder de geladen appelboomen
naar 't pachtgoed.
Pierre hadde ondertusschen de vier hommelzakken naar de keete gedregen, en hij kwam bij
mij.
a jan, « zei hij, a hebt gij geen gouste op eenen
appel ? 't is hier een boom niet zoete grauwtjes,
en zij zijn goed.
Bedinsten Pierre laad er al eenige vast en ze
smaakten
van den trog

achter nog.
Als wij binnen kwamen Wantje laadde den
pappot opgehangen en Usnie was aan 't roeren.
S, Jan, n zei Wantje, « zoudt gij niet willen wat
hout halen met Pierre ? a
Pierre was rechtuit gereed 'k en wist niet hoe
dat dat kwam. Wij namen de mande en wij
trokken raar den ander kant van 't gers.
i► Jan, # zegt Pierre, u er staat hier eenen schoonen pruimboom ; ge meugt gij zeker atheizen ?
S, Pierre, gij zoudt moeten stief lekker zijn om
dat niet te meugen. i►
# Hewel ! 'k Heb zeik dikwijls alleene geproefd,
wij zullen het nu te gare doen.

N Zeere de, Pierre. N
Pierre keerde de mande met 't gat omhooge,
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sprong erop, gaf een schud, en de pruimen trommelden. Wij houden er lichte een stuk of tiene,
en wij trokken al eten naar de houtvumme.
'k Heb die mande al meer dan eens gebruikt,"
zei Pierre, u en 'k zal mijn part van dien pruimelare gehad hebben.
Moet gij nog altements hout halen, Pierre
Allen avonde, Jan; Wantje heeft altijd 't ongelukkig gedacht van mij daarachter te zenden;
en 'k en heb nog nooit betrapt geweest, « zei
Pierre.
Ondertusschen was onze mande gevuld, en
wij keerden weêre.
Jan, u zei Pierre nog een keer, ii gij ziet daar
aan den gevel van 't huis dien grooten boom ? ii
En dan, Pierre ?
II Hewel ! dat zijn zulke goê appels, dat gij
zaterdage niet en meugt naar huis gaan zonder
er een kliksje in uwen zak meé te nemen. st
Hoe zullen wij daaraan raken, Pierre. 't Is
een hooge boom, en binst den dag, wij zijn
altijd in 't hommelhof ?
» Morgen nuchtend; 'k ben ik altijd op, henne
voor liane; 'k zal komen kloppen en gij kruipt
door uw kamervenstertje : deleere zal gereed zijn."
»
n 'k Zal op post zijn, Pierre ; maar de hond?
Hij is juiste zaterdage laatst gekerveerd.
En wij kwamen binnen met onze mande.
Moest het nu zijn, Lezers van Rond den Heerd,
'k en zou algelijk alzoo stout en bout boer De
Miere's appels niet meer durven te keere gaan;
omdat hij vooreerst eenen grooten kadé van eenen
hond heeft, hij zou mijn schenen kunnen afbijten;
en dan nog 'k ben meer gezind om elkendeen
't zijne te laten. I'ervolg t.
Ii

? II

1

II

4'

II

5,

Ons hert is zoo een klijvig land
dat m'er, wat in het bloed greep stand
niet bloedvrij uit kan rukken;
al wat natuur en liefde ons gaf
scheidt slechts met knagend lijden af
dat mannenmoed doet bukken.
Ik ween. Maar loost het oog een traan
toch blijft de ziele pal nog staan
en schouwend naar omhooge
waar God lacht als de zon die daalt
en in het duistre een lach koraalt
een langen rooden boge ;
en levend in dien rooden lach
dien Jesus van zijn bloedbed zag,
kan zij heur kruise dragen
en veenend blij.
naast 't lijdend Lam
— Bemin wij wel en bid voor mij
't is alles wat ik vrage.
A. P. T.
9/4/83.

ii

SCIIEIIDEN.

Mijnen boezenzvriende T.

Ja, bitter is 't te scheiden, vrind,
van alles wat men teêr bemint,
bemint zoo zeer als 't leven ;
hoe hoopvol ook de toekomst lacht,
toch immer doet dit laatst gedacht
het menschenherte beven!
God wenkt naar mij met hand en stem
en, smachtend, haakt mijn ziel naar Hem
die rust is ende vrede.
Hoe komt dat bij dit zalig pad
mijn voet, voor 't gaan, is afgemat
en schrikt bij 't eerste treden ?

VAN HIER EN VAN ELDERS.
algenieene vergadering van 't Da--idsfo;zds, te Leuven gehouden, Donderdag 5 April, is er aan de afdeeling Brugge ecr'e somme van i000 fr. toegestaan op
de begrootiug voor 1883 en het Hoofdbestier is bemachtigd eene
som van Soo fr. op dit voor 1884 te verleeuen.
Men zei daar dat ik eene polemijk aangegaan had over die
cluestie'n, tiet het hvradseizblizd, cie y iaammsche •W ach: ei cie
Stancfaerd. I-Iet F1)nd renllad en lees ik nooit, en 'k en vete

niet of er daar iets in gestaan heeft aangaande die zaken. De
Vlaamscf e Wacht overloop ik somwijlen : 'k geloove dat ik den
natsten nulnero nog uit den band niet getrokken heb. Met den
Standacid en heb ik geene polemijk aangegaan, maar enkel
eenigen uitleg gegeven wegens questie'n waarop hij antivoorde
vroeg. Van welke vv bevoorrechte gazetten a de Standaerd sprak
en weet ik op heden nog niet. Maar 't schijnt dat er heeren
gevonden worden die iemand willen doen ophangen met twee
reken geschrifte die hij niet geschreven heeft, of, heeft hij deze
geschreven, die ze zorgvuldig wegsteken opdat men ze niet en
zou kunnen verstaan in hun waren zin.
R Eug. Van Steenkiste heeft Donderdag 5 April, de
laatste voordracht gegeven van 't wintersaisoen, in cle
Brugsche afdeeling van het Davids Hij heeft
gehandeld over de vlaamsche zake, en heeft met vele klacht
sommige misbruiken overdenhekel gehaald. Dr Van Steenkiste,
gelijk een heelmeester die in zijne zaken ervaren is, heeft de
wonde getoogd aan ons - eigen wezen door de fransche dolheid
toegebracht, hij heeft er den vinger op geleid, en zoo juist dat
al die gewond was 't gevoeld heeft. Maar nevens de ziekte heeft
hij de heelmiddels voorengeschreven. Deze zijn of beter is:
weest `inning gij alle treffelijke lieden in alles, tot in de ge-
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ringste dingen toe, opdat elkendeen wete dat gij aan uwe vlaamsche taal, uwe vlaamsche zeden, geheel uw vlaamsch wezen
houdt. Alsdan immers zullen deze die een verfranschte opvoeding
krijgen, beginnen te peizen dat vlaamsch ook fatsoenlijk is en
weerdig gesproken en gebezigd te worden, en alsdan, na tijd,
z•.: Vlaanderen terugkeeren tot zijn, eigen wezen en bestaan.
Dr Van Steenkiste had eene valling : maar 'k ben overtuigd
dat de franschdolle, reden hebben om vele paternosters te lezen
opdat hij zulk geene vallingen meer en zou krijgen.
De Heeren Danneels, De Post en Verkain zijn deze laatste
'wintervergadering komen vereeren met eenige van hun beste
klassijke stukken. Zij hebbeu veel bijval gevonden : ook ze
verdienden het ten volle.
Deze vergadering sloot met eenige verklaringen namens den
Raad wegens de ontwerpenvan feestschikking voor dealgemeene
vergadering der afdeelingen 's lands te Brugge, in Oegst aanstaande. De leden onzer afdeeling zullen welhaast nog eens
bijeen geroepen worden om verder nieuws dienaangaande te
vernemen, en ook om nadere inlichtingen wegens sommige pun-.
ten aan den Raad te kunnen verschaffen.
EDERT vier weken zijn afdruksels van 't Jaarboek
voor 1883 in handen van den Bode Louis De Mets.
Die dit werk nog niet ontvangen hebben, worden
verzocht hem te gaan spreken. Hij woont in de Vischspaanstraat, 13.
ET huis, slinks voorenaan in de Smeêstraat, dat zoo
schoon hersteld is, behoort aan M. Minne, brouwer
te Damme. Hij haalt veel eere van 't werk dat hij
daar gedaan heeft, en verdient dat alle de liefhebbers van de
schoonheid onzer straten er hem geluk over wenschen en bedanken. 't Is 't gene ik hier, met vele genoegen, ook doe.
IJNHEER Gilliodts-van Severen, onze geleerdearchivist, heeft in zitting van 25 November laatst der
koninklijke Commissie voor 't uitgeven der oude
wetten en verordeningen van Belgenland u verklaard dat de
Costume van 't leenhof van den Burg van Brugge ganschgereed
ligt en aan den drukker kan geleverd worden. Dit boekdeel zal
gedrukt worden. De onvermoeibare navorscher heeft verklaard
bezig te zijn met de Costumen te verzamelen der steden en
heerlijkheden in 't Vrije gelegen : deze zullen 't laatste deel
vormen van de Costumen van dit quártier van Vlaanderen.
'tIsdoodjaminerdatdezelfdegeleerde, bij fautevan hulpgelden
onzer gemeente,het tweede deel van zijn Inventaris onzer archiven
niet en kan beginnen. Het eerste deel, 6 boeken in 4', met een
boek inleiding en twee boekentafels, bevat de saarters en alle
politike en bestierlijke stukken tot aan 1500. Het tweede deel
zou de keuren van ambachten en neringen bevatten. 't Is nog al
veel belangrijker dan 't eerste, zoowel omdat die materie nog
nooit, zelfs niet in.'t'korte, behandeld wierd, als omdat M. Gil.
liodts-van Severen honderd-duist dingen weet, die een ander
niet en weet, en die, met de uitgave van die tweede serie, deel
zouden maken van 't erfdeel geleerdheid aller Bruggelingen en
Vlamingen. Ook onder opzicht van tale zou die serie nog vele
meer belang aanbieden dan de eerste.
Als onze gemeente haar niet en haast, daar zal ievers een
(iuitschman komen, die de schatten zal wegdragen en in Duitschland uitgeven, tot schande van Vlaanderen. Want iu Duitschland
begint men nu vele te zoeken achter de oorkonden der midden.
eeuwsche gilden, ambachten en neringen.
Met eene jaarlijksche somme te stemmen voor drukkosten,
Zou onze gemeente ncg de eere hebben alle andere vooren te
S,
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loopen : nog eievers in ons land, tot nu toe, heeft men zulk een
werk begonnen. Nievers ook vindt men een schat gelijk hier, en
een werkman gelijk M. Gilliodts.
OLGENS dat ik hoore alhier en aldaar zullen er nog al
vele beeldhouwers mededingen in den prijskamp voor
het gedenkstuk aan onze Helden van 1302 op te richten. Ik ben bezig op te zoeken waar er schoone - gedenkstukken
staan in middeneeuwschen stijl, en zal hier wat later zeggen
welke de beste zijn om goede gedachten in te geven.
ERDINAND de Lesseps en de Commissie van aannemers, dienaar Afrika gegaan waren ointe onderzoeken
of er middel zou zijn de Afrikaansche woestijne in
eene zee te veranderen, zijn terug te Biskra.
Naar hun gedacht is het werk doenlijk.
Hun twee laatste standplaatsen, in de streke der Chotts,
waren, de eerste 22 meters en de andere -- op het strange te
wege der binnenlandsche zee, -- 12 meters onder den spiegel
der zee. AD .D.

ge niet benieuwd, vriend lezer, om te weten wat
men in Holland van de Westvlaamschewerken denk t ?
Zie hier een staaltje der beoordeeling van Loquela in
11 oord en Zuid, zesde jaargang no i, X883. bl. 60:
y Logiiela, 1882. Zantekoorn, a) eetlik,
waar onvervalschi:,
ongelogen, onversierd. Waarschijnlijk voortgekomen uit e rn1
blik Gr. momoeidê, (van monos, een, en
eido:mtai, ik blijk), dat
maar eèn aanzichte, maar eèn uitzien en heeft, dat unies- modi
is, zoo van zijn als van schijn, zoo van wezen
als van blaken.
Voor het wegvallen der n veegelijke men o. a. ewi jch;
tweegevecht (-- eenwijch. Enz.
b)Kave -- schoorsteen, en niet, zooals door T. van L. in N. en
Z. blz. -r55-I56 beweerd werd -- kevie — cage. Hetwoord kave is
trouwens genoeg bekend. Het komt voor bij Kil., in 't Belg.
Museum, 't Algemeen vl. Idioticon van Scheurmars, bij Hot maan van Fallersleben (Horse Belg. p. Septima), bij de Bo, in
den Taal- en Letterbode (IV, z, 6),
enz. Daarbij hoort men
dagelijks in Vlaanderen : hij is eoo zwart als de kave, 't HanIJT

en tresten in de kave. Als gij komt wij zullen de kave doen
rooke,,. 't Spookt in de kave. St. A iklaas kont de kave in, en
klaas vaak ook. Iemand, die dit woord echter niet dagelijks of

liever nooit in het dagelijksch leven hoort bezigen, kan zich
licht vergissen in de beteekenis. Terechtwijzing is echter thans
voldoende gegeven en dankbaar aangenomen. Kave met het
Gr. kamos, rook, in verband te brengen, of met het Got.
afI:oa i- jan, doen versmachten, is m. i. zeer gewaagd. Voor de
Gr. k verwachten wij immers eene h, en overgenomen zal zulk
een dagelijksch woord wel niet zijn 1.
c) In baren ligger 2 (zie Taal- en Letterhode, IV,18o). De Bo :
Baar, bare, berrie, lijkbaar, fr. civitre. En lijk te bare leggen,
in bare stellen (op de berrie plaatsen om naar de kerk en het
graf gedragen te worden). In baren legg n, liggen, zetten, staan,

1. Noord en Zuid en staat niet sterk in (le taalgeleerdheid :
Voor de Gr. k verwachten wij eene h..... in 't hoogduitsch ; en
't dagelijksch woord kave
en is daarvooren uit het grieksch niet
overgenomen- omdat wij in een grieksch woord den zelfden
grondzin en den zelfden wortel aantreffen.
2. Ik leze in de Ann. de la Soc. d'Emul. pour ,'Etude de
l'Hist. et des Ant. de la Flandre, 4e-serie T. 3 18 79, in het testament van Pieter Bladelin, stichter van Middelburg (17 Maarte
1472), bl. 13 Item zo wanneer mijne dode lichame in baren
gheleid werdt, zo begheer ic dat men........, #
: M
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wordt thans te Brugge en elders, even zoo goed verstaan als in
Lod. van Velthem's tijd.
Loquela vermoedt, dat baren dat plur. is. De bare nl. bestaat
uit twee baren, aan elkander bevestigd of niet, waarop of waartusschen de last rust of hangt, die te beren of te dragen is. Men
weet dat het fr. bière van het Germ. bare of bier afkomstig is.
d) Hulde aan en instemming met het stuk van Taco A. De Beer
in N. en Z. V, 240. O .verdiend is echter de aanwrij ving, dat
eerst nu de oogen S' der Hollandsche Davidtjes u zouden opengaan en dat ze zoo langen tijd a in Saüls koperen wapentuig
gestreden hebben . v Ik meende ten minste dat genoemde De
Beer er reeds lang op uit was den x in- en doorbruischenden
Goliath uit het land te keerera. a
11..S

UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'EMULATION PUUR L'ETUDE
DE L'HISTOIRE ET DES ANTIQUITÉS DE LA FLANDRE . Année

1883, ie et 2e livraisons. Deze twee afleveringen bevatten het
eerste deel der oorkonden aangaande de geschiedenis van
,t Seminarie van Brugge, die de eerweerde en zeer geleerde heer
De Schrevel in 't licht zal geven. Bij aldien het een schoon en
edel werk is de geschiedenis van 't vaderland te schrijven, cie
vaderlansche oudheden na te vorschen en de grootdadigheid der
vaderen te doen uitschijnen, hoe veel merkensweerdiger en
verhevender nog en is dat werk niet, als het de godsdienstige
daden der vaderen voor doel heeft en vooral hetgene de voorvaders voor de opvoedinge van den priester gedaan hebben ?
Belangwekkende stukken worden hier medegedeeld : stichtinge
van Choralen in S1 Donaas ; stichting van 't collegie van
St Donaas te Leuren en andere stukken dienaangaande ; het
testament van mijnen Hoogweerdigsten Heere Jan de Witte,
bisschop van Cuba, stichter van lessen van godsgeleerdheitl te
Brugge ; velerhande schikkingen aangaande de Refectionales; afkondiging van de kerkvergadering van Trenten te Brugge;
oprichting van het Seminarie door den bisschop R. Driutius ;

dinge Christi. 't Staan hier ook geleerde oudheidskundige aanteekeningen te boeke: zoo bij v. bl. X, aangaande de drie officia
die het tijdelijke van 't kapitel bestierden, bl. CLX aangaande het Co11egie van Ruardus Tapperus te Leuven. 't Is te
hopen dat de jonge heeren van het Seminarie door het treffend
voorbeeld van hunnen werkzamen meester zullen aangespoord
worden om later ook hunne ledige stonden aan edele bezigheid
te besteden.
NOORD EN ZUID, vijfde jaargang, no 6. Wij bemerken o. a:
ze Poot. ii Poot komt in de omstreken van Hoorn en te
Egmond aan zee nog voor in samenstellingen, met de beteekenis
van o hoofd. nn Men spreekt daar van voorpoot -- voorhoofd (b. v.
pijn in den voorpoot, pootijzer —oorijzer. Buiten samenstelling
treft men het, geloof ik, niet aan. A. J. t' Dat pootijzer dat daar
te voorschijn komt en is geen oorijzer maar een ander hoofdpriem.
20 7 ,felachtige Germanismen door A. W. Steltwagen,
't Zijn de volgende : n Voorwoord (Vorwort), in de plaats van
voorrede of voorbericlat, schijnt als eene nieuwigheid der laatste
kwarteeuw ongeveer , zijne bewonderaars niet te willen missen..
Vooravond in de beeldsprake met dezen zin : wij staan aan den
vooravond van groote gebeurtenissen. Vindplaats met deze bediedenis : deze streek is eene goede vindplaats voor delfstoffen.
H. S.

TU RKSCIIE SPREEKWOC)RDE .

Met eènen steen bouwt men geenen muur.
Wie snel voorwaarts gaat, wordt welhaast
moede.
1-Jet peerd valt dood, maar de zadel blijft. De
mensch sterft, maar zijne daden overleven hem.

eerste regel van 't Semifarie ; lasten ten voordeele van 't Serninari, door 't besluit van den bisschop de Redoan op al de beneficiën en kerkfabriken van het bisdom te halen, enz. 't Gene
vooral de aandacht wekt 't is de titel van een zeldzaam boek: ke,

dat in 't Britisch Musxum bewaard wordt : Apologe-tica Catlsolicae.

lieligionis Guilielmni Taelboerii Pastoris S. Annae, et Sacrarum
Literarum a^ud Brvgeuses rvfessvris : quibus Continentur
Epistola ad Reverendiss. D. Remigium Driutiu n Episcvpuni
Brugensum, qua explicatur stripti occasio et argumentumn :
Oratiopro defensione Catholicae Religionis publice Brugis fiabita,
in jpraesentia Ministrorum sectae Calvinisticae, Anno 1580. Disputatio de verbo Dci non scripto dictant orationem subsecuta,
contra 15raedictos ministros, coram senatu et civibus Brugensibus. Lovanii, A ud loannem Masium, Typ. 7ur. Anno M D.
LXXXVI1l. Dien titel benevens eenige bladzijden heeft de
eerweerde heer De Schrevel te Londen afgeschreven : 't is eene
merkweerdige gebeurtenis uit den geuzentijd, liet verhaal van
een openbaren redetwist tusschen pastor Taelboom en de Calvinisten. Niets en is aangenamer dan oude oorkonden te doorlezen waar men zoovele eenvoudige getuigenissen van oude
vlaamsche gebruiken en christene geplogentheden en zeisels
tegenkomt : bij v. mensis Martius quem aureum dicunt (bl. XV):
dat is de gulden maand ter gedenkenisse van de menschenwor-

**., In het nieuw rr aziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Groeninglievelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. I3. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
** 4S Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Brugge, boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

biet óQab Secfcfí^ní aPFe ateebage. £e uiteer woont in be
fflariaftraat, 2, te ?$cugge. vífr, op Soorqarib te BetaPen : Soor
SefgenPanb 5 frank ; floot Buíteneanben ben poffpríjs eróíj. (den
kaft ínfctcíJBea Bít af be Ibo ftineerter6 's Panbs.
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DAGKLAPPER.
IERDE zondag na Paschen, 22 April

1883. Jesus, in 't Ev angelie van dezen
zondag, voorzegt opentlijk zijne Hemelvaart en belooft den Heiligen Geest. Maandag, 23, sint Jooris, martelaar in Cappadocie,
omtrent het jaar 303, patroon der ridders en der
schutters. Hij wordt verbeeld doorboorende
met zijne lande een drake of gapaard gelijk men
eertijds zei ; daar een jonge gekroonde maagd,
die hij zou verlost hebben van 't wangedrocht,
ievers in een hoek knielt van het tafereel.
Verscheidene eeuwen na de martelie van sint
Jooris en had er nog geen een schrijver dit
gevecht tegen den draak vermeld, waarin de
martelaar eene koninklijke maagd van de dood
zou bevrijd hebben. Men steunt op een oud
grieksch handschrift om die gebeurtenis in
zijn leven te lasschen; maar dit handschrift op
pa icr geschreven, dat in den tijd te Milanen
bewaard wierd en is maar van de jaren 1300 ten
hoogste. 't Is ook Italiaansch van oorkomst, of
uit Siciljen : 't en is dus niet zuiver grieksch en
't en verdient geen volle vertrouwen. Men moet
zeggen dat het tot die gewrochten behoort die
-

-

geschreven wierden na de kruisvaarten. Men
vindt vele handschriften van dien tijd waarin de
bedevaarders van 't heilig Land, bij hunne terugkomste, legenden te boeke gesteld hebben
als deze van sint Jooris en sint Christoffel, die versierd zijn met al de bloemen der oostersche volkspoëzie; maar deze schriften en mogen toch niet
als geschiedkundige bronnen aanveerd worden.

1883 .

't Is alsan zeker, zegt pater Daniël Papebroeck,
dat voor de jaren i ioo niets van die legende van
sint Jooris in 't Westen bekend was. Van in de
jaren 1300 was zij zoo verspreid dat men van
sint Jooris niet meer en kon spreken of schrijven,
noch hem schilderen, zonder die legende voor te
stellen.
Jacob a Voragine geeft ze in zijne gulden
led enndc. Van hem ging. zij ' voort in alle andere
boeken,.die metwedijvering in die tijden gelezen
en uitgeschreven wierden. Sint Vincent Ferrerius
neemt ze over in zijne sermoenen, als algemeen
aanveerd. Een Carmeliet Baptista van Mantua,
bezingt ze in latijnsche verzen. Hij gaat zoo
verre dat hij sint Jooris doet het heilig Land
veroveren -- overlevering die de oorsprong der
kruisvaarttijden van de legende uitwijst — en hij
1)rengt er den lof van zijn order in met te melden
dat sint Jooris den Carmelusberg besteeg en
er, op den hoogen top, de paters van dit order
vond, die hein overhaalden om zijn zweerd neder
te leggen en hun kleed aan te trekken!!
Al die schrijvers en komen niet overeen wegens
de streke waar 't gevecht tegen den draak plaats
had. De eene houden dat het in Ly bia was;
andere houden voor Cappadocie, zijn geboorteland. Andere nog zetten dat het in Syria was,
te Bairouth. Nog eens, bij die laatsten toch,
hebben brij eene geheugenis uit de kruisvaarten.
Zoo schrijft het pater Anselmus, een minderbroeder der observantie, die leefde in de jaren
1400, bij Hendrik Canisius, VI, in zijne reisbeschrijving door het heilig Land : N Bij Bairouth,
sint Jooris wordt gemeld als hebbende langs de
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zee, - een drake gedood : anderen zeggen dat -het
bij Georgia was, een kasteel in Lyddia... u
Om dit al thoope te brengen heeft men vele
veronderstellingen gedaan.
Maar dit al is legende en uitleg van legende:
en 't en is maar weerd't gene men 't schatten wilt.
Wat is die drake ?
Keizer Constantijn, volgens dat Eusebius vertelt, deed zijn beeld schilderen, ii met het kruis
op zijn hoofd en eene beeste, die de Kerke Gods
door het geweld der goddeloozen bestrijdt, onder
zijn voeten getrappeld en dweers door haren balg
doorsteken. « Zoekt in Eusebius, in den derden
boek van .'t leven van keizer Constantijn. Sint
Jan was voorengegaan in zijn openbaring, met
de Vrouwe die strijdt v tegen den drake of gapaard, het oud serpent, dat duivel heet. u Ja, in
den boek Genesis, ziet men de voorzegging van
de vrouwe die den kop van den drake ging verpletteren, en de heilige Maagd wierd aldaar
al over de eeuwen verbeeld met den drake onder
haren triomphanten voet.
Ook sint Jooris en is de eenige niet onder die
oude heiligen die met den drake verbeeld wordt.
Benevens sint Theodorus, 7 feb., die ook krijgsman was, zou men lange lijsten kunnen opmaken
'k heb er hier eene van 7 L sancten en sanctinnen van heiligen die dit kenteeken hebben.
't En is niet 'te zeggen nogtans dat alles onwaar is
wat men vertelt of geschreven heeft van den strijd
tegen de serpenten, draken en wangedrochten
aangevoerd. 't Ware vermetel zelfs het bestaan
van gedrochten als de draak is, te loochenen, nu
dat de navorschers. der schepping zoo veel wondere ontdekkingen gedaan hebben in de oude lagen van den grond. Van een andere zijde is het
te aanveerden dat de duivel zulke gedaanten kan
aannemen, en ook wel somtijds aangenomen
heeft. Maar dat en eischt niet den gapaard van
sint Jooris als een wezentlijken drake of een
duivelvorm te aanzien ; daar de oudste acten
van zijn leven weinig verdienen geloofd te worden, vol verwarring zitten van tijden en persoonen en zelfs wegens geloofswaarheden niet te
zuiver en zijn. Die drake is hier gekomen als
een beeld van de overwinning door den grooten
martelaar behaald over den duivel des heidendoms. In oude grieksche kanons leest men van
sint Theodorus dat hij u met de lancie van zijnen
kloeken moed en zijne verduldigheid den draak
doodde. u Diergelijke spreuken vindt men in
oude kerkzangen wegens sint Jooris. In den
zelfden zin, om hunne overwinning over 't Hei-

dendom te bedieden, worden schier al de eerste
bisschoppen van Italie'n, en ook deze van onze
streke en de eerste Bortoensche heiligen met een
drake onder hun voet geschilderd..
De verbeelding en is niet gesteund op een feit,
een tastbaar feit van hun leven ; maar de legende
heeft uit de verbeelding een feit ' geschapen. Men
schildert sinte Dymphna met haren vader onder
haren voet ; niet omdat zij hem vertreden heeft;
maar omdat zij zijne onzuivere begeerten door
de gratie Gods heeft overwonnen. Sinte Katharina wordt verbeeld staande op een keizer : zij
en vertrad geen keizer nogtans, maar overwon
door hare redeneering de waanwetenschap der
heidensche wijzen, en door haren sterken moed
de fleeuwsche vleierij'n van den dwingeland.
't Is op de zelfde gouste gegaan met vele heiligen in Vrankrijk, die verbeeld wierden in de
oude tijden, dragende hun hoofd in hunne handen, om te laten verstaan dat zij bij onthoofding
gemarteld wierden, en naar den tekst van sint
Johannes Chrysostomus die zegt dat zij voor den
throon van God verschijnen, dragende hun hoofd
in hunne handen en het aanbieden aan Hem
voor wien zij 't lieten afslaan. Hom. 40. Het -irólk
heeft het beeld van de hoofddragende heilige
willen uitleggen naar zijnen zin, en 't heeft
beginnen vertellen dat die heilige na huiine
onthoofding hun hoofd in hunne handen Bedregen hadden, dikwijls een geheel einde weg
verre, tot dat ze gekomen waren aan de plaats
waar ze wilden begraven zijn. Alzoo zijn de
legenden tot stand gekomen van de menigvul-

dige Keplaaloplaoroi, of hoofddragers, zoo men

sint Piato, sint Denys en tachentig andere heiligen heet. Nog een ander voorbeeld. Sinte
Cecilia wordt verbeeld met een orgel . daar
zij op speelt. Is dat te zeggen dat zij dit inuzijkgetuig gebezigd heeft ? Neen 't ; en moest men
in hare legende lezen dat zij den orgel bespeeld
heeft, men zou ook mogen zeggen dat dit verhaal uit hare verbeelding gesproten is. Zij wordt
immers met een orgel verbeeld aleenlijk omdat er in hare acten staat dat, d binst dat men
muzijk deed voor hare bruiloft te wege, zij in
haar herte den Heer aleen ter eere zong, zeggende : Worde mijn hert en mijn lichaam onbevlekt, opdat ik niet beschaamd worde. t' Zij
deed dan juist het tegenovergestelde van op den
orgel spelen -- neemt dat hij alsdan bestond.
Sint Jooris en wordt nogtans niet altijd en
overal met zijn drake geschilderd. In oude russensche beelden staat sint Theodorus in oorlogs-
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kleed, het zweerd in zijn rechtere hand en de
lancie in de slinkere, en sint J ooris, ook in volle
wapenrusting, houdende in zijn rechtere hand
een uitgetrokken zweerd, met de scheede in
zijn slinkere. De verbeelding met den gapaard
is algemeen, in 't Westen, te beginnen, met de
XIIe eeuw. — Dijsendag, 24. Sint Fidelis a Sigmaringa, eerst advokaat, dan capucijn ; sterft
Woensdag, 25, Sintmartelaar, 't jaar 1622.
Maresdag, en processie. — Donderdag, 26. Sinte
Cletus en Marcellinus, pausen en martelaars.
Vrijdag, 27. Sint Anastasius I,paus, 401.
Zaterdag, 28. Sint Vitalis, martelaar te Ravenna
in Italie'n, omtrent liet jaar 62. Sint Paulus a
rei.. D.
Cruce, stichter der Passionisten.

MIJNE EERSTE PLOKsTEi.:.

Ver^' olg vanl bi:.. i 58 en eindt.
IJ zaten dan vergaard rond den heerd,
en 't woord wierd meest van al aan
mij gelaten. Euphrasietje en liet mij
niet gerust tot dat ik begon vertellen.
'k Vertelde hun dan van Dertiene, die van
den hemel naar de helle en van de helle naar den
hemel gezonden wierd, van Knijpel uit den zak,
van St. 7ozefs icer•e, enz., enz.
Ondertusschen hadde Bai de boterhammen
gesneén ; Wantje stelde eene groote teele op
tafel, en lei er houten lepels rond ; Miette hong
de lampte aan de lamptestok ; en : wij gaan nu
proeven, zei de boer, als Usnie den pap niet
en heeft laten grimmelen.
En wij schooven bij . 't Was de eerste keer dat
ik rond eene boerepapteele zat, en 'k en hadde
nog nooit met eenen houten lepel gewrocht.
'S Jan, N zei Pierre, ir g'en zijt uw alaam nog
niet geweune : gij moet dat aan uwe lippen brengen zonder een dreupeltje te storten.
M 'k Zal het doen, Pierre, 'k en wil van u geen
baks getoogd zijn .
Daarop 'k vuile mijnen lepel en hij is op reize
naar mijn mond, als Miette bij ongelukke op
den steert slaat en geheel den klets pap in Bai's
aangezicht doet vliegen. Bij gelukke zij nam
het in 't lachen, want 't hadde ook kunnen anders }
gaan. 't Ging beter met den tweeden ; maar 'k 1
beken het, gij moet gesplet zijn tot aan uwe ooren
om te kunnen met die houten lepels eten.
Achter eten de boerinne ijdelde eerdappels op

163

tafel, 't ging onze knabbelinge zijn voor 's anderdaags.
n Jan, 11 zei Livien, ii dat is werk voor vrouwvolk : ontsteekt gij een pijpje en vertelt ons wat. N
Pierre gaf zijn plekske in den slinker hoek
van den heerd, 'k stopte mijn pijptje, Livien gaf
zijn schuppe vier over, de rook rees en 't vertellen
begon.
Den geheelen avond en was er van niets anders
sprake of van tooveraars en tooveressen.
Geen een kon zeggen : 'k heb ik dit of dat
gezien ; 't was altijd : 'k heb nog hooren vertellen, 'k heb dit nog gehoord en dat nog gehoord.
De eene hadde nog hooren spreken van de
tooveressen die met den duivel in eene ronde
dansten aan de kruisstrate; een andere wist van
zijn grootmoeder dat zij nog achtervolgd geweest
hadde van een grooten dogge, die verdween zonder dat zij wiste waar dat hij was ; er was sprake
van doón die op 't kerkhof verschenen waren
met een wit laken op hun hoofd, enz., en al
't gespuis was of wierd verdreven door den nagel
van de paaschkeerse. 't Wierd zoowel verteld op
't laatste dat Euphrasietje haast niet meer en.
durfde roeren.
De eerdappels waren weg en geschrood, de
tafel was gekuischt en Wantje begon te spreken
van haar bedde; Usnie zat en nikken, 't was al
waar dat wij zeiden ; Bai vreef altijd aan hare
oogen en ons pijptje was uit.
Wij zullen nu eenen Onze Vader lezen, N
zei de boer.
S Ja, M zei Bai, #t deur ons bedde roept altijd. N
S' 't Is al lange, U zei Wantje, N dat ik altijd
zeg, dat gij morgen niet en gaat op kunnen.
Wij lazen dan, en elk trok naar zijn kamer
,

met eengin y goén avond « en s' God beware u. a
'k En moeste niet lange gewiegd zijn, 'k peize
dat het niet noodig en is te zeggen.
Van ten vieren 's nuchtens was Pierre aan mijn
venster en wij kreegen de appels, die 'k onder
mijn bedde stak en die den zaterdag met mij
naar huis gingen.

'k Plokte dààr bij boer De Miere drie weken
lang, en 'k hadde er vele vermaak en alles wierd
bekroond met eenen schoonen hommelpap.
't En is niets geestiger als de hommelpap. Dat
is den avond van den laatsten plokdag. De boerinne maakt dan eenen pot zoetepap, waar dat
gij uwen lepel kunt in rechte zetten, en gij speelt
dat binnen met een paar koekestuiten ; dat is iets
dat in den krop houdt, gij meugt er zeker van zijn.
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De leute volgt : dan speelt men 't eene of het
ander als schoelapper, op den bezemstok rijden,
enz. en ondertusschen betaalt de boer den eenen
na den anderen, en 't en houdt maar op als elkendeen 't zijne heeft.
't Bijzonderste van al was dat ik een goên
spaarpot vergaard had in mijn eerste ploksteê.
D. v. S.

ANTONIO VAN MESSINA .

is hier een Siciljaansche schilder,
die betrek met onze Vlaamsche en
Brugsche zou gehad hebben ; en daarom ook bij de Lezers van R. D. H. geen onbekende mag wezen.
Onlangs sprak M. Alph. Wauters van hem in
de Belgische Academie.
Onze brugsche schilderschool heeft inde jaren
1400 een grooten invloed geoefend op de I taliaansche. De Italiaanders bekennen dat.
't En is nog niet lang dat M. Wauters deed
bemerken hoe de vermaarde Jacob Cova dien
men in 1399 naar Milaan riep, om de kathedale
te helpen schilderen, een Vlaming was, Jacob
Cavael, te weten, die schilder der stad Iper was,
en stierf in 1401. Of dit waar is zou ik niet durven bevestigen. 't Is waar, Jacob Cavael is gekend
in de Ipersche oorkonden als een '' pourtraZtturewercker. u Nadat hij in 1398 de schalien van
't Belfroot verguld had, en andere deelen met
verwe versierd, eene schilderie in olieverve had
verveerdigd en ander schilderwerk gedaan, wierd
hij den 24 Februari 1400 (nieuwe stijl) nn anghesien
de deugh van Jacob Cavael, sine conste ende
habilheide van siere scientie « benoemd tot dienaer der stede van der scildery u dat is tot»
schilder der stad « Iper. (Vandenpeereboom,
Ipriana, I. 26-27) Maar van dezen schilder zal
ik een ander keer schrijven.
Wat later René d'Anjou, koning van Napels
tot in 1442, helpt in Zuiderlijk Italie'n de vlaamsche schilderkunbt verspreiden. Hij had ze zelf
leeren kennen binst dat hij op 't grondgebied der
hertogen van Bourgonje verbleef, en toogde
aan Colantino del Fiori hoe hun trant kon
nagevolgd worden.
In 't noorden van Italie'n vindt men omtrent
dien zelfden tijd, vele Duitscite schilders en beeldensnij ders. Men treft er te Ferrare, te Genoa, te
Venetie. Maar die Duitschmans en zijn geen
Duitschmans, gelijk wij dit woord nu verstaan.
AT
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Deze van Ferrare staan als Brabanders bekend
in de oud stukken. Justus de Duitschman, die te
Genoa wrocht in 145 I , en die algelijk Justus van
Gent niet en was, is geheel zeker uit de schole der
Van Eycks gesproten. Jan de Duitscher, te Venetien was ook misschien een Vlaming ; maar
't is moeielijk om het te oordeelen naar zijn werken, omdat hij in 1445 een schilderie te zamen
met een Venetiaan, Antonio Vivarini of de Mu rano gemaakt heeft.
Welhaast vindt men geheel Italie'n door werken van Vlaamscheschilders. Roomen en Napels,
Florencen, Urbino en Ferrare kennen Jan van
Eyck, onder den naam van Jan van Brugge. Zij
kennen Rogier van der Weiden, gezeid de la Pasture, die zijn leerling was. 't Is alsdan dat Antonello van Messina naar Venetie gaat wonen, en er
de kunst van met olie te schilderen verspreidt, die
achter korten tij d de oude wijze van met water
te verwen doet verlaten.
M. Wauters denkt dat er zeer veel belang ligt in
de gronden vast te stellen van Antonello's leven.
Tot nu toe had men al gelooft dat Vasari over
dien Siciljaanschen meester schreef, over zijn toekomen bij Jan van Eyck, zijne betrekkingen met
Domenico Veneziano, enz. Reeds in 1856 heeft
M. Wauters de gezegden van Vasari aangerand.
Nu komt hij er tegen op . met meerdere kracht.
Antonello van Messina en heeft geen gemeens
met Jan Van Eyck. Hij ziet er eerder een .gezel
of een volgeling uit van Memlinc. Memlinc en
Antonello hebben denzelfden trant.
Men heeft gezeid dat hij in i4 i4 of 1421 geboren wierd. Dat steunt op eene valsche rekening.
Hij stierf in 1496 of daar omtrent. Hij en kan
maar geboren zijn in 1449. Vele zijner schilderstukken dragen huu jaartal; andere wierden in
bijzondere omstandigheden verveerdigd, die men
kent en bepaalt, en men weet daarmeê waneer zij
geschilderd zijn. Antonello en heeft maar geschilderd van 1470 tot 1490. De schilderie'n waarop
sommigen meenden 1445 en 1465 te lezen, behooren tot het jaar 1475.
De betrekkingen tusschen Antonello en Domenico Veneziano, moeten dus naar de fabelwereld verzonden worden. 't Zelfde valt te
zeggen van den moord van Domenico Veneziano
door zijn vriend Andrea del Castagno, wiens glo=
rie zijn faam belette. Dit verhaal en houdt geen
stand. Immers de afjunstigheid van Andrea del
Castagno zou gesproten zijn uit den wonderen
glans der schilderwerken van Domenico Veneziano te Florencen ; glans die zij zouden ver-
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schuldigd zij n aan eene verwewij ze die Domenico
van Antonello zou vernomen hebben. Dat Do-menico met olie geschilderd heeft, zal er niemand
bewijzen. Daarbij de schilderingen van Florencen, waarin hij de olieverve zou gebruikt hebben, naar inlichtingen hem door Antonello
verschaft, klimmen op tot 1439, waneer Antonello nog niet of schaars geboren was.
Van 1440, of daaromtrent, waneer Antonello
van Messina naar Vlaanderen zou vertrokken
zijn, om bij J an Van Eyck te schilderen, tot 1470
toe, en is ergeen bewijs van zijn bestaan te vinden.
Van 1470 tot 1496 leeft hij te Venetie, en men
kan hem schier gestadig volgen.
Dit al volgens M. Wauters. Ik verlang : dat
zijn werk in de Bulletins der Academie verschijne, om 't volle bewijs van al die puntjes te

vernemen.
Over de eigenschappen van den schilder, sprak
M. Wauters nog al in 't lang. Hij stelt Antonello
zeer Boog als portretschilder. Zijn jonge Venetiaan, in den Louvre te Parijs, is eene krachtige
navolging der natuur, opgehelderd door eene
wondere pracht van verwkeus. Daarin gelijkt hij
hans Memlinc veel eer dan Jan Van Eyck.
Gelik Memlinc en zijne tijdgenooten in Vlaanderen, verkiest hij het landschap als grond van
zijne tafereelen. Zijn landschappen zijn met de
uiterste fijnigheid geschilderd, en zeer zachtjes
opgeluisterd met kleenigheden die den indruk
van het tafereel nogtans niet en verminderen. Dat
is nog eens een der eigenschappen van Memlinc.
Zijn invloed op de Venitiaansche school is
zeer groot geweest. De landschapgronden wierden de schier algemeene trant. Daar hij met
olieverve schilderde, en geen geheim en maakte
van zijn verwinengeling, schilderden er reeds

anderen met olie te \Tenetien, in 1473. De Venitiaansche school ging vooruit in den weg der
Vlaaiiiscl:e, te «reten der nauwkeurige maar
zuivere navolging der schepping en der krachtige
verwkeus. Aan zijn invloed hebben de Titiaan
en Tintoret, in de volgende eeuw, hunne groote
eigenschappen te danken.
'k \Vist wonder of men niet meer nog zal viiiden tot staving van M. Wauters zijn gezegde,
dat Antonello van Messina een medegezel of een
discipel van Memlinc zou zijn ? Staat zijn naam
nievers in Brugsche oorkonden van 1465 tot 1470?
Ik vete toch -van een jan van Meessene, versierschilder, discipel in 1465, van Jan Kaerlen.
M aar, ja, deze kan van Meessen in Vlaanderen
zijn.

A.
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L ofdicht op den kerklceraar, den H. A uugustinus,
naampatroon van den tegenwoordigen Pastoorntubilaar derparocltie van Postel.
HEIL EN GELUK ZIJN DEN ACIITBARÉN
IIE RDER VERBOVEN VAN DE PAROCHIE
VAN POSTEL.
Een ander prijst den man, wiens fiere borst
Geharnast met het staal, zich wagen dorst
Op 't oorlogsplein in 't barnen der gevaren
Om zich een ijdlen lauwerkrans te garen .
Deez' prijst den kloeken zeeman, die zijn schip,
Door 't bruischend golfgeweld, langs rots en klip,
Trots 't woeden van de bulderende winden,
Door zijn beleid een ankerplaats deed vinden
Die, hoe de zee door stormen voortgezweept,
Zelfs spottend met haar schuim en woede dweept,
Met 't dobbrend zeekasteel een weg kan banen
Te midden van het loeien der orkanen :
Een ander is er, die zijn lofspraak geeft
Aan hens, die in ballon het zwerk doorzweeft
Op vleuglen van de gas al door de etherkringen
Een heldennaam aan 't volk weet af te dw irgen.
Maar ik, ik vind Teen vreugd in zulke stof:
Een ander voorwerp wijd ik mijnen lof.
Een grooter held wil ik de hulde brengen,
Voor eenen Kerkleeraar het offer plengen.
Wel werd zijn jeugd gebracht van 't deugdenspoor,
Wel gaf hij eens der ketterij gehoor
Der Manicheërs en zijn wulpsciie telgen,
Die Jesus' leering poogden uit te delgen
Wel is door de ijdle wetenschap zijn geest
Een tijdlang opgeblazen zelf geweest.
Doch toen bij zonder rust een aantal jaren
In 't dwaalleer-labyrint had rondgevaren,
Vond hij toch eindlijk weer de ware baan
Door medehulp (les Kerkvoogds van ?lilaan.
Toen de genade hulpe had gegeven
Begon zijn hart voor God alleen te leven,
Zwoer hij een haat aan de al te dartle vreugd,
Die hein gekluisterd hield in zijne jeugd.
Toen zag men hem om sterkte sniceken
En door Gods kracht (te boeien breken

De loeien 'ai het schandlijkst zingenot,
Dat hem zoo ver verwijderd hield van God
Der ziel wordt schoonheid, glans en pracht ontnomen,
Door zich te biden in 's werelds zondenstroomen.
Maar zie, hoe glansrijk nu zijn ziele blonk,
Toen zij gelouterd was door Jesus'liefdevonk.
Toen vluchtte vuur zijn ziel ciat afgrondduister
Toen werd zij weer omgloord van 's hemels luister.
Zie hoe van liefdebloed zijn harte blaakt,
IIoe het naar 't zielenheil van andren haakt,
Hoe hij uit dankgevoel dra ging verkonden
De goedheid Gocïs, die hij had ondervonden.
Doch dat verkonden stelt hem niet te vree
1 Jij deelt zijn leven zelf aan 't nakroost mee.
Zoo meldt dan een van zijn geleerde schriften
Dat hij eens was de speelbal zijner driften.
De hemel schonk een rijken loon gewis
Aan zulk een needrige BELJ7DE^VIS.
-
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Door God met weldaán ruimschoots overladen,
Werd hij voortaan een wonder der genaden.
Hoe klinkt zijn naam, die zich zoo heeft versmaad
't Is Iiippo's wijdvermaarde Kerkprelaat,
Wiens scherpen arendsblik der schriften waarheid
Ontvouwen kon met middagheldre klaarheid;
Wiens reine deugd en diep doorwrochte werk
Hem heeft benoemd tot Leeraar van Gods Kerk.
Vermaard is zelfs zijn naam in alle oorden,
In 't Oost, in 't West, in 't Zuiden en het Noorden
Die held is dan de roemrijke Augustijn,
Wiens naam en toonbeeld u geschonken zijn,
Toen gij, o Postel's herder ! onverschrokken
De dosch de ijdele wereld uitgetrokken,
En ze verwisseld hebt met 't witte kleed,
Dat eens om sint Norbertus schoudren gleed.
Dat 't witte kleed u, herder ! lang omgolve,
Dat gij nog menig schaap den hellewolve
Ontrukke door uw rusteb oze vlijt,
Uw heldenmoed en ware werkzaamheid!
Komt later gij den zachten dood inslapen,
Te midden van des Postel's dierbre schapen,
Uw blanke ziel doorzweve in hooger sfeer
Naar haar Verlosser, Schepper en haar Heer.
Dáár vinde zij haar schapen uitverkoren,
Záó dat geen enkel hunner ging verloren.

Abdij

van Postel, 1879.

TH. IGN. WELVAARTS.

Archi-aaris.

VRAGEN.

Is er niemand - te Iper die mij wilt den zerk
gaan afschrijven, waarvan spraak is in R. D. H.,

Om van de verste sterren die wij met blooter
ooge zien, tot ons te komen is het 138 jaar op
weg. Het heeft 3.541 jaar noodig om tot onze
oogen te geraken van de verste sterren die men
nu zien kan in den sterreschouwer van Herschell,
die 20 voet lang is.
Een kanonbalie, die 500 meters per seconde
weg aflegt, zou aan 't middenpunt der aarde
komen in drie uren en half ; in 't middenpunt
der zonne, in 9 jaar en 8 maanden ; in 375 jaar
tenden ons planetenstelsel. Maar die balie zou 5
miljoen 74o duist jaar vliegen om de 61e sterre
van de Zwane te ontmoeten, en- 't geruchte der
ontploffing, alle beletselen daar gelaten, en zou
maar 3 miljoen jaar na de ontploffing aldaar
kunnen gehoord worden. De cifers zouden meer
dan drie maal grooter worden moest er, in plaats
van questie te zijn van 6i der Zwane, sprake zijn
van de Noordsterre.
Een sneltrein, aan 36 meters per seconde, zou
in min als 13 dagen rond de aarde rijden ; maar
zou 135 jaar op weg zijn naar de zonne en meer
dan 27 miljoen jaren op de schenen moeten zoe-.
ven om in de naaste sterre toe te komen.
En als men gaat denken dat geheel ons sterrestelsel nog geen puntje is van de grootte van
't gene hier op deze i staat, vergeleken met God!
Want hoe groot de schepping is, zij blijft toch
bepaald en geeft een einde en God is de eindelooze oneindigheid zelve. AD. D.

IV. 31 ?
Wat is dat te zeggen dat ze te Poperinghe,

den eersten Zondag van Meie, naar « Proones •
gaan.
S, Prulle en proone ', zegt men ; maar 'k en
AD. D.
vete van geen bedied.

STERRENLICHT.

ET licht verspreidt 328, 600 kilometers
verre in eène seconde.
Het licht dat te middag uit de
zonne schingt, komt op de naaste planete, Mercurius, 3 minuten i i seconden na den twaalven;
op de aarde 8 minuten 13 seconden na den
twaalven ; op Saturnus, 18 minuten en 20 seconden na den eenen ; op Uranus, 37 minuten
4o seconden na den twee'n ; op Neptunus, de
verste planete, 6 minuten en half na den vieren.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
RIJDAG,

13 dezer, stond er als volgt in den 7oier;ial

de Brugs.

• On s'occupe beaucoup, depuis quelque temps de
la question de savoir ce que peuvent bien devenir certaii^es
oeuvres d'art qui disparaissent de nos églises, sans que, la plupart du temps, on sache ou elles se trouvent. L'Echo du Parle,nent de ce jour, dans un article signé A.-J. W., signale le fait
suivant qui concerne noire ville. I1 ne s'agirait pas ici d'une
disparition, mais d'une restauration qui y équivaut, car elle
aurait pour conséquence de dénaturer 1'eeuvre d'un maitre.
kv Voici :
II Et puisque j'en suis á parler d'églises et de tableaux, je
veux signaler á la commission des monuments, 1'acte de vandalisme que vient de commettre le conseil de fabrique de l'église
Saint Sauveur, á Bruges. Le grand tryptique (leest triptyque)
de la Cèae, par Pierre Pourbus, á complètement disparu sous
d'ineptes repeints. Une restauration éhontée a détruit l'oeuvre
du vieux maitre brugeoix. Dans un pays comme la Belgique,
si riche en précieux souvenirs artistiques, il devrait y avoir
des règlements pour reprimer et punir de pareils méfaits. n
Daar de 7ozri-nal de Burges zeker niet vele naar de kerke
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gaat zal ik hem nieuws vertellen met te zeggen dat die schilderie
van Pieter Pourbus in de kerke hangt, en dus dat er hier geen
questie en is te spreken van • certaines oeuvres d'art qui disparaissent de nos églises, sans que, la plupart du temps, on sache
ou elles se trouvent. # — Ai ! dat is mij 't fransch ! — 'k zal er
hij voegen dat die schilderie niet r gerestaureerd '► en is, zoodat
er ook geen questie en kan zijn van te zeggen : to Il ne s'agirait
pas ici d'une disparation, mais d'une restauration qui y équivaut,
car elie aurait pour conséquence de dénaturer l'oeuvre d'un
maitre. m

Zoodat hier al die voorwaardelijke tijden niet te pas en komen,
't en zij om bij de klaaien als waar te doen aauveerden 't gene
het niet en is.
Voegt daar nu bij om een volledig gedacht te hebben van de
kunstkennissen dezer lieden, dat de Nouvelles du ;orcr die luiktafel van Pourbus eene muurschildering heeten, en vertellen dat
men ze zou overwit hebben!!
De drie paneelen die deze schilderie uitmaken, wierden eertijds ingewrocht, op;eene groote hoogte, zoodat enen ze schier
niet zien kon, in 't gene men den autaar van sacrakappele
noemde ; in dit zeventiende-eeuwsch getrek, dat niets en beteekende. Als die zoogezeide autaar afgesmeten wierd, heeft
men de drie paneelen van Pourbus' luiktafel uitgenomen. Nu
.zijn ze in lijsten gesteken, en men heeft er niets anders aan
gedaan dan kasten en stof afgewasschen. Ook en zal er niemand
gelooven dat een kerkraad waarin de Heeren Vercauteren,
zaliger, Mgr. Bethune, kanonik Andries en M. Deleyn zetelen,
een meesterstuk van Pieter Pourbus zal laten aan den hals
brengen. Deze Heeren en hunne Collegas al te gader van den
kerkraad der kathedrale zijn al vele betere waardeerders en
bewaarders van de oude gedenkstukken der christene kunst als
A. J. W., X. V. Z., V. C. P. enz. enz. van Echo du. Parlelnent
en Jorirital de Bruges, al voegde men er zelfs nog een geheelen
hoop officiëele commissie'n bij.
Maar, aangezien men staan houdt dat de luiktafel u hersteld
wierd, 'k moete nogtans — om der waarheid wille — bekennen
dat er iets van is. In 1569 heeft Pieter Pourbus, luidens rekening
van 't broederschap over dit jaar, zijne schilderie zelf hersteld.
Immers de eerste Geuzen hadden ingebroken in de kerke en
zijn meesterstuk geschonden.
AKS heeft in het b'riráerwelc jn den wensch uitgedrukt dat er bij de heilig-Bloedprocessie, eei historische stoet zou gevoegd worden. Men zou kunnen
doen gelijk men in Blindekens gedaan heeft. Eerst een algemeen

volledig programma opstel'en. Dan alle jare een groep of een
deel van een groep maken.
Het gedacht van Saks en is niet kwalijk.
Wat de uitvoering er van betreft, is het iets anders. Daargelaten sommige omstandigheden van bestierlijken aard, is het
hier ook waar te zeggen dat men geen peerden kan al loopen
beslaan.
De edele gilde zou eerst den tijd moeten hebben dit ontwerp
te overwegen ; zien hoeveel zij jaarlijks daaraan kan besteden
— duist tot 1500 fr. ware niet te vele ; met bevoegde mannen
in onderhandeling komen om het algemeen programma op te
maken ; uitsteken waarmee^ men beginnen moet. Dan zouden
de persoonen die in dezen stoet zullen gaan uitgekozen worden;
de kleedirgsstukken gemaakt en alle toebehoorsels verveerdigd.
Voor dees jaar en is er niet aan te denken.
Maar dat men van nu af 't ontwerp onderzoeke ; en ik ben
bereid alle inlichtingen te geven wegens de wijze waarop wij in
Blindekens gewrocht hebben.
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E groote feeste ter eere van den Zaligen Karel den
Goede zal gevierd worden in de weke der gemeentefeesten van Oegst aanstaande, die plaats hebben
van 26 Augusti tot 2 September. Dan ook heeft de algemeene
feestvergadering van het Davids plaats te Brugge.
JEUWE platen, in gegoten ijzer, met de hamen der
straten en markten, worden in stad geplaatst. De
letters steken uit op het veld van de platte, en de
vlaamsche name staat al boven. I)at is wel. Maar waarom niet
het aanveerd stelsel van spellen volgen ? EYER MARKT, in
twee woorden, daar het in eèn moet zijn ; en Y, clan nog met
twee puntjes er boven ! ! SINT JACOB ST., in plaats van
Sint-7acobsstraat. Duitschen en Engelschen zouden, in alle
geval, beter str. verstaan, dat in hunne oogen strasse en street
genoeg zou verbeelden. 'Maar 't ware alleszins beter geweest
het woord voluit te schrijven.
't Is wel ook clat men, b. v., weder Ezelstrant en rare des
Baudets zet, in plaats van rue d'O.rtende, die toch geen vertaling was van .Ezelstraat. Maar gaat men tot tender uit de lijste
volgen, die wijlent M. Verschelde gemaakt had ? zal de Steenstraat, rite des ierres blijven, of worden, in ' t fransch, rite dec
STEE N, gelijk het moet zijn?
ET 6oslc 1Vieder-Rheinische 3lirsikfest wordt dees
jaar te Keulen gevierd, op 13, 14 en 75 Mei, onder
bestier van Ferdinand Hiller, en met medewerking
van Johan Brahms, van Weenen, pianist; Emiel Goetze,
van Keulen, tenor ; Jufvrouw Lilli Lehmann, van Berlin,
soprano ; Karel Mayer, van Keulen, basstem ; Jufvrouw llerminie Spies, van \Wiesbaden, contre•alto, August \Vilhelmy,
van Wiesbaden, violonist.
Het programma meldt
Zondag, 13. Helden-s wiphonie van Bethoven en Schepping
van Haydn.
Maandag, 54. Cantate Gottes Zeit van Jan Sebastiaan Bach;
Orchest-concerto van Haendel ; psalm I 14, N als Israël M, van
F. Mendelssohn ; Rykaart Leeic^;'enhert, van F. Hiller ; concerto
n° 2 voor klavier van Johan Brahms, door d' n schrijver gespeeld ; Schoen Ellens, van M. Bruch, en het openstak van
Leonora, van Bethoven.
Dijsendag, 15. Tweede orchestsymphonie van Brahms, onder
leiding van den componist ; I-'aust-ouz'e, t,^t^r van wijlent
Rijkaart Wagner ; openingsstuk van 1lJ iiij red, van Robrecht

Schumann en _4zef der Gracht, van Hitler ; Concerto en afwisselingen voor viole door August Wilhelmy; Choor uit de
Scltepl!ing van Haydn, als slotstuk.

De Wieder-Rheinische muzijkfeesten zija de grootste en de
volmaakste muzijkfeesten in onzen tijd. I)e tegenwoordigheid
van Johan Brahms, den tegenstrever van Wagner, en misschien
wel de machtigste der thans levende componisten, zal nog helpeil volk trekken. Nievers beter dan te Keulen kan men naar die
Concerts gaan : te Dusseldorf en te Bonn is het altijd moeilijk
somtijds onmogelijk een bedde te vinden : Keulen is groot genoeg om de vreemdelingen die uit alle streken naar die feesten
komen, betamelijk te herbergen.

AD. D.
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NOORD EN ZUID, zesde jaargang no i. 't Eenigste dat hier
onze aandacht kan wekken is de bijdrage over 't woord Daveren,
die in Loquela II nu io verbeterd en voltooid wierd. 't Zal tevens
een staaltje zijn van de taalgeleerdheid in Noord en Zuid : # Daveren. De beteekenis van dit werkwoord is dreunen, weerga!men, groot gedruisch maken, zoo als uit de volgende plaatsen
blijkt : op de schuttersmaaltijd van van der Helst, leest men
vier dichtregelen van Jan Vos, aldus aanvangende:
Bellona walgt van Bloed en Mars vervloekt het daveren
van 't zwangere metaal. is
Bij Bilderdijk :
De ridders vloeiden samen
a O p 't d aavrend feestgeschal. is
11 oord en Zuid brengt nog voorbeelden ter bane van Helmers,
van Lennep, Heije, Withuys, Tollens, Ten Kate, Da Costa,
Van Effen, en vervolgt in dezer voegen:
a Overal heeft men dit werkwoord gebruikt in den zin van
geluid maken en wel groot geluid. Het woord heeft echter nog
een anderen zin, nl. dien van bewegen, trillen, beven, wankelen.
In deze beteekenis komt het giet zoo vaak voor. Ik heb het
gevonden bij Antonides Schone aen Bant:
. Daer gaet het dondren aen, dat op dit vlak gestuit,
N Den heuvel onder mij doet davren van 't geluit.
Bij Withuys:
n De boot wendt om op 't eigen spoor,
a Zij davert vliegensvlug,
o Trots wind en vloed, de zeeën door. i+
De dichter gebruikt hier daveren, om het stooten, beven en
trillen van een snelvarende stoomboot aan te duiden :
Ook nog bij Adema van Scheltema:
ir Heer, toen Ge aan 't hoofd van Isrels reien
n U zelven plaats gekozen hadt
is Toen daverde in ontzetting de aarde. H
Alsmede in een stuk van Moltzer (.Spectator, 1882 no 16):
M even na middernacht hoorde hij een zwaren stap en was het
of het geheele huis daverde. is
t, blijkt o. a. ook
Dat daveren van ouds deze beteekenis heeft,
(Dictionn.
Teraglott.),
1612
Viertalig
Woordenboek
van
uit het
waar als vertaling eener zekere latijnsche uitdrukking staat :
de pycke schudden en in de handt doen daveren. Evenzeer vindt
men in de uitgave van Kiliaan door H uy dekoper (9) als aanteekening op daveren : een spies daveren.
Lambert ten Kate zegt in zijne Aenleiding tot de kennisse
N

S,

N

van het verhevene deel der Nederduitsche Sprake, 1723 :
u Daveren, vroeger beven, nu dreu,ren meteen groot ged ruiscla.

is

Blijkens den uitgang is het woord een frequentatief, maar het
grondwoord daven is nu geheel onbekend. (Zie Loquela II no zo).
Bij Kiliaan vindt men intusschen dit grondwoord nog vermeld : dauen = razen, woeden, dol zijn.
Ook L. Ten Kate geeft het woord daven op met de beteekenis
van razen. Hoogstwaarschijnlijk is dit 't zelfde woord als het
Hoogduitsche toben.
Dr. A. De Jager heeft in zijne Proeve over de werkwoorden
van herhaling en during wel opgenomen daveren van daven,
maar verwijst zonder verdere verklaring naar Kiliaan en Ten
Kate.
Weiland zegt : • daven, bij Kiliaan en Plantijn : woeden,
razen. is

Ten Kate zoekt naar den wortel van dav'en en onderstelt dien

te zijn daev of daef, maar hij laat ons verder geheel in 't onzekere. Hij heeft echter in 't Angels. een werkw. gevonden, dat
in spelling op daven gelijkt, maar eene geheel andere beteekenis
heeft, t. w, dafan, deo, f, gedafen, of naar onze spelling : daven,
dief, gedaven. Dafan beteekent nl. betamen, behooren, passen
en is de stam van het • Engelsche bijvnw. deftnetjes, passend en
van ons woord deftig.
Dafan heeft alzoo met daven = toben niets te maken.
Wij zien in het werkwoord daveren dus ie een frequentatief,
welks grondwoord verloren is gegaan ; en 2e een woord, dat,
evenals coovele andere, in den loop der tijden, van beteekenis
is veranderd.
Van razen werd het, met verlenging van den uitgang, eerst
schudden of wankelen en later veergalmen of groot gedt uiscli
maken.
Hilversum. J. E. TER Gouw.
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DE BIBLIOTHEEK, letterkundig bijblad van Moord en Zuid:
ne i. Inhoud o. a.:
i o Ons doel, van Taco H. De Beer. De beoordeeling der
.schrijvers en der kunstwerken dient op vaste grondbeginselen
te steunen. Een manneke, dat nooit een regel las over een kunstwerk, zal hem verstouten, daarover, zonder het te verstaan, een
oordeel uit te spreken : vraagt dien man zijn gevoelen over een
paar kloefen ; hij zal antwoorden : a Die kan ik niet beoordeelen,
ik ben geen kloef kapper. • Dat zegt De Beer.
20 Hoe bestudeert enen een schrijver? van A. W. Stellwagen.
De Hollanders bezigen toch aardige namen om goede zaken
aan te duiden : gij leest : een woord, eene uitdrukking, een
gedacht treft u, eene stem in uw binnenste spreekt van overeenstemming of misschien wel van tegenzin : uw verstand begint
te werken : dat is reproductie. Daarna neemt ge de critici om
eigen uitdrukkingen te wijzigen, te verlevendigen, te vernieuwen, blijvend te maken. H. S.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.
Moeder, gij moet hier dien jongen wat vast
houden ; 't is erger of driepots mesdag.

** In het nieuw maziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kali men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groeninghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. 11. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**„ Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
hoekdrukkerij A. Da ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

J^et 6fab S¢vfctítní aPfe aterbage. £e aítgeSee woont in be
(%aríarEraaí, 2, te ?$eugge. rijt, op SoorIanb te óeEafen : Soor
Ibef«enfanb 5 fr ank; Soos 6uitenfanben ben poftpríja etóíj. (den
kan ínfcC^ríjSen óíi af be Iboftineefter6 's Panbs.
Xcijttienfte daar.
1•f2° zz.
DAGKLAPPER.

ON DAG, 29 April, vijfde Zondag na
Paschen ; Evangelie van N Vraagt en
gij zult ontvangen. v Sterfdag van den
zaligen Robrecht van Gruuthuuse ook geheeten,
R van Brugge i', eersten abt van Dunen, in
't Veurnsche, tweeden abt van C;arendale of
Clairvaux, waar hij sint Bernardus opvolgde.
Sint Pieter, martelaar.Maandag, 30. Mei-avond,
waneer nu nog de wekkers spelen en de triompheklokke luidt, te Brugge ; waneer eertijds, voor
't Onze V rouwenbeeld dat boven de poorte der

Halle stond, sedert lange reeds, in 1345, luidens stadsrekening over dit jaar, de speellieden
van Brugge altemale kwamen spelen, elk drie
stukken, 't bene zelf binst den woeligen geuzen=
tijd onderhouden «wierd. Feeste van sinte Iiatharina van Senen. Eerste Kruisdag.
Dijsendag , i mei . Sinte Philip en Jacob, gebroeders, apostelen. -- Vandage, anno • 1496,
hielden de Carmers of Onze Lieve Vrouwe Broeders hun provinciaal kapitel te Brugge. In den
register der Hallegeboden onzer stad, over de
jaren 1490 tot 1499, folio 131 verso, staat de aan-

kondiging daarvan aan 't volk van Brugge gedaan, op last van 't magistraat, den vrijdag voor

de plechtigheid, wezende den 29 april. Het stuk
staat in het kostelijke werk van den geleerden
heer advokaat Gilliodts van Severen, over onze
brugsche oorkonden, zesde deel, bladzijde 471
en volgende.
Het magistraat geeft te kennen hoe zondag
I n mei eerstkomende, hier binnen der stede ver-

5a° ^onbag na a0a fctJen.
ag .Íft^P 1883.
gaard wezen zal een kapitel provinciaal van
't order der Onze Vrouwe Broeders, in 't klooster van deze Broeders -- dat stond voorbij de
Carmersbrugge, voorenaan, slinks, in de Carmersstrate, gelijk men zien kan op Marc
Gheeraerts kaarte van Brugge, I -62.
Zondag, in mei, zal de processie uit hun
klooster scheeden, al over de Carmersbrugge en
de Schoorenbrugge (nu Goudhandbrugge), door
Sint-Gillisstrate (nu Sint-Gilliskerkstraat), rechte
door voorbij den Bonten Hond, op de Reie,
voorbij de Winkelbrugge(nu Augustinenbrugge),
in de Hoedemakerstrate, binnen 't klooster der
Augustinen. Zij komt langs de Reie uit, trekt
over de Vlamingbrugge, door de Korte Vlaminástrate, over de Beurze, door de Vlamingstrate, aan de noordzijde der Markt, langs SintChristoflèls, voór Cranenburg en de oude Halle,
door de Breidelstrate, door de poorte van den
Proost van Sint-Donaas, en, alzoo van achter

ten westeinde Sint-Donaaskerke binnen. Daar
houdt zij u statie; n men doet er niisse en dienst,
en daar wordt er gepredikt in walsche ende
in vlaemscher spraecke. lt Na den dienst trekt
de processie den Burg binnen, en verlaat hem
N onder 't boobsken dat over de strate
liep , van de oude Loove des Graven naar de
bovenkerke, door de Burgpoorte, over de
plaatse • de Mambert, N door de Wapenmakersstrate, over Sint-Jansplaatse naar 't tenthof, en alzoo rechte door naar 't klooster terug.
'S Maandags hield men nogmaals processie,
langs andere straten, te weten : uit liet klooster, voorbij ii 't Paternoster ten oostproosschen u,
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voor jerusalem, door de 'Ronde strate, in de
Lange strate tot aan de fonteine bij de Jacobinen, zoo men de Predikeeren meest noemde ; en
alzoo achter de Jacobinen binnen en door hun
klooster, uitkomende voor Boudeloo, naar den
Braamberg (nu vischmarkt), inslaande in 't Frerenstraatje, (nu Suvéstraat) binnen in 't klooster
der Freren-Mineuren, gebouwd waar nu het
Park is en wier poorte, in den Freren-muur,
recht op 't Suvé-straatje kwam. De processie
kwam de achterpoorte uit, voór het klooster der Broeders Staelijzers, en trok naar Nazareth (Oude Madeleene), voorbij den Wouker u ten Paukine; a over de kleene Eeckhoutbrugge (waar de vlasmarkt van de Eeckhoutstrate scheidt), door de Eeckhoutstraat, over de
groote Eeckhoutbrugge, (nu Nepomucenusbrugge), in de Wulhuusstrate. Nevens de oude
Halle sloeg zij in # den Oudenburg, N trok de
Nieuwstrate binnen, ging voorbij de huizen van
Varssenare en Gruuthuuse, over 't kerkhof,
dan, ten westeinde Onze-Vrouwekerke, onder
den orgel, binnen. Daar hield men statie, messe
en sermoen in beide talen.
Na de diensten trok de processie 't westeinde
van Onze-Vrouwekerke uit ; ging door de Heilig-Geeststrate en door Sint-Salvatorskerke
naar de Steenstrate, voorbij Cranenburg en 't
Kaashuis, door Sint-Jacobsstrate, te Sint-Jacobs
in de kerke, door het huis van meester Jan de
Gros (in den hoek aan de Ezelbrugge), voorbij
't huis van Thomas Portunari, keerende achter
u de speere u omme. Zij zette haren weg voort
door 't Peerdestraatjen (Koeisteerstraatje ?), cie

Korte Winkel, de Spanjaardstrate, over SintJansbrugge, langs de Zuid-Reie, over 's Ttoningsbrugge, langs de Noorder-Reie, over 's
Carmersbrugge 't klooster in.
Den dijsendag, 3n Mei, Heilig-Bloeddag, gingen de buitengewone processien door de OnzeVrouwebroeders ingericht, in de gewone processie van de stad niet al de kloosters en
couventen der stad, naar costume.
Ten einde de processie'n te versieren, die ingericht waren ter gelegenheid van dit provinciaal kapitel, deed de stad ook af kondigen dat
cie volgende vijf prijzen te winnen waren
i . Een schoon beeld van Onze Vrouwe, weerd
zes schelen groote ten minste ; voor wie in de
processie best en schoonst vertoogt eene figure
uit het oud Testament, die allernaast en l:)est
S de meester blyscap ende melodye 't gel* » kende is die onze lieve Vrouwe, de weerdige
,

Moeder Gods ende Maagd Maria hadde in de
tegenwoordigheid van harenlieven Zone onzen
Behoeder.
2. Een gelijk juweel, of 40 grooten ; voor de
schoonste figure vertoogd na de processie.
3. Twintig grooten ; voor dezen die de huizen
schoonst behangt en versiert.
4. Ook 20 grooten ; voor dezen die schoonst
de processie licht met toortsen of keersen.
5.Twee schelen, zes deniers grooten; voor dezen die 't genoegelijkste en beste esbatonnement
(verlustiging) spelen zal, zonder u bilonnie W
(fr. vilénie, dat is, zonder de eerbaarheid te
schenden), 's avonds ten maaltijde, in wat tale
het wezen moge.
Eindelijk, met dat al de vreemde Paters in
't klooster niet en kosten slapen, gebiedt de wet
dat de lieden waar de brugsche Onze-Vrouwebroeders een vreemden Pater beschikt hebben,
hem logieren zouden ; en ook dat er niemand en
geoorlove eenigen van de voorzeide Paters te
injurieeren,te misbieden of te misdoen in eeniger
maniere, maar hen alle eere en weerdigheid bewijze ; stellende op degene die 't tegenovergestelde zouden doen, verdreiging van scherpelijk
gecorrigeerd te worden, ter discretie van den
Heere en van de Wet.
Woensdag, 2 Mei, sint Athanasius, kerkleeraar ; derde Kruisdag. Donderdag, 3 Mei.
Heilig-Kruisvinding. Te Brugge Heilig-Bloeddag ; zoo nogtans dat de Processie nu op den,
Maandag die dezen dag volgt,gebracht is,sedert
1819. Ons Heeren Hemelvaart, geboden mes-

dag. -- Vrijdag, 4. Sinte Monica, moeder van

sint Augustijn. -- Zaterdag, 5. Sint Pius V,
Paus. Sint Angelus, martelaar van het order
Carnieli. AD. D.

WINTERSCHE AVONDSTONDEN.
IN.

Vervolg van blad:.

126.

Oticl- Irc't o; c Jncens dat d' ncnschef onder
malkander moeten Iu'bbcn om hunne noodze'cndic, /welen IC voldoen.
,

EN moet wel opletten, in het voor-

gaande hoofdstuk, niet meer te
zoeken als dat er in staagt.
Daar en is niets bewezen, daar wordt aleenlijk
gezeid wat wij zullen bewijzen : te weten dat er
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onder de menschen verschillige soorten van beEene begeerte kan voortkomen uit eene zedetrekkingen noodzakelijk zijn.
lijke plicht of betaamlijkheid en ter zelfder tijd
En nu beginnen wij seffens met de betrekkineen verlangen zijn naar eene stof olijke volgen die zij onder malkander hebben om hunne
doening. Als het verlangen naar die stoffelijke
noodwendigheden te voldoen.
voldoening eene ware noodwendigheid geworden
Leven is eigene beweging. Gelijk een wezen
is, dan zal de zedelijkelicht
of de betaamli'kP
J
niet en leeft dat geene eigene bewegingen heeft,
heid altijd onderhouden zijn. -- Als het geene.
zoo en kan een wezen geene eigene bewegingen
noodwendigheid en is, zal die plicht al dikwijls
hebben zonder te leven.
vergeten blijven.
De niensch en kan in 't leven niet blijven zonMen ziet toch dat de menschen voor wien de
der eigene bewegingen te doen. Eenige van die
kleeding, bij- voorbeeld, geene stoffelijke noodbewegingen geschieden zonder de onmiddelijke
wendigheid geworden is, ook de plicht en de betusschenkomt van onzen vrijen wil.Andere staan
tamelijkheid niet en gevoelen van zedig gekleed
onder het gebied van den vrijen wille.
te gaan of ten minsten niet en onderhouden
De bewegingen die afhangen van onzen vrijen
En men moet hier niet komen spreken van de
«vil, strekken en dienen om eene genegendheid, j eenvoudigheid der zeden, die niet het minste
eelie begeerte te voldoen.
verergerd en zijn, in hetgeen
ons zoug
verer ere n .
g
Het gebeurt somtijds dat de beweging zelve
Die menschen en zijn daar in niet verergerd,
de voldoening is van de begeerte, of ten minste
onder andere redens, omdat zij alle gedacht en
die voldoening voor onmiddelijk gevolg heeft.
deugd van eerbaarheid verloren hebben.
De bewegingen van den danser zijn de volEn ofware er sprake van begeerten die in geen
doening van zijne begeerte.
onmiddelijk betrek en staan met
'
t zedelijke
plichAls ik ete, 't en zijn eigentlijk de bewegingen
ten, nog is het dikwijls goed dat zij in ware
niet die de voldoening zijn van mijne begeerte,
noodwendigheden veranderen.
slaar die voldoening is het gevolg van mijne beWant het meeste deel van de begeerten die,
weging ; en dat gevolg is zoodanig onmiddelijk
bij de menschen in 't algemeen, maar door de gedat er van mijne lezers het verschil. niet en zullen
woontenoodwendighedenworden,zijn altijd,voor
zien tusschen de beweging en de voldoening, en
een zeker getal, ware noodwendigheden die uit
cie voldoening op die nlaniere voortbrengen. -de gewoonte niet voort en komen, maar uit hunne
Iooveel te min daar er aan die bewegingen zelve
gesteltenis, uit ziekten, krankheden, enz. Neemt
Bene zekere voldoening vast is, die maar al te
nu dat die begeerte, in 't algemeen geene nooddikwijls om haar zelven gezocht wordt.
Wendigheid geworden en is, dat zeker getal zal
De mensch en moet niet al zijne begeerten
grootra deels zeker in gevaar zijn van te sterven
voldaan zijn om in 't leven te blijven; maar eene
uit nood -- en dat om eene reden die wij verder
onvoldane begeerte is altijd eene soorte van
zullen uitleggen, en die ik nu zal vatbaar maken
lijden, en daar zijn toch begeerten die neoeten
daar een voorbeeld : Indien de menschen, in
voldaan worden. Deze laatste noem ik lloodivenonze streke, geene huizen en hadden, hoe zou
d i,eliedelf.
dat getal dat zonder huis niet en kan leven, zijne
Men mag dat nogtans niet verstaan alsof de
noodwendigheid kunnen voldoen ? Al die mennoodwendigheden iets zouden zijn vaarrond men
schen en zouden verzekerd niet aan eene woonste
juiste palen kan zetten, en dat gelijk is bij alle
geraken. Die last ware te groot voor de cliristemenschen.
lijke liefdadigheid zelve, en 't is op hare schouders
Dat hangt af van duist omstandigheden en,
dat hij zou veegen, geheel en gansch of zoo goed.
onder andere van de volgende die bijzonderlijk
Wij zouden daar nog moeten bijvoegen, dat
verdient in aandacht genomen te zijn : eene behoe meer noodwendigheden de menschen volgeerte die kan onvoldaan blijven zonder iemand
doen hoe meer gemeens zij onder malkander
merkelijk te hinderen, wordt, door de' gewoonte
zullen hebben.
van voldaan te zijn, eene ware noodwendigheid.
Maar dat hangt af van Hetgeen wij hier eigentom reden dat de gewoonte eene tweede nature is.
lijk moeten bewijzen.
Men heeft zoo dikwijls den gevaarlijken kant
i. Degene die hier eeniae moeielijkheid zouden vinden, w•orvan dat verschijnsel doen uitkomen, dat liet wel
(ten verzocht te bemerken dat ik hier van de kleederdracht
cie moeite weerd is er een' keer den goeden kant
spreke niet om dien groote vrage te doorgronden, maar aleene.
van te toogen.
lijk om, door een voorbeeld, mijn gedacht klaar uit te brengen
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Indien al onze bewegingen - de voldoening
waren van eene noodwendigheid, of die voldoening voor onmiddelijk gevolg hadden, men
zou moeielijk vatten hoe wij daartoe betrekkingen onder malkander zouden hebben, of, schijnt
dat wat duister gezeid : indien wij niet anders
en moesten doen om te leven als asem halen,
eten, drinken, enz., men zou niet verstaan hoe
wij dat voor malkander kunnen doen ; 't is ik
die honger hebbe of dorst, en om dien honger,
dien dorst te stillen 't is ik die moet eten ; een
ander en kan dat voor mij niet doen.
Maar voor dat ik kan eten, drinken, enz. zijn
er oneindig vele andere bewegingen noodig die
mijne begeerte of mijne noodwendigheid niet
onmiddelijk en voldoen, en die een last zijn, een
ardeid, eene soorte van lijden.
En die last kan door een ander gedregen zijn
zoowel als door mij
Om de noodwendigheid te voldoen die wij
honger noemen, moet ik zelve eten, maar al het
werk dat noodig is om mij eten te bezorgen en
te bereiden, kan door een ander gedaan worden
zoowel als door mij .
Doet iemand dien arbeid voor mij, hij bewijst
mij eenen dienst, en alzoo en in dien zin kunnen
wij gemeens hebben onder malkander om onze
noodwendigheden te voldoen. Maar 'k houde
staan dat wij daartoe gemeens moeten hebben.
En hier is er wat oplettendheid noodig, niet
om van die waarheid overtuigd te worden wie
kan daaraan twijfelen ? maar om er de reden
klaar en duidelijk van te vatten.
Onder de menschen zijn er een getal die teene.

maal onbekwaam zijn,'t is gelijk in welken staat,
het werk te doen dat noodig is om in 't leven te
blijven : de kinders en de ouderlingen, de zieken
en de kranken.
Zonder de hulpe van andere menschen, zouden de die altemale vergaan en het menschelijk geslacht ware in korten tijd uitgestorven.
Die kunnen werken zullen dan verplicht zijn
te werken, niet aleenlijk voor hun eigen zelven,
naaar ook voor anderen.
Wij zullen verder de wetten onderzoeken
volgens dewelke de bekwame de onbekwame
moeten helpen, de ouders bijvoorbeeld hunne
kinders moeten opkweeken; maar ingezien het
groot getal onbekwame, moet het van nu af
klaar zijn, dat er om zeggen geen een werker en
zal zijn, die maar vcor zijn zelven te zorgen
heeft.
Daar bestaat een roman waar ik geen kwaad

en - wil van zeggen al is 't dat Rousseau hem
aanraadt voor de kinders.
Daniel de Foë wilde in zijnen Robinson
toogen waartoe de mensch bekwaam is, en wat
al ongelooflijke moeielijkheden hij kan overwinnen ; en hij hadde seffens gevat dat hij zijnen
held in geene grootere moeielijkheden en kan
brengen, als met hem aleene te steken en afgescheiden van de menschen.
Die boek kan ons de kracht van den mensch
doen bewonderen ; maar hij kan ons niet bewijzen — en 't en is schrijvers gedacht niet ook — dat
de mensch buiten de samenleving kan bestaan.
Want vooreerst, is Robinson wel dadelijk van
alle menschelijke hulpe beroofd ?
Neen hij ; daarzonder en zou hij niet kunnen
leven hebben, of en ware 't maar op 't papier dat
nogtans zoo gewillig is. Daniel de Foë gaf
hem eenig voedsel mede, een roer en poeder,
eene happe, een mes, koorden, planken, enz., en
bijzonderlijk gaf hij hem de gedachten en de
ondervinding meê van de menschen waaronder
hij geleefd had.
In hoeveel tijd zou Robinson dat altemale
zelve en door zijn eigen gekregen hebben, en,
zonder dat, hoe lange zou hij geleefd hebben? Hij
en zou aleens nooit aan geen happe gerocht zijn;
en, zonder wapens, en zou hij geen twee dagen
geleefd hebben, geen twee uren misschien.
Maar dat nog daar gelaten, is Robinson een
mensch gelijk de menschen zijn ?
Hij is gelijk een ander door de hulpe van de
menschenopgekweekt en groot gegroeid — maar
bij ui tneming en heeft hij noch kind, noch ouders,
noch kranken ; hij en heeft niemand 't en zij
zijn eigen zelven, en 't is daarboven nog een
wonder van verstand en behendigheid'.
Vragen of er eenige menschen zijn die aleene
zouden kunnen op hun eigen leven, zonder hulpe
van andere menschen, 't is iets vragen dat hier
van weinig belang is ; 't is vragen of er hier en
daar een is die in de samenleving groot gegroeid,
eenigen tijd zou kunnen bestaan, zonder uit
plicht of uit nood geeneens te hebben met andere
menschen ; 't is vragen of er in het menschelijk
geslacht geene buitengewone verschijnsels en
zijn ; en daarop antwoorden wij geern van ja,
maar wij en houden ons nu daarmee^ niet bezig.
Eene vrage die eene belangerijker beteekenis
.

i. Ik heb Robinson gelezen, maar 't is van mijn langste onthouden, en zoo zou het wel kunnen gebeurd zijn dat het eene of
het ander niet nauwkeurig en is. ?laar dat is hier van weinig
belang gelijk elkendeen verstaat.
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heeft voor ons, maar die het bestaan van de
samenleving veronderstelt, is de volgende.
Kunnen de werkers voor hun zelven zorgen
en voor degene die hun toebehooren, zonder
gemeens te hebben met andere werkers ?
Antwoordt zoo gij wilt : ja of neem, het is bewezen, en 't staat in de vrage zelve, dat de
menschen gemeens moeten hebben met malkander ; maar de vrage verdient nogtans onderzocht te worden, om reden dat de oplossing ons
vele zal leeren aangaande de uitgestrektheid
van het gemeens dat de menschenondermalkanders hebben.
Indien wij wisten wat eene maatschappij is,
en wat het huisgezin is, of de familie, neen zou
de vrage omtrent op de volgende maniere mogen
stellen :
Is de familie, gelijk zij bestaat krachtens de
wet der nature, eene volkomene of volmaakte
maatschappij ?
Op de vrage in den tweeden vorm voorgesteld,
en zouden wij nog niet kunnen antwoorden; maar
de antwoorde op de vrage in den eersten vorm
is klaar en duidelijk
Indien het alreeds een buitengewoon verschijnsel is dat een mensch allene voor zijn zelven
kan zorgen, het moet nog veel meer als eene
uitneming aanzien zijn dat een werker, zonder
hulpe van andere menschen, voor zijn zelven zou
knnnen zorgen en voor de gene die heng toebehoren.
Dat ware voor verre het meeste deel der verkers teenemaal onmogelijk.
Wij zien van eenen anderen kant dat zip niet
gemeens te hebben onder malkandar daartoe
bekwaam worden.
Hij gevolg zijn die betrekkingen noodzakelijk.
Die nu verlangt om te weten loc' het komt dat
een zeker getal werkers, die elk op hun eigen
onbekwaam zijn hun zelven en de hunnen te
onderhoudeu, daartoe bek« aam worden niet
gemeens te lebben onckr malkander, dip dat
zou willen vernemen zal nog wat geduld moeten
hebben, want deze avond:,tond is uit of zoo goed.
Ik en heb maar een woord meer te zeggen en
't is over de bt'lijklz ijl of cie fransche e alité.
De menschen verschillen van malkander gelijk
het te zien is onder de woorden égalité op de
fransche vijtlrankstukken -- eene soort: van
reuze die onder ieder arm een kleen schep: e1tje
vasthoudt -- om ze tegen malkander in stukken
te slaan zou neen zeggen, als enen zijn wezen
bekijkt maar 't is oni ze te beschermmen.
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De samenleving werkt en is van God ingesteld
om de kwade gevolgen van die natuurlijke ongelijkheid te verminderen.
En nogtans in hoevele boeken en wordt die
ongelijkheid niet voorgesteld als het gevolg van
de samenleving en de armen als de slachtoffers
van eenen staat die tegen de nature is ?
't Is de samenleving die maakt dat de wet over
ons niet en heerscht van het u overleven der bekwaamsten ' ; 't is de samenleving bijzonderlijk
die het verschil doet uitkomen dat bestaat tusschen ons en de redelooze dieren ; en al die dat
verschil loochenen moeten ook de noodzakelijkheid van de samenleving loochenen.
I-Iet eenigste dat zij kunnen vragen sangaande den nnscli is het volgende, dat altijd ievers
uitkijkt van onder hunne schoone klinkende
woorden :
,, Moet hij op stal gekweekt zijn of in 't wilde
leven?
De geleerden zijn nu in 't algemeen van gedacht dat hij beter is op stal, wel besteld en
vaste gebonden, uitgenomen dat er eenige houden staan dat hij niet meer en zal moeten gebonden zijn een' keer dat hij w'el besteld is.
De ondervinding zal ons ivaarschijnelijk leeren
wie dat er gelijk heeft'.
Vervolgt.
„

BEWARING VAN 'T VL:AAMSC'II ALS
JWSTTERT AAL.
l/e1• vofr

van liet X V [Te jaar, bl,r . 414.

1582. Inzijne Ve rlaawlcli,i voertJ.Fr.Willems
eene daadzaak aan, u die toonen mag hoe sterk
de, zuydelijke Nederlanders van dien tijd, (liet
laatste der XV I eeeuw,) zoo aan de Vaderlandsche
tael verkleefd bleéven, eene verkleéfdheid welke

-

i. I_)egene die aai . mijne avondstonden de eere doen van ze
te Iezen, zonden vlij een groo'en dienst bewijzen met nlij tegen
te spreken als zij van mijn gedacht niet en zijn. Al wt mij gezonelen wordt, zal ik met vele dankbaarheid aanveeTden, en erop antwoorden, 't is te zeggen, zonIerdoekjes er rond, (.,kennen
slat ik • gemist ben, of, alzoo belet fd als dat ik kan, toogen hoe
dat ik gelijk hebbe.
De minste bene rking op het r hrrik van een woord, ol)
eene wending, is vlij ve'e weerel. 'ir I:•. houd er niet aan groote
woorden te gebruiken; biaar ik doe mijn beste oni mijne gedachten zo') klap r niogelii': uit eeu te doen in 't vlaatusch. Van
als enen naij toogt dit mi >.c geelachten valsch zii' of mijne
uitdrtikkinge gee' vlaaniscb, en enen kan (lat verzekerd hier
en daar tooge.i, ik zal gedacht en uitcirukkii'g daarlaten.
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zy, by elke inhuldiging van's lands Vorsten plegtiglij k aen den dag legden. -- u Toen den franschen Hertog van Anjou, den 25 Augusty 1582,
binnen Gent tot graef van Vlaenderen wierd
uytgeroepen, (verhaelt Pater DE JONGTIE, hier
van oobgetuygen,) deéd den Heer Tayaert, Raed
en eersten Pensionaris, eene korte aenspraek tot
dien Hertog, over de redens die de staten, steden
en gemeenten van Vlaanderen beweégt hadden
om zijne Hoogheyd, voor alle andere, tot hunnen
Graeve en Prince te verkiezen, op de conditien
daerover niet zijne Hoogheyd in Vrankryk gesloten ; waerop den Hertog, met alle beleefdheyd
geantwoord hebbende, heeft den zelven Heer
•Tayaert de voorschriften van den Eed, die den
Hertog, als Graeve van Vlaenderen, gehouden
was te doen aen de staeten van Vlaenderen, de
vier leden en het magistraet van Gent, vo6rgeleézen in liet Tllaemscli hem versoekende dien
;elven Eed te willen doen. Het gene hij toestemmende, wierd dien Eed door Mr. Roeland Van
Hemnbyze, hem voórgeleézen in zyne taele, of in
het fransch. Dit gedaen zynde, vertoonde den
Heer Tayaert aen zijne Hoogheyd dat den Heere
van A ngezell is uyt krachte van zekere Privilegie
alleen gerecht was, om den Eed van den Graeve
van Vlaenderen op hunne Huldinge te ontfangen,
maer dat hy om eenige onpasselykheyd hem
Pentionaris daer toe nu had bemagtigd. Hij
Tayaert las dan in die hoedanigheid den Eed wederom aen den Hertog voor, (N. B. in 't vlaemsch)
die den zelven van woord tot woord uytsprak op
het Evangelie 1 . n Nu vraege ik aen die fransch of
.

franschgezinden, welke ons heden willen diets

maeken dat de Belgen, inde zestiendeeeuw, reeds
zeer onverschillig omtrent hunne tael waeren, ja
dat het fransch van toen af onze Nationaele tael,
althans die van het openbaer bestuer, zy geweest,
hoe het dan toch is gekomen dat de Regeerders
van het land in naera der Belgen, zoo onbeleéfd
hebben kunnen zyn van aen een franschman zelf,
aen eén zoon des franschen Konings, vlaemsche
formulen van Eed voor te leézen en te doen bebezweéren
Neen, de Belgische tael, schoon van alle kanten vervolgd en verdrukt, is altyd de tael der
Belgen . gebleéven. Er hebben (God lof) in alle
tyden, zich mannen opgedaen die deéze wettige
en waerdige zuster van onze vryheyd hebben
voórgestaen en in eere gehouden 2 .

Voor dit mael wil ik slechts den lezer met den
inhoud van een stuk bekend maken, hetwelk ten
onwederlegbaren bewyze verstrekt, dat de fransche tael,tydens hetgezag onzer oude Constitutie,
ln het vlaemschsprekend gedeelte van Braband,
zelfs wanneer het Walen betrof, niet wettelyk
kon worden gebezigd. Het is een gewysde van
den Raed van Braband, van den 14 July 1622,
ter verklaring en toepassing van de kort te
voren gehomologeerde Costuinen van Leuven.
Men vindt dit document in het archief der
evengenoemde stad, in de verzameling getiteld:
Charters ende andere inuni inenten der stad
Loven, deel V I I, bl. 208, verso 1 . u

Veu au Conseil de Brabant la • requeste y présentée le xxii d'avril dernier, par les grand Bailly
et aultres officiers du roman pays de Brabant,
ressortissant'a la loy de Louvain, afin que la cour
fust servie de decreter, par forme de reglement
ou ordonnance, que ceulx de la ditte loy de Louvain auront d'oresnavant - á permettre, qu'es
proces, qui sopt et seront apportez pardevant
eulx en matières d'appel. et autres y commencez,
ou a commencer en première instance, entre les
inhabitans du dit roman pays de Brabant, 1'on
pourra proceder en langue franchoise, non obstant
le stil ou observance à ce contraire, et de faire
adiousterle ditreglement ou ordonnanceauxcoustumes du ressort de la ditte ville de Louvain
nagueres omologuées;veue aussy la rescription des
Bourgemaistres, Eschevins et Conseil de la dite
ville de Louvain, sur ce service, et le tout consideré, LA COUR declaire les dits suppliants es fins
et conclusions prinses par leur dite requeste, non

recepvables n'y fondez. Ainsy fait en la ville de
Bruxelles, le quatorziesme de Juillet xvie vingt
et deux. Estoit signé Steenhuyse.
Collation faite a son originel, de la date, et
signé comme dessus, est trouvé y concorder, par
le soussigné pensionnaire de la ville de Lonvain.
F. Cuypers.
I697.
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z. DE JON'GIIF, Gendsclre geschiedenissen, 20 deel. 295 en 296.
2. J. FRS. \VILLEMS. j er/iandeli'tg, 1. 272-274.

AAN EECLOO.

In uwe muren stond een wieg,
Waarin een zoontje rustte....
Daar kwam de Geest der Poëzie,
Die warm het zoontje kuste.
i. llfengeling-en vans Fáderlczndscliena in/wzid, J. Frs. \Villems.
1827-3o bl. 387.
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Het zoontje groeide en werd een man,
Wiens ziel voor 't schoone ontgloeide,
Wiens hart, op Vlaandrens roem verliefd,
De bastardij verfoeide.
De zanger ging ter ruste, maar
Zijn groote geest bleef leven;
Hij leeft niet enkel in zijn lied,
Maar ook in zijne neven ! Lief plekje in Vlaandrens lettergaard,
Eén wensch ontstijgt mijn hert:
Houd toch het edel kroost in eer,
Dat u geschonken werd!
Tii. SEvENS.
Kortrijk 1881.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
ET eerste boekdeel, van 336 blz. in-So, van Ine franrschen in Vlaanderen, een historisch tafereel uit het
jaar 1798, door adv. Julius Plancquaert, is deze
weke met de post aan onze buitenleden verzonden en aan den
bode der Brugsche afdeeling besteld om uitgedeeld te worden in
stad. De leden die hun boek nog niet zouden ontvangen hebben,
zijn verzocht hem te vragen aan den bode, Louis De Mets, die
woont in de Vischpaanstraat, C. 13.
Ik denke dat olie boek welgekomen zal zijn. Advokaat Julius
Plancquaert heeft nog gesproken in onze afdeeling, en hij deed
het opperbest. Hij schrijft al zoo goed als hij spreekt.
AD. D.

UITSTAPJE IN I)E TIJDSCIIRIFTEN.
REVUE DES QU'ESTIONS

111STOt,1QUJ.s, i .Ivril 1883, In-

houd o. a.

i* Lea Déportation Jl I'tle de Ré et cl l'tle d' Olér oir, trprs

Fructidor, par M. Victor Pierre. In deze bijdrage verhaalt de
schrijver ten. gevolge van welke omstandigheden de priesters
naar de eilanden Ré en Oléron verbannen wierden, en geeft
tere treffende beschrijving van al hetgeen zij daar geleden hel,ben en van de heilige bezigheden waaraan zij de dagen van hun
ballingschap hebben besteed. Daarin komt eene prachtige bladzijde van onze geschiedeiiisse veie wij als volgt trachten te vertalen : 't In dezen opstel eii hebben wij Belgenland niet
medegerekend, alhoewel BelgcnIa-nd dien tijde met Vrankrijk
verbonden was : dat land client afzonderlijk beschouwd : het
heeft eene bezondere en buitengewone vervolging onderstaan
en 't getal der verbannen priesters overtreft ver liet getal van
gelijk welke fransche streke. Al de gevangenen waren priesters;
allen hadden den eed van Fruc'idor -- van haat aan liet koningdumn en getrouwigheid aan de Republiek -- geweigerd.
Eenigen wierden op bezonder bevel van het Directoire aangehouden : maar verre het meestendeel wierden getroffen door
die algemeene bevelen die niet aleen bij honderden, maar bij
duizenden veroordeelden. Een groot getal priesters hadden
hunne behoudenis te danken aan het volk dat de bescherming
der priesters als eene plicht van vaderlandsliefde aanschouwde.

I%5

De jacht op de priesters was zoo fel en zoo hevig, wierd met
zoo veel iever en zoo veel werkzaamheid aangeleid dat een
groot getal priesters in de handen der vervolgers vielen. Die
eerst aangehouden waren, wierden naar Guyane verbannen,
vijftien met het schip la Décade en zestien met la J3ayonnaise
op die een-en-dertig stierven er twee-en-twintig 't zij te Conanama, 't zij te Sinnainary, 't zij al vluchten : 't en keerden er
maar negen naar Belgenland weder. Op 't eiland Ré kwamen •
zij toe in benden van bisdommen verdeeld: eerst de priesters van
Namen en Mechelen, daarna deze van Gent en Brugge ; de
paters der abdij van Orval, dat wonderbaai gesticht in stukken
geschoten en vernield lijk zoo vele andere ten tijde van den
eersten franschen inval: de Carmers van Arlon, de Benedictijnen van Echternach en Munster, de Recollecten, de Predikeeren, de pastors en onderpastors, de Capucinen, de Premonstreiten, de leermeesters der aloude Hoogschool van Leuven: in
't geheele 214 priesters, 't vijfde deel der bannelingen van het
eiland Ré. Op 't eiland Oléron waren de helft der bannelingen
Belgen, ten getalte van 125. Dat miek al te zamen 370 verbannen priesters uit Belgenland. Daarbij dient men nog te voegen
al dezen die te Gent, te Brugge, te Antwerpen, te Mechelen,
te Namen, te Nijvel gevangen zaten of die, lijk den cardinaal
van Frankenberg met Zoo vele anderen, over den Rhijn of in
de fiansche steden verbannen waren, zonder van de duizenden
te spreken die vrijwillig naar vreemde landen ereeken.
De priesters van Belgenland wierden vervolgd omdat zij den
eed van fructidor geweigerd hadden. Nauwelijks het tienste
deel had den eed afgeleid. Later wierden zij vervolgd als opstokers en medeplichtigen van den algemeenen opstand die de
soldaterij in Belgenland te *vege bracht. Met het aanvangen van
den bloecligen boerenkrijg, den 4 November .. z 798, richtte het
Directoire zoovele bevelen tegen de geestelijkheid als dat er
departementen waren : dat der twee Nethen telde aleene 1978
namen. Intusschentijd was Belgenlard als een nieuw Vendeën
geworden : Capelle verbrand; Lier vier maaal vrijgevochten
en viermaal weder ingenomen; Diest belegerd en overweldigd;
het land op een afstand van twee uren met de lijken der brigands bezaaid : de gevechten voortgezet tot in Januari r 799
tusschen Thienen, Sint-Truiden en Tongeren : aI die daden getuigden van eenen hardnekkigen en echt vaderlandschen strijd.
Om de priesters te beschuldigen wierd er geschreven in de
nieuwsbladeren dat men priesters tusschen de dooden op het
slagveld gevonden had, dat de priesters met het kruis in de
hand, in name van den God van vrede, het volk tot moorden en
branden ophitsten. Die valsche beschuldigingen en komen niet
overeen met (le verslagen der bedienden van de Republike:
daarin staat er te lezen dat de priesters in hun huis, bij nachte,
aangehouden wierden ; nievers heeft men een priester op het
slagveld gevangen genomen.
a Een dier priesters, Clemens Bonnier, op weg naar Oleron,
was met andere bannelingen aan de poorten eener fransche stad
gekomen. Terwijl de bedienden van het octrooi de reispakken
onderzochten, kwam er een bij den priester, duwde hem een
goudstuk in de hand, zeggende : .Salv^'te, fl aces /nartyyrnm. 't Is
met den zelfsten eerbied dat Belgenland, min onverschillig als
Vrankrijk, cie gedenkenisse van die helden van 't geloove bewaard heeft. Een priester heeft hunne namen en 't verhaal van
hun leven verzameld, en met de namen aleen van die mannen
die voor de rechtveerdighelcl, voor de kerke en voor het vaderland geleden hebben, heeft hij eene soort van martelaarsboek
gemaakt. In Vrankrijk heeft nieri alzoo niet te werke gegaan :
de namen dier ongelukkige priesters zijn bijna allen onbekend.
vergeten en verw aarloosd. 1l
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2° Les derniers trav.t ux sur l'liistoire de 1'instruction primaire.
Etat accuel de la question, par - E. Allain. Dat is eene soort van
staat en inventaris van de studiën en opzoekingen aangaande
het vulksonderwijs in de verleden eeuwen. De schrijver toogt
hoe men behoeft hand aan 't werk te slaan. Vooruit en vooral
dient men eene goede zandte van getuigenissen en daadzaken te
vergaren. Na de geschiedenis van ieder stad en ieder dorp onderzocht te hebben, na de groote uitgaven van archiven doorloopen
te heb.^e:s, dient mi de handvesten te raadplegen, waar er
naeest te vinden is en te ontleden. Als de noodige stukken vergaard zijn, kunnen de volgende vragen beantwoord worden :
Bestonden er scholen in onze landstreke ; in wat getal waren
zij en in welk tijdstip wierden zij ingericht ? -- Wat wierd er
geleerd ; voor wat het stoffelijk betreft hoe waren zij ingericht;
welke boek ^n wierden er gebezigd ? — Waren het kostelooze
scholen en tot hoeverre waren zij kosteloos ? -- Bestonden er
fondatiën tea voordeele van de scholen 'r — Hoe wierden de
meesters en de meesteressen gekozen ; hoe wierden zij betaald
en in wat aanzien waren zij ? — Welke betrekkingen bestonden er tuc-schen de scholen van den eenen kant en 's lands bestier, 's lands bedienden en de gemeenten van der anderen
kant 'j -- Waarin was de invloed der heilige Kerk gelegen?
Wat hebben de kerkvergaderingen voorengeschreven wegens
het onderwijs in onze provincie, in ons bisdom?
PRÉCIS HISTORIQUES. 11 0 4 . — Avril. — 1883. Wij bemerken o. a:
Iu S. Gilles, sst vie, ses reliques, soit culte en Belgigne et dans

Iep Vórd de la Fi-ance. Essai d'Itagiograplzie par l'abbé Ernest
h'elihry. « Sous le titre trop modeste d'Essai d'liag^og raphie, M.

le chanoine Rembry a parfaitement atteint son but. Impossible
d'etre ni plus complet, ni plus exact. Pendant de longues
années, avec une patience et une ardeur infatigables, il a rassemblé tour les matériaux de son livre, et c'est ainsi qu'il a pu
nous donner une de ces oeuvres qui restent et doivent être consultées par tous ceux qui s'occupent de recherches hagiographiques. Un des plus éminents érudits de France. M. Gaston Paris,
a rendu un hommage niérité au livre de M. le chanoine Rembry,
en l'appelant u un onvrage rempli d'érudition et de judicieuse
critique u .... On le voit, rien n'est omis de tout ce qui touche
cie près ou de loin au culte du bienheureux abbé clans nos contrées; l'auteur y fait preuve d'une érudition prodigieuse et
d'une critique toujoours silre d'elie-même. Et qu'on ne s'imagine
pas que ces détails minutieux ne peuvent intéresser que les gens

(l'église : á chaque page, nous rencontrons des faits, des coutumes, des institutions, qui nous font mieux comprendre l'histoire sociale et religieuse de nos Provinces.- L'ouvrage du
chanoine Rembry est une véritable mine d'or pour qui salt y
puiser. Aussi a-t-il très-Uien fait de nous donner, á la fin de
chacun des deux volumes, d'excellentes Tables méthodiques et
aalthabétignres qui faciliteront beaucoup les recherches.
Pour résumer en deux mots notre appréciation du livre de M.
Ie chanoine Remrby, nous dirons que cette belle Monographie,
sortie des preses de M. Gailliard de Bruges, peut paraitre dignement á cóté des meilleurs travaux de ce genre publiés dans
notre pays et á l'étranger. M. l'abbé Rembry a fait, pour uit de
nos saints les plus populaires, ce que son frère, M. le D Rembry, a fait naguère pour sa ville natale de Menin ; il a élevé un
monument plus durable que l'airain aereperennius. Des eeuvres
de ce mérite font le plus grand honneur au clergé beige, qui, au
milieu des incessants travaux du zèle des ámes, trouve encore le
temps de servir les intéréts de la science et du patriotisme. s►
Ií. S.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

Men spreekt dikwijls van N Leden van een Jury
ingericht om een kunstgewrocht te beoordeelen u •
Waarom en zegt men daar niet eenvoudig tegen,
op zijn oudvlaamsch, Kunstrechters f Keurders
is ook goed; maar dat woord doet te vele op de
Keurmannen en Keurheeren peizen, die geen
Kunstrechters waren.
zij N i jit getrouwd krrtis-wv f's, vaJieze'i js, wordt

gezeid van broeders en zusters, die onder malkander getrouwd zijn.
Gehoord tot Oostnieuwkerke.
II Geheel ons hof is nen go^en bo^m van grond;'
boôiml voor l)odt'Jfl, al spreekt men uit gelijk boom,
boom 'll .

Gehoord te Rolleehem-Capelle,

Wat maakt gij van de familienamen Cokele,
te Doornyk Coclé en De Cokele; mitsgaders
van Couckelezerc; de Cokclaerstrate in Kortrijk,
en den Cokcldricscli, te Thielt?

—

Boos Iseghem,
Heilig Rumbeke,
Oolijk Rousselare,
En Thielt,
Die 't al afvijlt.
Een wortelspook, een oolijk stropof eene ziende

erwete, bediedt een jongen van Boos Iseghem.
*** In het nieuw Yr.aziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Groeninghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph I)uclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,M Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
lloekdrukkerij A . Dit ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

)2¢í Beab SerfcE3ítttE affe atetbag¢. £'e afteer woont ut be
fflart"aftraat-, Z, Ee Z11190- p3eíjg, op Soorqanb te BeEafen : Soor
?$efgenPanb 5 frank ; floot Buít¢ttfanben ben poftpríjg ¢rBíj. (den
kan ínfcfríjSen Bíj af be Iboftinee fter6 's fan35 .
^Cctjtííenfte daar.
R° 23.

DAGKLAPPER.

E zondag in de octave van Ons Heeren
Hemelvaart wordt geheeten v zondag
in de lange weke p, omdat de weke, die
schijnt op Ons Heeren Hemelvaartdag te beginnen tien dagen duurt, immers tot te Cinxen.
Gelijk de discipels, verwacht de heilige Kerk de
zending van God den heiligen Geest, en zij blijft
tien dagen biddend, en zingt heden 't evangelie
van die verwachting des heiligen Geest en van al
de vervolgingen waarvan Jesus Christus voorzei
dat ze over zijne Kerk gingen komen en over hare
dienaars. En daarmeê weten wij hoeveel wij waarvan moeten maken-als er iets scheef gaat.
6 Mei, sint Jan in" de olie, martelie van sint
Jan, den evangelist. Sterfdag te Iper, 1638, van
den »bisschop Cornelis Janssen, Yansseiiius, uit
wiens boeken de kettersche leeringen van 't Jansenisme geput wierden. M. Alphons Vandenpeereboom heeft onlangs een schoon werk gedrukt over Jansenius, waarin hij vele waarheden
in hun licht herstelt.
Maandag, ; . Heilig-Bloeddag ; te Brugge,
groote processie, ingesteld 't jaar 1363, en die, bij
Gods gratie, nog in wezen is. Mijne lezers weten

dat die processie ingericht wierd als gedachtenis,
naar allen schijn, van de Brugsche Metten, als
onze voorouders den waalschen Jacques de
Châtillon weggejogen hadden, den 1 S Mei 1302.
In dien tijd ging het heilig Bloed van ons
Heere alle vrijdag aan 't vloeien. Dit mirakel
staat ambtelijk aangeteekend in de Bulle Licct
is, gegeven door paus Clemens V, te Aviánoen,
den kalendedag van Juni, 't vijfde jaar van zijn

'ottbag in be octaSc San 4. fQ. £?cmefgaart.
6 tjeí 1883.

pausdom. Paus Clemens V wierd paus gekozen
den 5 juni 1305, gekroond den 4 November,
zelfde jaar, en stierf den 20 April 1314. De i
Juni van 't vijfde jaar zijns pausdoms is dus de
i Juni 1310 . Deze bulle zelf, op pergament, ligt
in 't kantoor der archiven onzer stad, en is geteekend no 239. 't Is een zeer schoon en merkweerdig stuk. Die Paus was Franschman geboren
en de Vlamingen niet .straf genegen.
Daar staat te lezen in die Bulle : * in de kapelle
van sint-Baselis, te Brugge, bij eene zonderlinge toelating van Gods Voorzienigheid, is er
een niet gering deel van 't. dierbaar Bloed van
onzen Zaligmaker onzen Heer Jesus Christus
bewaard; die reliquie is door God met menigvuldige voortdurende mirakelen (assiduitatc nziracaulorum) verheerlijkt ; zij is geheelde weke door,
den vrijdag uitgezonderd, hard en heeft eene
bijkan steenachtige gedaante; den vrijdag, meestendeels ten zessen wordt zij vloeibaar en leekt
druppelken bij druppelken af; zij brengt er nog
andere mirakelen te wege. Dit al heb ik in de oorspronkelijke bulle gelezen en eruit afgeschreven.

Dit zelfde mirakel der vloeibaarheid van
't heilig Bloed, 's vrijdags, staat in de oorkonde
die Willem, bisschop van Ancona, schatbewaarder van den paus, administrator van 't openstaande bisdom van Doornik, waaronder Brugge
alsdan stond, gegeven heeft den 3 mei 1388, als
hij de reliquie van 't heilig Bloed in den nieuwen
cylinder deed, waarin zij nu nog bewaard en ter
vereering aangeboden wordt. Gedurende langen
tijd, zegt de bisschop, bleef de dierbare reliquie
in haar glazen fleschken als een klomp vervrozen
(conbclata) bloed, uitgenomen 's vrijdags. Maar
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altijd,'svrijdags, van 's nuchtens tot na de ure van
Nona, dat is de ure van 's Heeren lijden, vloeide
zij van 't een einde naar 't ander. De zelfde bisschop getuigt verders, dat het heilig Bloed, den
29 April daarvooren, als hij 't fleschken in zijn
handen hield, al met eens, roodverwiger dan
gewente scheen, en dat hij op verscheidene plaatsen druppelkens als versch bloed van den klonter
heeft zien afscheiden, 't gene ook de andere aanwezigen zagen en getuigden. Onder dezen stonden : Simon, bisschop van Terenburg ; Berthold,
bisschop van ? (L indinensis) ; de Abten van Clarendale, van Dunen, van ter Doest; Zeger, proost
van Sint-Donatiaan; Willem van Namen, bestierder van 't graafschap Vlaanderen; burgemeesters,
schepenen, raden 'der stad, menigvoudige edellieden, enz.
't Mirakel geschiedde nog regelmatig omtrent
I j uni 131o; 't en geschiedde niet meer in 1388. Ja
zelfs het mirakel was reeds opgehouden, sedert een
ruimen tijd omtrent 1347. Li Muisis, de waalschgezinde abt van Sint-Maartens te Doornik, die
alsdan schreef, had hem zelfs laten opvesten dat
het wonder opgehouden had in 't jaar 1302, tot
straffe van 't verraad der Bruggelingen, zoo hij
Chatillons uitdrijving heet, tegen den franschen
gouverneur begaan. Li Muisis spreekt hier van
onthouden, en hij voegt erbij dat het u van hooren
zeggen a is, en a 't gedacht van meer dan eenen. af
Maar ja, dat is omverre door de Bulle van 1310,
die 't mirakel als nog gebeurende ambtelijk
opneemt. 'k Zal te naaste jare bewijzen dat de
Paus daarover goed ingelicht was; en dat, tusschen Dertiendag 1310 en den dag waarop die
Bullevan i Juni gereed gemaakt wierd, het mirakel niet en kan opgehouden hebben; dat het zelfs
nog verscheidene jaren lang na dit jaar 13 to moet
regelmatig geschied zijn, den vrijdag. Maar als Li
M uisis het mirakel bevestigt en zegt dat het sedert
302 niet meer en gebeurde, dan ;i^ : t men aanveerden dat het reeds sedert een z^ ^'L-t n tijd in
1331 of 1332 niet meer en geschieddl. Iinmc.C.3
in een dezer jaren heeft Li Muisis voort- k tr tBrugge geweest, namentlijk om in de abdie van
Eeckhoutte abt gewijd te worden. Ik zou daaruit
meenen dat het mirakel moest ophouden tusschen
1320 en 1325. Li Muisis schrijvende in 1347-49,
't vierde van een eeuwe na 't staken van 't wonder, kon gemakkelijk reeds misleid worden door
een valsch geruchte; en de Bisschop van Ancona
mocht dan ook in 1388, na 6o j aar zegger. dat het
mirakel niet meer en gebeurde #t sedert reeds
lange jaren, multis jain asnis evolutis.

Dijsendag, 8. Sinte Itta of Iduberga, gezel.
nede van den zaligen Peppin van Landen. Feestdag der verschijning van den Aartsengel sint
Michiel. Woensdag, 9. Sint Gregoris van
Nazianze, bisschop. — Donderdag, to. De heilige man Job. Vrijdag, i i . Sinte Walbrecht
en Bertilia, vaderen moeder van sinte Waltrudis
en van sinte Aldegoude ; zalige Allewijn Rabata,
der Carmers; sint Mamertus, insteller van de
processie'n der kruisdagen; sint Johannes de.
Hieronymo, der Societeit Jesu. Zaterdag, .12.
Cinxenavond, vastendag en vleeschderving;
feeste van sint Pancratius; ook van sinte Rictrude;;
sterfdag van Bernard Campmans, abt, dien
men na 32 jaar ongeschonden heeft gevonden in
't jaar 16i3 en van Remi Drieux, tweeden bisschop van Brugge, dien de Geuzen te Gent bij
kan vier j aar in 't gevang hielden, (1577-1581).
Hij overleed te Brugge, van dage, anno 1594.

AD. D.

OVER DE ZONNE.

Vervolg van bladzijde i 56.
IT de bovengemelde feiten, die aan-.
veerd worden door al wie met de
noodige werktuigen de zonne beschouwd heeft, volgt er noodzakelijk dat de
stofFen, waaruit de zonne samengesteld is, eenen
graad warmte hebben waarvan wij ons moeilijk
een gedacht kunnen vormen.
Der moet dan in de zonne gebeuren hetgene
wij onder onze oogen zien gebeuren daar, waar
er verschillige stoffen onder malkander vermengeld, eenen hoogen graad van warmte bezitten.
De eenige plaatsen op de aarde, die ons min
of meer de wezenlijkheid kunnen voorstellen van
hetgene in de zonne ommegaat, zijn de vierbergen. En nog is de warmte der vierbergen niet te
vergelijken met de warmte der zonne.
In de vierbergen is de gloeiende massa der
onderaardsche stoffen aan 't gisten en aan 't koken. De vloeibare en bijzonderlijk de gazvormige
stof en krijgen eene onstuimige uitdrijvingskracht
die de aarde doet schudden en beven en een
ongehoord, vreemd geruchte verwekt verschillige.
dagen eer de ware uitbersting begint.
De gisting gaat voort : de kokende lava en de
vlammende dampen, worden geweldiger en geweldiger en stooten met aangroeiende kracht
tegen al de kanten van hunnen kuil, ievers eene.
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flauwe plaats ' zoekende die zal begeven onder
hunne geweldige slagen.
Eindelijk de plaats is gevonden. De aarde
scheurt open.
Dan begint de eigentlijke lava in machtige -en
wilde stroomen over velden en weiden te vloeien.
Geheele blokken van verschillige kilogrammen
zwaarte worden met een ontzaglijk geweld in
de lucht geschoten. Lichtere stukken worden
nog hooger gedrevenen vallen in de verte neder.
De lichtste brokken, het stof, hangt hooge
boven den kuil, vergadert tot wolken, wordt
verschillige uren verre gedreven, wederhoudt de
stralen der zonne en doet eene geheele streke in
de duisternis verkeeren.
Ondertusschen ziet men boven den mond van
den berg eenen geweldigen brand wier slingerende vlammen gedurig uitschieten en al kronkelen
door malkaar hemelwaarts opstijgen om verder
in rook en damp te vergaan.
Dit kan ons een klein gedacht geven van de
werking die in de zonne plaats heeft.
De verschillige stoffen, die allen onder malkaar
in de kern liggen, geraken aan het gisten en
koken. Gazen en dampen worden voortgebracht
die eenen uitweg zoeken. Sommige stoffen,
op malkander werkende, brengen ware ontploffingen te wege. De zwaarste stoffen stijgen op
en dat tot op eene ontzaggelijke hoogte, min
zware stoffen worden nog hooger gedreven, de
lichtste stoffen van al, gelijk deze der kleurlage
en der kroone, worden tot op eene hoogte gedreven van verschillige honderd duizend kilometers. De stoffen van den zetel der gisting weggeworpen verkoelen. 't Is mogelijk, dat zij in de
lichtlage gekomen, zoodanig koele worden dat
hunne verbinding mogelijk wordt, hetgene volgens wij hooger zeiden, de oneffenheden dier
lage zou uitleggen. In alle geval kunnen die
verbindingen nog maar ontstaan zijn dat die
stoffen door hun gewicht wederom in de brandende massa nedervallen om welhaast wederom
naar buiten geschoten te worden. En alzoo
herbeginnen gedurig dezelfde onstuimige werkingen. Dat alles is onregelmatig en wisselvallig,
somwijlen traag en kalm, somwijlen schielijk en
onstuimig.
Daar zijn weken, maanden en jaren dat de
gisting der zonne waarlijk onbeduidend is, bij
hetgene zij is ten tijde der hevigste werkingen.
't Gebeurt dat al de vlammen omtrent regelmatig
opstijgen tot op dezelfde hoogte en dat de verschillige lagen bijna overal door evenwijdloopende
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lijnen van elkander gescheiden zijn. Binst die
tijden zijn er weinig en onbelangrijke vlekken
te zien.
Op andere tijden mag men de zonne inderdaad
onstuimig heeten. Men ziet duidelijk aan de
kracht en snelheid waarmede de vlammen opstijgen, dat er moeten ware - en geweldige ontploflingen plaats hebben. De vlammen rukken
veel machtiger op en bezonderlijk zijn geheel
onregelmatig van breedte en van hoogte. Eene
enkele vlamme kan van onder eene doorsneê
krijgen van 120.000 kilometers en tot op eene
hoogte strekken van 300.000 kilometers.
Sommige dier vlammen, en 't zijn de flauwste,
zijn uitsluitelijk samengesteld uit waterstof% en
zij en hebben hoegenaamd geen gemeens met de
vlekken die in onstuimige tijden menigvuldig
zijn en groot.
Andere vlammen, de geweldigste, bezitten
nevens de waterstoffe vele andere metalieke
bestanddeelen, zooals ijzer, kalk, sodium, potasch, enz. Deze vlammen, volgens de doorslaande getuigenis van den beroemden Jesuit,
den E. P. Secchi, zijn ongetwijfeld in verband
met de vlekken. Bijna geene vlekken die door
geene opschietende vlammen zijn voorafgegaan.
En altijd waneer men vandage eene geweldige
ontploffing belet op den oostkant, zal er 's anderdaags eene vlekke op volgen.
Wat zijn dan eigentlijk de vlekken der zonne?
Volgens voornoemden diepgeleerden sterrekundige, den E. P. Secchi, moet het ontstaan der
vlekken op de volgende wijze geschieden.
Brandende gazen en dampen van alle slag
worden uit het middenpunt opgeschoten, heffen
de stoffen der licht- en kleurlagen tot eene
ongewone hoogte, en, op hunnen doortocht, brengen zij eene scheuring in de lichtlage. De zwaarste stoffen, die ondertusschen nog verkoeld zijn,
vallen neder en vormen eenen mist die ondoorzichtbaar is in evenredigheid der gloeiende en
doorzichtbare stoffen die hem omringt : 't is het
zwart middenpunt. Ter zelfder tijde dringt de
omliggende stoffe der lichtlage binnen, zij vecht
eenigen tijd met de opwellende gazen en vormt
de halve schaduwe, tot dat zij eindelijk geheel
den drang overmeestert, het zwarte middenpunt
en welhaast geheel de vlekke doet verdwijnen.
De hevige klaarte der fakkelreke heeft voor
oorzake de warmtegevende verbindingen die
plaatse grijpen tusschen de opgaande stoffen
en de stoffen der lichtlage.
Een ander stelsel, wier bezonderste patroon
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een franschman is met name Faye, houdt staan
dat de zonne op haar zelven draaiende en samengesteld zijnde uit vloeibare stoffen, noodzakelijk
moet een zeker slag van draaiwinden voortbrengen, doordien dat de stoffen niet al even zeere
meêdrijven. Die soorten van draaiwinden booren
in de diepte der zonne trachtervormige openingen
of scheuringen die dalen omtrent tot aan de kern
der zonne. De stoffen der kleurlagen worden in
dien kuil getrokken ; verkoeld op hunnen doortocht, schijnen zij zwart te midden der heldere
stoffen der lichtlage en vormen het zwart middenpunt, 't en ware dat dit punt voorkwame van
de kern zelve die ontdekt wordt.
De draaiwind wederdalende ontmoet de stoffen die, van de kern ontsproten, opwaarts willen
en die vermengeling brengt de halve schaduwe
te wege.
De opwellende stoffen die tot boven landen,
ontmoeten er de stoffen der lichtlage met dewelke zij in scheikundige verbindingen geraken
en het licht der fakkelboorden te wege brengen.
Die twee stelsels hebben beide hunne voorstaanders, hunne redens en hunne moeilijkheden. Wij kunnen ze hier in 't lange en in 't breed
niet bespreken, want er zijn geheele boeken over
gedrukt die dan nog onvolledig zijn. 't Is te
hopen dat nieuwe ontdekkingen de zaken zullen
klaarder maken en misschien wel de patroonen
van beide stelsels zullen dwingen er een derde te
aanveerden waarop misschien nog nooit iemand
gepeisd heeft.
Het schijnt zeker dat de vlekken der zonne

anderen kant, daar zijn oorzaken van de wederveranderingen te vinden in de groote veranderingen die de landstreken der nieuwe- en oude
wereld gedurig ondergaan en het en is nog niet
nauwkeurig uitgerekend tot hoeverre het uitwerksel aan de eene of aan de andere oorzake
toe te schrijven is.
Bijgevolg, het verband tusschen het weder en
de zonnevlekken schijnt zeker, maar tot hiertoe
is het nog niet klaar uitgeleid.
Het schijnt ook onbetwistbaar dat de menigvuldigheid der vlekken eenen krachtigen invloed
heeft op het noorderlicht en de zeilnaalde. In
menige gevallen heeft men zulks belet. Maar
brengt de zonne dat uitwerksel voort met onmiddelijk die verschijnselen te veroorzaken? Of
wel veranderen de zonnevlekken de luchtgesteltenis en is het deze verandering die in werking
treedt ? Dat zijn vragen waarop de wetenschap
nog met geene volle zekerheid kan antwoorden.
Bovendien gebeurt het van tijd tot tijd niet
aleenlijk dat die verschijnselen in sommige
streken ontstaan zonder dat men eene vlekke in
de zonne vindt, maar zelfs dat zij in sommige
streken de vlekken schijnen te vergezellen, daar
zij binst de grootste zonnewerking in andere
streken niet ontwaard en worden.
Ten anderen, iedereenweet dat het noorderlicht
en de magneet- of zeilnaalde tot hiertoe vele
geheimen hebben. Misschien gaan de zonnevlekken er niet weinig bijbrengen om van die twee
verschijnselen eene uitlegging te geven die voldoende zij.

hunne onbetwistbare uitwerkselen hebben op de

't Is daar voor vele geleerden eene groote

aarde.
Hun eerste uitwerksel, dat binst deze laatste
jaren vele bestudeerd geweest heeft, is op het
weder.
Uit verschillige en nauwkeurige proefnemingen
blijkt het dat de jaren van buitengewonen regen,
omtrent altijd overeenstemmen met het getal
vlekken die in de zonne ontwaard worden. Alzoo
bij voorbeeld zal het jaar 1882 in Europa lang
onthouden worden als een der regenachtigste
jaren waarvan men ooit gehoord heeft; ook zal
hetzelfde jaar in de jaarboeken der sterrekunde
gedrukt staan als buitengewoon rijk in zonnevlekken.
De reden van het verband tusschen die twee
omstandigheden, is dat de vlekken der zonneschijve natuurlijk moeten de kracht van het
zonnelicht verflauwen. Maar der kunnen gemakkelijk opwerpingen gemaakt worden. Van eenen

reden om de zonnevlekken te studeeren en om
met de grootste zorgvuldigheid alle uren van
den dag aanteekeningen te doen nopens de
oppervlakte der zonnevlekken, de hoeveelheid
regen en de wonderbare verschijnselen van het
noorderlicht en van de zeilnaalde.
•

Vervolgt. E. v. R.

DE PLOKKERSLIEDJES.
OLGENS dat ik geware ben, 't zijn er

die ook zouden willen hunne eerste
ploksteê doen, en ze verlangen om
de plokkersliedjes te kennen en te leeren.
Ge en zult er niet vele geen rooi meêhebben,
deur ze zijn geweldig kleen in getal, en alzoo,
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die nog een brokke van een memorie heeft, zal
van dit jaar nog kunnen gaan plokken.
In de groote hommelhoven 't is dikwijls de
grootste kluchtenare die de laatste pertse velt.
Als ik te boer De Miere's plokte, Bai was de
grootste swatelege en dat was heur werk. Als
onze laatste pertse viel, stond Ko Verspronck's
hommelhofnog rechte, en wij riepen ons keeltjen
uit:
't Is, 't is, 't is al of
in Boer De Miere's hommelhof
en Ko Verspronck's staat er nog.

Als er vele leute in 't hommelhof is, de plokkers roepen dat tot dat ze uit het hommelhof
zijn en zelfs al naar huis gaan.
Als de laatste pertse gevallen is, ge wordt dan
geplaagd van de meegie'n, van de kobben, en
bijzonderlijk van de piepauws, of lijk andere
zeggen de piepapauws.
Rrrrt ! zeggen ze, en ze zitten in uwe oore, op
uw reuze, of op . uwe kin ; ze kruipen dikwijls
van den kraag van uwe veste in uw nekke, en
als ge vele zoudt zitten met uwen mond open, z'en
zouden niet wachten van te vliegen tot in 't diepste van uw kelegat. 't Is al slaan achter de beestjes, en al hunne nekke rood klauwen dat de
plokkers dien rijmram roepen.
Daar is 't eerste plokkersliedje of beter de
eerste plokkersroep.
Als de plokkers naar huis gaan, ze moeten
dikwijls hooren roepen van de jongens en ze
roepen het dikwijls ook:
Plokkers! plokkers!
Eerrappelslokkers !

De liedjes, die gij binst den ploktijd hoort
klinken uit de hommelhoven, en hebben geen
spier trek op den hommel ; ge hoort er ongelukkiglijk meer slechte als goê, en ge hoort dan gegeel 't volgende jaar 't refrein of eene strofe van
dien klietsklets.
'k En wil daarom niet zeggen dat over tijd
geen plokkersliedjes en bestonden; - maar de die,
die meer haar verloren hebben als ik, zullen dat
misschien beter weten. D. V. S.

VRAGE.

'a

Le grand retable du maître-autel, la cathédrale d'Oviédo (Espagne), est l'ceuvre d'un
Belge, nommé dans les livres de comptes, GiII

ralte van Delboba ou Dalboba ; ce travail, qui
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estconsidéré comme le plus remarquable du genre
en Espagne, fut exécuté de 1511 1517. L'archiviste serait enchanté d'obtenir quelques notes
biographiques sur ce sculpteur Belge. u
Uit VAN GALOEN,. Au-dela des monts, blz. 90.
Die beeldhouwer zal zeker wel een Geeraard
Delbove geweest zijn. Van voor Delboba heeft
geen zin. Immers van ligt reeds besloten in Del,
fr. de le. Weet er geen lezer van R. D. H. dien
beeldhouwer kenbaar te maken ?
AD. D.
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MIJN DAGBOEK.
AAR 1882 zal bekend staan als een
regenjaar, als een waterjaar. 't En
zijn geen zomers meer; hoe zou 't?
Sommigen beweren dat onze luchtgesteldheid
eene merkelijke veranderinge heeft ondergaan,
dat de aardbol verkoeld is en wat wete ik nog al?
De bewijzen echter schijnen niet recht beslissend. Daarom.., wij beleven alsan zeker aardige
saisoenen. Was -de zomer geen zomer, de winter
was ook geen winter. Zacht sluipen de wintermaanden voorbij, onder gedurige regens : integendeel 't begint te vriezen veertien dagen - of
drij weken voor Paschen, 't vriest nog fel in den
nacht van den goêvrijdag, en op heden, derden
Paschdag, vliegen en jagen zoo dikke sneeuwbuiën dat ge er niet door heen ziet. Algelijk wij
moeten niet verwaand oordeelen. 't En is het
eerste late winterke niet, en onze voorouders
zelve wisten van zulke dingen te spreken:
't

A is de dagen lengen
gaat de winter ons dwingen. (14/aas.)
Groote benden trekvogels dwarlen boven de

nog halfverzopen scheldemeerschen : traagzaam
rukken de waters binnen boord. 't Is de aftocht
van de blanke zeeduif of meeuw, van den zwierigen kievit, de hal of talings, den langgebekten en meer zeldzamen wulp, van de bonte

pjlsteerten, slnaagden, bolten, klinkaarts, kappens, lepelbekken en allerlei schoongeplekte
eendvogels, duikers en visschers, in een woord
van duizende vremde gasten die blijven luisteren
waar zij het goed hebben, slacht de ratten en vele
menschen. 't Zit allichte nog niet pluis in het
noord, en raadt wat ons te verwachten staat.
Van nacht heeft het wederom gevrozen.
Zoo dat sneeuw en vorst voor een keer..?
Gij zegt wel, vagen Z i»z na Paschcn.
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En dat 't ook uitkwam lijk de oudjes het
meenden:
to

Te Kersdag op straat en te Paschen bij 't vier.
Of 't ... ! En 't zij aangestipt, voor memorie.
De dagen ondertusschen lengen en lengen
voort. Hoe vele zij wel lengen, ja, ge kunt dat
in den almanach zien, maar

op driekoningendag zijn de dagen zoo gelengd
dat een ruiter op zijn paard springt.
(Waas).
dat een liane over een wagenpeur springt.
(Ninove).
Om ons winterken uit te doen, heb ik hier
nu een paar varianten op het oude nieuwjaaravondliedje.

't Was op een nieuwjaaravond
de bakker sloeg zin yƒ,
al met de lieete pale,
zoo deerlijk op haar lijf.
De vrouwe wilde niet spreken,
de pale wilde niet breken;
de vrouwe die sprak,
en de pale die brak,
de bakker viel op zijn eersgat !
Wat zámme (zullen wij) den bakker geven
Voor zenen nieuwe,!aar. .
Een kindjen in de wiege,
met krullebollekenslaaar.
Hoe zûmsne dat kindjen lheeten 1
Drol, Drol, Drol,
geef den bakker 'nen schuil in zijn hol.
(Waas).
ofwel
Hoe zu nmmme dat kindjen heeten 9
7antjen uit de keete,
7antjen uit den drol,
Geef den bakker, enz.
(M eetj esland) .
Te Lichtmesse :

Geen vrouwe zoo arm,
of ze maakt lzeur panneke warm.
(Waas).
't Is wel besteed en wij blijven daarbij.
Christene vreugd, vrede en welzijn in de hutten der armen
p Neen, weg daarmede, 't volk moet vrij zijn! a
ja, dat zien wij.

Stortekar, drijwielkar (tombereau), of kar
zonder treemen, die omwipt en voorenaan

een klein - omwendende wiel voert, zothoofd
genoemd.
Kapot = dood, gebroken, vervrozen en bedorven, gescheurd, enfing om zeep!
Vlootgers, soort van gers dat onder 't water
uitschiet tot dat het boven ligt te zwemmen.
Oolijk = fijn. Oolijk, toegepast aan zaken, _
slecht. Van iemand die hem uit een kwaden pas
weet te trekken, zal men zeggen : dat 's een oolijke vent, = fijn, slim. En van daar : oolijk,
oolijkaard = fijn, fijnaard, schalk, valsch, bedriegachtig, laf, slecht.
Aal = paling vindt men in de nederduitsche
woordenboeken niet aleen, 't bestaat ook in
onze volkstale. Immers langs de Hoogschelde
wordt de paling bij de visschers gerangschikt,
volgens oudte en grootte, in aalkens, talpaling,
duimling, braadpaling en rolpaling.
Boeten = de uitgepikte erweten in het beddeke
(Waas).
vervangen.
Rezewever = een die in zijn spreken te langdradig is.
Drijboomen, werkw. Eerie rechte lijn uitzetten
op de vlakte, bij middel van drij staken.
Poerduivel = poerhorentje.
Rezelen hoort men soms voor 't beven van de
hand, en kwiek bediedt zoo vele als vink, boekvink (pinson).
Is battevieren soms niet saamgesteld van battere, slaan, en via, weg ? Tusschen battevieën
en battemeren waarder 't verschil van eene r,
bij den vlaming gemakkelijk te verstaan, zoo
vele te meer dat liet vieren hem niet vremd is.
Hoe en waarom ik op dat gedacht kome?
Waneer de Paus nog als vorst vrij rond reed
in zijn eigene Rome, en 't zal met tijd en stond
ook weer gebeuren, was hij voorengegaan van
een zeerelooper te pèerde, die om en weêr rennende, la strada, de strate natuurlijk stoorde, de
menschen aldus dede schikken of verwittigde
van de aankomst der pauselijke koets. Welken
rang of titel die bediende aan het hof bekleedde
en wete ik niet. Eventwel bij het roomsche volk,
hadde hij geen anderen name als il battistrada.

Zoetjes rijk, zaligrijk. Mijns dunkens omdieswille dat zulk een rijkdom verkregen wordt met
het werk en den zuren arbeid, niet met stelen of
bedriegen, dat hij dus eene vaste en zekere
waarborg levert van orde, treffelijkheid en zedelijkheid, dat men de noodige zorge er voor zal
dragen, dien niet verbrassen of verspillen, maar
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een goed, edelmoedig en zalig gebruik er van
maken.

Pieterke Vastden Stcene
Spint Z!;1& garekc kleefas,
Fijnader als een zijden draad
Zi jdendraad,
al omme
Picterke keer 1t om aive.
Dees kinderliedeke wierd eertijds gezongen
door de schoolmeisjes, in de ronde gaande, hand
aan hand en bij het laatste vers onder de gehevene arms zich omwendende.
Vele handen maken lichte werk ; maar, voegen ze er te Mater bij, 't is dc duivel in 't pateel.

Vervolgt.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
r KAREL DE GHELDERE zijn boek Landliederen,
is verschenen, en ik bedank den dichter voor de
eere die hij mij gedaan heeft er mij een afdruksel
van te zenden. Die boek zal bij allen goeden Vlaming best
gekomen zijn, want hij is vlaamsch dweers door. De tale, die
goed en deugdelijk vlaamsch is, van 't schoonste dat men
ievers lezen kan, ligt vol verwe, vol leven, vol hert en
ziele. Geen stuk of het oprechtste vlaamsch gedacht straalt
er uit alle verzen. \Vat vlaamsch is kent de dichter, hij
leeft erin, hij leeft ervan, hij doet er anderen van leven.
Want, 't is onmogelijk Dr De Gheldere te lezen zonder
zijn hert te laten meegaan met het zijne, zonder te denken, te
hopen, te beminnen gelijk hij.
Vele schoone stukken staan in dien bondel. De huwelijksgedichten en familiestukken, blijde of triestige, schijnen allerbest gelukt, vol frisschen geur en familieleven. Weemoed, 1970
naam, las ik met veel genoegen. Osteologia, op Sinte 1!laartensti4VOud en andere zijn uitnemende geestig, van gedacht en fatsoen. rit de da gent van zvoorheen, (le ieg nde vara den
dien llelh'jong'u, zijn knappe vertellingen. In dit laatste stuk
zitten er tafereelen, van de beste uit, als in 't bossla van WynenI1 elne en nog meest liet z'erl^aaal, dat aan een schilderie van
Rembrandt gelijkt. De Scliotsche r'olksóallaae en Pier Packet
toogen nogmaals hoe groot het verhalend talent is van den dichter. Verders, Salz'e Regina, de Processie van 't Ir. Sacrament,
vliegen hooge, zeer hooge boven al dat aardsch is; en 't en
verwondert mij niet dat er zoo vele een traan uit hunne oogen
gevaagd hebben als ze dit laatste stuk lazen : 't is mij ook
gebeurd. En hoe en zou men niet aangedaan zijn als men
zulke verzen leest, geborreld uit een vlaamsch christen vaderherte? Want dat is Dr de Gheldere boven al: hij is een vlaamsch
christen vader, die bidt en zingt met en bij zijn kinderen,
die uit hun vreugd de zijne schept, en in hun wee ook
verdriet heeft. En dat vaderherte kan geestig zijn, geestig
gelijk weinig. De Nursery songs bovenal zijn daar 't bewijs
van. Wie kan er liedjes dichten voor de kinders gelijk
Dr De Gheldere ! Ze zijn zoo djent, zoo prettig, zoo geestig
en hij kan er zoo geweldig in r zot iu zijn, (lat men ze
voor oude deuntjes zou nemen, gevloeid van de tonge der
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voorgeslachten, die geslepen en gepolijst over de lippen
van talrijke nakomelingen in hunne oudewetsche volmaaktheid
tot ons zijn gekomen.
Luistert :
NETJE.

Netje, zet den moor maar op
we gaan een potje drinken :
Netje, zet den moor maar op
en schink ons van den top.
Mientje, draag den moor maar voort,
ge moet geen koffij schinken :
Mientje, draag den moor maar voort,
cie meulenaar is versmoord!
HOEPSASA MIJN KINDJE.

ITIoepsasa, mijn kindje !
\Vat kan moeder doen met u?.....
Laten slapen op heur schoot,
koken melk met wittebrood
en een poos doen dansen nu:
hoepsasa, mijn kindje !
KATTE KATTE-POES.

Katte, katte-poes, van waar zijt gij' nu gekomen ?
n Van Brussel, ik was bij den koning ontboon. #t
Katte, katte-poes, wat hebt gij daar vernomen?
N 'k 1-leb een muisje gepakt al onder zijnen troon. +'
Och ! hadden alle vlaainsche ki:.ders een vader die zou
kan zingen !
Met dit woord sluit ik : 'k en kan geen meerderen lof, denk
ik, van den boek schrijven ; en 't bijzonderste : hij is verdiend.
De inschrijvers die een exemplaar gevraagd hebben in engelschen band, zullen in den loop der naaste weke bediend worden.
EGEN een weke of zes verschijnt mijn Druges en
trois joars, ten dienste van de vreemdelingen. Het
Bu;gerzoelzij n, dat het nieuws ievers moet vernomen hebben — wie weet hoe die gazettiers daar achter geraken ? — schrijft ervan als volgt :
In den loop der maand Mei, verschijnt er een boekje getiteld Bruges en trois jours, waarin de schrijver den bezoeker
te Brugge derwijze geleidt, dat hij drie volle dagen noodig
heeft om alle de groote en kleine zeldzaamheden, kunstwerken
en wonderheden onzer stad te bezichtigen.
Drie of vier plans stellen even veel wandelingen voor, door

den vreemdeling te volgen.
Dit boekje zal een nuttig r.rrfe-mec,im zijn voor de menigte
persoonen die jaarlijks binst den zomer Brugge komen bezoeken.
Het zal ook dienst bewijzen aan de Bruggelingen zelf door
hun te zeggen hoe zij de stad moeten tongen, hetgeen weinigen
weten.
Eindelijk, en dat is nog 't voornaamste van al, indien dit
boekje naar weerde geschat wordt, zal de bezoeker hier verscheide dagen blijven, in plaats van slechts eenige uren, zoodat
eigenlijk het doel (les schrijvers, behalve he kunstbelang, ook
nog de belangen des handels bevat.
Met deze uitleggingen en het vernemen van den naam des
schrijvers, die Ad. Duclos heet, kan men eer. gedacht vormen
van dezen nieuwen Gzride de Brit es. 't Dank u.
OMMIGEN vragen achter den boek vanAdv.Plankaert,
De Franschen in NKzaieeleren. De bode van 't Davidsfonds moet hem reeds uitgedeeld hebben
Waarom hij 't nog niet en deed en weet ik niet.
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aanstaande, heeft het concert plaats, uitsluitelijk samengesteld uit werken van onzen Brugschen
componist Frans De Coninck. Het begint ten zevenen, in den Schouwburg.
De solisten zijn : Jufvrouw Maria Herreboudt, MM. Maurits
Van Langermeersch, Edmond Bouchout, Frans Du Bois, zangers ; en Jules Goetinck, violonist.
Ziehier het programma :
rits DEEL. T. Marsch voor orchest.
2. Gebed, en Vaderlandsch lied, te zingen door M. Frans Du
Bois.
3. Fuga voor snaren, door de heeren Jules Goetinck, Lodewijk Queeckers, August Reyns en Lodewijk De Post.
4. Wel is mijn harte toegedaan, te zingen door M. Maurits
Van Langermeersch.
5. Romance, voor viool en orchest, door M. Jules Goetinck.
6. Halteforen, te zingen door M. Edmond Bouchout, tegen
't orchest.
7. Aanroepiirg, voor snaren.
8. Agnus Dei, voor chooren met oichest, stuk waarmee^ de
componist de eerst-. plaats behaalde in den voorbereidenden
kamp voor den u prijs van Roomen, in 1881.
2d. DEEL. Het Scheppingslied, cantate met soli, chooren en
orchest, van den kampstrijd van i 881.
Dat al wordt uitgevoerd door 300 uitgelezene zangsters, zangers en spelers.
Dijsendag avond heb ik 't genoegen genoten, liet slotstuk van
't Scheppingslied te hooren. Dit stuk, vol kalme grootschheid,
verdient veel lof. Balletoren kennen wij reeds, om dies wille
dat de componist, die voor dat stuk door den Broederbond bekroond wierd, er een orchestpartitie op geschreven heeft voor
het Davidsfonds. 't Is immers geweten dat dezen winter, in
't Davidsfonds, M. Frans De Coninck voor de eerste maal verschenen is den maatstaf voerend over een orchest, en een zijner
stukken in al zijne pracht heeft kunnen uitvoeren. De Agnus
Dei is een schoon biddend stuk, dat weerdig was het eerste te
staan iti den voorbereidenden prijskamp van 1881. Dit stuk zou
ongetwijfeld nog eerst geweest zijn. al hadden er zelfs nog
menigeen geoefenden muzikant meêgedongen. Ik hoore ook
zeer geerne de Romance voor viole met orchest, bijzonderlijk
als de violonist M. Jules Goetinck is. AD. D.
ONDAG
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UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
i i . Lente 5883. -- Inhoud:
i° Zantekoorn. Bediedenis en uitleg van de volgende woorden:

LOQUELA, no

Dummeraclitig. Gar. Hak. Hittig. Lintevijldere. Maandbeeste.
Pij nboomupere. Schrijven verduimelen. Verkweek. Woe.
2° Mede blaasden v-in hoeden. Hier vinden wij een nieuw
.

bewijs dat het woord medeblander den zin kan hebben van
,nedereedcr, garanceur. In den Codex Diplornaticus, dien vader
Willems in het eerste deel der Brabantsche Yeesten heeft uitgegeven, -staan er twee oorkonden aangaande zekere geschillen
tusschen 't Magistraat en de Neringen van Brussel. Daarin is
er sprake van meede en daar komen medeblanders in te voorschijn :. de zin van het woord meede bepaalt den zin van 't woord
niedeblander : nu, die meede en is geen honingdrank, maar zij
wordt daar met allerlei verruwstoffen vermeld : bijgevolge de
medeblanders van Brussel zijn medereeders, des sécheurs de
garance.

30 Tegenkomsten. Brieven etc. a Kemnpeneer met Kemj5enaer,
de Kempenaer, ook in den tweeden naamval, (A'empeneers, A'empenaers) beteekent iemand die uit de Kempen (la Campine)

afkomstig is. u n De geslachtsnaem Kempinck en heeft ook
niets uit te staen met de plaetsnaem Kempen. Kempinck of
Kernping is oorspronkelik anders niet dan een patronymicon
van de mansnaem , Kempo, en beteekent : Kempenseune,
Kemp's zoon, de zoon van Kemjo. En Kemmo of Kamdo, ook
Kempe en Kamp, Campo, enz. is een oud-germaensche mansnaem, die nog heden, als zoodanig, bij de Friesen in volle
gebruik is. 7ohan Winkler.
POLYBIBLION, Mars 1883. Wij bemerken o. a.:
ii

i° Annuaire jour Pan 1883. Notice sur la• figure des Comètes,

par Faye. De steertsterren worden aangetrokken door de zonne:
maar terwijl zij met verbazende snelheid naderen, werkt de
warmte der bovenste lagen van de zonne op de lichtste en
dunste bestanddeelen der steertsterren, die van de zonne weggedreven worden en in de ruimte verdwijnen lijk de rook van
een stoomschip als 't stil weder is.
2° Des très anciens manuscrits du fonds Libri dans les collections d'Aschburnliam-Dalace. Tot Londen zijn er 4000 kostelijke

handschriften te koope, waaronder een deel dat aan Libri gekocht wierd. Leopold Delisle, die die handschriften nooit
gezien had, heeft bewezen met hetgeen hij uit de katalogen of
andere berichten heeft kunnen vernemen, dat eenige der oudste
en kostelijkste handschriften uit de fransche bibliotheken gestolen wierden. Libri stool die handschriften en bedroog Lord
Aschburnham met te beweren dat zij uit het een of 't ander
klooster van Itaalje herkomstig waren. H. S.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

— Ja, ge zoudt gij zeggen dat ze een dronkeluite is? Hewel, ge vaagt gij meer geniver van
uw mond als dat ze er zij in steekt. (Brugge).
Al die klappen van mij, ze meugen rij en... op
3

een otter, (Brugge), dat is : 'k vage er mijne

hielen aan.
**, In het nieuw inaziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghc van Groening nevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
** o Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputs'raat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. I9.
blijft den Uitgever voorbehouden.
-

Boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KgRSSCHAVga.

J^et óPab $¢rfcflítttE aePe caEerbage.
e aíEgeSec woont in be
aría j'EraaE, 2, Ee ISVU90- a0eíjg, op SoottJanb te óeSafett : Soor
Zefgentanb 5 frank ; voor óuíteneanben ben po j'tpríjs erBíj. (den
kan ínfctJríj'err 6íf af be Poffineefter6 's Panbs.

XcOttienfte 3aar.

Qín^vett.

12° 24.

DAGKLAPPER.
INXEN -hoogdag, 13 Mei 1883, waneer

men eertijds in de kerken van Vlaanderen de witte duive liet vliegen, ofwel
roode uwelen of afgelezen Cinxenroozen, door
de sterregaten der vauten op 't volk liet nedervallen binst liet Evangelie, om te verbeelden
't gene er gezongen wierd van de nederdaling
des Heiligen Geest over de discipelen in 't
Cenakel.
Woensdag, vrijdag en zaterdag hebben wij de
kwatertemperdagen van Cinxen, en zaterdag de
priesterwijding.
De feeste van sint Servatius, bisschop van
Tongeren, valt op heden, alsook deze van de
heilige maagd Rolindis.
Maandag, 14, feeste, in ons Bisdom, van
sinte Walburge, waarvan de getijden en de
miss e, dees laar, achtergelaten worden. Dijsendag, 15. Sinte Dymphna, patroonesse van
Gheel, in Kempenland, martelaresse. — Karel
II, koning van England, was op heden, 1656 ,
tegenwoordig, in 't klooster der Carmeliten, te
Brugge, aan eene disputatie over de eenheid en
drievoudic beid Gods. Over Karel den II zijn
verblijf te Brugge, leze men 't gene staat in mijn
zesde jaar, blz. 193. Woensdag, 16. Sint Jan
van Nepomuc, martelaar van 't geheim der
biechte, te Praag, in Bohemen. Feeste van sint
Simoen de Stock, die te Brugge geweest is, 't jaar
voor zijn overlijden, zoo men meent. Donderdag, 17. Sinte Restituta. Sint Pascalis Baylon.

Over sint Pascalis Baylon heb ik geschreven in
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mijn vijfde jaar, blz. 196. Sint Pascalis Baylon is
't gene men heet, een u kloppende heilige a . In
zijn italiaansch leven, geschreven door Christoffel d'Arta, wordt er daar vele van vermeld.
Geheel het vijfde capitel handelt van 't kloppen
des heiligen, al binnen in zijn graf of zijne rijve,
waarmee^ hij kenbaar maakte dat er iets gewichtigs te verwachten stond, een groot geluk of een
groote rampe; of ook nog van zijn kloppen om
de goddeloozen tot bekeering te vermanen. Het
zesde capitel spreekt van zijn kloppen tot vertroosting van de goede lieden, als bewijs dat hij
hunne bede aanhoord had,of om kwaden een heilzamen schrik in te jagen. Ja, het zevenste capitel handelt van eene klopping zonder weergade,
die eens plaats had, en 't meldt hoe de heilige
op zijne sanctjes somwijlen geklopt heeft, die in
breviers of andere boeken zaten, als, bij voorbeeld, om te doen verstaan dat de laatste ure
van den eigenaar des boeks naderde. Daarvan
staat er in mijn vijfde jaar. Pater Papebrouck,
die dit leven uitgeeft in de Bollandisten, drukt
dit al over; maar hij en voegt er geen woord
uitleg bij, noch en zegt wat hij ervan meent.
Daar zijn nog andere kloppende heiligen. Op
5 februari laatst, blz. 73 74, sprak ik van sint
Berthulf, wiens reliquie'n eertijds bewaard wierden in de vermaarde sint-Pietersabdie op den
Blandinusberg, te Gent. Molanus verhaalt dat
elkendeen te Gent gelooft aan 't kloppen van sint
Berthulf. Als er iets op handen was, bij voorbeeld eene zware straffe of geesel Gods te verwachten, hij klopte in zijn f erter, of deed een
geruchte hoeren, als hadde men gezeid dat hij
-
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op zijn handen sloeg, er rondom. Zoo was't, zegt
Molanus, dat hij de geloovigen als vermaande
dat zij zouden door gebeden en vruchten van
boetveerdigheid Gods wraak. bedaren.
Sint Berthulf deed dat ook voór dat zijn lichaam - naar Gent vervoerd wierd. Zijn heilig
lichaam was te Renty bewaard. Dat was een
sterk kasteel dat aan de . hevigste aanvallen
kon wederstaan, toch enkel voor een tijdeken.
Als de Noordmannen opkwamen, vluchtten deze
die er in lagen. Zij hadden vermaand geweest,
zegt Malbrancq, door 't handgeklap dat de heilige doen hooren had rond zijn graf. Dit lag in
de gewente van den heilige, en hij deed het altijd
zoowel aan tijden, dat men al de gelegenheid
der wereld had om te vluchten.
De legende is gekend van den Cid Ruiz, die
hem keerde in zijn graf, met gedruis van zijne
stalen wapenrusting, om de rampen aan te kondigen die over Spanje- en de heilige Kerk stonden neder te komen; alsook deze van de klokke
van Villela, in Spanjen, die van zelfs in gelijke
omstandigheden aan 't luiden ging.
Wie weet er nog legenden van kloppende heiligen ? Hij brenge ze maar bij rond onzen heerd.
Vrijdag. i8. Sint Eric, koning van Zweden
en martelaar. 'Sint Venantius, martelaar. Sint
Theodotus, wiens schoone legende in mijn eerste
jaar staat, blz. igo.
Zaterdag, 19. Sint Ivo, patroon der advokaten. Eertijds was sint Laureins patroon der taelmannen, klerken der vierschare en advokaten te
Brugge. Als zij in 1 503 het v camerkinne u tegen
de onderkapelle van Sint-Baselis afsmeeten, dat
gewoonlijk aan een . taelinan verhuurd was, en
hunne kapelle bouwden, de nog uitspringende
noordkapelle ten heiligen Bloede beneden, stelden zij op den hoek het beeld van sint Laureins,
hun patroon. Dit beeld, dat de fransche omwentelaars vernietigd hebben, en dat eèn meesterstuk
was van onze oude beeldhouwkunst, is nu over
een jaar vervangen door een nieuw beeld gekapt
door onzen zoo gunstig gekenden beeldhouwer,
M. Jules Van Nieuwenhuyse. 't Beeld van sint
Laureins wierd ook als patroon der corporatie
gesteld in het autaarstuk, dat nog bestaat en
tenden de kapelle hangt, maar zonder zijn beelden, en dat verveerdigd wierd volgens teekeningén van den vermaarden Lanceloot Blondeel,
van Poperinghe, den grooten invoerder der Renaissance te Brugge. Waneer sint Laureins
opgehouden heeft patroon te zijn onzer advokaten, en sint Ivo het geworden is, en weet ik
-
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niet geheel vast. Waarom zij sint Laureins laten
varen hebben en weet ik ook niet. Maar sint Laureins wordt verbeeld met een rooster, omdat hij
op een rooster gemarteld wierd. En hebben de advokaten misschien zooveel menschen geroosterd
in. ons Brugge, dat men op 't einde meer den
rooster dan den heiligen zelf als hun patroon
achtte ? Zoodat zij, moê zijnde dat te hooren
zeggen, den geroosterden heilige verlaten hebben, om zelve voort te roosteren, in sensu activo,
ter eere van sint Ivo ? Wie zal er mij dat uiteen
doen? • AD. D.
-

WINTERSCHE AVONDSTONDEN.

Vervolg van bladz. 173.
X.
Over het werk van den mensch.
EN christen mensch die over den arbeid handelt, zal natuurlijk op de
woorden peizen, door God aan Adam
gesproken en aan al zijne nakomelingen, achter
de eerste zonde :
't Is in 't zweet van uw aanschijn dat gij uw
brood zult eten.
Dat woord van God, die weet wat hij zegt,
is de veroordeeling van al de stelsels, die ons
eenen staat belooven, waarin de arbeid geen last
meer zal zijn voor de menschen.
Maar dat moet wel verstaan worden, wil men
eens niet blootstellen, met de beste meening, de
gevaarlijkste ketterie'n te vernieuwen, of ten
minste niet klaar genoeg te vermijden.
De last van den arbeid een gevolg van de
zonde, maar daaruit en mag men niet besluiten:
het is tegen de nature van den mensch dat hij
lastig werk moet doen.
De last van het werk zou natuurlijk volgen
uit de schikking van de wereld en uit de samenstelling van den mensch — maar door een buitengewoon voorrecht, was de mensch daarvan
vrij, voor de zonde. Zoodat wij hier van het
werk, van den last van den arbeid mogen spreken alsof onze tegenwoordige staat, onder dat
opzicht, de natuurlijke staat zou zijn van het
menschelijk geslacht.
Heeft er daar iemand iets tegen 1 , hij mag
01

is

i. Degene die daar iets tegen zouden hebben, zullen gemakkelijk vatten dat ik maar en zegge hefgene noodzakelijk is om
geene verkeerde gedachten .te geven aan de lezers die geene
bijzondere studie'n op de Godsgeleerdheid gedaan Hebben.
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veronderstellen dat ik de wereld neme gelijk zij
nu is, en van de menschen spreke gelijk zij nu
bestaan.
In de oude spreuken zit er dikwijls vele meer
wijsheid als men wel zou peizen. Sprekende
van eenen luiaard zegt men:
m Hij peist zeker dat de vogels gebraan uit
de lucht in zijnen mond gaan vallen. a
Die spreuke leert ons waarin al het werk van
den mensch bestaat : te weten in den vogel te
vangen en hem te braa,n.
Wel te verstaan dat wij nog iets anders moeten doen als eten om te leven, en dat wij nog
iets anders eten als vogels, en dat men om geheel de waarheid klaar uiteen te doen moet
spreken als volgt :
De mensch en verricht geen ander werk, om
zijne noodwendigheden te voldoen, als de natuurlijke voortbrengsels van de aarde plukken
en tot zijn gebruik bereiden.
Dat is zijn werk.
Om reden dat de werken al aaneen houden en
door malkanders geweven zijn, zoo kan men
somtijds moeilijk zeggen van eenen mensch, of
hij bezig is met plukken ofwel met bereiden;
naar het blijft toch zeker dat hij nooit maar die
twee werken doet.
Ik en spreek lier immers niet van de bewegingen die de menschen doen om hun leven of
hunne levensmiddelen te verdedigen.
De mensch en doet niet anders, maar hij en
doet het niet altijd en overal op de zelfste manier.

Overal en altijd vindt men hem werken en,
iets dat een oneindig verschil maakt tusschen
hem en de redelooze dieren, — overal en altijd
gaat hij met min of meer voorzienigheid te
werke. 't Is de voorzienigheid die hens belet te
bezwijken in den strijd om het leven.

De mensch heeft immers vele min ingeborendheid in evenredigheid met de dieren, en hij
is minst gewapend tegen zijne vijanden.
God heeft hein de voorzienigheid in de plaats

gegeven.
Zonder voorzienigheid ware de mensch een
vos zonder slimmigheid, een leeuw zonder klauwen of tanden, een arend zonder oogen — eene
soorte ter dood verwezen.
Daar bestaan soorten van dieren die zouden
vergaan zonder hunnen steert 1 , hoe zou het ons
i. Die steert, die wel tien eenen of den anderen zou kunnen
verwonderen, dient bijzonderlijk om de kleerre beestjes af te
weeren, — die ook eene macht zijn op deze wereld ; a Les in-
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moeten verwonderen dat de mensch zou vergaan
zonder voorzienigheid?
Ook vindt men altijd en overal het teeken van
die voorzienigheid bij den mensch, te weten:
het gebruik van wapens om zijn leven te verdedigen en van werktuigen om zijn werk te verrichten 1 . Ik weet wel dat men in de bewegingen van zekere dieren iets wil vinden dat aan
het gebruik van werktuigen gelijkt ; maar buiten
dat er daarvan vele twijfelachtig is, het gezond
oordeel zal altijd een oneindig verschil vinden
tusschen de werktuigen van den mensch en de
zoogezeide werktuigen van de dieren --- en de
philosophie en heeft geen moeite om die schijnbare gelijkheid zoowel als dat oneindig verschil
uit te leggen.
De mensch gebruikt altijd en overal werktuigen omdat hij een redelijk schepsel is ; maar hij
doet niet altijd.en overal hetzelfste werk, omdat
hij niet altijd en overal in de zelfste omstandigheden leeft 2 .
Dat hangt af van den aard der streke, zooals
flniment petits sont parfois des adversaires non neoins redoutables que les géants de la nature. Il y a des régions del'Afrique
ou les terniites (lévorent tout; habits, meubles, lits, tout y passe,
dit Spencer. Ailleurs ce sont les moustiques qui règnent en
maitres à 1'exclusion de l'homnie. +s AD. ARCELIN,l'Anthroicologie et la sciestce sociale.

i. Ik heb ievers gelezen dat er volksstammen bestaan die
noch wapens, noch werktuigen hebben; snaar met dat ik ongelukkiglijk geene aanteekeningen gedaan hel), 'k en weet nu niet
meer waar gaan zoeken of die menschen niet alcenlijk geene
werktuigen hezitten, maar ook geen en Gebruiken. 't Gene hij
verre na 't zelfste niet is. 't Kan zijn dat de :ncnsch zoo diepe
kan vallen ; .naar een keer zoo diepe gevallen, hij en zal niet
meer opst .l n, hij zal dood blijven liggen, als men hem niet op
en ra-ipt. Vele schrijvers die nogtans een verschil zien tusschen cie mci ss hen en de dieren, en (lat verschil nog al tamelijk wel tutiegge.s, spreken algelijk van liet r'ers/izn^l, l'ilatelligence, (ier dieren. 1)at is e tie toegeti enciheici die wij niet en

kunnen goedkeuren. Ik wil ^v^_l, cie leering, het gedacht blijft
goed ; maar men moet ook de sl.:chte nieuwigheden in de
woorden. vluchten. 1 De ,naterm,'iste)t zullen u ook toegeven dat
er een verschil bestaat tusschen liet verstand van de dieren en.
het verstand van de menschen ; naar een verschil (lat niet groot
genoeg en is om aan dis twee zaken elk eenen naara te geven.

Door uwe maniere van spreken geeft gij hun daarin gelijk.
't is klaar dat ik eenen sclirijv^r niet en wil verwijzen omdat
hij een keer al voorbijgaan 't versta::ci van (ie beesten naairat -maar bekennen en beweeren dat er geen bekwamer woord en
bestaat oen den eis ,-ii aard van die zake te beteekenen, 't is
zijn zelven tegenspreken als men geen materialist en is, of zeggen (lat neen nog niet en kan klappen.
2.Op die omstandigheden moet ik twee bemerkingen maken:
ten eerste, dat huil invloed op de maniere van handelen der
menschen niets en bewijst tegen onze vrijheid ; ten tweede,
dat hoe meer de menschen gevorderd zijn in beschaving, hoe
meer zij onder den invloed zijn van die omstandigheden.
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de luchtgesteltenis, ' de natuurlijke voortbrengsels, min óf meer groote vruchtbaarheid
van den grond ; en toen van den aard der menschen en van hunnen graad van beschaving.
Indien men de manieren van werken wil onderscheiden die eenen merkelijken invloed hebben op geheel de maniere van leven, men kan
de menschen verdeelen in jagers, herders en

landbouwers.
Men mag dat nogtans niet verstaan alsof de
jagers niet anders en zouden doen als jagen,
de herders niet anders als kudden wachten, en
de landbouwers niet anders als land bewerken.
Men moet verstaan dat jagen, (visschen, en
vruchten plukken), of kudden wachten, of landbouwen, de bijzonderste bezigheid is van de
jagers,of de herders,of de landbouwers, namentlijk het werk dat zij doen om de voortbrengsels te verschaffen die bij middel van ander
werk tot het gebruik van den mensch bereid
worden.
De jagers kunnen eigentlijk geene vaste woonste hebben, daar zij gedurig gedwongen zijn van
de eene streke naar de andere te trekken, om
de natuurlijke voortbrengsels -- vruchten, visschen en wild, den tijd te laten van te groeien
en te vermenigvuldigen.
Daar en zou, volgens Bastiat, maar eén
mensch op eène ure vierkant alzoo kunnen leven, en dat toen nog in de uiterste ellende.
Daaruit vat men seffens dat het jagersleven het
gemeen leven niet en kan zijn van 't menschelijk geslacht. Van met dat er meer als een
mensch op eène ure vierkante zou zijn, 't en zou

niet meer helpen van de eene streke naar de
andere te gaan.
Ook en gemoet men de jagersstammen maar
in eenige streken waar het wild in overvloed te
vinden is.
Het herdersleven, dat men bijzonderlijk
tegenkomt in de streken waar er vele natuurlijke
weiden zijn, zoo als in de steppen van Asia,
het herders leven staat in het midden tusschen
het jagersleven en onze maniere van leven.
De herderskunnen eene vastere woning hebben
als de jagers ; maar zij zullen toch ook hunne
kudden van de eene streke naar de andere moeten geleiden,om voedsel te vinden,'t en ware dat
zij ter zeifder tijde landbouwers zouden zijn.
Maar ik spreek hier van het herdersleven als
verschillig van het landbouwers leven, en dat
veronderstelt dat de menschen geen ander werk
en doen om hunne noodwendigheden te ver-

schaffen, als kudden bewaken en naar de plaatsen leiden, waar er, zonder het werk van den
mensch, voedsel te vinden is.
Het herdersleven en kan in alle streken en
in alle omstandigheden niet bestaan, maar
men mag eens niet inbeelden dat die maniere
van leven niet en kan samenstaan met eenen
zekeren graad van beschaafdheid. Dat leven
heeft zijne voordeelen en zij zijn groot.
De leden van de familie die gemeenelijk in eene
tente woont, zijn nauw vereenigd - onder malkander en de goede overleveringen blijven er in
eere, om reden dat de gevaarlijke nieuwigheden tot hen niet en geraken.
Wat er ook van wezen moge, het landbouwersleven is nu de gewone maniere van leven
bij omtrent al de beschaafde volkeren.
Daarom ook moeten wij er bijzonderlijk op
steunen, en in het vervolg zullen wij veronderstellen dat de landbouw de standfijke is van
't menschelijk leven en 't bijzonderste werk,
het werk namentlij k waardoor wij ons de voortbrengsels verschaffen die, mits bereiding, tot
ons onderhoud kunnen dienen.
De landbouwer werkt om zekere planten en
dieren te kweeken.
Maar hoe kan hij planten en dieren kweeken ?
Hij en kan toch geen ziereltje stofFe maken,
hij en kan geene eigenlijk nieuwe soorten van
planten of dieren doen geworden, en 't is hem
onmogelijk de natuurlijke vruchtbaarheid van
de bestaande soorten te vermeerderen.
Wat voordeel trekt hij dan uit al den arbeid

dien hij verricht onder de zonne ?
Om niet te vele geene algemeene woorden te
moeten gebruiken, die altijd min of meer duister
zijn, zal ik aleenlijk spreken van het kweeken
van planten. De lezer zal zelve al hetgeen ik te
zeggen hebbe, kunnen toepassen op de dieren.
Daar zijn soorten van planten die wij nuttige
planten noemen, en wij weten in welken zin die
woorden moeten verstaan worden. Daar zijn
andere die men, in eenen zekeren zin, mag onnuttige soorten heeten.
De onnuttige vermenigvuldigen zoowel als de
nuttige, en de reden waarom zij vermenigvuldigen is omdat zij ook nuttig zijn in eenen anderen zin.
Zoo lange als de mensch leeft met jagen en
visschen en vruchten plukken, hij vernietigt
maar hij beschermt niet ; hij vervolgt de nuttige
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dieren en planten, hij is, onder dat opzicht, een
dier te meer in Gods schepping'.
Van met dat hij de aarde bewerkt, hij beschermt en helpt de nuttige dieren in den strijd
om liet leven.
Onder de zaden 2 van eene soorte van planten, bewaart hij degene die meest natuurlijke
bekwaamheid hebben om vele en nuttige vruchten voort te brengen ; en hij stelt die zaden in de
omstandigheden die best geschikt zijn om hunne
groeite en vruchtbaarheid te bevoordeeligen.
Het eerste is gemakkelijk om vatten, maar
het tweede verdient uitgeleid te worden.
Een zaad dat, in zijn zelven, bekwaam is de
schoonste vruchten voort te brengen, kan geheel
of gedeeltelijk mislukken.
En men mag zeggen dat het lukken of mislukken geheel afhangt van den grond waarop
de plante gezaaid is.
Die grond kan teenemaal onbekwaam zijn
zulke vrucht te dragen, ofte wel uit de luchtgesteltenis van de streke waar hij gelegen is, en
de mensch kan daar weinig of niet aan doen ; ofte wel uit de nature van den grond zelve, en
't kan gebeuren dat hij daar insgelijks weinig
kan aan doen.
In die twee gevallen en zal hij zulk geen zaad
op dien grond zaaien.
Maar vele gronden, die uit hun eigen onbekwaam zijn, kunnen door liet werk van den
mensch bekwaam gemaakt worden, en de andere kunnen hunne bekwaamheid vermeerderd
zijn door alle slag van middels die wij hier
niet kunnen optellen.
De grond mag uit zijn eigen zoo bekwaam
zijn als men het kan begeren, het zaad kan
er nog vergaan en mislukken.
Het kan opgeëten zijn of verwoest van de
beesten, en daarom moet het bewaakt zijn, gedoken en afgedijkt of afgetuind.
Dat is een werk waarvan wij nu geen gedacht
meer hebben ; maar dat aanzienlijk moest zijn
in 't eerste dat men eene streke bevrocht.
't En zijn de dieren aleene niet die de planten
vervolgen, de planten zijn vijand van malkander 3 ; de eene belet de andere het licht van
de zonne en 'het zap van de aarde te genieten.
i. Uitgeweerd nogtans dat hij anders te werke gaat ten
opzichte van zijne vijanden.
2. 't Is klaar dat ik hier onder het woord Zaad al hetgeen
versta waardoor de plante voortzet en vermenigvuldigt.
3. Dat is klaar genoeg om mijn gedacht uiteen te doen;
maar 'k en wil daarbij niet loochenen dat zekere planten geerne
nevens zekere andere groeien, zonder die andere eigentijk te
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En daarom moet de landbouwer van zijnen
akker de planten weeren, die de zijne zouden
beschadigen.
Dat is nu kruiden, wieën, kuischen; maar
voor de eerste menschen die in eene streke
eenen akker wilden hebben, was het een werk
dat al onze inbeelding te boven gaat.
N Op onze dagen nog zijn er streken waar
a men om de macht van de planten niet in en
• kan, zonder eene zeer gevoorderde nijverheid. De oude eetren van Galliën hebben lange
u en vele weêrstaan aan de menschen die niet
o anders bezaten als messen en happen van
II steen ' . N

Als de landbouwer het al geweerd heeft dat
zijne plante kan hinderen, hij en is nog tenden
zijn werk niet ; hij kan zijne vruhten waarlijk
helpen groeien, met hun voedsel te geven en
niet het voedsel, dat in den grond is, voor haar
te zetten, zou'k zeggen.
Achter al dat werk en blijft er den landbouwer niets anders weer te doen als zijne vruchten
te plukken, die hij in 't zweet zijns aanschijns
gezaaid he: ft, en groot gekweekt met zijnen arbeid van God gezegend.
Ik zou van nu af iets willen aanteekenen dat
later zal te passe komen, en dat ik den lezer
vrage wel te willen onderzoeken en overwegen,
te weten : dat het werk gedaan om eenen grond
in eenen akker te veranderen, een werk is dat
zal voordeelig zijn voor al degene die tot 't ende
der wereld vruchten zullen kweeken op dien
akker ; en dat wij in onze streken moeilijk kunnen vatten, welk een last en welk een arbeid dat
heeft moeten zijn, en hoe kleene de vrucht daar.

van was in 't eerste.

Tot nu toe heb ik geheel in 't korte een
algemeen gedacht gegeven van liet werk dat de
mensch moet doen om de voortbrengsels van
den grond te plukken; 'k zou nog moeten spreken
van het werk dat v .reischt wordt om de voortbrengsels te bereiden, tot liet gebruik van den
mensch te schikken ; maar ik en \1 il daarop van
den avond niet steunen, wij zullen verder gelegenheid vinden om daarvan te zeggen hetgeen
voor ons van eenig belang is.
Wij zouden nu op de vrage moeten antwoorden, die wij in onzen voorgaanden avondstond
beschadigen of ervan beschadigd le zijn, integer deel. 't Is
't zellste onder cie dieren. Wie ea heeft er de spreeuwen niet
bewonderd, die revers en onder en op cie loeien hun voedsel
gaan zueken, en met hen in rechtveerdigc vrede leve.
1. M. ADRIEN ARCELIN, L'aethrcp;^i'gieet la s ic,:ce sociale.
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gedaan hebben, te weten, hoe het komt dat d~
werkers met gemeens te hebben onder malkander, genoeg
0 kunnen voortbrengen voor hun zel.
ven en voor degene die niet en werken ?
Maar dat is voor de naaste keer, als 't God
Veruoigt,
belieft 1.

stad de inrichting eener Nijverheid-Tentconstelling in 1885 te
vragen, men honderde handteekens zou vereenigen.
" En alles zou met halve moeite gaan; bijna gansch de oude
commissie kan wederom vereenigd worden en .zij zou zonder
twijfel met denzelfden lever ell dezelfde werkzaamheid op
nieuw hare taak tot ieders voldoening volbrengen.
IIMijnheer de Uitgever, in de hoopdat <litgedacht zou kunnen
bijval vinden, heb ik het op 't papier gezet; ik verzoek u voor
mijn schrijven de gastvrijheid, welke gij zoo geern gunt aan
degenen die voor 's Btlrg~rs Wetsij« spreken.
Eet)

VAN HIER EN VAN ELDERS.

K

ka1Zdelaar. •

en hebbe zondag in 't concert van de werken van

M. Frans De Coninck niet geweest: maar, daar ik
EGENS het

gedenkstuk aan onze llelden, den prijs-

kamp, de beelden en de Breidelfeesten lees ik in
't B1trg~"'dJelzi.Jnvan 5 deser, een brief (lien ik ook
overdrukken wil, zonder nog voor den oogenblik te zeggen wat
ik van al die ontwerpen denke: 'k moet nog eerst een keer
daarop peizen•
• In de maand Jl1Ii aanstaande aullen de ontwerpen voor het
gedenkstuk aan Breidel en de Conine ingeleverd zij n en daarna
beoordeeld ; de bestelling van het gekozene stuk zal wellicht
onmiddelijk geschieden, zoodat naar aIle waarschijulijkheid,
de inhuldigiug der beelden in 1885 zal kunnen geschieden.
" Dit zal natuurlijk vergezeld gaan van allerhande feesten ell
plechtigheden, Maar heeft 111en reeds gedacht welke feesten er
ter dezer gelegenheid moeten ingericht 'YOl"<.I..~l1 ~
uIk spreek niet van de versiering der straten, de uitvoering van
muziekstukken en cantaten, de cenigszins beloofde voorstelllng
van het beroemde drama }'hilipp111tJ vall Vlaaudercn, enz.j
maar "an hetgeen het voornanmste, It,o clou, der plechtigheden
moeten vormen,
"Veel wordt er gewaagd van ccncn historischen sioet, die in
pracht ell samenstelling deze van Gent, Mechclen, Brussel ell
Doornijk zou evenaren en zelfs overtreffen; want de Bmggelingen
zot1de~ het anders nan boord leggen om iets dergelijks tot
stand tc brellgen, dan in 7.ckere stec1cn waar lnen tot ZOIlderlinge 11liddelell zijnen tocvlucht nUln.
" Maar eell stoet, hoe s~hoon en prnchtig hij wcze, ig 11l::Ull' C:::11
sloet, en als hij "'oorhiJ gctl'okkcll i::;, ili; 7t ged:\fl.no
" \Va..1r0111 niet eel"del" het Intij ns~he spreekwool"d I/tilt.~ dulei
hewerkstdligd 0111 het nuttigc hij 11ct aangennlue te voegen ?
,,'VaarOll1 in 1885 gee~1c Nijverheids-Tentoo:lst"dling ingedeht gelijk in 1881 !
II Danzoudcn elebezoekers tcrzt:1fder tljtldegloric llcr \'el'ledcnc
eeuweTl herinneren door het be~chouwen des gedenkstuks, en
de tegenwoordige bedrij vighcid bewonderen doar ht.~t bezichtigen
der voortbrengselen onzer kllndige nijveraars.
II Dit zou daarbij de feesten zekere duurzaanlheid geven en het
yolk niet voor eenen dag, luaar vaor verscheidene dagen en
meermaals naar Brugge doen komell.
" En welk goed ware zulks niet voor den handel!
II In 1881 was het reeds zeer ,vel; 111aar lnet de ondcn·inding
alsdnn ingeoogst, zou het nog yeel beter zijn.
II

Ik beil zeker, dat, wiel"Cl er eene petitie gelunakt 0111 aal~ de

I. De noten komen van den schrijver zelve. Als de heer bestierder en hoofdopsteller van RO~D nE~ H"EERD goed vind t
hemerkingen te maken, hij zegt of hij teekellt dat zij van henl
kOlllen. Da~r is \yeinig aan gelegen, maar 't knn nogtans de
lloten kwalijk doen verstaan, zooal~ ik olldervonden hebbe.

cr algelijk 1110et entwat van zeggen, zal ik eenvoudiglijk overuemen 't gene daarover in de gazetten zal staan.
Daarbij, ik heb verledene weke reeds van eigen hooren gesproken. Hier is eerst wat de Staudaerd schrijft:
" Cancer: Frans De COlli1ZCk. - De uitslag van dit muziekaal
feest heeft nog onze verwachting overtroffen,
u Zelden zag 111en onze Schouwburgzaal zoo prachtig beset :
alle standen dcr maatschappij waren er vertegenwoordigd.
Gansch den avond van zondag heeft voor den jongen toondichter maar cene lange reeks zegepralen geweest: aIle stukken zijn
om tel" best uitgevoerd ..Alles ware te melden, Voor nu mocten
wij kort zljn.
u Op het oogenblik dat JVr.. De Coninck 01' de estrade verscheen, is hij door l\'lme A. Van I-J oestenberghe, de vrouw van
den ieverigen schatbewaarder vall het inrichtscomiteit, namens
de damen uitvoerderessen, een in zilver ingelegden maatstaf
aangeboden. Onder de kroonen die 1\1. De Coninck aangebodeu
werden, moeteu wij melden r deze van het Daoidsfouds, die
1\1. Verhoef vergezelde van ecnige diepgevoelde woorden ; dezc
van de heeren uit voerders en van dell Broederiond , Die maatschappij aan wie de eer der onderneming toekomt, schonk den
toondichtcr daarcnboven nog een prachtig verguld eermetaal.

vzn ecnlge dagen stond er een goede bri~fin de Gasetl"o
1/all

J?1'1tggt: over het wekkerspel van

u~e,

half ure,

en k,,"art. Dien brief ,,-i1de ik hier overdrukken,
ten cinde cr ecn panl" hemerkil1gen, bij te voegen ; lunar hij i~J
'k en wcct niet waar, tusschen lllijn papieren gerocht en 'k en
leg er l1U de hand nict op. 't Zal dan voor een nnder keer zijn.
E

nnaste weke ial ik de prachtige reuc dl'ukken die

1\1:. de 1\laere konlt uit te spreken voor ~1. den Gouverneur ,Tan Vi est-Vlaanderen : dat stuk heeft immers
eene historike weerde in de ql.1estie die hangende is, en daar
staan bijzolldcrhedcll in van groot belang die \veinigen kcunell.
EN

zendt mij lnet den post een bijblad van D~ A,Jl-

sterdal1l11zcr, van 19 April 11., waarin een arLikel over
Brugge staat. Ik had er reeds een gehcel cnde val'
gelezen, als ik herkeek om te zien of men niet en ,vilde van
Brussel schrijven. Nu, daar staan daar bijkan zooveel onnauwkeurighcden in als reken. Een ding verneem ik geerne, 't is dat
ons ,,"oord scha7J~rlitzl:l!n beter is als 't geijkte: tinzl1url1la1zskrullel/. (11) - Zijn de' Nederlandsche timmernlan's alternale
krupebollen misschien! De schrij-ver van den artikel zegt
algeli jk: "Vlaalnsch moge eell armer taal ziJn, 't is een veel
juister taal. " Is Ollze taal armer omdat wij hier eell dichterlijk
woord hebbeu tegen het platte hollandsche ti1111/Zcl·,Jla1Zskrlllle11?
Laat ze arm zijn onze taal, als zij, onl juist te zijn, veel meer
\voorden bezit. Eene reli'luiekast zeggen de Hollanders; ,vij
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hebben rijve, fierter, zeinsel enz. En zoo is 't met duist dingen
en nog. Leest het Idioticon van De Bo en Gailliards Glossaire.
Verders spreekt hij van de ii nauwe straten u ; van de archiven
die a. hter slot in de kloosters gehouden worden ; van een boek$ken dat een Engelschman wiens naam hij misschrijft, M. Weale,
zou gemaakt hebben i► over het museum « — spreekt hij van
n Bruges et ses environs a ? — van ii De Meiren's Golgotha v ;
van 't portret van r, Philippe le Bon, u ii het eenige werk w van
Hugo van der Goes, dat nog te Brugge te vinden is — 't gene
een portret van Philippe-le-Beau is, en door Hugo van der Goes
niet geschilderd wierd, aangezien de man dood en overleden
was — ; van Hugo van der Goes, die daaronder . eigenhandig»
verzen schreef van Philz, opus Stock, wel 20 jaar na zijn dood, —
die schrijver gelooft toch zeker aan mirakels ?.....
't Gene ik ook verneme met verwondering 't is dat O. L. V.
kerke Y sedert eenige dagen u — 'k heb die schilderie daar
weten komen over twintig jaar -- van schilder De Laere ter
gedachtenis van zijn vader eene schilderie gekregen heeft verbeeldende de vlucht in Egypte ; en dat deze schilderie « menig
oud meesterstuk overtreft. a Ai!
Daarmee^ sluit ik. Zulk een criticus en historiekender mag
men laten gietsen. Maar 'k hale twee of drie puntjes op, ten
einde mijn lezers zouden weten wat men, — om IIollandsch te
praten — N het goede gemeente aldaar wijs maakt a.
Maar ja, n De clergé noemt den schouwburg een hel des
verderfs, u en i► de boekhandel is óf clericaal of engelsch, d
't is te zeggen dat men te Brugge de meesterstukken iiiet en
verkoopt van den hoofdredacteur van ii het courant, u en dat de
clergé de kunstweerde niet en verstaat van de fransche Fille
(ft 7(Fmbour 117a/or, al kwarne zij op verwaaid in 't vlaamsch.
Daarmeé rinctrrill.
Al). D.

UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
LOQUELA. N o I2 Oostermaand 1883. Inhoud o. a:

10 Zantekoorn. Bediedenis en uitleg van de volgende woorden : Addje. b'e nachte- Eer. A herjacht. lllad-.Minke. Niezen.

oven. Pilgrcm. t irangsttn. Zwalle^ujacht. — n Pilgrcin. —
N Zoo magere a's ne pil'rem. • = Houtemager. Geh. Kortrijk.
leer dikwijls en passim hebl.ie ik gehoord : #t 't Is ne pelgrim

der pelgrims. n
20 Reinardie. In ?t 'ord en Zuid, zesde jaargang, no 2, bl. 105,
staat er te lezen : is Ieder onzer, die de Zuidnederlandsche
schrijvers leest, weet natuurlijk, dat er in België tal van woordeu en uitdrukkingen in omloop zijn, die ten onzent eene andere
beteekenis hebben dan in 't vlaamsche land. In den regel verstaan wij dit Nederlandsch, die woorden en uitdrukkingen dan
wel door 't verband, waarin ze gebruikt worden; maar wij bemerken toch duidelijk, dat er een groot verschil is in die woordbeteekenissen van de beide afdeeliogen der taal. Welnu, ik zal
niet beweren dat de Zuidnederlandsche schrijvers, diergelijke
woorden bezigende, foutieve opstellen leveren, maar ik wil er
toch op wijzen, dat, voor de eenheid der taal, toenaderingen
van hunne zijde tot onze woordbeteekenissen wenschelijk blijft.
..l . W. Steil wagen. o

Daarop heeft onze oude D. Spoker de volgende geestige en
fijn getrokken antwoorde verzind :
ii Daar was ne vos en hij was ievers zijnen steert, tegen zijnen
dank, in de trapt kwijt gerocht. Zegt hij, op den landdag van

'9.'

de vossen : Gijlieden daar van 't zuiden en zijt maar quasi-vossen, gij draagt te lange steerten....
7ournez-nous de grdce, antwoordde men zijner is reinardie, 2

et l'on nous répondra !

Men zal u antwoorden:
a. N A. W. Stellwagen bewijst, uit Maerlant, Oudemans,
Hooft, Vondel, Camphuysen, dat zekere woorden en wendingen, die in Zuidnederland gebruikt wierden , onder andere door
de Jufvrouwen Rosalie en Virginie Loveling, gansch en gaaf
oudneêrlandsch zijn; hij bekentdat men in Noordnederland die
woorden en die wendingen nu anders verstaat en anders gebruikt als Maerlant, Hooft, Vondel plachten... en toch zegt
hij dat, a voor de eenheid der taal, toenadering van hunne is
(dat is onze) a zijde tot onze n (dat is hunne, hedendaagschnoordnederlandsche) # woordbeteekenissen wenschelijk blijft. p
b. Noord en Zuid ibidem bl. i io, schrijft zelve : « Het is een
feit, dat wij; Nederlanders, al te vaak het juiste woord niet
bezigen op de rechte plaats.... Van alleszins bevoegde zijde is
't bij herhaling opgemerkt dat wij slordig spreken en meer en
meer slordig beginnen te schrijven. v
c. E De Hollanders matigen zich in cle Nederlanden alles aan,
ook de alleenheerschappij over ons aller nederlandsche, liever
nog nedcrduitsche taal... Nu, ik laat aan cie Hollanders gaarne
die domme aanmatiging, maar voor hun hollandsche taal bedank
ik vriendelijk.... Dit algemeene nederlandsch mag niet uitsluitend hollandsch zijn. Neen, naar in di$. nederlandsch moet even
goed plaats zijn voor de eigenaardigheden van alle andere nederlandsche tongvallen, voor zoo verre als die door alle Nederlanders worden verstaan en begrepen. u Dus Johan Winkler in
zijn -Remeen nede dnitsch en friescli Dialecticon, bl. XI, XII
en XIII.
POLYmBL1ON, Avril 1883. Wij bemerken o. a;
Saint Gilles par 1t1. l'abbé Ernest Rembi y. (Compte rendu par
M. Godefroid Kurth.) o Voici un livre écrit con amore. L'auteur
n'y a épargné ni le temps ni l'espace ; il y a consacré vingt ans
de sa vie et plus de quatorze cents pages d'impression. Le sujet
est traité dans la large et plantureuse manière flamande : tous
les documents utilisés sont reproduits soit dans le texte, soit dans
les appendices... Ii y a lá une accumulation vraiment prodigieuse de matériaux historiques et archéologiques, et c'est avec
plaisir que je rends hommage á la vaste érudition comme á la
consciencieuse exactitude qui ont présidé i l'assemblage de
toutes ces données de provenance si diverse. On peut lire de
confiance des livres comme celai-ci, certain qu'ils n'avancent
rien à la légère et qu'ils ont étudié les plus minces détails avec
un soin religieux : l'épithète doit être prise ici a la lettre... Dans
ce long pèlerinage á travers les noinbreuses provinces qui reconnaissent la royauté pacifique du saint anachorète, que d'intéressants souvenirs évoqur:s ! que de précieux détails sauvés de
l'oubli ! que de luinière jetée sur l'histoire locale, sur la liturgie,
sur les moeurs et les usages populaires ! Parfois, la notice de
1'auteur devient une véritable histoire de paroisse, comme celle
qu'il consacre á Saint-Gilles de Bruges, dans laquelle, notamment, il reproduit toot entière la curieuse liturgie de la bénédiction de saint Gilles.... Mais je n'en finirais pas si je devais faire
1'inventaire de tout le musée nrchéologique rangé dans les deur
volumes de M. Rembry... Pour me résumer, ce livre est un monument d'érudition, de travail et de piété... is Als, onpartijdige
criticus doet de geleerde leermeester van Luik nog eenige vlekken uit het werk verdwijnen : is La plupart des critiques anciens
et modernes, 1 la suite de Mabillon, jettent pardessus bord la
dernière date et font vivre le saint au sixième siècle ; le bollan-
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diste Stilting, au contraire, en fait un contemporain de Charles
Martel, et M. Rembry reprend cette thèse : il nous parle, il est
vrai, d'une bulle de Benoit II (684, 5), publiée par Menard
(Histoire de Nimes) et constatant que le saint a mis sous la
protection de ce papa l'abbaye qu'il venait de fonder : mais cette
bulle que j'ai cherchée en vain dans les Regesta de Jaffé, et qui
trancherait victorieusement Ie débat si alle était authentique, a
bien l'air d'être une pièce apocryphe... M. Rembry croit pouvoir faire une exception pour Liège, ou le culte du saint aurait
été apporté dès le dixième siècle par un baladin converti du
nom de Goderannus. Mais les sources ou il a puisé pour cette
partie de son ouvrage sont des plus impures : d'abord Jean
d'Outremeuse, l'absurde coinpilateur qui ne merite pas même
le nom de chroniqueur, et que M. Rembry défend ici, avec trop
d'in.dulgence, vraiment, contre les reproches si justes et si modérés du savant Ernst, ensuite la chronique de Rupert qui est,
h la vérité, du douzième siècle dans sa partie essentielle, mais
dont nous ne possédons plus qu'un texte fortement chargé d'interpolations fabuleuses, parmi lesquelles je n'hésite pas á ranger
H. S.
l'épisode de Goderannus. t'

'k Stond daar lijk ne zentjesplakker, zei er
iemand te Wielsbeke ; "'t is te zeggen, lijk een
die geen eentje te tellen en heeft.
Te Meulebeke zeggen ze van de klokken:
Ivo en Manten luiën nog al wel,
Maar Marie Therese verbrodt geheel liet spel.
Over tijd was er sprake in Rond den Heerd van
de zeisen die men op 't geluid van de klokken toepast. Te Sinte-Baafs zingen de jongens, als ze de
klokken hooren luiden:
Sente Baas
drie leegaarde:
peetje Pasters, peetje weekschoe
trekt schoone zijn deurke toe.
-

Patientie is een goed kruidetje ; maar 't en
groeit in ieder mans hertje niet.
WAAR 'T VLIEGEN WILT.

De Vlamingen. Dat de Vlamingen overal
den besten name niet en hebben, dat vindt men
ook al. In den woordenboek Sprac/isc/iatz der

Sassen, eija tVörterbuck der Platideiiisciaen
spraclhe, -Lyon Dr Heinrich Bergbaas, dat is:
Spraakschat der Sassen (of Saksen), een woordenboek der platduitsche sprake, van Dr. Hendrik Berghaus, leze ik onder anderen het volgende: bij 't woord fla misclz, fiämsk(spre.ekt a uit
lijk ce in peerd).
Flamisch uutse' en, (vlaamsch uitzien,) of en
flanisk Gcsiclit maken (een vlaamsch gezicht maken) : boos en droefgeestig er uit zien. Van waar
is die spreekwijze gekomen ? zegt de s ±rijver
en hij vervolgt : De Vlamen zijne inderdaad een
ernstig, naar niets min als een droefgeestig volksken, ook zijn zij noch toornig, noch grimmig
en gevolgentlijk ook niet van onbeschaafde, groeve zeden en gebruiken, noch van onheusche plompe, onbeleefde manieren, welke zin aan het woord
« flrintig,,fliz?riiscli n men weet de reden niet
waarom gehecht wordt. Zoo hoort men nog
« He was flamsch groff, (hij was vlaamsch
groef van manieren), 'n flainsken keerl( een
vlaamsche kerel), dat is « een man van buitengewone grootte en lichaamskracht. »
Verder zegt hij . In 't engelsch heet vlaamsch
flenzisch, en de Engelschman zegt a flemish
account (eene vlaamsche rekeninge, voor eene
slechte rekeninge).

(Gazette van Kortrijk).

st 't Avanceert lijk boonen knoopen, n zeggen
ze een beet jen overal ; en te Brugge : u 't is
Ave-Marialang werk.

God geeft koude naar kleers.
Rap in de tanden is rap in de handen.
Gij zit daar zoo breed, gelijk een hond die van
de vespers komt.

. e* * In het nieuw ix.aziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblij vende afdruksels Saglze van Groeninglievelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano vil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijfliederen, getoonzet door E. II. Joseph Diiclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
* *,i Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H . Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Boekdrukkerij A. Du ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

£,eí ófab BecfcøítttE afPe aterbage.
e uiteer woont in be
l^atiíafEraat, z, te Y5cugge. teíjg, op Soorqanb te óeEafett : Soor
2L5efgeneanb 5 frank ; Voor buített[anben ben poftpríjg er8íj. (den
kan ínfclJcíjSen Bíj af be Jpoftineefter6 's Panbs.

Xc#ttien fte daar.
lf2° 25.

DAGKLAPPER.

ISTEREN, voór Vespers, eindigde de
Paaschtijd, en heden, Zondag, 20,
is het Heilig-Drievuldigheid-zondag.
't Evangelie is van de zending der Apostelen.
Vandage ook valt de feestdag van sint Bernardijn van Senen, die te Brugge geweest heeft
in 't klooster der Minderbroeders, de frere-mineztrs, zoo men ze heette, en die hun klooster
hadden, reeds in de jaren 12oo, waar nu stads hof
is dien men 't Park heet, maar die, in mijn
jonkheid niet anders genoemd en wierd als • de
Recoletten-hof. Y Maandag, 21. Sint Eutychius. — Dijsendag, 22. Sint Julia, martelaresse.
-- Woensdag, 23. Sint Desiderius, bisschop van
Langres en martelaar. Sterfdag, 1802, van Franciscus Xaverius de Feller, en, t 558, van Geeraard
Thol, proost van O. L. V. te Brugge, waarover
in R. D. H., IV. en VI. telkens blz. 202.

Geeraard Thol was de een-en-twintigste
Proost van Onze-Lieve-Vrouwekerke te Brugge.
Deze uitmuntende man wierd geboren ter procliie van AarIanderveen in Holland. Zijn vader,
Simoen Aarnout Thol, en hadde geene groote
middels om hem te doen leeren ; ook, ziende
Geeraards grooten ijver voor de studie'n, deed hij
hem aanveerden in de choralenschole van SintPancratius kerke te Leyden. Onze jonge student
verliet algauw deze lessen, en ging als zanger
naar Sint-Pieterskerke te Leyden ; eenige jaren
later kwam hij naar Dendermonde zingen, van
daar naar Gent, en eindelijk naar Brugge, al-

^q.

ríeaPbíteíb.
20 fflei 1883.

waar hij - als zanger in Sint-Donaas ontvangen
wierd. Geeraard was nog al ijverachtig, ook
bekleedde hij allengskens verscheide ambten in
de kerke en wierd eindelijk zangmeester gekozen. Gedurende zijne reizen had Geeraard nog
al wat geleerd, en na verscheidene onderzoekingen doorstaan te hebben, wierd hij tot het priesterschap verheven en verkreeg eene caplanie in
Sint-Donaas; ten jare 1540, na de dood van
Pieter Kanonik van'Westvoorne, wierd hij in
zijne plaatse tot de achtste prebende gekozen.
Mijn hoogweerdigste heer Jan de Carondelet,
aartsbisschop van Palermo en primaat van Sicilien, wiens tombe uit Sint-Donaaskerke op den
burg ten deele naar Sint-Salvators vervoerd is,
waar zij in sint Josephs kapelle staat, verbleef
toen te Brugge, alwaar hij het ambt bekleedde
van proost van Sint-Donaascapitel en van erfachtig kancelier van Vlaanderen. Verdere bijzonderheden staan in de voorgaande jaargangen

op aangewezene bladzijden.
Ten jare 1552, gedurende den oorlog tusschen
Keizer Karel en Francois I, koning van Vrankrijk, was men -ter dezer oorzake veel geld schuldig wegens den Staat, aan verscheidene steden,
ambachten, kerken, enz. Onze Gerardus wierd
gedeputeerd met Jan VII van Marissien, zes-endertigsten abt van Ter Doest te Lisseweghe,
om wegens de geestelijkheid van Vlaanderen de
contributie vast te stellen : deze heeren leenden
dan aan den keizer eene som van 6oQ pond grooten, waarover deze hun eene eeuwige rente toeschreef van 37 ponden io sch., zoo het blijkt
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uit den keizerlijken brief die nog bewaard wordt
in O. L. Vrouwkerke, en dien heer J. Gailliard
in zijn boek Inscriptions funéraires et monumen-

tales de la province de la Flandre Occidentale,
II, Eglise de N. D. d Bruges heeft laten drukken zooals hij is.
Als de goede keizer Belgenland en zijne andere rijken aan zijn zoon, de grooten Philip den
II overleverde, wierd Gerardus aalmoesenier
genaamd van den nieuwen vorst ; toch hij en
bleef het niet lang, want hij overleed den 23
meie 1 5 58, latende eene geerde en gezegende
memorie, bijzonderlijk bij de arme menschen
welke hij altijd veel bemind heeft.
Gerardus wierd begraven in den choor, nevens
dèn hoogen altaar met een zerksteen, die in
Gailliard staat. Zijn kenspreuk was : Grave vinculusn tolle reis, dat is : u Neemt de ketenen de
gevangene af, a eene zinspeling op zijne naam,
Tlzol, tolla. Geeraard Thol's portret nu in de kerkmeesterskamer in Onze-Lieve-Vrouwkerke hong
eertijds boven zijn graf. Daar onder stond dit
volgende opschrift geschilderd, dat Geeraard
zelf opgesteld had.
Honorandvs in Christo
Pater et Dominvs.
Gerardvs Simonis Arnoldi THOL filivs
in Aerlanderveen Hfollandiae pago natvs
. in oppido Leidensi
apvd S. Pancrativin et apvd Sanctvm Petrvm
pver simfoniacvs edvcatvs
illinc in Flandriam addvctvs Teneraxnvndi et Gandavi
in cantv et litteris instrvctvs
Brvgis apvd divvm Donatianvm a virgiferatv ad diversa officia
et pra sbiteratvm promotvs
tamclem sacellanvs chori et canonicvs
gradatim effectvs postmodvm in regno Cicilix
ad regimen et administrationem
archiepiscopatvs panhormitani in spiritvalibvs et temporalibvs
effectvs qvo mvnere panhormi nomine
et vice N. D. Joannis Carondeleti archiep. panhormitani
post ejvs mortem vsqve fvnctvs
inde Brvgas reversvs
Prxpositvramgve civitatis Brvgensis adeptvs
demvm Caroli V
caesaris ejvsqve filii Philippi anglix et hispanioe regis
sacellanvs domesticvs factvs
eorvmdemgve cvriam aliqvantisper persecutvs
hans tabellam
cvm sva effigie qvatenvs manvs pictoris asseqvi potvit
depictam circa svam sepvltvram afficiendam
posteris in svi memoriam
eorvm suffragia postvlans reliqvit
obiit anno dorn ini 1558 die 23
mensis Maii.

Dat luidt, in 't vlaamsch:
M

De eerweerde heer en vader in Christo Gerar-

dus fs Simoens Aarnoud Thol, geboren le Aerlandveen, eene prochie in Holland, opgebracht
als choraal in de kerken van Sint-Pancratius en
Sint-Pieters in de stad Leyden, daarna in
Vlaanderen gekomen, heeft hij de zang en de
letteren te Dendermonde en te Gend gestudeerd;
te Brugge, in Sint-Donaaskerk van roedrager
tot verscheidene ambten en tot het .prieterschap
verheven, kwam hij allengskens tot choorkapellaan te zijn en kanonik. Later wierd hij verheven tot het bestier zoo in 't geestelijke als het
tijdelijke van het aartsbisdom van Palermo in het
koninkrijk Siciljen, welk ambt hij te Palermo in
den naam en de plaats van mijne eerweerdigsten
heer Johannes van Carondelet, aartsbisschop van
Palermo, tot na dezes dood bekleedde. Hij kwam
alsdan weder naar Brugge en wierd er tot de
proosdie der stad Brugge verkozen. Later wierd
hij huiskaplaan van den keizer Karel V en van
zijnen zoon Philip den tweede, koning van Engeland en Spanjen, en verbleef eenigen tijd aan
hun hof. Hij heeft deze schilderij versierd met
zijne beeldtenis, voor zooveel het de schilder
heeft kunnen achtervolgen, bij zijn graf doen
hangen ter zijner nagedachtenis voor de toekomende lieden, hun een gebed vragende. Hij
stierf in 't jaar ons Heeren t 558 den 23 dag in
meie.
Gerardus hadde ook zijn portret doen op zijne
grafzerk kappen. Deze is zeker nu verloren of
verbroken, maar eene aanteekening ervan staat
in den boek van Mijnheer Gaillard, vader.
Ik vinde ook dat Gerardus een eeuwig jaargetiide gefondeerd hadde met distributie van 6o
proevenen aan den armen. In zijn testament,
stelde hij voor u executeurs van zijn testament
de Heeren Jacob Kervyn, Lievin Westerlynck
en Cornelius Kaerle, priesters, mitsgaders Lievin de Wyghelaere en Jan Markier. Het oorspronkelijke dat 't lezen weerd is, ligt onder de
oorkonden van Onze-Lieve-Vrouwkerke.
Donderdag, 24. Onze Vrouwe, hulpe der
Christenen. Sterfdag van kanonik Copernik, den
grooten . sterrekundige. Vrijdag, 25. Sint
Gregoris VII, Paus. Sinte Maria Magdalena van
Pazzis. Zaterdag, 26. Sint Philip Neri.
AD. D.
W
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EENE LEEUWENLEGENDE.
ENE leeuwinne had toch eindelijk
kroost gekregen. Wat voor blijdschap
voor haar moederherte ! Zij kuste en
lekte het, men kan niet meer, en hielp de natuur
in al wat zij kon, opdat het groot mocht opgroeien, kloek en sterk worden. Gebeurde 't dat
zij uitging op buit in de hellingen van den berg,
zij kuste en streelde 't eerst en vergat nooit te
zeggen : Mijn kind, vrees den mensch.
Allenskens nogtans won de bedorverling in
krachten, zijne leden dikten en zijne mane begon
te schieten.
S Nu, ir zei het op zekeren dag aan zijne moeder, ir nu gevoel ik dat ik sterk ben en moedig,
en 'k en duchte voor geen mensch meer. Ik wil
hem gaan opzoeken en bezien wie van ons getween de sterkste is. ir
Moeder stond verschrikt als zij dat hoorde;
zij wilde zulk roekeloos gedacht uit zijn hoofd
weren ; doch daar en was geen doen aan. Moe
van zeggen en preken eindigde zij met het eene
lense van voorzichtigheid te geven en over te laten aan Gods zorgen.
Ons leeuwke, snel gelijk een schicht, vloog uit
zijn hol en klom onbeducht tot boven den top
van 't gebergte. Het ging reeds lange zonder
iets te bemerken dat zijn aandacht weerdig was.
Al met eens, beneden de helling ontwaarde het
eenen stier ; zijne hoorns waren pertse lang ; uit
zijne oogen laaiden sperken, met zijnen steert
zweepte hij zijne lanken en zijne pooten doorklooven de aarde die verre weg achteruit speersde.
Het leeuwke bleef staan :
uu Daar ir, zei het, H is een dier dat de getrouwe
weersplete is van al hetgeen moeder over den
mensch mij gezeid heeft. Dat is wel mijn vijand;
wij gaan hem gaan vinden si
En het zette hein vierkante op zijne pooten en
trok vooruit.
n Het is wel gij, u riep het plechtig, „ die de
mensch zijt ? N
n Mijn vriend, gij doolt zeker, u antwoordde
de stier ; « den moed waarmede de mensch begaafd is, God heeft hem aleen aan hem gegeven.
Weet gij hoe hij mij en geheel mijn geslachte
behandelt ? Hij pakt ons, legt een gareel over
onze schouders en gebruikt ons voor zijn land- en
slavenwerk. Vallen wij wat leeg of koppig, de
zweep en de scherpe stok zijn daar om ons aan
te jagen. Eindelijk als wij afgewrocht zijn en
dat wij zijn werk niet meer kunnen doen , krij ,
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gen wij voor belooning het mes in de keele. De
mensch vermoordt ons, kapt ons vleesch in
stukken en gebruikt het voor zijn voedsel.»
Het leeuwke aanhoorde den stier en zweeg;
het peisde een oogenblik en zette zijnen weg
voort. Het was geheel verdraaid in zijne gedachten ; maar toch het wilde zijnen vijand vinden,
al moest het hemel en aarde verroeren.
Het ging eenige stonden voort als het eensklaps
eenen kemel zag diegeestig bezig was met eten.
H Nu voorzeker, '► zei het leeuwke aan zijn
zelven, n sta ik bij den mensch, ik ben onder
eene goede sterre geboren. u
n Ei ! mijn vriend, a riep het al er naar toe
trekken, 't is het gij niet die de mensch zijt ? '1
De kemel loeg genoeg om te bersten.
u Gij en zijt er niet, bij al lange niet, t' antwoordde hij. 't Maar welke reden hebt gij om
den mensch te villen aangaan. Let wel op
hetgeen gij doet, en komt hem niet te naar. Zijt
gij bekwaam om mijne knien te binden, van mij
te doen stuipen om op mij te klimmen, van eenen
zadel op mijne rugge vast te leggen, van vracht
op vracht te stapelen en daarna er boven op te
zitten ! Neen ! neen ! dat kunt gij niet. En dat
doet de mensch nogtans alle dage. Daarbij, als
het hem zal lusten van mij te keelen, zal ik
zonder eenig verweer staan. Alzoo handelt de
mensch. Zijt gij nog verder benieuwd bm hem
te kennen, zet uwen weg voort, en gij moet hem
gemoeten. 't
u Gij zijt een lafaard, vriendschap u, antwoordde liet leeuwke met een toon waar gretend misprijzen in sprak ; u uwe woorden en de die van
den stier, dien ik daar zoo even tegenkwam, zijn
al de eene oore in en al de andere uitgegaan.
Zij en verminderen in het geheele mijne begeerte
niet van vlak voor mijnen vijand te willen staan.
Ik ga dan voort. ir
Het was nog maar eenige stappen verder als
het een peerd zag dat jongen vlijtig door de
weide sprong en liep.
'S Van dezen keer, u zei onze uitloopeling, #t ben
ik er boven op. Het is wel hij dien ik zoeke. u
't Ei daar ! ,, riep hij van verre, u niet waar gij
zijt den mensch?
't Is het aan mij dat gij die vrage stelt,
vroeg
het peerd ?
n Aan w ?ien peist gij dat het zou zijn !
II In dat geval moogt gij elders eraan lachen
en spotten ; laat mij gerust wentelen en springen
in het jeugdig gras, en wil mij niet stooren in
mijne vreugde... Ik, de mensch! wat droomt gij!
.
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Hij zal lichte genoeg komen, mij vast nemen,
eengin zadel op mijnen rugge plakken en eenen
breidel tusschen mijne tanden duwen.
Waarlijk
zei het leeuwke.
Dat verwondert u , u hernam het peerd, Het
ware 't spreken niet weerd, mijn vriend, sprong
hij niet scherrelinge op mij , leidde hij mij niet
volgens beliefte, doorstak hij • mijn vel niet met
scherpe spooren en deed hij het bloed uit mijne
aders niet stroomen.
Het leeuwke stond verslegen en een koud
zweet liep over al zijne leden. Het geloofde van
dezen keer dat het te verre gewaagd had ; maar
't scheen dat het niet meer mocht achteruit
deinzen. Het zette dan zijnen weg voort ten
prooi aan die lastige overwegingen. Al met eens
kwam het in een woud en ontwaarde voor hem
eenen houtkapper.
Het is onmogelijk, u meende het, v dat dit
hier den mensch zij ; volgens al hetgeen ik van
moeder nopens hem gehoord heb, moet hij waarlijk een wonder zijn in , de schepping. Doch al
gelijk, ik zal dit vernepen en vernukkeld dingen
ondervragen ; het zal mij wel helpen op den
weg om hem te vinden dien ik zoeke...
s God helpe u, mijn vriend, u zei het alzoo
aan den houtkapper ; p sedert lang al ben ik op
zoek achter den mensch ; kunt gij mij niet helpen
hem vinden. y
Goeden hemel toch ! v antwoordde de
man, # dat is gemakkelijk ; ik zal hem seffens
gaan halen : maar weest eerst zoo goed van mij
een handje toe te steken ; gij schijnt er mij kloek
S,

! N

t,

N

H

N

genoeg uit : steek, als 't u belieft, uwen poot in

de splete van dit bul opdat het niet weder zou
toegaan binst dat ik weg ben.
Het leeuwke deed wat er hem gevraagd wierd;
de houtkapper trok de wegge uit, die de twee
einden van 't bul open hield, en seffens ging de
splete weder toe en neep ons gastje geweldiger
als de nijptange van eenen smid. Het bezag om
zijn pootje uit te trekken doch al zijn geweld
bleef vruchteloos. Ondertusschen was de houtkapper eenige dikke eukelbramen gaan snijden,
en keerde er mede weder. Hij greep ons leeuwke
bij den steert en begon het zoo duchtig te slaan
en te hekelen dat zijn gebeente plooibaar wierd
en zijn rugge zoo zacht als zijn buikske. Eindelijk liet hij het los, en, vooraleer weg te zenden,
noodigde hij het vriendelijk uit van aan vrienden
en kennissen rekening te geven over zijn onthaal
bij 'den mensch.
Al manken en kreupelen liep het leeuwke
N

naar zijn hol terug. Het was half dood als het
toekwam. Moeder zag het in dien deerlijken
toestand, en op heur eigen kwaad omdat zij haar
kind aleen had laten uitgaan, lei zij het op een
zacht beddeken in den hoek van de kamer,
lekte en bezorgde het ten besten mogelijk.
a Gij ziet het, mijn zoon, # zuchtte zij, • mijne
raadgevingen' hebt gij verwaarloosd en ik ben
zeker dat gij den mensch tegengekomen hebt ?
Niemand anders kon u zoo duchtig afgetrakkeld
hebben.
Ja, moeder, is zei het leeuwke, en het vertelde geheel zijne gevaarnisse.
is Blijf hier stil en houd u getroost , hernam
moeder. p Ik ga volk oproepen uit de bergen, ik
zal ze naar het woud leiden en wij gaan u wreken,
gij moogt er zeker van zijn.
En zij vertrok, vergaarde al de leeuwen van
het gebergte, kwam er mede naar huis en hun
schrikkelijk getal toogende, riep zij:
Meent gij, kind, dat zij machtig genoeg zullen zijn om u te wreken
is Ja zeker w, was de antwoord, u maar het zou
mij veel meer deugd doen kon ik zelf mij wreken. #
Sta op dan in dat geval en ga vooren op. @
Die vervaarlijke bende trok boschwaarts en
al brullen kwam zij bij den houtkapper.
is Ik ben verloren, n riep de man, als hij al die
leeuwen zag opkomen. 'k Ben dood waar ik
sta. ,, En angstig keek hij rond, vloog eenen boom
te keere en klom er op.
Bij den boom gekomen wisten de leeuwen niet
hoe hem er van gekregen.
Ik heb een middel gevonden, is riep het
leeuwke preusch en hooveerdig. w Ik zal aan den
voet blijven en schoerke staan. Gij zult den
eenen op den anderen kruipen tot dat gij mijnen
vijand vast hebt : levert mij hem dan over, ik
aleen wil mijne rekening met hem klaar trekken.
Zij vonden het gedacht goed, en de leeuwen,
de eene op den andere staande, mieken langs
denboom eenen toren. De laatste ging den houtkapper vaste stekken als deze al met eens hem
toeriep:
a Als 't u belieft, geeft mij eenen stok om de
ruggrate van uwen ondersten gezel af te meten. a
Het hooren dier stem en 't gedacht van den stok
mieken ons leeuwke zoo benauwd dat het zich
al huilende wegtrok en dood benauwd den bosch
uitliep. Al de leeuwen tuimelden met zulk een
geweld naar beneden dat zij dood vielen of ten
minste een poot of eene schouder gebroken
N
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waren. Haastig kwam de houtkapper naar beneden, sloeg onbermhertig dood die nog leefden,
stropte hun vel uit, en, met zijnen rijken buit
overladen, trok hij zegevierend naar huis.
J.G.D.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
E

Gazette van Brugge drukt het volgende verslag

van het Concert van 6 Mei, waarop de gewrochten
van M. Frans De Coninck uitgevoerd wierden:
De groote, gewichtige zaak is beslist. De bevoegdste mannen
in de toonkunst hebben den 6 Mei de gewrochten van den jeugdigen toondichter gehoord, bewonderd en hem den zegepalm toegezwaaid. Frans De Coninck hebben zij eene eereplaats ingeruimd
in de rij der groote toondichters. Brugge telt een man meer in
die eeuwenoude reeks van hare talrijke en uitmuntende kunstenaars in alle vakken. Eere, ja duizend maal eere aan hen,
die zoo belangloos hebben medegewerkt om den jeugdigen
toondichter in staat te stellen zijne kunstgewrochten zoo plechtig te doen uitvoeren en ze door de vermaardste toonkundigen
te laten beoordeelen en bewonderen.
Eere vooral aan die mannen, welke sedert eenige weken, tijd
en rust hebben opgeofferd om het feest in te richten en de plechtige zegepraal voor te bereiden, welke Frans De Coninck te
wachten stond. Eere, dubbele eere aan het Bestuur van den
Vlaamschen Broederbond en vooral aan den Weledelen Heer
baron Octaaf van Caloen de Basseghem, zonder wiens krachtdadige en edelmoedige medewerking het kunsttalent van den
nu zoo gevierden toondichter nog lang onbekend zou gebleven
zijn.
In de maand Mei X882 deed de Weledele Heer baron van
Caloen de Basseghem onder de leden des Broederbonds eenen
prijskamp openen voor het vervaardigen van een vaderlandsch
lied en loofde hiervoor een zilveren eermetaal en eene som van
50 fr. uit. De bekroonde dichter in dien kampstrijd was de
heer Vuylsteke-Knockaert met het lied De IHalletvren.
Nauwelijks was die uitslag gekend of de achtbare Eerevoorzitter opende een nieuwen kampstrijd om bovengemeld lied
op muziek te stellen met begeleiding van piano. Het was onze
jeugdige toondichter Frans De Coninck, welke bekroond werd.
De ie uitvoering van dit lied door den heer Edm. Bouckhout,
begeleid door den heer Danneels, in de algemeene vergadering
van 12 November 1882, bracht de gansche zaal in verrukking.
De heer Alphons Van Hoestenberghe, die de uitstekende
verdiensten der andere toonkundige stukken-van den heer Frans
De Coninck reeds kende, maakte van dezegunstige gelegenheid
gebruik om aan de vergadering voor te stellen : dat de Broederbond het op zich zou willen nemen van het Scheppingslied het
Agnus l>ei en andere zijner voornaamste toonkundige gewroch.
ten te doen uitvoeren. Hij voegde er bij dat hij wel wist dat
dergelijke onderneming met veel moeite en kosten zou gepaard
gaan, maar hij deed ook zien hoe verdienstelijk onze rnaatschappij zich zou maken door een eervolle kunstbaan te openen aan
een waardig kind van Brugge, dat door zich zelve onbekwaam
was dergelijke ondernemingen te durven wagen.
Dit voorstel werd in de volgende bestuurvergadering onderzocht en algemeen aangenomen. Aanstonds werd er ook beslist
hiertoe hulpgelden te vragen aan Staat, provincie en gemeente
-
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De heer Verhoef, ie schrijver, gaf lezing van dit verzoekschrift
in de vergadering van 3 december 1882. Met den Weledelen
Heer baron van Caloen de Basseghem en den ondervoorzitter
den heer Alberic Kervyn aan het hoofd, werden er ook persoonlijke pogingen aangewend bij den heer Gouverneur, de leden
van de Bestendige Deputatie en van het Gemeentebestuur. De
twee laatste verzekerden de afgeveerdigden aanstonds van
hunne medehulp.
De heer Van Gheluwe, de kundige en geachte bestuurder
onzer muziekschool, beantwoordde aanstonds de uitnoodiging
van het bestuur des Broederbonds om het voorzitterschap van
het inrichtingscomiteit te aanveerden. Die verdienstelijke man
voelde zich gelukkig mede te werken voor de eere, den roem,
en het welzijn van zijnen leerling en vriend den heer Frans De
Coninck.
Op verzoek van het bestuur des Davidsfonds, schreef de heer
Fr. De Coninck, de Halletoren voor orkest, en op het groot
feest door die maatschappij gegeven in de Concertzale op het
einde van 1882, zwaaide de jonge toondichter voor de eerste
maal den maatstaf en oogstte niet weinig eer in. Daardoor ook
verbreidde zich zijn kunstroem.
In de algemeene vergadering van 3 December, wierd ook
besloten om alle partijgeest te vermijden, van eenen oproep te
doen aan de voornaamste letter- en toonkundige maatschappijen
dezer stad, om hunne medewerking te verleenen : Het Davidsfonds, de Concorde, de Kunstkring, het Willemsfonds, de
Vriendenkring beantwoordden aanstonds aan dien oproep en
later ook La Réunion Musicale.
Het Comiteit werd samengesteld en onder de ijverige leiding
van de heeren Octaaf van Caloen de Basseghem, als Eerevoorzitter,van Gheluwe, als Voorzitter, en Alberic Kervyn met doctor
De Meyer, als ondervoorzitters, begonnen bijna al de leden van
het Comiteit te werken, om de noodige zangeressen, zangers
en muzikanten aan te werven, welke kosteloos hunne medewerking wilden verleenen om eene nieuwe perel te hechten
in Brugge's Kunstkroon. — Overal werden zij met de meeste
toegenegenheid onthaald en de uitvoering van Frans De Coninck's muzikale werken werd niet aleen eene mogelijkheid
maar eene zekerheid. Buiten de heeren Eerevoorzitter, Voorzitter en ondervoorzitters, hebben zich bijzonderlijk onderscheiden door hunnen ijver en werkzaamheid om dit feest niet
alleen te doen gelukken, maar om het zoo luisterlijk mogelijk
te maken, de heercn : Alphons Van Hoestenberghe, 11. Vuylsteke, Nelis, L. Hyndrickx, Aug. Reyns, Edrn. Bouchout en
Fr. Van Hoestenberghe.
Vergeten wij ook niet eene bijzondere en eervolle melding te
maken van den edelmoedigen ijver, welke mevrouw Jeróme
Vanderhofstadt in deze omstandigheid heeft aan den dag gelegd.
De dag van 6en Mei zal altijd bewaard worden in het geheugen van hen, die zoo belangloos en edelmoedig aan de uitvoeringen hebben medegewerkt, van hen die ze hebben bijgewoond
enbewonderd, enzal vooral altijd de borst van Frans De Coninck
van liefde en dankbaarheid doen zwellen jegens den achtbaren
Eerevoorzitter en de leden van den Vlaamschen Broederbond.
0 ! welke verrukkende oogslag leverde onze schouwburgzaal
verleden zondag avond niet op ! Men kon het geluk, de tevredenheid en de zelfvoldoening lezen op hct gelaat van de waarde
damen en heeren, die aan de uitvoering gingen medewerken en
het zoet verlangen om de gewrochten van den jongen toondichter
te mogen aanhooren en toejuichen, las men op het gelaat der
honderde aanschouwers, welke de ruime zaal vervulden. En
toen nu het feest aanving, welk oorverdoovend gejuich begroette
den toondichter bij zijne intrede en hoe moest, zijn hart van
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levendige aandoening kloppen, toen mevrouw A. Van Hoestenberghe hem den kostbaren maatstok, geschenk der damen, ter
hand stelde en hem scheen toe te -'roepen : zegepraal daarmee^
,over de kunst !
Bij ieder stuk dat werd uitgevoerd scheen de verdienste van
den toondichter meer en meer uit, won hij meer en meer de
toegenegenheid der talrijke aanhoorders, en wist hij meer en
meer den geestdrift te ontsteken.
Ja, schoon, verrukkend was het om zien hoe Mejuffer M.
Herrebout en de heeren Fr. Dubois, M. Van Langermeersch,
en Edm. Bouchout al- hunne krachten ontplooiden, eerst -om de
gezangen van minderen aanvang en eindelijk de cantate : Het
Scheppingslied op de waardigste wijze uit te voeren. Treffend
was de uitvoering van de Fugue voor - snaartuigen, 'waartoe de
hèeren J. Goetinck, A. Reyns, L. Queekers en L. De Post,
welke alle vier met den heer Frans De Coninck op de muzikale
kunstbaan treden, kosteloos. hunne medewerking verleenden.
Treffend ook was het dat voorname muzikanten van Oostende
en Gent kosteloos waren toegesneld, en hunne medewerking
verleenden om de zegepraal van den heer Frans De Coninck
te helpen volmaken. Men werd alsdan de pijnlijke aandoening
niet meer gewaar, welke zich van aller herten meester maakte,
toen men vernam dat drie leeraars onzer muziekschool, hunne
kunsthulp aan een hulpbehoevend oud-leerlirg der school
hebben geweigerd.
Tijdens de uitvoering werden ook den heer Fr. De Coninck
schoone, maar welverdiende lauwerkronen aangeboden. De
eerste door den heer Th. Verhoef, ondervoorzitter van het
Davidsfonds, in name dier maatschappij, de tweede door den
heer Temmery, in name der heeren zangers, en de derde vergezeld van een zilveren vergulden gedenkpenning Gloor den heer
H. Vuylsteke, in name van den Vlaamschen Broederbond.
De verrukking, welke het aanbieden dier lauwerkronen in de
zaal te weeg bracht, is onbeschrijfelijk.
Maar wat de begeestering en de bewondering voor de grootheid, uitgebreidheid van de muzikale kennissen van den toondichter ten top deden stijgen, was de uitvoering van het Agnus
Dei en liet Schep Men zou gezegd hebben dat de
zangeressen, zangers en muzikanten vereenzelvigd waren met
den toondichter, dat hij zijne ziel in de hunne had gestort, om
die twee grootsche gewrochten op de waardigste wijze te vertolken.
Schooner, indrukwekkender, belangrijker feest zal er maar
zelden in Brugge meer gebeuren.
Ik laat aan meer bevoegde mannen over, om den heer Fr.
De Coninck als toonkunstenaar te beoordeelen, om het kritiek
zijner gewrochten te maken. Allen bestatigden dat zelden een
jeugdige toonkunstenaar zoo veel bekwaamheden heeft doen
uitschijnen, zijne gewrochten met zooveel juistheid en geestdrift
heeft zien uitvoeren.
Eere, dubbele eere zij nogmaals toegezwaaid aan allen, die
zoo edelmoedig hebben medegewerkt tot voltrekking van dit
grootsche feest, en eere vooral aan den baron Octaaf van
Caloen de Basseghem, en het bestuur van den Vlazmschen
Broederbond,inwiens schoot het gedacht van dit feest is ontstaan.
E naaste «weke zal ik het verslag drukken van 't Burgerwelzijn. Het en doet zoo wel de geschiedenis van 't
concertniet uiteen; maar heeft andere eigenschappen.
N de zitting van den Gemeente-Raad. van 52 dezer,
wierd er gehandeld van de Breidelfeesten te weges
R. D. H. en mag riet laten de woordenwisseling
over dit punt te boeke te zetten.

me punt. Breidelfeesten.
M. Visart, burg. De Breidelcommissie herinnert ons haren
brief van 28 November laatstleden en vraagt ons gedacht over
de Breidel-Feesten.
Een groot getal maatschappijen en veel bijzonderen van stad
stellen zich voor mede te werken tot het samenstellen van eersen
prachtigen stoet.
De Commissie vraagt cns of de stad zou instemmen met de
vorming van een dubbelen historischen stoet, waarvan het eerste
deel het Breideltijdstip zou herinneren en het tweede eene verheerlijking zou zijn van kunst, letteren, nijverheid en landbouw.
De Commissie vraagt ook of de stad een hulpgeld voor de
feesten zal stemmen.
Er wordt nu geene bepaalde som gevraagd, maar enkelijk ons
inzicht aangaande de tusschenkomst der stad.
Vandaag kan er natuurlijk niets stelligs besloten worden,
maar wij kunnen n lgelijk onze inzichten laten kenner.
M. - Fonte.i-ne, schep. In eene vorige zitting waarin wij over
de vraag van de Breidelcommissie spraken, vroeg er een van
ons of het niet te spoedig handelen was, reeds van nu af over
de feesten te spraken.
Ik denk dat er integendeel geen tijd te verliezen is, wint !iet
is bijna zeker dat de inhuldiging van het gedenkstuk in 1885
zal geschieden.
Veel mededingers zullen te naaste maand opdagen en de jury
zal misschien moeite hebben om het beste onder al:e de schoone
ontwerpen te kiezen.
Aangaande de Breidelfeesten wordt er gesproken van enen
stoet en ook van eerre nijverheidstoogdag. Welnu liet eene
gelijk het ander noodzaakt lange voorbereidselen.
Ilet wordt in alle geval tijd eene beslissing te nemen want
zulke plechtigheden zijn te belangrijk om niet in ernstige aandacht genomen te worden. Laat ons zoohaast mogelijk met de
Breidel-Commissie overeenkomen.
i1. Van Stecukiste. (Vlaamsch.) Het is onmogelijk op
staanden voet op -de' vraag der Breidel-Commissie te e ntwoorden.
Laat ons de zaak naar de commissie van kunsten verzenden.
Zal de Breidel-Commissie alles zelf inrichten?
M. h'on.se, schep. De Breidel-Commissie vraagt onze geldelijke hulp en ons gedacht over den aard der plechtigheden, waarvoor het overige mogen wij ons niets aantrekken.
M. Visart, burg. Er is daaromtrent eene overeenkomst tusschen de Commissie en de Stad.
M. Caueoe, schep. Eene zaak is zeker, en 't is dat ons bijzonderste werk zal zijn, dat van te betalen.
M. Fonterne, schep. De commissie zal niets verrichten zonder
de goedkeuring van stadsoverheid.
M. Cauwe, schep. Zonder over eene bepaalde som te kunnen
oordeelen mogen wij niets beslissen.
M. Visart, burg. Men vraagt ons nu geene stellige stemming,
maar aleenlijk de belofte van medewerking.
M. Carrzue, schep. Ons gedacht wordt gevraagd nopens het
vormen of niet vormen eens historischen stoets en de vergunning
van hulpgelden aan de maatschappijen die zullen medehelpen.
M. Visart, burg. Neen, men wenscht aleen ons gedacht te
weten nopens de inrichting der feesten en het vergunnen van een
later vast te stellen hulpgeld.
M. Van Sttenkistt. (Vlaamsch.) Men wenscht ook te weten
of de stad van zin is iets te betalen aan elke maatschappij die
van den stoet zal deelmaker.
M. Visart, burg. Voor het oogenblik moeten wij niets bepaaldelijks stemmen.
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M. Fvftte; tte, schep. De raad kan niet van gedacht zijn geen
hulpgeld voor de Breidel-feesten te geven.
M. Van den Abeele. Indien ik de zaak goed versta, wil de
Bn.-Idelcommissie eenen grooten stoet en vaagt zij daarover ons
gedacht; zij vraagt ook of wij van zin zijn een krediet voor de
Breidelfeesten te stemmen.
De eerste vraag is niet moeielijk om beantwoorden want de
stad kan slechts het ontwerp van schoone feesten toejuichen.
Wat de tweede betreft wij kunnen ons wat terughouden tot
dat er ons stellige voorstellen gedaan worden.
U. Visart, burg. De commissie vraagt ons wat wij van eenen
stoet denken ; wij kunnen dit seffens wel zeggen.
M. Mlclils. Is er spraak van een hulpgeld te geven aan iedere
ni:: tschappij of aan de Breidelcommissie aleen?
:i. visart, burg. De Breidelcommissie aleen zou een hulpgeld ontvangen.
M. Van Steenkiste, (Vlaamsch.) Laat ons de zaak naar de
commissie van schoone kunsten verzenden.
M. Visart, burg. Het is geen nieuw gedacht dat wij hespreken, wij kunnen wel stemmen zonder die verzending.
M. Fonteyne, schep. Er is nu nog maar questie van een
grondbegin.
M. Van Steenkiste. (Vlaamsch.) De nota, welk wij zooeven
ontvangen hebben, spreekt van geld te geven aan iedere
deelnemende maatschappij.
1I. van Ockerhorat. (Vlaamsch.) Ik ben van gedacht dat een
historische stoet het schoonste deel der feest zou wezen en dat de
verzen►ding naar de commissie van kunsten tot niets zal helpen.
Best ware het van zonder verder onderzoek cie ontwerpen der
Breidel-Commissie te bevoordeeligen.
M. Visart, burg. Laat ons algelijk stemmen op cie verzending.
11. Lefebure. Vlaamsch.) Ik denk gelijk M. van Ockerhout,
slat de stad zou moeten de inrichting van eenen stoet aanmoeciigen en daarvoor een hulp stemmen.
M. Visart, burg. Wij zullen stemmen op het voorstel van M.
Van Steenkiste.
MM. Fonteyne, Van den Abeele, van Ockerhout, Breydel.
de Thibault, Ruzette, Lefebure, Visart, stemmen er tegen.
Bijgevolg wordt de zaak naar de commissie van schoone kunsten
verzonden.
AANDAG laatst hebben de Heeren Seminaristen nogmaals hun goeden smaak, in 't vak van kerkzang
laten schatten. Binst de misse op den Burg en binst
d:ie bedevaart hebben zij stukken gezongen in gregoriaanschen,
zoo welluidenden als eensluidenden zang, en eenige stukken in
stijl alla Caj5ella of Palestrinisch, zoo men hem heet. De uitvoering van die laatste stukken heeft de aandacht verwekt der
kenders : zij was immers opperbest. De Heeren zangers halen
er vele eer van, en hun bestierder moet, benevens gegronde
muziekkennis, ook veel kracht van wille hebben om de uitvoering zoo verre te brengen.
OG een onzer Brugsche kunstwerkers komt bekroond
te worden.
M. Jules Van Nieuwenhuyse de zoon van onzen
stadsgenoot, den gekenden beeldhouwer M. Van Nieuwenhuyse,
heeft den iep prijs van uitmuntendheid bekomen in de koninklijke Academie van Antwerpen ; alsook de eerste plaatsen in
boetseering, uitdrukking, geraamte en ontleedkunde. De jonge
kunstenaar is, over eenige dagen, te Antwerpen, door zijne
studiemakkers, met eene schoone serenade vereerd geweest.
Dijsendag laatst hebben de beeldhouwers uit zijns vaders

werkhuis hem ook eene schoone sérénade gegeven en eenen
prachtigen bloemtuil aangeboden.
De gebeurs der Steenstrate en bleeven ook niet te kort, in
hun naam wierd een prachtig bloemenkapeel gegeven met een
liefelijk compliment door jufvrouw Hélène Syoen uitgesproken. 't Was oprecht eene schoone feeste, eene feeste naar den
oud-Brugschei zin. Ook een Prinnus in de kunsten, dat is
Brugsche glei.
RIJDAG i i dezer, is er te Antwerpen uitspraak gedaan

over clen grooten kamp van schilderkunst. Op vijf-entwintig strijders waren zes te aanveerden om te kanspen voor den Prijs van Roodren. Daar er twee een gelijk getal
punten hadden, was men gedwongen er zeven te aanveerden.
Deze zijn .
i. E. Verbrugge, van Brugge,
2. De Geetere, van Brugge,
3. J. Bosiers, van Lanaeken,
4. C. Fichet, van Brugge,
5. Fl. Van Acker, van Brugge,
6. A. Van der Lick, van Leuven, en
7. C. Van Strydonck, van Brugge,
Is vijf Bruggelingen op zeven kampers. Is dat niet treffelijk ?
M. E Verbrugge heeft :tinris geweest i^i onze Academie in
1877 ; M. Florimond Van Acker, in 1879. Deze laatste heeft
den prijs van uitmuntendheid behaald te Antwerpen in 1881
en hij von te Brussel den ien prijs van schilderkunst in 1882,
en den eersten prijs van samenstelling, dees jaar. AD. D.

UIl'STAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
lklai i883. Inhoud o. a.
i'p. L'ordlre des Frèresj5rt?cheurs en b'elgiyzte, par le chan.
Claessens. Waneer de grave Ferrant van Portugaal, na den
veldslag van Bouvines, in den Louvre tot Parijs gevangen zat,
werd hij getroost door cie eerste Predikeeren die te Parijs
aangekomen waren. Vol bewonderinge voor hunnen ijver,
verzocht hij de Predikeeren hen te willen vestigen in zijn
graafschap en schonk hij hun een huis dat hij bezat in de nabijheid van zijne stad Gent. De paters reisden te voete Vlaanderenwaarts. Als zij te Rijssel kwamen, waren cle kanoniken
zoodanig van hunne deugden ingenomen dat zij de Predikeeren
niet en lieten vertrekken en de gravinne smeekten om ze te
behouden. Andere Predikeeren wierden voor Gent bestemd
en 't klooster wierd er gesticht in 1228, zeven jaren na de dood
van den heiligen Dominicus. 't Klooster van Brugge dagteekent
van 1233. Tot de Congregatie 1Tollanadiae die in 1464 tot stand
kwam en bestond tot 1515 behoorden o. a. de kloosters van
Rijssei, Gent, Brugge, Brussel, Leuven, Antwerpen en \Vinoxbergen. In 1515 werd de provincie van Neder-Duitschland
opgericht : zij begreep o. a. de kloosters van Gent, Rijssel,
Brugge, Iper, Winoxbergen, Atrecht, Sint-Omaars, Leuven,
Antwerpen en Brussel. Later werd deze provincie in twee andere
verdeeld ; vlaamsch Belgenland en de heilige Rosa of Fransch
Belgenland. Nu zijn er nog kloosters van Predikeeren te
Gent, Leuven, Thienen, la Sarte bij Hoei, en Oostende.
24' Pibliographie. 7raité de la quantité prosodique et de laformation des hots latis:s,^ar le P. 7acques Nonell, S. 7. traduit
de l'Esjtaguol joar 7. van den Ghein, S. 7. 't En zijn maar
twee regels voor de mate der latijnsche verzen; een enkele klinker is kort voor eenen klinker of voor eersen enkelen medeklinPRP. is HISTORIQUES. - n° 5.
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men zegt, b. v., de bezembinder van de Risch.
Het woord Risch of rusch beteekent Bies. Dat
gehucht is een heuvel met eene leegte waar lisch
en biezen in groeien.

ker; zijn lang de dobbelgalmers, zoo Vaelande zei, de samengetrokken klinkers, en de klinkers die van verschillige medeklinkers gevolgd zijn, uitgeweerd als 't zouden stomme medeklinkers ii muten N zijn, van vloeibare staven . vergezeld.
Die twee wetten kunnen op al de gevallen toegepast worden.
Indien een klinker van een medeklinker gevolgd, lang is, 't is
't gevolg van een inkremping of het wegvallen van een medeklinker. Waarom is i kort in credibilis en lang in audibilis ?
Omdat in 't eerste. woord de uitgang bij den stam tred. gevoegd
wordt, en in 't ander woord bij den stam audi en audiibilis tot
audibilis verworden is. 't Is 't zelfde geval met icus, kort in
modicus, en lang in amicus van amdfcus bewaard in den ouden
vorm aruaecies. Waarom zijn de klinkers a, e, i, o, u, lang in de

Van eene verwarde, bedorvene zaak, een
slecht karweitje, met een woord, 'van een akefaetje (holl.) zei men mij : u dat is een rooker;
ongetwijfeld het beoordeelde met eenen rooker
uit eenen vuurpot vergelijkende.

uitgangen anus, enus, inus, onus, anus ? Ronianus, alienus,
divinus, p ztranus, tribunes zijn geheel herkomstig van Roragnus, dat komt van Romagenus, aliegnus, enz. Seinen, crimen,
gramen, hebben eenen langen klinker, omdat zij komen van
ser, crin, grad, en gelden voor sermen, crinmen, gradmen.

a Hij ligt met de keerse in de hand a = hij
ligt op sterven of ziet er uit alsof hij niet lang
- meer zoí leven.

La CONTEMPORAIN, Sine livraison. -- ier - Mai 1883. Wij

bemerken o. a :

Les 7ristesses de la pensfe antivue, par M. Ch. Huit. Men
heeft beweerd dat de droefmoedigheid eigen is aan de Letterkunde onzer eeuwe. Hier vinden wij dat er ook droevige
weerklanken te vernemen zijn in de dichters der oudheid, dat
de zucht naar 't oneindige, die zoovele dichters en wijsgeeren
gemarteld heeft, dagteekent van 't begin van. de volkeren,
7aedet animam ineam vitae meae ; Vanitas vanitatunt et omnia
vanitas : dat zegt ons genoeg voor wat de schrifture betreft.
In Griekenland zijn 't al blijde zangen, dat men hoort, verrukte
en lachende wezens dat men ziet. Nogtans zullen wij daar ook
bittere weeklachten aantreffen. -- Horeros: t' Waarom vraagt
gij, zegt Glaucus tot Diomedes, van waar ik herkomstig beu?
De menschelijke stammen slachten de blaren van de boomen:
de wind in den herfst strooit ze op den grond, en de lente doet
ze wederom groeien 't o Ongelukkige stervelingen door de
goden tot een rampzalig leven bestemd ! .... Deze, voor wien
Jupiter in 't vat der smerten geput heeft, is blootgesteld aan alle
soorten van onrechtveerdigheden : de wreede ellende doet hem
rondzwerven op deze aarde en beschimpen van de menschen
en de goden. p — Flesiodus : ,, Dag en nacht worden de menschen
door pijnen en smerten gekwollen. a — 7lieognis: M 't Opperste
goed voor den mensch ware van niet geboren te worden en
nooit het glanzend zonnelicht te aanschouwen, of wel, als hij
geboren is, zoohaast mogelijk ten grave te dalen en onder eenen
hoop aarde begraven te worden . a — Pind arus : a Het brooze
vaartuig van ons leven is de speelbal van de golven op den
oceaan van 't leven : wij landen aan op den oogenblik dat het
geluk ons schijnt toe te lachen. H t' Schepsel van eenen dag, wat
is het bestaan ? wat is de niet Y 0 mensch ! gij zijt de droom van
eene schaduwe ! y -- Sop/^ocles: N O,menschen, hoe zeer gelijkt
uw leven aan den niet ! De gelukkigste mensch en geniet maar
een schijn van geluk en hoe lange duurt het eer die schijn
verdwijnt?

H. S.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

Tusschen Clerken en Staden, op een kwart van
Houthulst,is er een gehuchte dat den name draagt
van de Riscli (op de landkaarten Terrest !), en

p Die maar alzoo en boert, en zal niet lange
wachten van aan den kalsijdijk te zitten. (Geh.
te Coolscamp). Te Coolscamp staan de dischhuizen (armenhuizen) langs den kalsijdedijk en
de kerkemeerschen liggen al den overkant. Die
spreuk beteekent dus : arm en berooid worden.
't

Men moet de boomen eeren waarvan men de
vruchten eet, = diegenen zwichten van welke
men afhangt of voordeelen geniet.
t, Hij is te Lóvendegliein begraven. N Daarmede wil men te kennen geven : men loofde God
omdat men van hem door 'de dood verlost en
aan zijne nalatenschap geraakt is.

*, In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidza:dstraatte Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groèninghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud.- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,M Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Boekdrukkerij A . DE ZUTTERE-VAN KERSSCIHAVEE.

foet óPaa 8ev fctiítnE afee aEerbage. £'e uíE^¢Ser woont in be
()aríafEraaE, 2, te 2CU90C- Dtífr, op Soorqattb te óeíafett : goor
?$efgeneanb 5 frank ; voor Buítenfanbere ben poftpríja ecóíj. tien
kan ínj'ctríJSett Bí af be Iboftineefter6 's fanbe
.

Xcgttienftr Saar.
IR° 26.

DAGKLAPPER.
OLEMNITEIT van 't Heilig Sacrament,

processie van 't allerheiligste ; te Brugge, in de kathedrale, jubilé van
vijftig jaar, sedert de herinrichting door den
hoogweerdigsten heer Franciscus Renatus Boussen, van de aartsconfrerie van Sacra, en jubel#èeste van den zeer eerweerden heer kanonik
Joseph O-llevier Andries, die sedert 5o jaar lid is;
morgen te vieren. Tweede zondag na Cinxen;
evangelie van de heere die kerremesse hield,
en wier uitgenoodigden niet en kwamen. De
eene had eene hofstede gekocht, de andere vier
jokken ossen, een derde was getrouwd. En de
heere deed de arme, flauwe, blinde en kreupele
lieden aan zijn tafel zitten : en daar er nog geen
volk genoeg was, deed hij bijbalen langs hagen
en wegen al die men vinden kon, en dwong ze
binnen te komen, zeggende, dat er geen een van
deze die uitgenoodigd waren, van zijn avondmaal
zouden geproefd hebben. Eilaas ! hoevele uitgenoodigden tot de maaltijd Clrr-isti, die niet en
komen, om redens gelijk deze van de uitgenoodigden in de gelijkenis hierboven. Maar armen,
kranken, kreupelen komen, en zij worden versterkt en verblijd. Feestdag, heden, 27 Mei, van
de heilige Maria Magdalena van Pazzis, maagd.
Maandag, 2$. Sint Augustinus van Kantelberg. Dijsendag, ?a. Sint Maximus. Woensdag,
30. Sint Ferdinand III, koning van Castiljen
en Leon; sint Felix, Paus en martelaar. Donderdag, 31. Octaafdag van 't Allerheiligste
Sacrament; sinte Angela Merici, maagd. Sinte

(lwvicebc 'onbag na t in cn.
27 $)C 1883.

Petronilla, dochter van sint Pieter, martelaresse 't jaar 6o na de geboorte Clristi .
't Was in Mei en Juni 1316 dat het hier slecht
ging te Brugge.
N 't En dede, schrijft Niklaas Despars, alle die
voorledene zomer niet dan reinen, wel tien
maanden lang gedurende, daar al 't land deure
zulk een abondantie van water uit rees, dat er
alomme vele groote bruggen weg vloeiden, en
de Begghinen 'van den Wijngaarde moesten
noodzakelijk haarlieden vertrek te Kortrijk
nemen ; en dat allerergst en klagelijkst was,
de vruchten bleeven alom vortende op 't land,
daar zulk een desrooi en excessivelijke
ke groote
dierste uit causeerde dat men van diergelijke
nooit daar te vooren en wist te spreken. Ik
vind dat men toen ter tijd, een mudde koorns
vijf pond xii groote kochte, en dat schamele
lieden soms thuis, soms op strate, en eenige ook
in de portalen van de kerken van puren honger
en gebrek smolten en jammerlijk vergingen, dat
Gode klagelijk was. Na - deze dierste volgde
terstond -- gelijk gemeeneliik gebeurt zulk
eene gruwelijke en moorddadige sterfte ofte pestilentie, dat er wel ruim de derde persoon bleef,
want men droeg er dagelijks in alle - de principaalste steden ten minste lx of lxx ter aarde
waart, eenen lang tijd gedurende. n
Jehan le Carpentier, in zijn Histoirc génréalo-

á Zque dit Pan's-Bas ou Histoire dc Camnhray et
(iit Cambr sis, gedrukt te Legden in 1664, een
werk in twee boeken, papier in vieren geplooid
dat men heet quarto-formaat, schrijft: « Oulels
années 1315 et 1316, il y eut une peste qui désola
toute la nature, qui après avoirP assé de 1'Eu-
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phrate jusqu'a' la mer glaciale ne laissa sur la
terre que la troisième partie du monde, qu'elle y
avait trouvé : cinquante mille moururent 'a
Anvers, trente-six mille à Bruxelles, quinze
mille à Cambray.... ' Dat staat in zijn eerste
boekdeel, op bladzijde 304.
De stadsrekening van Brugge, over 't jaar
1 316, spreekt daar ook van. Leest dat. 'k En
sta geen borge voor de spelling daar ik het stuk
zelf niet en heb uitgeschreven.
Dit es de rekeninghe Kerstiaens Potterien
ende Gillis Christiaens, tresoriers vander stede
van Brucghe, als van haren ontfanghe ende hute
yghevene vanden goede vander vorseider stede
vanden jare dusentich drie hondert ende zestiene.
Hute ygheven bi Jan Bilherse ende biden
ghonen die hiere toe nam. Vande doden lieden
te gaderne binder port, in husen ende achter
straten, ende te delvene die gheene vrienden
hadden, diere hand an slaen wilden, van svrindaghes na meye daghe, int jaer zestiene tote
svrindagh in S. Baefs daghe daer na, van elcken
persoen zestien penighe parisise. Waen of ons
Jan Bilhers brochte dorconden up beschreven
in enen brief tieder woke van eiken doden waer
dat hine vant.
Svrindaghes voor half meye,bi Jan Bilperse,
ende sinen gheselscepe vorseit, van hondert ende
zestiene persone, vij -a. xiiij S. viijd.
Svrindaghes na half meye, biden selven, van
hondert vive ende sestich personen, ix (r .
en alzoo voort:
'S Vrijdags voor uitgaande Meie, van 145 per1

S,

S'

N

's Vrijdags voor Sint-Laureinsdags, van 85 persoonen, 5 pond, • 13 schelen, 4 deniers;
'S Vrijdags voor Onze Vrouwe half Oegst, van
59 persoonen, 3 pond, 19 schelen, 8 deniers;
's Vrijdags voor Sint -Barthelmeuwsdag, van
54 persoonen, 3 pond, 12 schelen;
's Vrijdags voor Sint - Jansdaguitgaande Oegst,
van 30 persoonen, 4o schelen;
's Vrijdags voor Onze-Vrouwendag in Pietmaand, van 28 persoonen, 37 schelen, 4 deniers;
's Vrijdags na Onze-Vrouwendag in Pietmaand,
van 19 persoonen, 25 schelen, 4 deniers;
's Vrijdags na Sint-Matheusdag, van v viertien
nachten verleden , van 22 persoonen, 29 schelen.
4 deniers;
'S Vrijdags in Sint-Baafsdag, van 16 persoonen, 21 schelen, 4 deniers.
Verders wordt Boudin Berb:se betaald van
tween scrinen met vallen daer men de dode lieden vorseid.in droech, xx. s. u
D : sómme der uitgaven, over begraven van
de gestorvene lieden, klom tot t 30 pond 4 schelen;
en daar stierven, van 's vrijdags voor half_ Meie
tot i October, Sint-Baafsdag, 1938 persoonen.
't Is te verstaan, niet waar, dat er vreeze in
stad was, in zulk eene sterfte ? Al die kon verliet
de stad. 's Graven hof trok weg, en men wilde
zelf 's graven -wijnkelder verhuizen : maar -de
schepenen kochten den is upperknape van 's
graven Bottelrie uit, zoo 't in de rekeninge staat:
Bi Jacoppe van den Acke, Joessen den upperknape van 's graven bottelrie ente andren onderbotelgiers, in hoefsceden bin alden jare ende
11

N

D
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soonen, 9 pond, 13 schelen, 4 deniers;

omme tockoysoen van 's Graven wine die men

's Vrijdags na ingaande Wedemaand (Juni),
van 128 persoonen, 8 pond, i o schelen, 8 deniers;
's Vrijdags op Sint-Barnabasdag, van i 56 persoonen, io pond, 7 schelen;
'S Vrijdags voor Sint-Jansmesse, van 135 persoonen, 9 pond;
'S Vrijdags na Sint-Jansnlesse, i 5o persoonen,
10 pond;
's Vrijdags na Sint-Pieters- en Pauwelsdag,
van 136 persoonen, 9 pond. 16 deniers;
'S Vrijdags voor half-Hooimaand, van 140 persoonen, 9 pond, 6 schelen, 8 deniers;
'S Vrijdags voor Sinte-Marien-Magdaleenendag, van 135 persoonen, 9 pond;
's Vrijdags na sinte Magdaleene, van 124 persoonen, 8 pond, 5 schelen, 4 deniers ;
'S Vrijdags voor Sint-Pieterdag ingaande
Oegst, van 95 persoonen, 6 pond, 6 schelen,
8 deniers;

hut port ghevoert soude hebben alle de benaude
tijt was, entie hier bleven ghetapt daer de stede
dassisen of hadde x. 1. x. s. N
\Tan een anderen kant wrocht het magistraat
om 't volk brood te verschaffen. Men ging rond
om te zien of men nievers geen koorn verstak-:
15 jan den Garencopere van dat hi ommeghinc
bi nachte te backers huze omme brood ende
meel tsoekene met scepenen, met broodweghers,
metten deken van den Vulres ende met andren
lieden, doe vertert, xvij s., ix. d. u Verders
deden de schepenen 21.018 maten koorn koopen,
die aan de bakkers met verlies verkocht wierden
effenaan dat er schaarschheid was.
De docteur van de stad in dien tijd was meester Jan de Jonghe, en er staat in de rekening als
volgt : N Meester jan den Jonghen, fisicien, van
halven j are, xv 19.
Vrijdag, i Juni. Feestdag vaan 't Heilig Herte.
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Zaterdag, 2. Sinte Marcellinus en Petrus, martelaars te Roomen, onder Diocletiaan, die 't
hoofd afgeslegen wierden in den Zwarten . Bosch,
dat naderhand Silva canidida t'hunner eere herdoopt wierdt. Hun lichamen vierden overgevoerd
inde onderaardsche kerke nevens sint Tiburtius,
en niet een opschrift in verzen door den vermaarden paus sint Damasus versierd. Sint Pothiilus en gezellen, martelaars te Lyon in Vrankrijk.
Sint Raas, Erasmus, bisschop in Campaanjen,
martelaar onder Diocletiaan, wiens capelle te
Brugge in de Carmerstraat stond, vaar nu de
achterpoorte isvan de brouwerie dc 1)rit', u'aien.
AI ). 1) .
,
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Vervolg - < a1i Blad ijlt i So.
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IJ_zouden nu nog willen handelen over
twee vraagstukken, die de zonne
aangaan.
Ten eerste, welke is daaromtrent de warmte
derzonnè?
Smeltend ijs heeft o graden warmte , kokend
water heeft er zoo ; smeltend lood 325 ; smeltend
zilver omtrent i000 ; smeltend goud bij de 1300
en smeltend platiniunl ten minste 1700. Nu, wij
kunnen ons vragen hoeveel graden warmte de
zonne wel heeft.
Ei«-el, daar heeft vele over geschreven en gestreden geweest, en nog en is men op verre na
tot geen zeker getal gekomen.
't Is de groote engelsche natuurkundige .Newton die eerst getracht heeft de warmte der zonne
te meten en hij vond i ,669, 300 graden. Die
eerste proeve wierd gedaan omtrent liet jaar
£715.
.Achter Newton zijn er verschillige andere
geleerden diehetgewaagd hebben eene antwoord
op dat machtig vraagstuk te zoeken. De laatste
die het nog maar over eenige jaren aangegaan
heeft was de italiaansclle sterrekundige. Rossetti,
die 20,000 graden geeft.
In al zijn er 13 getallen voorgebracht die verschillen van 1,400 tot 9,000.000 graden
Hier heerscht dan de grootste verwarring die
neen misschien ooit onder de geleerden heeft
weten ontstaan, en men zou genegen zijn te
zeggen dat zij er naar gedegen hebben, en bijgevolg dat hunne getallen niet liet minste geloof
en verdienen.
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In alle geval bewijzen die strijdende getallen
dat de vrage uitermate moeilijk is, en misschien
in lange nog met geene zekerheid opgelost en.
zal worden.
Ten anderen die moeielijklieid is te verstaan.
Want, neemt nog dat al de lagen der zonne dezelfde hitte hebben als de bovenste, hetgene
nogtans onwaarschijnlijk is, veronderstel zelfs
dat men wete hoevele de stoffen van hunne
warmte weggeven, nog blijft de moeielijkheid
omtrent geheel en gansch rechte.
't Is nog altijd waar dat de zonne op eenen
schromelijken afstand van de aarde is ; gij hebt
te zoeken welk deel der warmte, door de zonne
gegeven, ingehouden wordt door den luchtkring
of kroone der zonne (in de gunstige veronderstelling dat er geene andere lage meer boven en
komt); welk deel ingeslorpt wordt door den
luchtkring der aarde, hetgeen nogmaals geheel
wisselvallig kan zijn, vermits de luchtkring de
eene keeren hooger is en gedeeltelijk van eene
andere samenstelling dan op andere keeren.
Verders, men moet warmtenieters gebruiken
om de proeve te doen. De plaats waar men werkt
heeft eene zekere warmte die zij aan den warmtemeter meêdeelt. Men moet dan maken dat deze
de warmte ontvangen van de zon aleen, wel
naarzien hoeveel tijd zij noodig hebben om tot
eenen standvastigen graad warmte te komen en
dan begint de grootste moeielijkheid van al, te
weten welke warmte die verhooging eigentlijk
voorstelt en of iedere graad van den warmtemeter beantwoordt aan. eene gelijke hoeveelheid
warmte in de zonne, enz. enz.
A 1 die vragen worden verschillig beantwoord
en liet minste verschil van rekening heeft hier
natuurlijk de grootste gevolgen, ingezien den
grooten afstand en den grooten inhoud der
zonne.
1 i et schijnt belachelijk een getal graden voor
te brengen van 14 of i 5 honderd ; staal en ijzer
moeten zoovele graden warmte hebben om -te
smelten, daar men geheel duidelijk in de zonne
gazen of dampen gezien heeft van diezelfde metalen en daar men in de zonne, onder gasvormigen staat waarschijnlijk, stoffen gezien heeft die
de menschen ondanks al hun vier nog niet gesmolten hebben.
Maar van eeneis anderen kant ook deinst ons
oordeel achteruit voor die getallen van 4 tot 9
millioen graden, die ietsaande inbeelding zeggen
dat de rede noch een verstaat noch en kan aanveerden.
-
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Ten anderen, als men goed de manier van werken en van rekenen overlegt die de verschillige
sterrekundigen gevolgd hebben, schijnt Rossetti
nauwkeurigst van al de proeve gedaan te hebben.
Ook dient zijn getal van 20,000 graden aanveerd
te worden als het waarschijnlijkste van al die
hiertoe voorgedregen geweest zijn.
En nog kunnen wij ons niet juist inbeelden wat
het getal van 20,000 graden warmte ons voorstelt, bezonderlijk als wij nadenken welke de
geheele en gezamentlijke hitte mag zijn verspreid
door eene schromelijke bolle gelijk de zonne die
in alle hare deden eene warmte heeft van 20,000
graden!
Indien wij bijvoorbeeld het licht dat de zonne
geeft, vergelijken met het licht eener keerse, en
het zonnelicht uitdrukken, het licht der keerse
voor eenheid nemende, moeten wij een getal
bezigen van 28 cijfers.
Of beter nog, iedereen weet dat men dekracht
van een stoomtuig uitdrukt " met hetgene men
stoompeerden noemt : alzoo wordt er gezeid :
dat stoomtuig heeft de kracht van io... i6....
peerden.
Die kracht van een stoomtuig is grooter in
evenredigheid van liet vier dat er in gemaakt
wordt.
Welnu, men heeft uitgerekend dat de hitte
der zonne zoo groot is dat iedere vierkante meter
oppervlakte der zonne eene warmte geeft die
de kracht zou voortbrengen van iog.000 stoompeerden.
Een goede middel om een juist gedacht te
hebben van de hitte der zonne is van eerst na te
denken hoeveel warmte wij hier in Vlaanderen
ontvangen, bezonderlijk hoe schromelijk warm
liet is in Afrika en in de streken der evenlijne.
Al die warmte nogtans komt aleenlijk van de
zonne. Veronderstelt nu dat de zonne te midden
in eene ronde bolle zou gesloten zijn wier buitenste vlakte tot op den afstand kome van
30 millioen uren, 't is te zeggen tot aan de aarde.
Wilt gij weten het hoeveelste deel dier vlakte
de aarde zou beplaatsen ? Het 225 millioenste.
Bijgevolg en ontvangt de aarde maar het 225
millioenste van de warmte door de zonne uitgegeven. En dat nog zonder de warmte te rekenen
die onder vege verloren gaat.
Reken en tel dansvat de gezamentlijke warmte
der zonne moet zijn

Vervolgt. E. v. R.

''AN DEN EERSTEN GEDRUKTEN BOEK IN
FRANSCHE TAAL.
HILIPde Stoute, hertogvan Bourgonje

was een groote lief hebbervan boeken,
en zijn bibliotheke, verrijkt door zijn
navolgers, wierd de kostelijkste verzameling van
den tijd. De lijste die er van gemaakt wierd beliep, onder Philip den Goe4e, tot 940 artikels
(inventarisvan 1458, te Rijsel), en deze die opgesteld wierd na den dood van Karel den Vermetele,
loopt reeds tot bij de 2 duist werken, die voor
't meest deel prachtige folianten waren op pergament geschreven, opgeluisterd door verlicht.
schilderingen, sierlijk gebonden in pane, satijn,
damast, versierd met peerlen en allerhande
edelgesteenten, en voorzien met gouden of
zilveren vergulde sloten, kostelijke gewrochten
der begaafde goudsmeden van 't Hof.
Philip de Goede had vele van die boeken doen
copieeren of uit andere talen overzetten, zoowel
voor de voldoening van zijn liefhebberie, of om
ze te doen dienen tot onderwijs van zijn zoon
die later Karel de Vermetele zou worden. Ook
de grootste heeren van zijn hof, die zijne liefhebberie kenden, schonken hem boeken. De
onkosten die hij deed voor afschrijven, vertalen,
verlichtschilderen, binden enz., liepen zeer
hooge, zoo men vernemen kan in de Comptes
des ducs de Bourgogne, uitgegeven door M. Léon
de la Borde, waarin men vindt onder andere dat
Colard Mansion, ' escripvain u te Brugge, 54
pond ontving voor een boek geheeten Rouvilion
en een boek overtrokken in blauwe pane.
Ter zelfde- tijde wrocht Lodewijk van Gruuthuuse aan 't samenstellen van zijn rijke bibliotheke.
Daar waren voorzeker in Brugge andere
liefhebbers nog, immers in 1454, richtte men er
eene Gilde in, onder de bescherming van sint
Jan den dooper, met kapelle in de kerke der
abdie van den Eechoute. In de oude registers
van die Gilde staan de volgende ambachten en
neringen , aangeteekend als ingeschreven in
de confrerie : librariers, boucverkoopers ; vinghette makers ; scrivers, boucscrivers ; scole
meesters ; prenten vercoopers ; verlichters; bouc
binders ; riemmakers ; parkement makers, fransijnmakers : quispelsniders ; scole vrouwen
scilders ; drooch scerres; beildemakers; printers
en letter-sniders. Hun saarter is van den 27 juni
H

1 457•

Daar leefde alsdan aan 't hof van Bourgonj e te
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DE \vEEKL:1(;E VAN t)EIN 131.1NI )1?N M.\N.
]3rugge een geleerde priester, heer ende meester
Raoul Lefèvre, kaplaan des Hertogs. Philip de
'k Ben blind geboren,
Goede, die kwam het Gulden Vlies in te richten,
o, gij, die ziet,
belastte zijn kaplaan, die alreeds een boek 1
aanschouwt mijn leed, en sluit uw oorel
geschreven had over Jason, als zinnebeeld van
voor mijne bede niet.
't order, ook een werk te schrijven over de ramJiint , edele vrienden,
pen van de stad Troia. De boek volledig afgetent alnloc5 aan den armen blinden
schreven en gebonden, wierd den hertog aangeen God ti loon'
boden in 1464 als blijkt uit den titel : « Cy colli- .
met 's hemels loon
'► mence le volume intitulé : le Recueil des histoiLangs donkre weeen,
res de Troyes, composé par vénérable homme
leidt
mij mijn hond,
u Raoul le Fèvre, prestre chappellain de mon tres
Ill;jn stok, verlegen,
en
'l:
taste
niet
II redoubté seigneur monseigneur le duc Philippe
waar 'k trakele doolend rond.
', de Bourgoigne, en l'an de grace m. cccc. lxiiij. »
H et l:of was ingenomen van die geschiedenissen,
Ze is toch zoo nare
elkendeen wilde er een afschrift van hebben ;
in j n eeuwige nacht . .
maar met dat de schrijvers niet rap genoeg
s), iflOdit keen SÍOiltl het licht aanstaren,
waren, dacht men op de drukkunst waarvan er
k dei nimmer meer een klacht.
sedert eenige jaren spraak was. De boek wierd
Eilaas, 't en blikkert
dan gedrukt onder titel gelijk hierboven, in klein
ooit dageraad
folio, 285 bladjes tekst, dat is 570 bladzijden, van
ijl t oost, voor mij ; geen bliksem flikkert
i reken elk, zonder bladcifers, noch plaats, noch
in 't west, als 't donderen gaat
jaartal. Men denkt dat die boek te Keulen
En Zijader sterren,
gedrukt wierd in 1466, of in alle geval voor den
een maan, een zon,
I 5 j uni 1467 waneer Philip-de Goede stierf en
die schingen, zegt ge, in hooge sferen,
Raoul le Fèvre bijgevolg zijn kaplaan niet meer
't is of er niets en
en was. Daar zijn er die niet en willen aanveerden dat die boek uit eene duitsche stad kome,
.Ai, schingen, schingen
maar uiteene stad die met Vrankrijk in verband
Begrijp ik dat?
lag. Hunne redens zijn de teekeningen die in 't
Ik voel mijn oog, ik hoor de klingen,
papier gewrocht zijn : de drie lelie'n'met de krodoch wat is klaarte, wat..
nen erboven en een gothike P, die alonder
1:n ja, ik rieke
opensprietelt, en alboven met eene bloeme beder
bloemen geur
kroond is uit vier klavers bestaande. Dat is
naaar
'k
zag
aio
)it lonk vale roosje of kriekt,
fransch papier ; en 't is nog voor Philip gefabriik ken noch glans. noii kleur.
keerd, zoo de letter P, die erin staat, bewijst. Ik
(l;:nke dat die boek, de eerste gedrukte boek ijl
liet groen geblader,
fransche taal, te Brugge gedrukt wierd.
de blauwe lucht,
-

.

.1

'

-

.

schone.

't Wordt gezeid dat Philip de Goede zelf de

de boekstaven, waarmee dit werk gedrukt wierd,
deed graveeren ; en wij zullen Zijn schoondochterMarguerite van Yorck ze zien leenen welhaast
aan \Villiam Caxton. 't E.11 zou dan niet te ver„;- onderen zijn ook had die groote en rijke liefhebber eene drukperse gezet in zijn Princenhof,
en c'as hij zelf de uitgever van zijn kaplaans
boek geworden. Wie zoekt er in de Rekeningen
van 't Hof van Bourgonje of er daar in 1465 of
1466 geen onkosten van boekstaven en ander
drukkers gerief gevonden wordt? \\' ij weten toch
reeds dat er u lettersniders .► en .m pril ters m , dat
is drukkers te Brugge varen in 1459.
,

é'rvolgt.

A». I).

•t is cir oO:ii ; cie glim der bruizende ader,
der zee .., ook ijdele zucht.
En peist, op 't wezen
van Maag of vrïend
IImocht ik de gulheid Millinier lezen
olie 'k in een trootwoord vind !

(_), uitverkorene,
0, mensch die ziet,
\, ets gunstig aan den b':ilit eboe ie,
versmaad zijn onheil niet.
Uwe- oogelf streven
in vreugde en t'. e 'll
uvc ziel ter pull), zij vollklen, leven
de niijnc zijn vaal sleeIi *!
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Terwijl ge in weelde
geniet de pracht
van 't licht, dat steeds uw oogen streelde;
mijn hond voor mij houdt wacht.
0, wondre gave,
waar groot en klein
verrukt van spreekt, o licht, gij have,
wat moet ge schoone zijn.
Als uit zal varen
mijn opperste uur,'
dan eerst zal ik het licht ontwaren,
zoo 'k hoop ten eeuwigen duur.
'k Ben blind geboren,
o, gij, die ziet,
beklaagt mijn lot en sluit uwe oorera
aan mijne bede niet.
Junt, eedle vrienden,
eene almoes aan den armen blinden
en God u loon'
met 's hemels loon
V. I). M.

VAN 1[IER EN VAN LLDERS.
ET

Bui ncrv.'ehijlr drukt het volgende verslag van

de uitvoering der werken van M. Frans de Coninck.
Legt dit verslag nevens hetgene ik verledene weke uit
de Gazette vara Brug,,- trok, en gij zult tamelijk igoed ingelicht zijn wegens het concert en wegens de eigenschappen van
onzen jongen toondichter.
— „ Als het de belangen geldt der kunst; maar vooral wanneer de kunst als vertolker vindt een kind des volks, mag men
steeds rekenen op de ieverigste, welwillendste, krachtdadigste
en moedigste medewerking van alle Brugsche burgers. as
Zoo sprak de heer A . Nelis, zondag avond, toen hij, bij het
beginnen des tweede deels van het concert, de zangstern en
zangers alsmede het publiek, namens den componist, in kernachtige taal innig bedankte.
Daverende toejuichingen begroetten zijne woorden en gaven
nog meer gewicht aan de aanmoediging welke Frans I)e Coninck geniet van wegens degenen die waarlijk de kunstbelangen
met hert en ziel genegen zijn.
En deze zijn talrijk, zeer talrijk, alhoewel enen in lijm midden
niet ziet dit #t puik der hoogei e standen , ► dat slechts aanwezig
is wanneer de held der feest min ootmoedig en nederig schijnt.
Gelukkiglijk zijn er prijsbare uitzonderingen ; getuige ervan
de edelmoedige pogingen van den heer Octaaf van Caloen, door
wiens toedoen het langverwachte en vurig gewenschte concert
mogelijk geworden is.
Dus, behalve enkele spijtige onthoudingen, mag de muziekale plechtigheid van zondag avond, eene, ouder alle opzichten,
welgelukte feest heeten.
Omtrent tachtig Brugsche vrouwen, in bont en prachtig feestgewaad, en wier bevalligheid welgeschikt was om de faam der
Brugsche schoongin te bevestigen ; een honderdtal goedgeoefen-

de zangers ; een volledig orchest, waaronder de voornaamste
onzer beste muziekanten en een viertal uitmuntende solisten,
Mej. Herreboudt en MM. Van Langermeersch, Bouchout en
Du Bois, allen trapsgewijze geplaatst op het tooneel-verhoog
van Stads -Schouwburg, vormden het kunst-leger, welke onder
de leiding van den jeugdigen Frans De Coninck, de bijzonderste
gewrochten van onzen talentvollen stadgenoot ging voordragen.
In de zaal, zoowel in de eerste als in de laatste plaatsen, eene
tallooze, aandachtige, ingetogene menigte, ievervol toegesneld
om de kunde des toonzetters hulde te brengen.
Aan het pupitcr, den maatstok in de hand, Frans De Coninck -- niet meer de nederige, bedeesde jongen dien wij
kennen ; de kunst heeft in - hem als het ware eene gedaanteverandering doen onstaan.
Daar, aan het hoofd dezer heerlijke schaar vrouwen en
mannen die, vol vertrouwen in zijne behendigheid, goedgunstig.
op hem blikken; wanneer het plechtige oogenblik gekomen is
dat hij aan gansch Brugge tonnen zal wat, op kunstgebied,. onverpoosd streven en taaien wil vermogen, schijnt en is hij hetgeen hem zijne grondige kennissen toelaten te zijn: een krachtvol,
moedig en hoopvol man, uit wiens oogen begeesterde blikken
stralen en wiens statige en gezagvolle gebaren den incestar
voorspellen.
Het concert begint.
De vervoerende . akkoorden eener feest-niarseh openen (Ie
plechtigheid en geven met eens de maat der bekwaamheid van
den componist onder opzicht van orchestratie.
Een paar liederen, gezongen door M. Du Bois, volgen, waarna de heeren Goetinck, Reyns, Queeckers en De Post Bene fzigci
voor snaartuigen uitvoeren.
Deze fuga wordt door deskundigen geprezen als een stuk
welk een nrae^.tr o niet weigeren zou te oi3derteekenen.
Gespeeld door de vier artisten , zooeven genoemd, hoorde men.
liet in al zijne pracht en kon het naar weerde geschat worden.
Moeielijk ware het om zeggen wat er in het lied van Hiel
# Wel is mijn herte toegedaan u, meest aanstond : de voorbeelclige uitgalming door M. Van Langernieersch, het gevoelvolle
en indrukwekkende der melodij of de prachtige begelei.ling
door het orchest
Nog moeielijker echter ware liet om naar evenredigheid van
verdienste den toondichter en den uitvoerder afzonderlijk te
loven, voor wat aangaat de Romance voor viool, gespeeld door
M. Goetinck; want men vindt er de twee talenten van schepper
en vertolker teenemaal in samengesmolten.
Van n Hálletoren u hebben wij reeds gesproken toen, in het
Davidsfonds, Frans De Coninck voor het eerst een orchest
bestuurde : de begeleiding was wat min . stemverdoovend
dan bij de laatste opvoering en het geheele heeft er veel bij gewonnen.
De ti Aanroeping ii voor snaartuigen getuigt van de buigzaamheid des talents van den componist, die ernstig, statig,
vervoerend, verleidend en ontroerend muziek met evenveel ge..
mak en geluk voortbrengt.
Na de fuga die met reden als het merkweerdigste punt van
het programma beschouwd wordt, komt een stuk .van gansch
verschillenden aard, het Agnus Dei, welk voor Frans De Coninck de eerste plaats, met eenparigheid van stemmen verwierf,
tijdens den voorloopigen wedstrijd van den prijskamp van
Rome, over twee jaar.
De toondichters, die kerkmuziek schrijven, en die dit Agnus
Dei hooren of als partitie lezen, mogen vrij wanhopen ooit iets
dergelijks te maken, want het is bijna onmogelijk treffender,
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over de plechtigheid te maken, doch al te breedvoerig, volgens
de plaats waarover wij beschikken, is reeds ons schrijven.
Vergeten wij echter niet eene welverdiende lofspraak toe te
sturen aan het inrichtings-comiteit en vu el voornamelijk aan den
heer Van Hoestenberghe, op wiens voorstel de Vlaamsche
Broederbv,zd het initiatief nam der opvoering en die zelf sneer
dan iemand gewerk t heeft om de onderneming te doen gelukken.
Laat ons dus eindigen met de melding dat de gelukkige en
gevierde componist verscheide schoone kroonen en geschenken
ontving van wegens de deelnemende muziekanten, den Vlaamsc•ken Broederbond en het Davidsfonds, en dat zijne moeder,
veenende van geluk en aandoening lij het aanschouwen haars
gevierden zoons, met eenen prachtigen bloemtuil vereerd wierd.
Schep nu maar moed, Frans de Coninck ; de plechtigheid van
Zondag avond heeft u bewezen dat Brugge met een aandachtig
oog uw streven volgt.

verhevener toonen te vinden en juister de gevoelens te begrijpen,
in die aanroeping besloten.
Daarmede eindigde het eerste deel van 't concert.
Na eene wandeling in de warmzaal, ter gelegenheid der feest
verlicht, en waar een kwartier uurs de schitterendste menigte
schilderachrig en oogverrukkend wemelde, hernam de plechtiglicid door de aanspraak van den heer A. Nelis, welke wij hooger

-

meldden.
Alsdan zong mej. Herreboudt een w Meilied H, voor de omstandigheid gedicht door M. 11. Vuylsteke-Knockaert en uit
erkentenis aan de dames, door den held der feest, opgedragen.
Maar het grootste stuk, datgene welk tot de feest aanleiding
gegeven had, was de cantate « Het Scheppingslied n, bekroond
gedicht van Karel Bogaert, door Frans De Coninck getoonzet
voor den prijskamp van Rome in 188.
Wij zullen er geene uitgebreide. beschrijving van geven, de
vorige artikels, verleden week verschenen, reeds tamelijk breedvoerig erover handelende.
Vergenoegen wij ons met eenige opmerkingen, en de verklaring dat de vertolking des gewrochts met de meeste gezament-

Ga voort in den moeielijlcen, roemvollen strijd der kunst, en
mochtet gij welhaast uwe geboortestad tot eere strekken door
het behalen van eenen schitterenden zegepraal. V.
1)aarrnëe weten de lezers van R. v. I1. nu tamelijk wel wat
er op 't concert te zeggen valt, hoe de kunstenaar dient geschat
te worden, en hoeveel de uitvoerders en inrichters eere halen
van hun werk. Daarom ook en zal ik geen verdere verslagen
van de feeste meer drukken : 't ware te vele voor R. D. II., die
niet gestadig met 't zelfde mag bezig zijn.

lijkheid, uitdrukking en gevoelen geschiedde.
Dit moet niet verve onderen, want met een choor zooals dit v an
zondag samengesteld was, niet een dergelijk orchest, met zulke
solisten, was het onmogelijk geene voorbeeldige uitvoering te
bekomen .
Een der best gelukte deden der cantante is het eerste
recitatief waarin de doorkruising en herhaling van verdoofde
akkoorden onvrijwilliglijk aan nacht en duisternis doen den-

IE weet er mij te zeggen wat er nog op cie Bouverie
poorte stond benevens (le twee verzen die ik hier
drukke?

ken.
Zeer goed gevonden zijn de toonen eies kreets n Grensloos is
mijn rijksgebied u en uiterst lief klinkt het zachte, welluidend" : 88 Zal er nimmer licht en leven....
.Uit lied, afzonderlijk uitgegeven met klavier-begeleiding, zou
als romance, den grootsten bijval. genieten.
1 let volgende der cantate, tot aan den choorzanb der nevelgeesten, kan min voldoende voorkomen ; het dichtstuk heeft er
overigens min kleur, al brengt er de toonzetter, zeer gepast, eene
herhaling in van het to Grensloos is mijn rijksgebied. n
.t.,aat ons hier, tusscheni haakjes, iets vragen : Hoe vond de
i)ft:cieele vertaler middel ons den volzin !# Dekt niet uw duister
den glans van Gods oog? u aldus in het fransch over te brengen:
N F:t voile de Dien la face odieuse ' ► 9

P, ta bont, [1111:e c'r.:1rSa fait 1'c'g/iaitte Philij' po
y1.rrctrs mier ta fitit dC Croescr• praetor ;•e;ente.

Die poorte, gebouwd in 1367, wierd gesloten ten gevolge van
't verraad waarin Philip de Goede schier aan den hals kwam,
in 1437. 'laar, in 1452. vergunde c.le hertog de opening van de
poorte. Men zegt misij dat de puingin van die poorte in 't begin
dezer eeuw nog te zien waren; maar dat er in lateren tijd eene
andere gebouwd was enievens. 't Was op deze dat 't vers' van de
Croeser stond. 'k En zie daar niet geheel klaar in. Daar zijn er
wel onder mijne lezers, meer gevoorderd in jaren, die dit zullen
beter weten. Verzoeke spoedige antwoorde daarop : 'k hebbe
dat noodig te weten.
ooR het schooljaar 18$r-1882, waren er als leerlin-

Het zingen der nevelgeesten niet het plotseling ophoudend

gen der muziekschool a angeteekend 167 jongelingen .
en 15o nieisjes va),. sic . inglrs-;en : 12 voor harmonie
en contre-punt; 12 voor piano, 6 voor de hoogere zanglessen;
5 voor Ruit ; 3 voor hobo ; 8 voor clar inette ; 3 voor basnon ; 12
voor hoorn ; 4 voor trompet ; 1 t voor troml)nne en andere
sleutelspeeltuigen ; 47 voor viool en altu ; to voor cello ; 3 voor
bas-viool ; 13 voor e ivatuor ; b voor gezanmentli jk nunziek ; 23
voor symphonie. -- Te zamen 497 lterlirgcn. Dat is een schoon
getal, en 't geeft getuigenis van den kunstzin onzer bevolking
en van tien ijver der bestierder en meesters der schole.

slot-akkoord, is voortreffelijk.
terl;%% - eerdig is ook Gegroet liet licht n en vervolgens (te
striici.
Daarna komt wat snel, in evenredigheid van liet overige, het
beschrijve ► (Ier natuur-ontwaking en de Cantate sluit niet de
herneming en voltrekking des choorzangs u (:.;-egroet het Licht.
1)e dichter heeft zich niet veel moeite gegeven om het slotchoor te schrijven; het is zeer kort, en te recht mocht uren

vreezen (lat de componist ook te kort ofwel, door cie herhaling,
vervelend zou zijn.
Gelukkiglijk heeft Frans De Coninck zooveel verscheidenheid
cn afwisseling gevonden, dat dit choor eene wc cerdige bekrooning is v in het geheele der Cantate.
} etgeen het gezamentlijke der feest onwederlegbaar bewees,
is (lat al het muziek welk"men erin vernam, de vrucht is van
eigen w^'erk en vinding ; niets is afgeschreven of geluisterd ; oergens u:ttdekt men wat men reeds elders hoorde , alles is er
nieuw, schoon, grootsch en als bestempeld niet het kenmerk
der zuiverste oorspronkelijkheid.
Nok; "cel zouden wij snoeten zegge.: om een volledig verslag
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E schilderstukken van liet museum van Sint-fans.
Hospitaal eierden in 1851 (Io.• 3917 l^c;rsoonen
.\1). 1).

i
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UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.
LE MUSÉoN, Tome II - nu 2. Wij bemerken o. a:
II, I'arrtre vie dans la rnythologie scandinave, par E. Beau-

vois. Het geloove in de onsterfelijkheid der ziel was diep in den
geest der oude volli eren van 't Noorden geworteld : hunne
overleveringen en hunne godenleer waren van die leering doordrongen en 't gedacht dat zij hadden van 't ander leven vindt
ge uitgeleid en voorengehouden in de Edda van Snorra Sturluson. Heeft Snorra die leering uitgevonden, of heeft hij- de
overleveringen van zijn heidensche voorvaders verzameld ? Dat
hij de overleveringen geboekt heeft die van ouds en eeuws onder
cie Germanen verspreid waren, bewijzen de aanteekeningen der
Romeinsche geschiedschrijvers aangaande de Germanen alsook
de godsdienstige gedenkenissen die cle oudheidskunde ontdekt
heeft. De schrijver had er mogen bijvoegen dat het geheugen
van het aloud avergeloove der Germanen, bij hunne afstammelingen vooral in Vlaanderen, in menigvuldige sagen en bijgeloovigheden tot heden bewaard is gebleven : boe zou ons volk
die overleveringen bewaard hebben , waren zij door Snorra
uitgevonden en waren zij het gemeene erfdeel niet der Germaansche volkeren
2° Cyrrrs. C.'onc losion, par C. de Harlez. Na een langen pennestrijd is het vraagpunt wegens Cyrus hierop uitgekomen:
Was Cyrus, Persiaan van afkomste en naarkommer van den
Persiaan Achémenès, ten tijde van de veroveringe van Babylon, en zijne drie koninklijke voorvaders waren zij enkelijk
koningen van Ansan; of wel bezaten zij in Persenland eene macht
nogtans niet geheel onafhankelijk 9 De tegenstrevers moeten
beweren dat de Achéméniden eerst Susiana overmeesterden en
daarna Persenland veroverden. Van die onmogelijke gebeurtenis en is geen de minste gedenkenis in de geschiedenis bewaard.
Al de volkeren van Asia getuigen dat het groot Asiatisch rijk
door eenen Persischen koning gesticht wierd en dat zij door de
Persianen overweldigd wierden. Cyrus getuigt zelve dat hij
Persiaan is, in zijn bevel ten voordeele van de Joden, door zijn
grafschrift en zijnen keus van Persenland voor. zijne begraaf.
plaatse. Cyrus is leenman van Astyages : 't is als koning van
Persenland. Cyrus, koning van Ansan, 't gene men voor
Susiana neemt en kon geen koning van Persenland worden en

Mediën veroveren.

par les historiens les 'plus anciens. Ce n'est pas sans raison,
qu'un des meilleuis et des plus anciens historiens a remarqué
que c'estoit une faute inexcusable que d'avoir pris confiance
dans la foy des Francois, puisqu'ilz ne la faisoient .servir que
pour leur convenance, et qu'elle n'estoit gardée que pour le
temps qu'ils ne se croyoient pas en estat de la rompre. Tous
les princes de l'Europe l'ont reconnu en différentes occasions;
et il n'y a pas de traitté fait entre l'Espagne et la France,
quelque advantageux qu'il leur ait esté, qu'ils ne l'ayent violé,
quand ils out cru avoir assez de forces pour le rompre. #
H. S.

\VAAR ''.l' VLIEGEN \VII.'1'.

u Lijk God in V rankri j k, zegt men ; en velen
weten niet hoe die spreuke opgekomen is. 'k Vind
er hier een andere in R. D. I-1., III. 200: «'t Vliegt
veel stroo naar Vrankrijk ! ii De boeren van
Belleghem zeggen dat als de koude en oostersche
wind langen tijd over de akkers snijdt, en aldus
den graanoogst op niet brengt. Daar schijnt
naar Vrankrij k st 't zelfde te bedieden als
I* verloren ii : a 't vliegt veel stroo verloren
stroo voor koorn, tarwe, rogge gez:.eid. Wie ;reet
er mij nog spreuken die beide gezegden kunnen
uitleggen ; en mij doen zien of ik goed geraden
heb?
AD. D.
S,
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Eene vrouwe-maarte, is eerre maarte die huis
houdt gelijk de vrouwe zelf, uwe gou ernante.
Gehoord te Vlamertinghe.
In roozemuiten uitvallen.. Gehoord te Poperinune rose. JJfu tt n, van
de vogels, is de pluimen verliezen.

ghe. S'effeuiller comme

COMPTE-RENDU DES SÉANCES DE LA COMMISSION ROYALE

Tome XIe — Ir Bulletin. Wij bemerken o. a:
i" lust;=llativra d'rtn membre effec•tif. N Par arrêté royal du
5 Janvier M. Gilliodts-van Severen, membre suppléant, a été
nommé meinl)re effectif, en remplacement de 11. Poullet. M. le
président I'installe en cette qualité. * Dat is eene welverdiende
hulde.
24' Ra/port annael. De geschiedschrijvers die over de omwenteling der zestiende eeuw gehandeld hebben spreken weinig
van den invloed van Engeland in al die beroerten. Om de
stukken te verzamelen aangaande die wederzijdsche betrekkingen tusschen Engeland en de Nederlanden, waren er lange en

D'HISTOIRE,

lastige opzoekingen noodig : M. Kervyn de Lettenhove heeft
die taak op hem genomen, de rijke verzamelingen van het
Record Office en het British Museum te Londen doorzocht,
de archiven . van het koninkrijk tot Brussel, de keizerlijke
archiven van Weenen en de koninklijke archiven van Simancas
geraadpleegd. Al de gevonden stukken worden volgens order
van dagteekening uitgegeven.
30 Communications. La conférence -de Francfort-sur-le -Mein
et le duché de Luxembourg en 1681 et 1682. In de gedenk •
schriften lezen wij : N La mauvaise foy des Francois reniarquée
.

* In het nieuw muziekmagazijn van Gerard t'lietirrck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek lekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sage van Groeninglie-velt
en dèr 'ijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook°wenden : want men is er te trouw ge• diend aan gematigde prijzen.
,*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den Ti. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. I-1
blijft den Uitgever voorbehouden.
Boekdrukkerij A. Dz ZI'TTERE-VAN XERSSCHAVRR.

e uiteer woont in be
fQet óeab BerfcfJt;nt aePe 'aEerba^e.
ffiart'aftraat. z, te IBVU«CC-10C46, op SooeEjattb te óeEafett : Soor
?$efgeneattb 5 fr ank ; dooc Buítenfanben ben pofípríje erBíj. (den
kan ín(cfríjS¢tt Bíj aC be Iboftmeefter6 '6 fanbs.

Ac13ttjenfte Saar.
1•f

£cvbc 'onbagt na Cín'vcn.
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DAGKLAPPER.

AAR is zoo vele te drukken vandage.
dat de dagklapper noodzakelijk moet
ingekort worden.
Zondag, 3 Juni 1883, derde na Cinxen. Evangelie van 't verloren schaap en de verloorne
drachme. Deze vergelijkenissen, bij den heiligen
Lukas, XV, dienen als inleiding tot deze van
den verloren zoon, een der schoonste verhalen
van het Evangelie, zelfs onder letterkundig
opzicht. -- Sinte Chlothilde, koninginne van
Vrankrijk, sterft, 't jaar 545. Sinte Chlothilde
wordt dikwijls verbeeld knielende voor 't graf van
sint Maarten, te Tours, waar zij , na de dood van
haren man, koning Lowig geweken was ; zij
bad somwijlen geheele nachten voor de reliquie'n van den wonderdoener. Dikwijls ook, in
't achterplan van hare verbeeldingen ziet men
den slag van Tolbiac, waar Lowig zoo wonderlijk, dank aan hare gebeden, door den Heer
beschermd wierd, op den weg gebracht der
bekeering tot het Christendom, en welhaast de
eerste christene koning van 't kerstendom wierd,
gedoopt zijnde te Riemen door sint Remi. Heur
name bediedt , schitterende goedheid « of misschien wel • schitterende zegepraal. N Zij draagt
ook somwijlen eene kerke, zoowel omdat zij als
de stichtster der Kerke in Vrankrijk mag aanzien
worden, als om de stichting die ze deed met
haren man van de sint Pieters- en Pauwelskerke
te Parijs, die nu. sinte Genoveva heet, en om

deze van 't klooster der Andelijs dat zij zelf deed
oprichten. Op hare rijve, waarvan de Bollandis-

3 3ïunj 1883.

ten spreken in hun eersten boek van Juni, bladzijde 293, was zij verbeeld met eene fonteine die
uit den grond sproot nevens hare voeten. De
legende vertelt dat binst den bouw der abdie der
Andelijs, de heilige onder haren zegen eene waterbronne in wijnfonteine " deed veranderen, tot
troosten verkwikking der werklieden die aan den
bouw bezig waren. -- Maandag, 4. Zalige Eva,
van Luik. Dijsendag, 5. Sint Bonifacius,
aartsbisschop van Mentz, gemarteld, 75 5. - Onthoofding te Brussel van graven van Egmont en
van Horne, 1568. — Woensdag, 6. Sint Norbert,
bisschop van Maagdeburg, stichter van • Premonstreit, sterft 1 134. Donderdag, 7. Sint Robrecht,
abt van New-Minster, in England, I 159. De eerbiedweerdige moeder Anna a sancto Bartlaolo,weo, Carmelitesse. — Vrijdag, 8. Sint Medard,
bisschop van Noyoen, 55. Zaterdag, 9. Sinte
Primus en Felicianus, martelaars. Sterfdag te
Mechelen, van den doorluchtigsten heer Humbrecht Willem a Precipiano, eerst bisschop van
Brugge, dan aartsbisschop van Mechelen, 1711.

AD. D.

BREIDELFEESTEN.

E Gemeenteraad van Brugge heeft
onlangs bezig geweest met de Brcidelfccstcn. Dat gaf aanleiding tot eenige
woorden in de gazetten. De Voorzitter der Breidel-Commissie, die altijd zijne oogen en zijne
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ooren openhoudt, zoo 't staat en dient te zijn,
schrijft daarop den volgenden brief aan 't Bur-

gerwelzijn:
BRUGGE,

den 24 Mei 1883.

YVaarde Heer Opsteller,
In uw nummer van Igden dezer lezen wij, aangaande de Breidelfeesten, een artikel vol goede
gedachten over de zaak en hoogst welwillend
ten opzichte onzer Commissie.
Evenwel vinden wij er eenige onvrijwillige
misslagen in welke wij, in het belang onzer onderneming, noodzakelijk oordeelen niet langer
te laten bestaan:
I. Gij zegt dat onze Commissie aan het Stedelijk Bestuur gevraagd heeft.
Of de Stad het ontwerp eens historischen
stoets goedkeurt.
u 2° Of, in geval van inrichting eens stoets,
de stad een hulpgeld zou verleenen aan iedere
deelnemende Maatschappij
Het eerste punt is nauwkeurig overgebracht.
Het tweede is verre van onze gedachten te
vertolken.
Immers, in onzen brief van 22 November 1882
staat letterlijk het volgende:
u 2° Of gij van zin zijt toelagen te verleenen
n aan de Genootschappen welke aan den stoet
zouden deel nemen, zinde echter wel verstaan
II

1

II

. 18

S,

N

0

II

dat liet kier enkel geldt van een grondbeginsel esa DAT TIET BELOOP VAN IEDERE TOELAGE SLECHTS BEPAALD ZAL WORDEN WAN-

ii NEER DE MAATSCHAPPIJEN, NOPENS HARE
u MEDEWERKING IN DEN STOET, EEN OMSTAN,

u I)IG BESTEK EN EENS PEGROO'I'ING INGE-

m DIEND ZULLEN' ILEBBEN. u

Gij zult het dus erkennen, Heer Opsteller,
wij zeggen nergens aan iedere Maatschappij,
en niets laat veronderstellen dat, zooals gij liet
vermoedt, wij eens zouden gedacht hebben aan
het uitdeelen van gelijke toelagen en, nog veel
minder, dat wij hulpgelden zouden laten verleenen om iets in te richten dat s' onbeduidend of
alledaagsch zijn zou.
En, om alles in eens te verklaren, dusdanig
zijn onze inzichten nopens de zaak, inzichten
welke wij, in onzen brief van 22 November, zoo
klaarluidend aangeduid achten als de gewone beknoptheid der ambtelijke schriften het
toelaat.
Zooliaast liet Stedelijk Bestuur liet gedacht
van den stoet goedgekeurd zal hebben, en daarbij
11

het grondstelsel aangenomen van geldelijketusschenkomst in de inrichtingskosten van denzelven, dan roepen wij de Maatschappijen bijeen,
geven haar de vereischte "uitleggingen over het
bedoelde punt en noodigen ze uit ons een voorloopig ontwerp te laten geworden van hetgeen
zij voornemens zijn in den stoet te verbeelden.
Deze ontwerpen door ons ontvangen en onderzocht zijnde, stellen wij ons weder in onderhandeling met de genootschappen, trachten alle
dubbele bedieningen te vermij den, alle leemten
te vervullen en bewerken de zamensmelting,
voor wat den stoet betreft, van de Maatschappijen die niet machtig of talrijk genoeg schijnen
om alleen iets daar te stellen dat uu voortreffelijk
en uitmuntend uu zij.
Dit alles geregeld, bidden wij de kringen hunne begrootingen en bestekken op te maken, ze
aansporende om zooveel mogelijk op eigen kosten te werken (' ), aanspraak makende op hunne
vaderlandsliefde en latende uitschijnen dat, ten
minsten in geval van gelijkheid in verdiensten,
de prijzen want er zullen er werkelijk uitgeloofd worden bij voorkeur zullen toegekend
zijn aan de Maatschappijen die zich meest op
eigene krachten gesteund zullen hebben.
De begrootingen en bestekken door de Genootschappen opgemaakt zijnde en door onze Commissie onderzocht, wordt alles tot het Stedelijk
Bestuur overgezonden en dan, maar slechts dan
zouden de verschillige toelagen gestemd worden en liet beloop er van vastgesteld.
II. Volgens het verdrag gesloten tusschen
liet Stedelijk Bestuur en de Breidel-Commissie
is laatstgenoemde gelast met het voorbereiden
van een volledig programma van al de feestelijkheden welke ter gelegenheid der inhuldiging
plaats zullen hebben.
Er zullen dus niet feesten zijn van de BreidelConimissie en feesten van de stad, maar een geheel en doelmatig verbonden samenhang van
plechtigheden, waarin natuurlijker wijze eene
nijverheidstentoonstelling en nog meer andere
tentoonstellingen van den beginne af, en vèèr
alle vreemde in-of raadgeving begrepen stonden.
Aan het bedoelde Programma werkt onze
Commissie druk en zorgvuldig, en wanneer hetzelve veropenbaard wordt. zult gij wellicht erkennen dat er niet te veel aan ontbreekt en dat
i. Reeds kennen wij Maatschappijen die een bijzonder fonds
voor de Breidelfeesten inzamelen en dus áeene officieele toelage
zullen begeren.
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uwe aanwijzing eener geldsom van go,000franks,
ten zachtste genomen, voorbarig was.
Maar eenigen tijd is ons nog onontbeerlijk tot
het voltooien van ons werk en, daar de historische stoet juist dat deel der feestelijkheden is,
welk de meeste en langdurigste voorbereidselen
vereischt, hebben wij -- zooals wij het zegden
in onzen. voorberoepen brief van 22 November
11. over dit punt afzonderlijk en voor alles
de goedkeuring gevraagd van het Stedelijk Bestuur en, om gelijke reden, durven wij verhopen
dat die goedkeuring zich niet langer meer zal
laten afwachten ; want uit de bovenstaande uitleggingen alsook uit de gewone handelwijs onzer
Maatschappijen welke, wel ten rechte, begeeren
in haar midden al wat zij ondernemen grondig
op voorhand te bespreken, kan men gemakkelijk begrijpen dat geen tijd meer te verliezen is
op dat tegen Juli 1885 de stoet ingericht kunne
worden op eene wijs die pasre op de verdiensten
onzer Helden en op de aloude faam onzer stad
in zaak van feestelijke plechtigheden.
Wees zoo goed, Waarde Heer, dezen brief op
te nemen in uw Nummer van Zaterdag 26n dezer
en de uitdrukking te aanveegden van onze beste
gevoelens.
NAMENS i)E COMMISSIE:
De Voorzitter,
A. COPPIETERS, advt.

DC 2de SClirifc!er,
E. JANSSENS.

Den Heere Hoofdopsteller van het Burger-

Welzijn, Brugge.

MARC GHEERAERTS EN ZIJNE KAARTES:
VAN BRUG=GE.

kent de kaarte van Brugge,
geteekend en op tien koperen platen
gesteken door Marc Gheeraerts. De
oude afdruksels van die kaarte zijn zeer zeldzaam
geworden. Zelfs en gebeurt het niet dikwijls
dat men afdruksels kan koopen van de uitgave
die M. Bufia te Brussel deed aftrekken van de
platen die nog alsan op 't stadhuis bewaard
worden.
Die kaarte is een kostelijk gedenkstuk van
ons oud Brugge. Geteekend in i 562, dus voór
dat de geuzen hunne razernij in onze stad kwamen uitwerken, is zij een waarheidsprekende
getuige van 't bestaan van vele dingen die alsdan
EDEREEN
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verdwenen zijn. Daarbij, die kaarte en geeft
niet aleenlijk liet grondplan der stad, maar zij
geeft het gezicht van de gebouwen. Niet eèn
torreken, of 't staat er op in zijn gedaante. Op
die kaarte kan men met de oogen wandelen door
de straten onzer stad, drie eeuwen achteruit.
Dat is een zeer aangenaam tijdverdrijf voor
Bruggelingen en voor dezen die onze stad goed
kennen. Maar 't is een nuttig werk ook voor
deze die onze openbare gebouwen moeten herstellen, en daar is menige lesse in te nemen voor
de bouwmeesters die nieuwe bouwwerken moeten
optrekken. Met zooveel zorge is die kaarte
gemaakt, dat men er de huizen kan tellen, hun
gedaante met het vergrootglas waarnemen.
't Is dan een goed gedacht geweest van M.
Beyaert-Storie, als hij aan stad gevraagd heeft
om een nieuwe uitgave van de oude koperplaten
te mogen trekken bij M. Van de Vyvere-Petyt;
en 't is een goed werk geweest van de stad als
zij dit toestond, Nog beter is 't dat die kaarte
nu voor 12 frank in bladen te krijgen is ; 't gene
maakt, dat ze iedereen kan koopen, en dat men
ze in een spacem kan leggen om ze bij stukken
te aanschouwen en te studeeren.
Het eerste gedacht van zulk eene kaarte te
maken, nam de stad op in 't jaar 1560.
De te Secrete resolutie Bouck wande Burg /i-

meesters ende schepenen der stede van Brugglee,
behelzende de j aren i 557-1 565, bevat de volgende
aanteekeningen dienaangaande. Eerst, op folio
1 63 recto.
Den vjen Maerte 1560. Cai ta ciuitatis Brugen. Eadem es
ghelast meester Gillis Wijts te doen steken de quarte deler.
stede van Brugghe bij Guillarne Filuus Tantwerpen, hem belovende te gheveii vijf pond gr. behoudens dat hij der stede zal
laten xxx exemplairen ende dat hij sal twatere van Brugghe
tot Sluus maken van meerdere breede ten fijne dat men mercken
mach de goede navigatie, expresserende de speye met de versch
ende zoute vaert, ende aughaende de wapenen mijn heeren
zullen daerop delibereren, daertoe hem mr Gillis ghegheveii es
die vorseide quarte.

Zoo men ziet, lag het gemeentebestier met
achterdenken dat men hadde kunnen peizen
dat de Suene verzandde en dat de zeeschepen
niet gemakkelijk naar binnen kosten komen.
Daarom wordt er wel gezeid aan den Antwerpenaar die de kaarte moest steken volgens de
teekening die hij zeker ingeleverd had, ii dat
het water van Brugge tot Sluis van meerdere
breede moest gemaakt worden, ten fijne dat
men merken mag de goede navigatie. N Hij
moest ook goed de vaart met versch en deze met
zoutwater #t expresseeren v. De zeeschepen nog-
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Lans en kwamen alsdan te Brugge niet binnen,
zoo sommigen beschrijven, met vele dichterlijkheld, maar met weinig waarheid. 'Immers aan
den 'ingang der stad was de Damsche vaart, die
de voortzetting der Suene was, met een steenen
brugge gesloten. Damroe was de haven dan van
Brugge en in den tijd van den grooten bloei van
den koophandel in onze stad, moesten de koopwaren te Damme in binnenlanders overgegoten
worden, om van daar naar Brugge in zulke
schuiten en koggen gebracht te worden. Dat
schijnt toch bij 't zien van de waterwerken op
Marc Gheeraerts kaart.
Zoo 't maken der kaarte was aan meester
Gillis gegeven en besteld.
Wat er tusschen kwam en weet ik niet. Wilde
de Antwerpenaar misschien niet meédoen om
de goede navigatie u naar Brugge u te expresseeren a en 't zoutwater tot te doen onderscheiden, ten minste op 't papier... , toch is 't genoeg en zoovele dat in denzelfden secreten resolutie boek, op 27 Juni, 't zelfde jaar i 560, folio
174 verso, te lezen staat als volgt:
Ii

a Marcq Gheeraerts, scildere, es gheconsenteert dese stede te
bewercken ende doen snijden, hebbende octroy van 'hem te
gheven xx 9 gr., hebbende voor 't collegie xl quarten, zesse
ghescildert voor scepenen van dese stede ende toecommende
wet, ende de x f6. te gheven als hij beghonst sal hebben, ende de
rente alst vuldaen wordt ende de xl quaerten ghegheven. u

Daarover staat er ook in stadsrekening over
156o-6i het volgende, op folio xcvj, verso: .
# Marc Gheeraerdts me schilder dien byden college van
schepenen besteidt es te beworpene ende snijdene de charte
van deser stede midts de somme van xx 1. gr. hier ouer ter
payemente. xl. gr.

De schepenen en raden, zoo men ziet, en vergaten henzelven niet ; maar ze deden gelijk 'de
pastor, ze zegenden henzelven vooren : stipuleerende immers dat meester Gheeraerts veertig
exemplaren waarvan zesse geschilderd zou leveren voor schepenen en raden van deze en van
toekomende vernieuwing der wet — ze zorgden
zelfs voor hunne opvolgers. Hij ging voor
zijn loon twintig pond grooten krijgen, tiene te
betalen als hij begonnen zou hebben, en tiene als
't werk voltrokken was en de veertig kaarten
voor de heeren van de wet geleverd.
't Is dan meester Gheeraerts, die belast wordt
de kaarte te bewerken en te steken.
Meester Marc Gheeraerts was zoon van Egbert, die schilder was te Brugge. Hij werd als
leerknape aanveerd in 1558 en betaalt, volgens
artikels i en 2 derkeure, gelijk de schilderszonen.

Hij heeft in i6i8 Brugge verlaten en is naar
.
Londen gaan wonen.
Wij en hebben algelijk maar eèn van zijn
schilderwerken bewaard ; en nog en is 't geen
stuk dat van hem aleen is, te weten de groote
luiktafel, die tenden Onze-Vrouwekerke hangt-,
bij de deure al 't Hospitaal. Die groote
luiktafel wierd besteld door Machriete van
Oostenrijk aan Bernaard van Orley en was
beschikt om gehangen te worden in de kerke
van Bourg-en-Bresse. Vobr dat zijn werk af was,
kwam Bernaard van Orley te sterven. Marc
Gheeraerts wierd alsdan belast dip schilderie op
te maken, en hij aanveerdde 't bij contract geteekend den t6 Juli 1561. De kinders en erven van
Bernaard van Orley wierden 286 pond tornoois
betaald, en Marc Gheeraerts kreeg 228 pond :
zoo dat hij nagenoeg den helft van 't werk gedaan heeft.
't Middenpaneel dezer schilderie verbeeldt de
kruising van ons 'theere. Op de luiken staan : de
doornenkrooning, de kruisdraging, de afdoening
van 't kruis en de nederdaling ter helle. Boven
't eerste dezer vier verbeeldingen, is er een engel die den wapenschild draagt van Isabelle de
Bourbon, de moederlijke grootvrouwe van Machriete van Oostenrijk; boven 't vierde een engel
met den wapenschild van 'Marie de Bourbon,
Marchietens moeder. Al buiten : de wapenschilden van Bougonje, Bourbon, Duitschland en
Portugaal.
Deze schilderie is zwartachtig geschilderd,
hard en kloek, maar wat te somber van coloriet.
De schilder heeft er schier misbruik gemaakt
van 't gene de Italjaanders chiaro' scuro heeten.
De figuren hebben 't edel voorkomen niet van
deze die onze oude meesters schilderden. Zij
doet ons Marc Geeraerts aanzien, voor zooveel
het mogelijk is met een schilderie, waaraan een
ander schilderde, en die hersteld wierd, als een
zeer eigenaardigen schilder.
Hoe dit schilderstuk naar Bourg-en-Bresse
niet en ging, en weet ik niet; maar het wierd
op den hoogen autaar
Onze-Lieve-Vrouwe
gezet, waar het de geuzen deerlijk schonden. De
kerkmeesters deden de luiktafel daarna herstellen, in 1589, door Frans Pourbus, den. jonge, en
betaalden hem over dit werk de somme van
37 pond 6 schelen 8 deniers grooten. Die somme
bewijst dat de schilderie zeer mishandeld geweest
had.
Binst dat hij aan die schilderie aan 't werken
was, begon Marc Gheeraerts is de gelegentheid u

in
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der stad te bewerken in i 56o zelf, in 't jaar zelf
dat hij de overeenkomst, aangaande de kaarte,
maakte met de schepenen en raden. Immers in
de rekeninge over 1561 -62, folio xciiij, verso,
staat er dat er hem reeds tien pond betaald waren
in de rekening over 't voorgaande jaar:
Marc Gheeraerdts de weicken beuoorwaert es te druckene de
gheleghenthede deser stede voor xx 1. gr. danof de x 1. gr. hem
1etaelt zijn byder voorghaende rekenynghe folio xcvj verso,
Rest hier bet. x 1. gr.

Daar bleef hem nog tien pond groote te ont=
vangen. Maar, zoo 't gaat, daar komt altijd een
steertje. Dat vind ik in den secreten resolutieboek, op folio 222, recto, onder date van 12 september 1562, 't jaar dat de kaarte voltrokken
wierd, en met het jaartal van 't welk zij geteekend
staat.
Tcollegie heift noch gheconseiiteert Mr Marcq Gheraert,
schildere, om tmaken van de quaerte deser stede de somme van
sesse ponden bouen de xx 16. gr. te vooren belooft.

Daarover hebben wij verderen uitleg in stadsrekening over 1562-63, folio xciij, recto, waar te
lezen staat:
Marcq Gheeraerts ; Mr schildere, gheschildert hebbende de
iluarte van dese stede voor eene gratuiteit hem toegheleyt voor
tby stellen vander inscriptie vj 1. gr., voorts vier quarten ende
ufgheset iij 1. gr. voor tbeslaghende yserwercq van eene hanghende in tschepenhuus x s. gr. Ende voor zeuen andere quaerten ij 1 . vj S. eiij d. grooten, es tsamen xj 1. xvj s. viij - d. gr.

Zoodat, in plaats van 20 pond grooten, zoo
eerst beproken was, meester Gheeraerts voor
zijn werk, voor leveringe van nog eenige afdruksels boven 't vastgesteld getal, voor 't zetten
van eene # inscriptie o op de kaarte, en voor
't ijzerwerk van de kaarte die in 't schepenhuis
of stadhuis hing, nog elf pond grooten en oneffen
kreeg ; 't gene den onkost van graveeren enz.
dezer kaarte ten laste van de stad bracht op
eene somme van 31 pond grooten, 16 schelen en
8 deniers.
Ook had de stad redens van te vrede te zijn
van Marc Gheeraerts 'erk. Hij had het met
groote zorge uitgevoerd, en had neerstig moeten
werken, om alzoo tusschen J uni t 56o en september i 562 geheel de stad tot in zijn minste bijzonderheden te teekenen, en te etsen op ko-

per. Daarbij hij had goed de zee getoogd met
heure wilde baren, schuimende Dammewaart,
bewoond door dolphinen en blazende haaien en
dragende de groote schepen die weleer den rijkdom naar Brugge brachten, maar in Marc
Gheeraerts tijd zoo groot op 't papier moesten
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staan omdat ze van dan af kleene moesten zijn
om tot aan Damme te geraken.
Van Marc Gheeraerts kopergravuren zal ik
wel een ander keer spreken.
AD. D.

MMIJN DAGBOEK.

VerVoig van blad;. I83.
Vier, vuur, (feu) ook . axnngrène. Het vier is
in zijnen arm gekomen. St A ntoniusvicr, (Eresyp le gwigreneztsc of cizarbo heuse).
-

Sint Antonius wierd eerstmaals aanroepen
tegen het vuur der helle en 't verken . dat bij hem
afgemaald wordt, verbeeldt ongetwijfeld den
duivel op iv-ien• hij zegepraalde.
De legende van de temptatie van Sint Antonius
is stijf vermaard. De Beugel'. en Teniers'en
hebben allichte door hunne eigenaardige tafe.reelen nnedeáeholpen om die verinaardlh^id uit
te breiden. 'Men moet ook bekennen dat de
inbeeldi gskracht luttel of zelden verder wierd
gedreven. 't Is waar nogtans dat de Legende
der Heiligen eertijds een volksgemeene boek
placht te zijn en 't was daarom niet te slechter,
't is waar ook dat Sint An tonius tot heden op
verschillige plaatsen van Vlaanderen gediend
wordt.
In de XIXe eeuw schijnt liet overtollig van de
Heiligen voor doctoors te houden, men zegt het
ten minste, en zekere standen of persoonen hebben er interest bij. De X I Xe eeuw wilt op de
wetenschap aleene steunen. Eilaas, 't is al een
flauw bescheed ! Loochene;i dat men niet uitlegt.
En in den grond wat legt die groote wetenschap
wel uit ? Zij bestatigt feiten en 't is ai. 't Is vele,
zoo ge wilt, als 't dient tot nut van liet nienschdom ; ieder nieuwe feit is eene over\v inning, eene
uitvinding of beter enkel Gene vondste, eene
afleiding van reeds bekende of ond-rstelde feiten,
eene nieuwe stap, die den geest verheft tot den
Schepper van 't heelai, maar geen die het recht
geeft zijne eigenschappen te betwisten.
Zoekt en diep ronde zoo vele als ge wilt en
kunt, daar komt een punt van ged^v-ongene
stilstand voor 't menischeli k verstand. ;laar
wat loopt men toen op (.]en doolweg doen ?
Geene dwaasheden zoo erg of ze zijn door de
vetenden verdedigd ge\^•ecbt. onmmi e van die
mannen schijnen gek en moeten het inderdaad
wel zijn ! u Ik geloove, « is zulk eens eenvoudige
maar ook zul: een groot woord ! Hij die dat
.
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element van 't menschelijk vermogen miskent,
is verre mis. De Joden zagen de mirakels van
G. H. voor hunne- oogen en geloofden ze niet.
't Gebeurt - meer. De historie behelst en alle
dagen doen er feiten op, dewelke het vele redelijker en zekerder is eenvoudig aan te nemen,
dan a priori alles te verwerpen dat naar - de
natuurwetenschap niet bekwame is, of te peizen
dat de Katholike - kerk zulke zaken zou goedkeuren die op geredeneerde en vaste grondpalen
niet steunen. .
Daar zie, 'k hebbe dat nu een keer gezeid en
'k ga voort met de legende van sint Antoon.
Ware die legende niets anders als een verzinsel',
ze zoude nog schoone blijven.
Antonius zocht den weg der volmaaktheid en
sloeg zijne tente neder in de woestine.
De duivel die rondzwerft als een briésschende
leeuw, kon dat niet geduren en Antoon moest
het mikpunt worden van al zijn geweld. 't Begon
welhaast te spoken en er schuw en helsch te gaan,
in de woestine ! Dag noch nacht hadde Antoon
geen ruste, maar hij herkende het werk van den
duivel en was er trouwens niet vervaard van.
Zoo dat en miek de rekeningti niet van den
satan, die toen veranderde van politike, zeem
liet vloeien over zijne lippen en sprak : n de
woestine, o Antoon, is niet gemaakt voor een
man als gij, keer terug in de wereld en geloof
dat ze u zal ontvangen met opene armen en u
verheffen in weelde, pracht en glorie. «
Gij zijt de vader van de leugen, u antwoordde
onze heilige en hij spotte met den politiken
duivel.
't Duurde lang, maar zij en wierden het niet
eens.
De duivel woedender dan ooit, ging nu op
Antonius los lijk de vlegel op den derschv'ioer,
hij sloeg en mishandelde deerlijk den heiligen
man, tot zoo verre dat hij op zekeren keer, hem
voor dood liet liggen.
Doch 't was wederom mis, want Antoon en
vroeg niet beter en hij hadde zijnen vijand uitgedaagd.
De duivel moest voortaan belijden dat hij
overwonnen was.
De discipels van den eremijt, die zijnen laatsten
asem scheen uitgeblazen te hebben, vonden hem
in deze jammerlijke gesteldheid, mieken groot
misbaar en riepen n vader is dood, vader is
dood ! u
.Maar Antonius bekwam en leefde tot zijn
105e jaar.
.

Het bezoek van sint Antonius aan sint. Pauwel,
zijnen voorganger in de woestine, is een van de
dichterlijkste tafereelen die men uitpeizen kan.
'k -en vertelle het niet ; ge zult .het wel eens lezen
bij Ribadineira.
.In de XIe eeuwe, als ik niet' en misse ontstond
er in 't zuiden van Vrankrijk eene vierige ziekte
die de menschen trof en ze vallen dede lijk de
muggen. Men nam toen zijnen toevlucht tot
Antonius en de ziekte kreeg de name van sintAntoniusvier.
Misschien is daar de oorsprong van het nog
tegenwoordige sint-Antoniusvier, hoewel het
vooral de beesten aanrandt.
V. D. M.
.

.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
ELE

gazetten hebben reeds aangekondigd dat de

afspanning Karel de Goede met al wat erin is, naar de

Parijscht Kalle vertrekt. De Parijsche Halle isdoor
M. Oscar Van I-Ioutryve gekocht om te dienen voor al de
katholike societeiten die gewoon waren in Karel de Goede te
vergaren. Die verandering is eene te groote verbetering;
iedereen is hoogst daarover te vreden, maar wel bijzonderlijk
de leden van het Davidsfonds.
Wij hopen dat onze gelukzalige Graaf Karel de Goede, in het
nieuw lokaal gelijk in ' het oude, zijne societeit en alle andere
krachtdadig zal beschermen en de leden meer en meer iever
zal inboezemen om voort manhaftig te strijden voor Godsdienst,
Taal en Vaderland.

IS

VER

eenige dagen is men in de Sint-Pieterskerk te

Gent overgegaan tot de ontgraving van het stoffelijk
overschot van Isabella, zuster van Karel V en koningin van Denemarken, welke in 5526 op het kasteel van den abt
van Sint-Pieters te Zwijnaarde overleed en in de Sint-Pieterskerk begraven wierd. Het paalgraf dat men haar oprichtte,
wierd door de beeldstormers verwoest. Sedert wierd er de eenvoudige grafstede geplaatst die er nog is.
Die ontgraving heeft plaats gehad op verzoek der koninklijke
familie van Denemarken. De stoffelijke overblijfsels van koningin Isabella vertrokken dezer dagen per stoomboot uit Antwerpen naar Kopenhagen, om aldaar in de koninklijke grafkelders bijgezet te worden. De Consul van Denemarken te
Antwerpen, woonde de ontgraving bij
Toen Keizerin Maria-Theresia in het midden der laatste
eeuw het graf deed openen, vond men daarin een boden kistje,
benevens perkamenten. Ten tijde der Franschen, in i8io,
wierd het graf geschonden door kwaaddoeners, die het lood
der kist wilden stelen. Zij stolen ook het proces-verbaal
van de dood en begraving der koningin. De Franschen namen
er ook de koperen plaat weg, die aan den muur gehecht was
boven het graf, waarop drie verschillige grafschriften en de
wapens der koningin gesteken waren.
Het is de pastor van Sint-Pieters, oud andijheer. - Emiliaan
M.alingie, die in 1814, deed kuischen hetgene nog van het graf
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&)Verbleef, de beenderen bijeen zamelde, in de kist legde, die
nu nog bestaat, en ze op twee ijzeren staven deed stellen, om

ze tegen de vochtigheid te bewaren.

En leest ze niet.
'k Ben zeker dat Dr Karel de (:heldere er geen verdriet en
zal in maken.

E vergadering der kerkgebruiken heeft een decreet

'k En moet niet zeggen, iedereen weet het, dat de Gedichten

gegeven den 26 April laatst, waarin volgens de ver-

van Karel de Gheldere vlakweg Christen zijn gelijk het eenen
waren Vlaming betaamt. ii

taling der franscite gazetten, te lezen staat als volgt:
►1 Bien que Ie siège apostolique... n'impose pas 'a chaque église
ladite édition (te weten van Pustet), toutefois il exhorte....
Dit decreet begint met een geheele lange voorrede, waarin er
vele dingen staan die door dom Pothier en anderen kunnen betwist worden.

FM-MEEL cie beneden vleugel der IIalle langs de \Vollestrate zal nu tot Museum geschikt worden. I)aarineê
is 't Museumli nu voor een tijdeken, dat maar een
tijdeken ook zijn zal , gesloten.
E Londen houdt neen toogdag van al 't gene de vis-

N de Gazette van P,riigg^, van 23 `klei, lees ik het

sche:•ie aangaat. \\'are ik visscher, 'k ging er naartoe:

volgende over de landliederen van Dr Karel de

daar is altijd te loeren hij de Lngelschmans., dan nog
meest in zulke z^ ken.

Gheldere, gedrukt te Brugge bij Edw. Gailliard,
boekdrukker-uitgever, Oudenburgstraa t, 6.
aa Ik en heb nog geen woord gezeid van Dr Karel de Gheldere
zijne landliederen.
Kom ik wat late, 't is uit ootntoecligheid : ik wilde eerst
andere mannen hooren spreken.
Ik heb nu andere mannen hooren spreken, snaar ik en heb
niets vernomen dat mijn eerste gedacht kon v eranderen .

Dr Karel de G-heldere toost in zijne landliederen, aan de
gene die 't nog niet eis weten, dat hij een ware vlaamsche
dichter is.
Hij is begaafd met die juiste mate van inbeelding en gevoelen
die het merkteeken is van de dichter, die dien grooten name
verdienen. Zijn gevoelen is fijn en edel ; men is dat geheel den
hoek geware.

Zijne inbeelding is zuiver en machtig, zij heeft iets dat eigen
i; aan de Gheldere, dat maar aan hem toekehoort.
Zij is zoo machtig en zoo eigenaardig dat zij misschien eenige
lezers zal bedriegen aangaande de weerde van 't een of 't ander
gedicht, de legende vare den hellejonge'z, bij voorbeeld, die
zeker een machtig stuk is, met wonderlijke beschrijv ingen,
maar die de fijné kenders nooit en zullen op eten zelfsten rang
zetten als zoo vele andere stukken ii [ic Proe -essie't bijv. ,► Pier
packet « t' aan Gustaaf !u, enz., enz.
•t Is dat de inbeelding bovenk raait in den lae!l.•jvn, 'nr.
Ik voor mij, ik zie nog duist keerdi liever
Hoepsasa mijn kindje
Vat kan moeder doen met ii?

Over die toogfceste staat er in de G zz.•tte a'a;i 1 or/ri;•k
+t Vischsc huiten van alle neodel , vischnetten van alle maaksel,
toestellen van veiligheid en redding, enz., enz.
J)at is ongetwijfeld ecne zeer belangrijke tentoonstelling, en
vele duizenden visschers gaan ze bezoeken.
Ook nog :al een mei kelijk getal belgische v isscher zijn (Ier\iTaarts getrokken, om er al iet nuttigs op te doen.
1-let is de eerste naaal (lat zij naar dergelijke tentwen
.stelling
trekken; naaar zi j zouden liet voorzek er willen hergra an.
\Vel te verstaan, als het nog eens naar Engeland zou zijn.
Zij zijn nanleiijk op Mar1'uourough-House: door de prins en
de princes van «'al'is ontval gen geworden.

Verleden woensdag wierden zij nogmaals eioor tic engelsehe
erfprinseii ui tgenoodigd, meet nog antiere vreemde v1»chers.
Al thoope met rond de 400, mochten zij geheel het park van
llarlbo.irough-Ilouse doorwandelen.
Na hunne wandeling, stelden de visschers hun in soorte van
gelid, en de prins en de princes l: vaine.2 daar bij hen.
De e.nge'sche erfprins en zijne echtgenoote cioorjingcn (ie
gelederen der visschers en hadden voor allen een goed woord.
'bIaaz•:Jat was dansnet nog niet al ; trouwens in Engeland laat
niemand (le zaken ten lialven.
In den achternoen wierden de 400 Vissciic rs uitgenoudigci
naar het koninklijk paseis van «'ini.isor.
Jaar :dochters zij alles doorwandelen, ,slis;; l)e reen, en up het
einde mochten zij heil ,:l thoo1ie aan tafel zetten.
Inderdaad, in eense tier grootti zalen van liet paleis, was er

].aten slapen op hen: schoot,

vuur (ie l,evaarc.lers der zee Bene l(zuchtige maaltijd bereid.

l' roken melk met wittebrood,
E;n een poos doen dansen nu

ls fier niet waar dat onze del ische vis clhers nog naar engeIsche tentooiistellinge=n va:: visschcrij o:.iel•::i w iflen gaan

Hoepsasa mijn kindje!
ja, dat is snij dichterlijker en schooner als al het helsch ge-

ONINKI.TJKE FitI1^1 AM
P. — Daar Wor dt gevraagd

een werk waarin enen al c.1 nuldelen dient aan te

ruchte van liet duivelsch muziek, hoe wel dat 't ook beschreven

wijzen 0f) den landbouw te verl)ete'•eIi en op te beu-

i , e.n al die helsche tafereelen, of eieden zij nog zoovele op

ren, in verl.,and niet handel, nijverheid en bevolking. 1)e koning

Rcinbrant peizen.
1)r• Karel de Gheldere is zijne tale meester. hij is v laming
Van (Ie schole van Gezelle, maar hij is zijn eigen zelven gebleven. hij is van de familie . maar hij heeft zijn eigen wezen.
1)e gaaien zullen hem trachten na te volgen, (Ie kenders zullen
vcic leren bij hem en bijzondes lijk vele zoete uren overbrengen

geeft 25,000 fr. uit zijnen zak voor het beste werk, en cie stuk-

niet hein. .
Vn (le kinderliedjes en zal ik maar eèn woord zeggen.
(;ij he bt een zin om dat te vatten of gij en hebt geen.
;geeft gij een zin -- 't en is niet noodig u de kinderliedjes te
1rii^ Lei.

l e; t ze.
1 !b! gij dien zin niet, 't is toeei nog vele inin noodig.

ken moeten ingezonden «•ordeei voor i Januari iSS4.
FT :^

aLD vr_a:zesut`. — l)e rechtbank van Ilrussel

gaat voort niet de 'et-Coreman te schenden en het
v.aains ►1 te doen betalen. Ten heer i jze : een vlaarnscli
blad van Brussel bevat een :'onris op kosten van dit blad esa bij
bevel der n'^ - hitbtzarïk vertaald! «'etsnee.• enen te Brussel veroorcleeld wordt, moet men dan nog de vertaling van 't vonnis betalen ! 't Is eed schreeuwend onrecht, cin weerdi; van een land

dat aanspraak maken vil olp gezond verstand en eerlijkheid
Aldus eiti (ra;...tt. raid hl1,.

Au. D.
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UITSTAPJE IN DE TIJDSCHRIFTEN.

REVUE CATHOLIQUE, 15 Avril 1883. W ij bemerken o. a:

Coup-d'a•il historico-linguistique star le flamand, par Mgr de
Haerne. De wetenschap heeft in ons eeuwe grooten vooruitgang
gedaan en is van groot belang voor de geschiedenis en de volkenkunde. De vlaamsche tale en is geen bedorven tongval van
het hoogduitsch, maar behoort neffens de andere zustertalen tot
den germaanschen tak van den arischen taaltronk. Eene vergelijking van onzen woordenschat met dezen der Keltische tongvallen en der talen van Engeland zal de sierlijkheid, den rijkdom,
de oudheid en de weerde onzer moedertale doen uitschijnen.
Mochte mijn hoogweerdige en zeer geleerde heer de Haerne,
die zulke blijken geeft van liefde voor het vlaamsch, een vierige
voorstander worden van de rechten der Vlamingen en krachtdadig medewerken tot den zegepraal onzer tale in het onderwijs
en in het openbaar leven van Vlaanderen.
BULLETINS DES Co IMISSIONs ROYALI S D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE. 21e année, 9, 10, i I, 52. W ij bemerken o. a:

Séances. Fglises. Catliédrale de Gand. n Des délégués ont
examiné recemment deux autels polychromés, en style prétendu ogival, adossés aux cutés de l'entrée du cheeur de la
cathédrale de Gand.
I1 résulte de leur rapport que ces autels sont d'une conception
médiocre, d'un agencement mesquin, d'un polychromie pué^ile
et produisent le plus fácheux effet. Ils masquent toute la partie
en retour du lambris en marbre qui entoure le choeur, décoration
magnifique, d'une valeur artistique incontestable et dans laquelle
sont compris des monuments justements comptés parmi les
oeuvres remarquables de notre statuaire.
La commission a déjá eu 1'occasion d'appeler la sérieuse
attention du gouvernement sur les tendances que semble avoir
l'administration fabricienne á transformer 1'intérieur de l'église
de St-Bavon ; elle a signalé notamment le fácheux effet de la
décoration exécutée dans la chapelle de Saint-liacaire. On ne
saurait trop protester coat re l'idée de remplacer les ameublements Renaissance qui ornent quelques unes de nos églises
ogivales par des pastiches gothiques qui les gatent au lieu de
les compléter. Il résulte de renseignements donnés aux délégués
que les autres en marbre (lui existaient autrefois á l'entrée du
cheeur et qui étaient concus dans le style des lambris, ont été
enlévés lors de la Révolu' ion francaise et se trouvent depuis
cette époque'a l'église du Petit-Béguinage de Gand.
La commission estime qu'il serait interessant de les rétablir
à la place pour laquelle ils ont été exécutés. Il est désirable en
tous cas que les deux autels gothiques disparaissent. Ces menules
sont si indignes du monument, qu'il y aurait lieu de s'opposer
á I'exécution de tout autre travail de décoratioii, aussi longtemps
qu'ils seront maintenus dans l'église. t'
Dit uittreksel deelen wij meè, niet omdat wij hetgoedkeuren,
maar om aan de lezers een staaltje te geven van de kunstbeoordeeling der koninklijke commissie. Onze vrienden van Gent
hebben 't woord. J. M.

Naald en draad
Houden - menigeen in staat. (Brugge.)
Krulhaar
is dul haar;
Recht haar
is vechthaar. (Brugge.)
Spijkerboor,
'k en kan nie' voort;
Avegeer
'k en kan nie' meer. (Coolscamp.)
Een gevelde boom en een gestelde jonkheid,
zijn maar halfgeld veerd.
Als het regent in Vrankrijk, liet druppelt in
Belgie. En dat is jammer, want het regent al
aardige dingen in Vrankrijk.
Gods bermhertigheid is groot, maar Bruggeveld is nog meerder.
De goe vette is de kleene God, zeggen de
boeren.
Die man is lijk op schaatsen.
Te Becelare, heeten ze Bommijlen den donderscherm : de treksperre of de trekstave.

*** In het nieuw n.aziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraatte Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie vage Groening/iezrelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijfliederen, getoonzet door E. I3. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
-

\VAAR 'T V"I,IEC;EN WILT'.

Als de stekebeiers uitloopen, wordt het goede tijd vroor de wt•erkmenschen.

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Boekdrukkerij A . DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

fQet Beab SecfcRítttt alle atecbage. £e uiteer woont in be
(*aríaj'EraaE, Z, te !Gcugge.1006, oorjattb te BeEaPett : Soor
?$eegeneanb 5 frank; $oor Buítenfattben ben pofEpríjg eróíj. en
kan ínj'c1jríJSen 8í af be Ibortineefter6 'g Panbó.
Acottienrte 3aar.
1,f° 28.

DAGKLAPPER.

EN 10 Juni is 't de vierde zondag na
Cinxen, en men zingt het Evangelie
vare de miraculeuze vischvangst op
't Meer van Genesareth, en van den roep van
sint Pieter, alsook van sint Jan en sint Jacob,
zoons van Zebedeus, die te zamen visschende waren. Feeste van sinte Machriete, koninginne van
Schotland. Maandag , i I, sint Barnabas, apostel;
uit het eiland Cypros, die met sint Paulus tot
apostel aangesteld wierd. Dijsendag, 12, sint
Johannes a sancto Facundo; sinte Basilides en
gezellen, martelaars. Woensdag, 13, sint Antonius van Padua.
Overal waar er voór de Fransclle Omwenteling
Franciscanenkloosters waren, was er geene godvruchti;heid bloeiender als deze tot den grooten
mirakeldoener sint Antonius van Padua. Dat
was voornamentlijk te Brussel. Er geschiedde
in voormelde stad een mirakel dat te lezen staat
in het Kort Begrijp van liet leven van sint
Antonius a Padua, gedrukt te Antwerpen in
1647, bij Aarnout Verbrakel. Stukken van allergrootste aangelegenheid wierden ontnomen aan
Johannes Cano, toeziender van 's konings leger.
Zij waren in betrek met een geding of proces
dat hij ongetwijfeld moest verliezen bijaldien
hij deze stukken niet en kon terugkrijgen. Drie
maanden waren reeds voorbij gevlogen in vruchtelooze opzoekingen, als hij ten Recoletten ging,
om er misse te laten lezen ter eere van sint
Antonius, ten einde zijne papieren terug te vin -

Ode ^onbag na cín^ven.
11 1-s tint 1883.
'

dcn. Hij kwam in den kloosterpand eenen eerbiedweerdigen Pater tegen die hem onbekend
was en hem in het Spaansch vroeg waarom hij
er zoo bedroefd uit zag. Cano antwoordde dat
men hern de acten van een proces gestolen had
en dat hij kwam missen vragen om ze door sint
Antonius zijn tusschenkomst weder te krijgen.
Hierop zei hem de kloosterling : t' Gaat naar
huis ; morgen zult gij uwe verlorene papieren
terug hebben. . En hij verdween. Inderdaad,
's anderdags wierden hem die papieren terug
gegeven door zijnen tegenstrever, die ze hem
ontnomen had, en hierdoor won Cano zijn proces.
Het dient bemerkt te worden dat er alsdan maar
drie Recolletten in het klooster van Brussel
Spaansch verstonden, teweten de portieren twee
Paters, die alle drie ter best van Cano gekend
waren ; en dat er geene vreemde in 't klooster
waren. Zoodat het bij allen voor vast gehouden
bleef dat sint Antonius zelf v erschenen was.
De Brusselsche Recolletten bekwamen een
aanzienlijk deel van sint Antonius hoofd ; en de
reden ervan stond te lezen in het schriftelijk
bewijs van echtheid, gegeven den 22 Juni 1711
n Ut divinus cultus per invocationem praedicti
sancti indies augeretur et avidae Bruxellensis
populi pietati satis fier et. u Den 4 October 171 1,
feestdag van sint Franciscus van Assisen, wierd
deze merkweerdige reliquie processiewijs uit
sinte-Goedelenkerk naar deze der Recolletten
overáedregen door de heeren van het kapitel
dezer collegiale. De stoet was vergezeld van
gansch het magistraat, de verschillige kloosterorders en eene groote menigte volk. Op 5 October
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wierd er in de Paterskerk eene allerplechtigste
votive mis gezongen ter eere van sint Antonius
door den deken van het Kapitel van SinteGoedele ; en van dan af wierd eiken dijsendag
sint Antonius' reliquie op zijnen autaar ter vereering uitgesteld. Benevens de kerk der eerweerde Paters Capucinen, in West-Brugge, hebben wij er nog eene
andere in ' ons Bisdom, te weten te Kortrijk,
waarvan in de Vrijheid van Kortrijk, van 13 Juni
1874, te lezen stond als volgt :
Recht in den oosten van Kortrijk, alwaar
immers voor de Kortrij zanen 's morgens de zonne
opstaat, staat sedert 1874 de nieuwe kerke van
sint- Antonius de Padua, - der Paters Passionnisten.
Die kerke staat alleszins op eene heilige en
gewijde plaatse.
Late varen het slagveld van den gulden spooren,
om maar te zeggen dat, geheel nabij de nieuwe
kerke, onder het kapelleken van de gekruisten
God, dat daar nog bestaat en diende hersteld te
worden, te zamen de lijken rusten van honderden
christene soldaten, Vlamingen en anderen die
sneuvelden in de velden daaromtrent, in den
vermaarden slag van Sweveghem in 't jaar ons
Heer 1814.
Ik bevele de zielen van die meest vergetene
geloovigen in de gebeden van die godvruchtige
Paters, die daar zijn komen wonen, en van al de
welpeizende Kortrijzanen die hunne kerke gaan
bezoeken.
Al die vader of moeder nog hooren vertellen
hebben van de v Kruiskes, u of die ze zelve geweten en gezien hebben in Kortrijk, en zullen
't mij niet kwalijk nemen dat ik over hunne zielen
vermane.
De grond waar dat die kerke staat is heilig,
want het moet geheel nabij of daar omtrent zijn
dat over oude tijden, een oude olmboom stond,
en aan dien ouden olmboom, naaroude vlaamsche
zede een Lieve-vrouwbeeldeken.
Daar kwamen de dochters van dien tijd hun
vermeien, in eerlijkheid en deugd, en daar brachten ze 's Zondags roozen, naar Onze-LieveVrouwe ten Olme, beelden van reine liefde en
van zuivere onschuldigheid, beelden van ' hun
eigen hand en herte, waarschijnelijk.
Op eenen zekeren keer dan, 't was in 1683, zat
er eene wonderschoone en versche witte rooze
-onder de voeten van Maria, aan dien eigensten
olmboom van Onze Lieve Vrouwe ten Olme,
buiten Kortrijk, tusschen de Gentpoorte en de
-

-

Sint-Janspoorte, omtrent in het midden als gij
den oosten ingaat ; en voorbij dien olme kwamen
drie jonkheden gepasseerd, waarvan een eene
rooze in zijn hand droeg, of in zijn mond, gelijk
te lande nog 't gebruik is.
u Kijk ! ii zegt hij, # Onze Lieve Vrouwe, gij
hebt gij zulk eene schoone rooze, wij zouden
moeten mangelen !
En met den eigenste woorde nam hij de schoone
witte rooze van Onze Lieve Vrouwe ' ten Olme
weg, stak de zijne in de plaatse en.... viel machteloos en gelijk van de hand Gods geslegen op
den grond, bij den boom, neder.
Zijne twee broeders stonden versteld, gij kunt
denken, en zij en wisten geenen anderen noch
beteren raad dan hunnen ongelukkigen broeder
te verwekken tot- boetveerdigheid over hetgene
hij begaan hadde. Zij brachten zoo verre met
hem dat hij beloofde dat hij op die eigenste
plaaatse van zijn ongeval, zoude eene kapelle
gebouwd hebben , ter eere van Onze. Lieve
Vrouwe ten Olme.
Nauwelijks was de belofte uitgesproken of de
jonkheid wierd hersteld van krachten, en hij
beidde niet lange van zijne beloofde schuld te
betalen en Onze Lieve Vrouwe eene kapelle te
bouwen.
Die kapelle stond eertijds op het bolwerk ; in
't voegen der twee vesten, waarvan de eene nu
de nieuwe Koeimarkt is en de andere half gevuld,
de schoonste wandeling van Kortrijk binnen.
Later, wie weet mij dag en date ? is het
fort met zijne toebehoorten, en waarschijnlijk
de kapelle, afgebroken. De Capucinen, in hunnen tijd, als zij nog woonden waar nu 't Manhuis
staat, droegen jaarlijks processie tot aan die
kapelle, die geern bezocht wierd van de Kortrijzanen.
Ja, Onze Lieve Vrouwe ten Olme bestaat
hedendaags nog. Het eigenste beeld versiert
den autaar van 't kapelleken in. 't Bago aartshof.
De Olmboom en de oude kapelle staan daar
uitgeschilderd, met de drie jonkheden, de rooze
en al, en ware 't geen schoon zake - dat Onze
Lieve Vrouwe ten Olme nu mocht wederkeeren
tot buiten de Gentpoorte en Sint-Janspoorte,
daar waar de Paters ons al zulk eene schoone en
duurzame kerke gebouwd hebben ?
Hoeveel jonkheden, die ook levende roozen
verslunsd, of Maria ontroofd hebben, en zouden
daar misschien in 't stille, tusschen vier oogen,
het zelfste of liever een grooter sacramentsmiraii
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kel niet gaan zoeken dat te Kortrijk in andere
tijden gebeurd is!
Sint Antonius moge daar zijnen staf onder
steken, als patroon van de kerke en van den
wijk, en aangezien sint Antonius van Padua
eerst Ferdinand genaamd was, zou hij misschien
dobbel reden vinden om eenen zeer eerweerden naamgenoot 1 daarmeê zijn wederjonste te
toogen.
Ter eeuwige memorie volgt hier de gedrukte
boodschap van Sint Antonius kerkzegeninge:
Kerk van den H. Antonius van Padua, der
Eerweerde Paters passionisten , te Kórtrijk,
Zaterdag 13 Juni 1 874, ten acht ure, plechtige
inwijding der kerk van den H. Antonius, door
den Zeer Eerweerden Heer Kanonik VAN DE
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Vitus, Modestus en Crecentia, martelaars, onder
Diocletiaan, in Sicilje. Sint Landelijn, - abt.
Zaterdag, 16. Begraving in 't dorp Lalovescus,
in Dauphiné , van sint Johannes Franciscus
Regis, van 't gezelschap 7esu, dien Clemens XII
heilig verklaarde. Sinte Lutgarde, maagd, patroonesse allervlaamschsprekende en schrijvende
lieden, die ons moge bewaren, door hare machtige voorsprake, van al 't gene ons deed ons
vlaamsch christen wezen verliezen.
AD. D.

If

REGINALD COOLS.

Zondag T4 7/lui, de geleze Missen zullen
geschieden ten vijf ure, ten zes ure, ten zeven ure
en ten acht ure ; -- ten negen ure de plechtige
Hoogmisse ; ten drie ure namiddag, zal het
Allerheiligste Sacrament processiewijs uit SintMaartenskerk naar de nieuwe Kerk gedragen
worden, waarna Lof en Sermoen door den Zeer
Eerweerden Heer Deken, gevolgd van het Te
Den,,:.
# De processie zal de volgende straten doortrekken : Sint-Maartenskerkstraat, Korte- en
Langesteenstraten , Steenpoort , Voorstraat ,
Molenstraat en Koeimarkt.
n De bewoners der bovengemelde straten
vriendelijk verzocht hunne huizen te versieren.
Inhulding, 't jaar 1700, van den doorluchtigsten Heer Reginald Cools, Bisschop van Antwerpen, over wien verder.
Donderdag, 14. Sint Baselis de groote, kerkleeraar, wierd bisschop gewijd op heden. Hij

P Donderdag 13 Juni 1700, had - plaats
te Antwerpen de solemneele inhulding
van den doorluchtigsten Heer Frater
Reginald Cools, van het order der Predikeeren,
die alsdan drie-en-tachentig jaren oud was en die
reeds bij de 24 jaar lang den bisschoppelijken
zetel van Roermonde bekleed had. Hij wierd
uit het klooster van sint Pauwels ten Predikeeren
gehaald door gansch de geestelijkheid, de kloosterlingen en door de stadsoverheden. Men trok
kathedralewaart, langs de Koeipoortstraat en
de Groote Markt. Trouwens men vreesde eenen
langeren weg hiertoe te verkiezen, ingezien de
hooge jaren van zijne Hoogweerdigheid.
Gelijk zijn bisschoppelijk gewaad, dat men
tot op den laatsten oogenblik uit Roermonde
bleef afwachten, niet toegekomen was, zoo bezigde hij een miter die diende ten Predikeeren
om er de beelden der heilige Bisschoppen van
hun order mede te versieren en men leende een
zilveren staf in de abdie van Sint-Salvators

was een wondere strijder tegen de Arianen en

genoemd Pieter-Pots. Doch deze staf was zoo

de Macedonianen, ten tijde van keizer Valens.
Zijne reliquie'n eertijds in Sint-Baselis, nu ten
Heiligen Bloede, op den Burg, rusten thans in
de groote reliquiekasse, bachten den hoogen
autaar in Sint-Salvators. Vaneer worden zij
eens met deze van sint Chrysolius, in eere hersteld ? 't Is jaren reeds dat men spreekt van in
eene der choorkapellen een Reliquien-zolder te
maken, in den trant van deze der oude abdiekerk van Sint-Pieters te Gent. Maar sedert een
tijd en hoor ik daar niets meer van. Zou dat ook
wel in den doodboek blijven, gelijk de jubilé
van sint Elooi in i865 ? Vrijdag, i5. Sinte

zwaar dat de tachentigjarige bisschop hem onmogelijk nietkon dragen,en hij gebruikte daarom
eenen houten staf van voormelde beelden ; het
gene deed zeggen dat Bisschop Cools de tijden
te binnen bracht dat de kerkvoogden een staf
gebruikten in hout, dewijl zij zelve van goud
waren. Er wierden in den stoet twee stadsvanen
gedregen en daarenboven eene vane gemaakt
ten koste der inwoonders van de Pelgrimstraat
waar hij geboren was, en die bij de Kathedrale
ligt.
Reeds te vooren had Bisschop Cools laten
weten dat hij na de geplogentheid in zijne hoofdkerk zijn geboortehuis wilde bezoeken.
Gansch de Pelgrimstraat was met boomen en

PUTTE.
W

N

i. M. Van de Putte, zaliger, deken van Kortrijk.
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vlaggen versierd, en boven het huis waar men
peisde dat hij ter wereld gekomen was, had men
zijn portret gehangen. Gekomen voór dat huis
zeide hij : a Mijne ouders hebben hier zeer lang
gewoond, maar ik ben geboren in een veel
kleiner huis. u De ootmoedige Bisschop ging
dus in dat laatste huis binnen en hij verzocht de
omstaanders als hij er uit kwam,gezamentlijk met
hem een De Profundis te lezen ter zielenrust van
zijn vader en moeder. 's Avonds was voorzeide
straat verlicht met pektonnen en lanteerns.
Omtrent den tienen van den avond kwam de
hoogweerdigste Heer Cools de viering bezichtigen, vergezeld door Heer ende Meester Carolus Franciscus Taye De Wemmel, deken van
het Kapitel zijner Hoofdkerk en eenige der
voornaamste kanoniken.
Dit alles heb ik uitgeschreven uit eenen ouden
aanteekeningsregister geschreven in 1712 door
eenen kanonik van Onze-Lieve-Vrouwe binnen
Antwerpen. Deze register is thans in 't bezit
van eenen der vermaardste oudheidskundigen
van de Scheldestad, aan welken ik hier mijne
dankbaarheid wil uitdrukken voor de welwillende goedjunstigheid met dewelke hij mij dat
en andere handschriften heeft willen leenen.
De verdienstelijke Antwerpsche Bisschop
had gestudeerd op de beurze van een liefdadigen
priester en hij wierd een der geleerdste rechtskenders en advocaten der stad Brussel. Dertig
j aren oud zijnde, aanveerd de hij het Predikeeren
habijt en bediende opvolgentlijk de ambten van
novitiemeester, leeraar in de godheid en prior,
waneer hij Spanjenwaard gezonden wierd als ge-

zant tot het hof. Koning Philip IV zond hem naar
Vrankrijk oen er een vredeverdrag te bewerken.
Karel II benoemde hem Bisschop van Roermonde in 1677. Hij ontvong de wijding te Brussel.
Bisschop Cools was den arme uitermaten genegen; en, zoo te Roermonde als te Antwerpen,deelde hij hun jaarlijks uit, al dat er overbleef van zijne
inkomsten. Zijne leuze was N'n nobis. ii Hij
fondeerde bij testament eene openbare les van
Godsgeleerdheid in zijn seminarie, die uitsluitelijk moest gegeven worden volgens de leering
van sint Thomas van Aquinen. Hij stierf in 17o6,
den 10 December, en niet op den 2, zoo als
Doctor Van de Velde bemerkt in zijn Synopsis
monu7nentorusn, III Boekdeel, blz. 751, -- bij
de negentig jaren oud. Bij zijne lijkplechtigheid
wierd er eene lijkrede uitgesproken door Pater
Hyacinthus van Huysen, Doctor in de Godheid,
van 't Predikeeren order.
N

1

Bisschop Cools is de opsteller en de uitgever
van de tabelle die men in vele geestelijke gestichten Ziet hangen en die getiteld is :. n Geeste-

j lyke Loterye voor de geloovige zielen des Vagevuers.
G. E.

DE ZWANENRING.

scheelt er met Karel, den grootgin
Keizer ? Moet hij sterven van liefdewee, hij die de wereld doet sidderen
als hij snikt ? De dood heeft die vrouwe niet
loodverwe geschilderd; haar verlaten en kan hij,
en dat men haar begrave en wilt hij niet. Hij is
zijn zinnen kwijt. Hij omhelst het lijk ; en dat
duurt reeds dagen, dagen en nachten. Zal hij
haar de sperke leven weêrgeven met zijn kus en
zijn asem misschien?
Voor den Keizer staat de Bisschop. Turpin is
zijn name. Hij is een wijze, een sanct; en, als 't
geloove 't eischt, een held. u Laat, Heere, laat
dit lijk begraven. De dood eischt haar prooi. De
wereld heeft uwen arm van doen. u De keizer
zegt : u Hoe deerlijk zijt gij mis ! Schijn bedriegt
u. z' En slaapt maar. u Zijn eigen wimbrauwen
luiken toe, en hij valt in slape aan den voet van
het lijk.
Dan dacht Turpin : ii Dat is tooverie van Swanehild, dat ze alzoo hare schoonheid bewaart en
de kracht van hare liefde die alsan gloeit. is Hij
zoekt, zoekt nog en hij vindt welhaast 't gene haar
lijk tegen de bederving bevrijdt. Op haar gouden ring, omringd van runenstaven, blinkt een
zilveren zwane, die 't water snijdend. vooruit
ijlt en zwemt, met gezwollen borst.
Op de bittere stonde der dood heeft zij den
ring in haren mond verborgen ; en daarvan is 't
dat hij niet weg en kan van haar, Karel. Hij
hadde ze vergeten, dacht ze, als een andere dien
ring hadde, en de kracht ter liefde ervan won.
Maar de bisschop heeft het gevonden, en hij heeft
den ring gesteken aan zijn vinger, en zijn meester, denkt hij, zal verlost zijn van de betoovering die hem kwelt.
En alsdan komt de keizer wakker uit zijn
droom. Hij kijkt de zale rond, wijd en verre.
Hij keert van Swanehilde met afkeer. u Dat
men dit lijk begrave dan !... Turpin, uwe tegenwoordigheid geeft mij troost. Gij zijt zoo goed,
zoo beminnelijk, zoo zachtmoedig ! 'k En wille
niet meer scheiden van u ; van u die mijn vreugAT
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de zijt in al mijn leed.... Mijn rijk zal u als meester groeten, en gij zult zitten met mij op den
throon... iu
De Bisschop dacht : ii Van die zwanenringen
heb ik vele gehoord dat wonder is. Zij zouden
dezen veranderen die ze dragen... Ik zag het
heden van die doode... Zou ik wel zelf met eene
kracht van liefde, ook 's keizers hert hebben
gewonnen ?... si Hij werpt den ring in 't water,
verre weg... Maar, o wonder ! Wat rijst er uit
't water? 't Is een zilveren zwaan die opkomt
niet zwellende borst....
De Bisschop voelt dat hij aangetrokken is en
als overwonnen door een geheime kracht... Zijn
herte zwelt, zijn herte is gestoord. De keizer
komt op te hemwaart. Hij ook, hij is verslepen
en verlamd. Hij en kan niet weg van liet meer.
Dan doet hij een kasteel bouwen, dan eenti kerk
hoog en snel ; en welhaast eindigt hij zijn leven
te Aken, dat de hoofdstad geworden is van zijn
keizerrij k.
De betoovering heeft hare macht niet verloren,
en naar den bodem van de kcizerlijkestede trekt
ons nog een geheime kracht. Die baden in hare
Wateren verliezen allen kommer, lij veranderen
en zijn verjongd. En 'k hebbe hooren vertellen
dat het die zwane is,' die dit wonder deed. Maar
niemand en kan hem vangel:: daar zwemmen
er zoovele op het meer...
(Vrij naar C. Simrock). Ar). D.
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ging, zoo in oorlog als in vrede. De mondelijke
overlevering zegt dat hij haar geleid had in een
glazen vat.
Men vindt die legende tot in Petrarca toe, geheel in 't lange. Leest den derden brief van den
eersten boek zijner Epistolac familiares.
Wegens de stichting van paleis en kerke te
Aken, verschillen de overleveringen nog al
merkelijk. Men kan daarover lezen 't gene M.
Gaston Paris geschreven heeft in zijne Histoire
poéti que de Cliarlemagne, blz. 369 en volgende.
Swanehilde was ook de naam van Sigurds
dochter. De gedaanteveranderingen der zwane
staan in de Edda's verte-d. De zuidersclle mythologie had hare Leda. Ai. D.

S1'A.RRE•:1..ILË7.
S1'A.RRE•:1..ILË7.

Leve de hosschen, daar staat nlijn huis
I..eve de sparren en 't sparregedruis
In plak en staken,
met strooien daken,
woont er nier vreugd dan in rijken stam:.
ja;
a ; * a; ja;
Hoepsa, hoepsa, hand en hand
Wij zijn kinders van 't sparrel and (bis).
I.

0 I TOatliulst dat niemand u hoon;
laat praten die i! niet en kent;
geen dorp boven u spant de kroont
diep staat ge ijl ons herte geprent.
G ij zijtt: g ccnc stede,
-

NOG EEN WVOO.RI) (.)VER I %:::!1 S.\GJ.1.1'

zelfde wat ik hier vertelle naar
Karel Simrock 'ierd behandeld door
den duitschen Willein Miiller, onder
titel van Legende van Ii rankenberz;er aleer, en
in 't I.'.ngelsch door R. Southey. 't Gene er de
grond van is wordt nog verteld in de strike van
.ken, en staat in oude chronijkschrijvers en
dichters. Daar is nogtans verschil in de omstandigheden. De eene zeggen dat de edelsteen aan
Karlemanje gegeven was door een serpent, en
(lat Karel ermee de keizerinne vereerde. Anderen
stellen een Heere van 't hof in de plaats van
Bisschop Turpin ; anderen zetten den Bisschop
van Keulen. Sommigen vervangen den ring door
een toovermiddel dat in Swanehildens haar verdoken zat. Andere legenden vertellen dat Karlemanje. Swanehilde deed balsemen en ze achttienjaar lang met hem meêvoerde overal waar hijj
Ei'

telt LL niet mede
net al wat leeft sc:llJn.
?laar blaai heet nu luister,
vat klaar is heet duister,
112cn

110e

klaar het mag zin. Ja ! ja ! ja

0 bos chen, hoe min ik uw dl .vr
u\ve opene geurige lucht.
-

Ik zie er de bo schduive zweven.
f: hoor hare rokende zucht.
'.n d'haz:.'n niet hoopen
bespelen, beloopen
den oever van woud.
Maar als zij mij hooren,
zij stellen hunne hooren,
en schoppen in 't hout. Ja ! ja ! ja
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1

3,
0 sparren
hoe zin g t g iji' toch schoone
p
het lied van de ruischende zee.
Gij wiegelt gelijk kroon tegen kroone,
de^wind die u wiegelt zingt :me è.
Gij staat er in reken
het hoofd opgesteken
en groene g'heel 't j aar ;
en uit uwe knopen
komt wierook gedropen
voor - t heilig altaar. Ja ! ja ! ja !

Hoe prachtig ons kerk is
hoe kostelijk haar werk is
dat spreekt geene taal.
Men ziet en moet zwijgen
en 't herte moet stJgen
i
naar d'hemelenzaal. Ja ! ja ! ja!

(
t

8.

Ten midden van eiken en tronken
hier rijst eene rots en kapel;
1
er staat daar een beeld in te pronken:
1wij kennen dit beeld toch zoo. wel.
Als de arme in den nood is
of hij zonder brood is,
Maria is daar.
Wij komen haar vragen
en onzen nood klagen
ons troosten bij haar. Ja ! ja ! ja!
Leve den Houthulst daar staat mijn huis!
Leve den bock en het sparren gedruis ! enz.
g
V.

4
o Eiken 't is honderden jaren,
u vonden ons vaders in 't woud.
Nu zijn zij reeds henen gevaren,
en gij staat, nog altijd daar staat.
Als wij zullen sterven,
ons kroost zal ook erven
de schauw uwer kroon.
Maar is ons het leven
wat korter gegeven,
nooit eindigt de loon. Ja ! ja ! ja !

.

t

5.

VRAGEN.

De vogels bij duizend hier kwelen,
elk vogeltje zingt melody;
zij fluiten, zij org'len, zij spelen
een koorgezang vol harmony.
Maar 't moet er eerst nacht zijn,
hun lied moet versmacht zijn,
J
dan rijst nachtegaal
van zingen nooit moede,
hij zingt en 't zijn vloeden
van toovrende taal. Ja ! ja! ja !

In de prochie Beveren bij Rousselare was er
eene capelle van sinte Katharina, gezeid a Verdigher, u waarvan de a custodia seu matricularia
luidens acten van september 1667 alsdan wepel
stond. In de zelfde acte staat er p capella de
p D.
Verdigher. n Wat is dat ?
AD.

-

1
1
#
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6.
De menschen zij n arrem maar brave
J zijn goed;
en laten den rijke
bij Jesus zulk armoede is gave
't is braafheid die armoe verzoet.
Met bezems te binden
als wij 't broodje vinden
voor vrouw en voor kind ;
al mocht het ook zwart zijn,
al mocht het nog hard zijn,
wij zijn welgezind. Ja ! ja! j
7•
Hoe schamel ook zijn hier ons hutten,
ons dient geen paleis noch geen troon;
genoeg is 't dat zij ons beschutten ;
maar Gods huis en is nooit te schoon.

•

IER ben ik nog eens met Benige eigenaardige
dezer
g woorden en gezegdens
g
streek die ik in 't dagelijks verkeer
met menschen en kinderen heb opgezant. Zijn
sommige dezer opteekeningen voor vele uwer
lezers misschien niet nieuw, komen . zij in voordenboeken of Idioticons voor, of zijn zij hier of
1
daar niet al te nauwkeurig gespeld, . ik wil hier
vooraf op antwoorden dat ik vele woordenboeken
j niet ken en ik het daarbij voor zeker houd dat
ook vele dezer hier vergaarde uitdrukkingen
1 weinig gekend zijn of hier anders worden uitgesproken.
Wat onjuiste spelling betreft dit is dikwijls
moeielijk te bepalen, daar men hier bijna niet
eenen klank zuiver uitspreekt, vele medeklinkers

j
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verplaatst, andere .verwisselt, eensylbige woorden met twee of drij opeenvolgende medeklinkers in twee sylben uitspreekt, enz. Ik hoop zelfs
daar wel eens eene bijzondere studie op te maken,
later, als ik beter en meer zal gehoord hebben,
en dus de vergelijkingen juister zullen kunnen
zijn. Tot dan toe moet ik mijne geëerde en beter
geleerde medeleden van Rond den HHeerd bidden
mijne ontoereikendheid door hunne eigene kennissen te vervangen of aan te vullen, en alleen,
voor wat mij betreft, mijnen goeden wil in te
zien.
Aajlere, (aaneerden) in plaats van opheulen;
(van aardappelen, selder of selderij enz.)
Krothen, voor kuchen en stenen.
.Roetbel, voor hul of lage struik.
Rijf, raak ; elders ook gritsel.
Grawoeltje, klein grachtje of voor (veur).
Blaffaard, stoofblad (soort van dunne ijzeren
plaat).
Kennef. In V laanderen stalband, zoo ik ineen,
geheeten ; is aldaar in leder, doch hier in ijzer;
de koeiën staan er op stal mede rond den hals.
Teeren wil hier beteekenen feest vieren, of
verteer maken ; eten en drinken vooral; iets wat
hier bijzonder in den smaak valt want ieder genootschap, groot of klein teert hier zoo, elk jaar,
twee, drij dagen lang.
Terren, termes : zijn kleermakerswoorden en
beteekenen losdoen en 't mes dat er toe dient.
Kent iemand in Vlaanderen daar een bijzonder
woord voor?
Vertuitelen is vermangelen en
Twist is ons vlaandersch katteil.
Is dit niet treffend dat hier, zoowel als bij u,
de ruischende, dooreenkwispelende takken der
boomkruinen als ruziemakers worden betiteld?
Immers, twisten of katteil kouden is 't zelfde!
Sommige woorden van bij u hebben hier eene

heel andere beteekenis; b. v. wat in Vlaanderen
.zogt is, dat is hier murg of murw; maar zij zeggen zogt tegen heffen en glad. Hangen beteekent
aangeven; zwak zijra is zooveel gezegd als uw
rap en Nabiel ; erg is fel en stout ; wijd beteekent
ver, en, 't wonderste van al, beuzelen is liegen.
Nu, een paar zegesijzen tot slot:
Ring aaneen zegt men hier voor te reke, achtereenvolgend of herhaaldelijk. Daarvoor zegt men
hier ook wel rotteko weg.
Permeteercn en te werk gaan, wordt hier algemeen gehoord in plaats van lamnterteeren en ten
leven houden zooals men in uwe streken zegt, en
dat men in de beschaafde taal vertolkt door
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weeklagen en misbaar maken, ofwel door jammeren en zich in onstuimige wanhoop de leden
wringen, enz.
Maar 'k word gewaar dat ik te hoog zou gaan
loopen met zulke neuswijzerij en zoo zelf wel ira
de war zou kunnen geraken : 'k zal er dan maar
voorzichtekes uitscheen na U, Eerweerde Heer,
en al uwe geëerde lezers, van herte te hebben
gegroet, mij noemende met alle achting
A. WALGRAVE.

UIT DE SCHRIFTEN. VAN JAN DAVID.

Jan David, geboren te Kortrijk liet jaar 1545,
liet in zijn leven niet . min dan 29 werken drukken. De volgende verzen zijn uit 's mans Lot
van wiislaeid getrokken:
Oude vossen zijn seer quaedt om vanghen
Want sy het al weten, watter op loopt.
So zijn oude grijsaerts quast om verstranghen,
Want wysheydt licht daar gheduynt en gedoopt:
Der hervarene men niet licht en verkoopt.
Ten is gheen kleyn dink, een peerdt in eene wieghe;
Dat segt men uyt spot van sulke verwaende,
Die een oliphant maeken van een vlieghe,
Deur d'ijdel beroemen haer seer misgaande:
Hij staat onvast, die op syn hoofd is staande!
Kleyn diefkens hangt men aan de galghe,
Maar de groote werden aan den riem gehanghen ;
Van sulks te sien krijght men de walglee,
Als ghiften en gaven 7zistitie pranghen.
-

VAN HIER EN VAN ELDERS.
E gebouwen waarin men te Amsterdam toogdag houdt
staan op een zeer uitgestrekten grond, zoo groot als
de Cha^np de 1f: s van Parijs, in een der dealen waar
de stad gedurig aan 't groeien is. Die terrein is gemakkelijk
5 miljoen weerd. De stad heeft hein voor nieten laten gebruiken,
en dat is, in de oogen van velen, eene groote hulpe. Alles
ingezien nogtans, is die hulpe meer schijn dan wezentlijkheid.
In Holland gelijk in onze noordsche streken en Polders, is de
grond al een aardig dingen. Zoo heeft men moeten, vooraleer
het Toogpaleis te bouwen, dien grond drooge trekken, heng
versterken, hem bevrijden tegen 't gene van binnen gestadig kon opwellen. Dat heeft stukken van menschen gekost.
Men zou geen zierel uit de waarheid zijn moest men schrijven
dat hij met guldens gekalsijd is : immers men heeft er van 7 tot
8 duist piloten moeten in slaan, en dat heeft van 600 tot 700
duist guldens gekost. Geheel die somme is zuivere winst voor
de stad, die, na den Toogdag een goeden en sterken terrein zal
hebben, waar zij te voorei maar moerassen en meerschen had.
De gebouwen meébegrepen, heeft men omtrent miljoen
franks verteerd.
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Daar zijn drie ingangen. De twee tijdsingangen ' komen de
eene langs de Pieter-Corneliszoona-looftstraat, de andere langsde 7acob- z ara-Cam7ipenstraat. De groote ingang bestaat uit vier
portiken, het 15eristvlionz uitmakende van 't nieuw li'iuseum, dat
als 't voorgeborgte wordt van 't Toogpaleis. Dit nieuw Museum
is gebouwd in den trant der jaren 1400, en bestemd om de
schilderie'n van Hollands groote meesters te bergen. Het zal
bij de 4 miljoen en half frank kosten. Hier dient dit gebouw nu
langs den eenen kant voor de zaken die betrek hebben met de
Ethnographie, en langs den anderen kant voor de schoone kunsten en de oudheden.
Als men uit het peristyylion is, treft men, honderd meters
verder, of daaromtrent, het eerste paleis der expositie zelf. Wat
aardig gedacht. Men zag even een schoon gebouw in nederlandsch gothijk ; nu staan wij voor een eeuwig groot indiaansch
gebouw. 'k «Vete wel dat het hier een toogdag is bijzonderlijk
der producten van de Colonie'n. Maar waarom dan die Engelsc/ie
Indiaanschestijl?... Twee hooge vierkante torren, die zeer verre
van malkaar staan, verbonden, op de hoogte van de koepel die
er tusschen klimt, door eene gordine reusachtig van mate. Die
torren hebben elk een inging die versierd is met oliphanten.
't Is vast en zeker dat wij een aardigen tijd beleven, in alle
dingen ; maar aardig is hij ook in 't vak van kunste. Onze
voorouders en zouden niet te werke gegaan zijn gelijk men hier
gedaan heeft, en overal nu doet. Zij en zouden geel Indiaansch
gebouw gemaakt hebben, al had het geweest om er uitsluitelijk
de voortbrengsels van Indie in te bergen. Zij zouden een gebouw
gezet hebben in hunnen eigen styl, in den styl gesproten uit den
aard van hun geslacht en geschikt naar den aard van hunne
luchtstreke. ;laar dit gebouw, moest bet dienen voor oostersche
voorwerpen, bij voorbeeld, of Egyptische, zij zouden het Gene
schikking en eene versiering gegeven hebben die op deze
vreemde landen deed denken. Zij en zouden, noch bij hooge
noch bij leegt, Egyptisch of Oostersch nagemaakt hebben.
Beziet Jerusalemkerk te Brugge. Dat is zeker geheel en gansch
Brugsch gothijk der jaren X300; maar 't oostersche charakter
is erin versmolten : gedachten van oosterschen zin zijn
erin gewrocht, maar niet erop geplakt. Die oostersche versieren bouwdeelen zijn eerst in den geest van den vlaamschen
bouwmeester gaan rusi en ; en, hunne oorkomst behoudende
nogtans, zijn zij vervlaamscht geworden, gekneed en verkneed
met den vlaanischen styl en in zijne eenheid vereenzelvigd. Dat
is verstandig te werke gaan, doen gelijk een mensch die zijn
eigen zelven i. Maar dat kost al veel te veel moeite : 't is al
vele gemakkelijker copieeren : men behoeft daartoe geen
grondige studie gedaan te hebben, en krijgt men er geen zeer
hoofd van, 't komt er toch geld af, en dat is 't bijzonderste, nu.
Als men uit dit Indiaansch paleis gaat, al onder een haifronden boog, die iin den achtergrond openstaat, komt men op de
bijzonderste der gaanderie'n van 't groot gebouw, 300 meters
lang, dat voor de vreemde volkeren zal dienen. Het bijzonderste
gebouw hier is nu in den styl der Mooren. Zoo: eerst Indiaansch,
dan Moorsch. Steekt daar nu nog een Nederlander tusschen.
Als hij niet verpletterd en is, 't en zal de faute der XIXe eeuwe
niet zijn.
De \ ederiandsche zalen komen, twee rechts en twee slinks,
van die groote gaanderie, aan den ingang. Ons land ligt daar
ook. Vrankrijk heeft hier 10.500 vierkante meters, zonder nog
te rekenen i.5oo in de gaanderie der werktuigen en i.000 in de
li&t'ingen, voor Tunisie.
t'Enden de gaanderie aller volkeren, wat schuins, staat
een groot gebouw voor de schilderie'n der Nederlandsche

meesters van onzen tijd. Dit gebouw is door twee groote zalen
gesneden, waartusschen zalen en saletten gespaard zijn.
Slinks van 't bijzonderste gebouw staat dit derNederlandsche
Colonie'n, op eene vlakte van qoo duist vierkante meters. Hier
wilt Holland toogen dat het 't eerste land der wereld is, door
heur buitenland
Ronduit rondom liggen de liefelijkste hovingen die men zien
kan,van allen aard en van allen trant; toch, nogmeest Indiaansch.
Daarin is een Kampony gebouwd, bewoond door ware Javaneezen, met bloemen versierd, naar den dracht van hun land.
Te midden de loovers der struikplanten en onder de schaduw
der boomen staan menigvuldige paviljoenen. Dit der stad Prijs
bekleedt 200 vierkante meters ; 's Konings van Nederland.,
300. Daar ook staat het vergaderhuis der gazettiers, dat allerbest ingericht is. Men heeft ook een gebouwken . waar men
diamant slijpt.... Ai ! diamantslijpers loopen er zoo vele langs
onze straten in Brugge, die zoo veel nuttiger . dingen zouden
kunnen doen. Deze hier te Amsterdam zijn echte diamantslij pers.
De toogfeeste duurt van i Mei tot i October.
AD. D.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

Op den zetel van Mgr. Plantier, zaliger, Bisschop van N imes, stond het volgende opschrift:
Breve somizo, longcm studio, totem Deo.
Dit opschrift kan dienen ook voor een boekenrek, een knielbank, enz.
Over Iteerd worgen, III. 200, dat is bij vreemde
menschen thuis liggen. Zou men niet mogen
zeggen van jongens en meiskens die in 't pensionnaat zijn, dat ze in zulk een collegie of in
zulk een klooster over heerd wonen?

**,. In liet nieuw ir.aziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te b'rri, ge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaainsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglae van Groeninghez-elt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. IT. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
* *,i Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. i). H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.
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E zonne pinkelde en lachte, en het
lieve groene bladje, op den slanken
populier, en de vergeet-mij-nietjes aan
den kant der kakelende beke, hadden leute,
en de kinderen, de blozende vroolijke kinderen,
zoefden schaterend in de heerlijke weide ; 't was
zomer!
De zon lachte mildelijk op liet groen, fijngesneden badje van den ranken, slanken populier,
aan het beekje, en liet bladje lachte en zong zijn
heimnisvol liedje, lijk een bladje heimnisvol zinben kan, als de wind liet trillen doet ; ja, het had
leute, oprecht leute als het in het dartele beekje
'kon spiegelen, en dat was me een leventje.
— Ja, dat het zoc maar duren kon, snapte de
grauwe mussche op den brank van den kopwilg
daarnevens, dat het zoo maar duren kon, maar
dat en kan niet : de leute zal eens uit zijn.
De grauwe kopmusch was uiterst slecht gezind
op het bladje dat daar zoo vroolijk spartelde,
(laar zij reeds drij, vier dagen de droefheid in
't lherte droeg over liet verlies van hare kleintjes
clous den boozen kleinen kosterszoon uit het hol
Van den wilg geroofd.
---- Wat praat ge daar zoo van duren, grauwkleed, die leute niet meer duren ? Maar die zal
nog lange duren, nog lange, mensch, nog lange.
-- Afwachten, zei de ernstige musch, en juist
kwam haar eene gezellin verwittigen dat de
haver, op gindschen akker, in schoven gebonden
was, en haastig, zonder zelf het bladje goeden
dag te knikken, vloog zij mede naar den akker,
(le grauwe diefe.gge.
--- Praatjes, praatjes, riep liet bladje haar
achterna, en 't lachte en 't zond; weer lijk liet
gewoon was, eii kuste liefdevol de twijge, hare
uloecler, knikte naar 't beekje en had leute.

.De zonne «gas weg en verdwenen, de wolken
waren somber en zwart, en het regende uit die
zwarte wolken en vele bladeren rond liet bladje
Op den klaterboom waren glad van 't water en
gele, en het bladje ook wierd langzamerhand
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En het bladje, het geelgoud bladje, was
preusch en lachte vroolijk,
k, bijna zoo vroolijk als
toen het nog heel groen was, en het beek-je
wenkte en zegde dat het liever, oneindig veel
liever gele blaadjes dan groene zag. Het bladje
knotste en trommelde uit pure leute met zijn
hoofdje tegen de twijge, zijne moeder, hetgeen
schoon, heelschoor muziek uitmiek voor de blaad jes, de moeder, en liet beek-je.

Ine noorderwind, de grimmige noorderwind,
in dikken zwarten pels gehuld, en eene ontzaggelijke berenmuts op liet ruige hoofd, kwam
woest aangestapt ; in de rechter hand hield hij
zijne groote ijsachtige blaastromp, maar hij en
blies nog niet, neen, nog niet ; maar in de weide,
aan den bekekant, bleef hij staan, bracht de
tromp aan de lippen, en hij blies.
En de boomen zuchtten en kraakten en snikten van pure pij ne ; de takken en twijgen boogen
onstuimig, doch trachtten nog hunne blaadjes te
beschermen ; maar meerder, akeliger, blies de
noorderwind en het bloed versteef van koude
en schrik in de groote aders k-an de blaadjes en
zij zwendelden naar beneden ; en de moedertwijgen weenden en snikten om de verlorene kinderen en verwenschten den helschen woestaard;
maar het bladje van den klaterboom vond dat
recht vermakelijk zoo mogen de wijde wereld
ingaan, zoo mogen vliegen en zwindelen.
En toen het ook van de twijge gerukt wierd,
vond liet ook de noorderwind een man die nog
zoo stuur niet en was ; liet keek nog eenmaal
omme naar moeder die weende, nog eenmaal
naar vader die daar stond pal als een reuze,
knikte eens, en zwindelde en kantelde; dat was
me nu recht plaizierig !
Het kantelde en zwiintelde als een flieflodder
heen en weêre, het lachte eis joelde, en viel eindelijk in liet beek-je, liet lachende, wenkende, bedriegelijke beekje.
;

Geel zijn, geel als goud, hemelsclien lieere,
maar dat is oprecht schoonti, dat deed de goede
God enkel uit goedheid : dat kan niet anders;
neen, mussche, neen, de leute en is nog niet uit,

Dag beek-je, dag lachende beekje, laag ik
nu wel op uw ruggetje, op uw' gladde bane -rusten, immers ik en vege niet vele, en mag ik nu
met u een reisje meemaken?
Zeker moogt ge dat, bladje. Zeker moogt
ge dat, lief, geelgoud bladje!
En zij vaarden, en liet blaadje, liet goudgele
blaadje wiegelde op het zilvere water.
Maar het beekje, liet heldere maar listige

op verre na niet!

beekje, sperkelde heimelijk water op het varende

iele.
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bladje en miek gansch - de schoone kleeding van
't bladje nat, doornat, dat het waarlijk zonde
was om zien
En het bladje wierd droevig en weende, weende
om een steenen hart te breken en verweet het
arglistige beekje zijne valschheid; juist kwamen
daar zes musschen voorbijgevlogen, zes grauwe
musschen die van den geplunderden akker
kwamen , en ze zagen het weenende, doodbedroefde bladje en het tergende beekje. Eene
oude grauwe mussche die voorenaan vloog hield
stil, en zette haar op een elzentak die over de
beeke hong ; de andere musschen volgden haar
voorbeeld ; de oude mussche lachte boosaardig,
de andere inusschen grinikten ook mede, terwijl
de oude, de diefegge sarrend snapte:
- 'k Had het voorspeld en 'k had liet gepeisd !
En al de andere grauwe musschen piepten en
tjilpten achterna, en herhaalden gedurig:
Gepeisd ! gepeisd ! gepeisd!
Nu weende en snikte liet arme blaadje nog
meer, dat liet zeer deed, waarlijk zeer om
om een steenen hert te breken ; maar juist
daarom wierd het beekje woedend, gram, en
rolde nu korzelig en gruwelijk zijne baren over
liet gansche arme bladje, dat snikkend en stervend op den bodem nederzonk.
-- Zie, zegde de oude mussche tot hare gezellinnen op den elzentronk, ik en ben maar eene
mussche, en heb misschien vel 't een en 't ander
op het herte, maar voor geen ganschen akker
koorn en wilde ik de moord van dit arme blaadje
op het geweten:
En al de anderen tjilpten eenpariglijk :
Nog ik ! of nog ik ! of nog ik!
0 gij bedriegelijk, arglistig beekje
\VILFRII I) VONI i1EE1u .

Wijnmaand

1882.
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Verz'cel,; Ivan bladzijde

204.

eerre andere vrage.
De sterrekundigen weten niet dat
de warmte door de zonne gegeven
eenigszins zou verflauwd zijn sedert de schepping
van den niensch.
Hoe komt het dan dat de zonne alle sekonde
zulk eene schromelijke hoeveelheid warmte
U

rondzendt en zelve niet en verkoelt ? Hoe wordt
die warmte ongeschonden bewaard ?
Men zou sómtij ds peizen dat de zonne niets
anders en is dan eene opeenstapeling van kolen
of andere brandbare stoffen.
Maar alle stoffen verteren met branden en
volgens de rekeningen van eerste cijferaars zou
een hoop kolen van den zelfsten inhoud als de
zonne uitgebrand zijn achter oo j aar. Bovendien
alle brandende stoffen geven asschen die niet
brandbaar en is en die achter weinigen tijd de
warmte en het licht der zonne had moeten
belemmeren en verminderen.
Het en ware niet verstandiger van te zeggen
dat de zonne eene soort van magazijn is met zoo
schrikkelijk vele' warmte dat zij hare verliezen
niet en voelt.
Want ware de zonne samengesteld uit de
gekende stoffen die best van al de hitte bewaren,
zoo zou zij achter 5000 jaar al 8300 graden
warmte verloren hebben.
Welnu de bovengemelde proeven bewijzen
dat de zonne vele stoffen bezit die veel min de
warmte bewaren ; en nog zou die verkoeling
van 8300 graden al lange reeds gevoeld geweest
hebben.
De eerste uitlegging, die eenigszins aanveerdelijk is en door verschillige geleerden voorengesteld wordt, is dat de warmte der zonne zou
bewaard worden door dwaalsterren, steertsterren, luchtsteenen enz. die, door de zonne aangetrokken, op haar gedurig zouden nedervallen.
Iedereen weet genoeg dat een steen, een kanonbal of alle ander voorwerp met kracht
geworpen en plotseling tegengehouden, eene
groote hitte kan veroorzaken.
Alzoo is het genoeg met een kanonkogel te
schieten op eene metalen plate om den kogel te
zien gloeiende nederbotsen.
De voortgebrachte hitte is natuurlijk zooveel
te grooter dat de ballen meerder zijn en de val
sneller.
Daaruit volgt dan dat die sterreregen op de
zonne buitenmate vele warmte zou te wegra
brengen, zoovele als 8000 keeren hun gewicht
kolen die in zuivere zuurstoffe zouden branden.
Zoo hebben het de sterkste cijferaars bewezen.
Ja maar, die zelfde geleerde mannen hebben
ook bewezen dat er - zoovele sterren zouden
moeten vallen dat de zonne jaarlijks eene lage
stoffe aanwint van 20 meters dikte. Zonder dat
zou de warmte gedurig verflauwen.
De grootte der zonne en zou wel niet zeere
-
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aangroeien maar haar gewichte zou vele vermeerderen.
Welnu de zonne draait noodzakelijk ' trager
op haar zelven naarmate haar gewicht meerder
wordt. Door die zware bijkomende massa zou
zij alle 53 jaar eene ure vertragen in hare rondgaande beweging. Dat zou allichte belet worden;
zelfs sedert de schepping van den mensch zou
alle beweging reeds gestaakt zijn.
Eindelijk de laatste, de algemeenste en verre
de waarschijnlijkste meening houdt staan, dat
die warmte bewaard wordt bijzonderlijk door
liet gedurig intrekken, samendringen der stoffen
waaruit de zonne bestaat.
I)e zonne zou dan gedurig samentrekken en
verminderen ; de stoffen, dichter bij malkaar
getrokken, vrijven de eene tegen de andere en
brengen alzoo eene hitte te vege, groot genoeg
om de verliezen te herstellen die de zonne gedurig ondergaat.
En peis niet dat die samentrekking geheel
aanzienlijk moet zijn : zij mag immers zoo onbeduidend kleene zijn dat zij maar achter 38 duist
jaar zou kunnen bestatigd worden met de
volmaakste werktuigen die tot hiertoe gekend
zijn.
Deze uitlegging heeft de kanse van overeen te
stemmen met het stelsel van den grooten franschen cijferkundige Laplace, volgens het welke
de zonne, de dwaalsterren gelijk de aarde met
de trawanten gelijk de mane, al te gare voortomen van eene voortijdige nevelsterre die op
laar zelven draaiende beurtelings, niet het samentrekken der stoffe, al de dwaalsterren in de
ruimte geworpen heeft. Deze dwaalsterren hebben dan op hunne beurt en om dezelfde i-eden
de trawanten voortgebracht.
Dit stelsel wordt tegenwoordig nog al algemeen aanveerd omdat liet eene goede uitlegging
geeft van al de verschijnselen die de zonne,
de dwaalsterren, de trawanten en bezonderlijk
de aarde opleveren. Het heeft de groote gave
van eenheid te hebben en gevolgtrekkend te
zijn. Eéne oorzake zou geheel den tijd in 't spel
geweest hebben : de natuurlijke samentrekking
der stoffen. Deze oorzake zou de afscheiding
voortgebracht heeft der dwaalsterren en noodzakelijk ook eene groote hitte.
De dwaalsterren gelijk de aarde zouden dan
voortijds ook eene buitengewone warmte gehad
hebben ; het waren kleene zonnen wier bovenste
lage vroegtijdig verkoeld is, maar waarvan ten
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minste eenige gelijk de aarde, van binnen nog
gloeien 1 .
Die uitgedoofde dwaalsterren zouden het afbeeldsel zijn van hetgene na verloop der eeuwen
de zonne zelve zal worden.
Zoo spreekt de hedendaagsche wetenschap.
Het stelsel, schoon eerst opgevat door den
goddeloozen Laplace, heeft niets dat tegenstrijdig is met de veropenbaring. Het geeft vele toe
aan de natuurlijke wetten, maar ook God en
verricht maar geheel raar door mirakelen hetgene
de geschapene dingen kunnen voortbrengen met
de natuurlijke krachten die zij van den Schepper
ontvangen hebben. Maar neem nog dat het
stelsel zeker zij, wie weet nogtans of God zal
wachten van ons zonnestelsel te verbreken tot
dat de natuurkrachten zijne vernieling veroorzaken !
In de twee gevallen blijft Hij de ware eenige
oorzaak en de eigene Meester. Welke manier
zal Hij kiezen? God weet liet en God aleen!

E. v. R.

[. Hier wordt nog eens het gedacht uitgedrukt dat wij hooger al gegeven hebben (Bladz. 156, ede kol.) en waarop de E.
H. uitgever gepeisd heeft de volgende bemerking te moeten
maken : 1 Dat en wordt zoo algemeen niet meer aanvecrd a.
De E. II. Duclos heeft het volle recht die nota te drukken.
Gelijk hij al dikwijls in R. d. H. geschreven heeft, eerbiedigt
hij de denkwijze van een ander, maar geeft niet volle vrijheid
de zijne. Dan staat het den tegenstrever vrij or ► zijn gedacht
weder te keeren en het te bewijzen.
Die handelwijs is net en diende overal gevolgd te worden tot
nut van iedereen.
«'ij gaan d:in van die vrijheid, ons Gloor den lieer uitgever
gejund, gebruik maken en trachten te bewijzen dat zijne bemerking van bladz. i^6 gemakkelijk mochte wegblijven.
Ten eerste, wij hebben hooger op lblaciz. 1 i6, kol. II, van
hoven) gezeid dat wij ir al cie stelsels niet en gaan geven die
voorgehouden geweest hebben om tiet eerre of het andere uit te
leggen..... maar aleenlijk gaan zeggen wat ons meest voldoet
en als waarschijnlijkst voorkomt 't.Rijgevolg,de bemerking komt
hoegenaamd niet te pasre. Wij wisten ook al dat de gegevene
uitlegging niet algemeen aanveerd en wordt. Maar zij is voor
ons verre de waarschijnlijkste en ingezien cle hooger aangehaalde reken, moesten wij geen gewag neer snaken van eene
andere uitlegging.
Ten tweede, de bemerking geeft te verstaan (lat onze uitlegging eertijds algenieender aanveerd wieril als nu. Welnu wij
durven houden staan dat juiste het tegenovergestelde vaarheidis.
Wij zouden nog meer zeggen, ware het niet dat cle zake ons
zoo kleene schijnt.
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BEWARING VAN 'T VLAAMSCH ALS
BESTIERTAAL.

Vervolg van blz. i 74.

1777. ii De keyzerin Maria-Theresia had . aen
de brusselsche Académie des belles Lettres, uu
althans aen een groot deel van haere leden, den
last opgedragen om het openbaer Onderwys, in
hoogere en laegere schoólen hier te lande, dat
er waerlyk ellendig uyt zag, op eenen anderen
voet te brengen. Een plan van verbetering wierd
ontworpen, doórhetGouvernementaengenomen,
en het nederduytsch dacrin tot grondslag gelegd
van het aenleeren der oube taelen. Eene menigte
leerboeken in itsitm scllolaruin belg icac zyn
aldus ingevoerd, en tot lieden toe met vrucht in
de latynsche schoólen gebruykt. Leézenswaerdig
is, omtrent het belangryke deézer veranderingen,
een opstel van den heer Les Broussart, ten titel
voerende : De l'édatcation belg iquuc, ou réfiexiolns
N

sier le plan d'éttidcs, adoptc par Sa Majesté porur
les colleges des Pays-Bas autrlcit ens. Bruxelles,
1783. Daerin leézen wv, blz. 35-45, nopens de
vlaeinsche tael : Ceux qui reprochent au gouvernement d'avoir introduit des nouveautés dangereuses dans les colleges des Pays-bas, devraient
au moins donner des éloges á ce qu'il prescrit en
faveur de la langue flainande. On sait jusqu'a'
quel point elle était négligée..... La langue flamande fut-elle aussi pauvre et aussi faible qu'elle
est riche et énergique, I'L'ISQU'ELLE EST L.\
LANGUE DLT PAV S, elle devait nécessairement
faire partie de 1'instruction ..... Le gouvernement
vient, en quelque sortc, de la régénérer. En
opérant cctte révolution, i l n'a fait que suivre
l'exemple de tour les peuples navans..... Les
peuples qui... se sont distingués et se distinguent
encore dans les lettrés, nz'y sont parvenus qu'en
joignant a l'étude des langues anciennes une
connaissance approfondie de la leur. Cette vérité
est la base sur laquelle est appuyée aujourd'hui
toute éducation raisonnable. Le gouvernement
des Pays-bas, jaloux des progrès de la jeunesse
et de la gloire de la nation, n'a prescrit 'a Bruxelles, pour l'étude du flamand, que ce qu'on a
conseillé á Paris pour le francais. t' Zoodanig
was het gevoelen van een' franschman opzigtelyk
het gebruyk der nederduytsche tael in Belgie,
en ik neem des te liever deéze woorden hier over,
om dat zy de uytspraek zyn van een onpartydig
man. st Aldus Willem, Verh., II. 190.
Alleenlyk schynt het my niet ongepast te
doen opmerken dat alle onze Blyde Inkomsten,
II

of algemeene Landsconstitutien, oorspronkelyk
in de Nederlandsche tael zyn opgesteld, en
dat dus die tael, door alle onze Souvereynen
wettiglyk is herkend voor de eenige nationale
tael. t'
Dit blykt ook in het byzonder . uyt het procemiurn van de bovenaengehaelde Blyde Inkomst,
alwaer Philips zegt : « ende na dien wy Prince
alle de voors. Blyde Incomsten (in Spaensche n
talen trouwelycken getranslatcert) hebben hooren lesen, enz. u Zie Plakk. van Brab. I. bl. 193.
bij Willems, Verh., I. 222.
1781. J. Fr. Willems 1 verzekert ons u dat
's land adel, de hertog van A reinbcrg, van Aerschot, enz. op den. zeventienden July des jaers
1781, deel nemende in de nederduitsclle akte van
eed en inhuldiging van keizer 7osepli II, plechtig
erkenden, dat de tael onzer natie is de Duytsche
ofte Nederlantsche .
1793. Al de Oostenrijksche vorsten van keizer
Karel voort, tot Frans II, dus van i 5 1 5 tot 1793
moesten art. VIII van de Blijde Inkomst bezweren:
nn Item, dat alle brieven, opene ende geslotene,
die men voortane in onsen weghe verleenen ende
uytseynden sal, het waer voor ons, oft ten versuecke van der partyen, expedieren ende uytseynden sal in sulcke taele als men spreeckt ter
plaetsen, daar die ghesonden sullen werden 3
.

Aanmerking.
Dit artikel is in onze landsconstitutie gekomen
om te beletten dat de fransche princen van het
huis van Burgondie niet te veel franschen of
walen aen het bestuer zouden brengen. Het was
een zeer voorzichtig maetregel : want franschen
of walen, die onze tael niet machtig zyn, zyn
ook niet geschikt om over de behoeften, zeden
en gebruiken der Vlamingen te beslissen. Zoo
oordeelden onze voorouders `i .
Besluit van het fransch gouvernement 24 prairial an XI (13 Juni i 803). Daar werd besloten:
81 Art. i . Dans un an, á compter de la publication du présent arrété, les actes publics dans les
départements de la cidevant Belgique, dans ceux
de la rive gauche du Rhin.... ou 1'usage de dresser
les actes dans la langue de ces pays se serait
1. Mengeling n van rader landschen inhoud, 1827-30, 387.
2. Rec:geil des Reprfsentations des Etzts, etc. Liège 1 787, vol.
I. 6o et vlgg.
3. Anselmi Codex Belgicus. II. 86. -- Belg. Mus., II. 391.
4. J. Fr. Willems, Belg. Mus., II. 391.

Pku .•i d den I1'ee rd
maintenu.,. devront tous être écrits en la langue
francaise.
« Art. 3. Lesactes sousseing-privé pourront dans
clans ces départements être écrits dans l'idiome
du pays, á la charge par les panties, qui présenteraient des actes de cette espcce 'a la formalité
de l'enregistrement, d'y joindre, à leurs frais,
une traduction franCaise des dits actes, certifiée
par un traducteur juré. t►
De kamer der notarissen van Brussel bracht
te vergeefs hare bezwaren over dezen maatregel
onder de ooggin van het bestier ; men antwoordde:
dat geenen anderen dan de fransche tekst der
akten voor authentiek mocht worden aanzien,
en dat alle aanmerkingen tegen deze schikking
om niet ~varen. (11Icf•1iir. Repertoire cle la Jurisprudcnce. Languc Francaisc.)
lenige jaren later ging men nog verder, neen
wilde zelfs de vlaanlsche gazetten verbannen.
Er noest eene fransche vertaling bij zijn. (Keizerliik decreet van 22 December 1812.
t Ja, zegt \V illems, ter nami . ernood kon men
verkrijgen dat er kerkboeken en andere werkjes
van dagelijks gebruik in de moedertaal gedrukt
vierden. Aen de onderwijzers zoo te lande als
ter stede werd er opgeleid bij voorkeur fransch
te doen leeren'.
ir Dezen staet van zaeken duerde tot dat in
t. 8 14 de franschen dit land ontruymdcn, en een
nieuw Gouvernement door de verbondene mogendheden over de Belgische provintien aengesteld, toeliet de notarieéle akten ook in cle landt ael op te stellen, mids de notarissen eene franschc
vertaieling by die akten voegden, wanneer zy de
zelven aen de Registratie onderwierpen, (besluyt
van IS J uny 1814) welke laetste bepaeling echter
een ander besluyt van den eersten october des
zelven jaers vervallen deéd .
1819 . is Vat er gebeurd is iveét elkeen, en hoe
liet zijne Majesteyt onzen genadigen (?) koning
cyndelyk lieéft beliaegd, by IIoogstdeszelfs besluyten van 15 September I8 I9 en van den
26 October i 822 vasttestellen dat de nederduytsche tael, te rekenen van i Januari 1823 alle
haere oude en natuerlyke rechten derwyze zoude
liernetmen, dat van dan af in de Provintien
Limburg, Oostvlaenderen, Westvlaenderen en
Antwerpen en in de andere arrondissementen
Brussel en Leuven , Provintie Zuydbrabant,
geene andere tael dan de tael des lands, voor de
behandeling van openbaere zacken herkend of
,

1. «'illems, Verh., II. 208.
2. Willems, Verh., II. 210.
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gewettigd zoude weeFzen ; welke bepaeling door
alle rechtschapene ingezetenen van die streéken
is toegejuygd en met de leévenste erkentenis
ontvangen'. ►^
ontvangen'.

1HIZIEF UIT IPER.

LRT)LR'leb ik u het gevraagde grafschrift niet k unnen nmededeelen. l Zier
is het letterlijk uitgeschreven.
u► Graf schrift van
(.;I.,:1t. DE DE CLERCIt.
ghebooren ryin constenacr.
Staet, lener, ivaertoe sulke drift.,
I:y ! leest toch eens dit opgheschrift
11.00it : Claudeenaenit de (.;lock
Ali:,, 1-)reeekt vaen uyt delen serck,
hy die u op het schau«- tooneel
niet liedjes, clinckdicht, en ron(leel,
en redenrycke clucht v erniaeck.
^o dickwils heeft gew4 eist (ten vacck
die sliept hier, maer de sief va. hem
roept noch misschien om requiem;
bidt gy toch dat den goeden man,
nu hij (lat self :niet doen en can,
die alles wat hij heeft verbeelt
voor u soo «el heeft uytgespeelt,
voor Godt ook in den joiighsten dach
syn eigen i - ol wel speclen mach.
t.)^•erleden den Amen XIII octob. 1645.
L. Lamnlb. Vossius.

P. T. D. 13.

Deze zerk van grauw marmer staat nu
inderdaad in de benedenzaal van 't Museum te
Iper, niaar was, volgens de getuigenis van
Gerard Dil Ii eu, in de verledene eeuw* no -' ingemetst in den gevel van de capelle van den
heer pastor tot Sint- Taertens t'Ipre. uu Mij dunkt
over tijd nog iets gelezen te hebben. over 't leven
van Claude de Clerck, maar kan niet juist
zeggen in welk werk, waarschijnlijk in een der
boeken uitgegeven door de is Société historique,
archéologique et litteraire de la ville d'Ypres, is
en misschien wel in de verhandeling over den
'5 théatre en Flandre uu door Van der Straeten
(Ibidem).
'k En 'nebbe voor den oogenblik geen tijd
om dit nader te onderzoeken.
Gister vielen mijne oogen.op een luiktafelken
neet twee vlerken, voortkomende van de gilde van
sint-Sebastiaan te Alveringhen2, en dat scheen
J. Tot daar Willems, Verh., II. 210, 1824.
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op't laatste der XVIIe of inhetbegin der XVIIIC
eeuw gemaakt te zijn. De eene vlerke verbeeldt
eene lijkbare met brandende keersen er rond,
en daaronder is 't volgende te lezen :

En de vaandels met hun kleuren,
En de bloemen met hun geuren
Fluisteren licht en geestig meê :
Morgen viert de Brugsche steé !

D'Heylige blaederen thoonen ons zeer klaer en vast
Hoe zoo een enge baer ons tot een schoon spegel past.
'K was een en vyftigh jaar, wanneer ick sagh met rouw
in desen spegel nut besloten myne vrouw .
't Was vyf en twintig jaer dat ick met groot behaegen
ontving haer lieve trouw. Hierom kom ick te vraegen
0 lieve broeders al dat g'haer gedagtig zyt
dat 'y voor eeuwiglyk mag syn met groot verlblydt .

Hier ziet men een vrouwtje schuren
dorpel rein en wit;
Ginder kouten de geburen
Waar elk voor zijn deurtje zit
Verder spelen kinderen vreugdig

En de werkman, rap en jeugdig,
Ijlt naar zijne nette w oon

R.
Met zijn duren wekeloon.
De andere vertoont een' man in kleedmg van
Eensklaps, ronkt en bromteen toren,
den tijd, waarschi' nli'k een weldoener van de t
Statig
g
^
^
^
a ltut een klokkentoon;•;
gilde, in zijne hand een briefken houdende
Die weldra versmelt in chooren,
waarop staat : aen d'achtbaere overheden van
Rijzencl, dalend, wonderschoon.
de Ridderlicke gulde van Sinte Sebastiaen tot
Nieuwe
zangers, t'aller zijde,
Alveringhem. Dit luiktafelke is thans de eigenBrengen
beurtelings, licht en blijde,
dom van Jonker Arth. Merghelynck de BeauHunne
stem
bij 't dommelend lied
voorde, te Iper.
Dat
Luit
alle
torens
schiet.
Hebt gij afschriften van oude zerken noodig,

vraag 'maar : bijna al de grafschriften van liet
oude Veurn'ambacht en van't oude Iperkwartier
heb ik dagelijks onder mijne oogen'.
H. F1.

IJRUGGE EN ZIJNE KLOKKEN
N 01.' I?1:

Maar de 1 - lal'e gaat aan 't beven
In dit machtig choor van brons
Komt een reus den maatslaggeven,
• Helmend, davrend, bons op bons.
Ook de beiaard gaat aan 't rinkelen,
Al zijn zilvren klokjes tinkelen;
En de zoele avondlucht
Trilt van 't harmonisch gerucht.

1: N

FEEST V )NI).

't Windje is zoel, de zon daalt neder,
't Hert is blij, 't gemoed in rust ;
In den groet van 't avondweder
Ligt voor morgen nieuwe lust :
En dat lieve woordje s' morgen x
Diep in iedre ziel geborgen
Neuriet, schatert, lonkt en lacht
Als een liedje, stil en zacht.
1► Morgen kermis, morgen feeste ;
to Geene straf noch schoolverdriet,
S Spelen, wandlen, om het meeste, "
Juicht der kindren hertelied.
-- 11 Morgen u geurt als frisschen bloesem
Reeds in menig jongen boezem ;
-- 1: Morgen vrij ! .0 zingt 's werkmansborst,

-

1
J

-

,

1

S, Als de vogel, als de vorst ! •'
Welgezindheid staat te lezen
Waar ge wandelt, keert of gaat,
In den lach van ieder wezen
Dat ge ziet op markt of straat :
Y. Indien er zijn van belang, zend maar op. -- Ziet over
Claude de Clerck, R. d. H., VI. 173. 299,
An. D.

0 hoe plechtig zijn die galmen,
Lief en statig, zoet en sterk
Dreunend als de avondpsalmen
Door 't ge« elf der hooge kerk.
Harde en lichte en zware stemalen
Smelten samen, dalen, klemmen,
Roepen, spreken, licht en blij,
Dansend als een geestenrij.
Hier gromt Sint-Salvators toren,
Verder Onze Lieve Vrouw;
Gillis, Jacob kunt gij hooren
Warm van toon, de maat getrouw.
Anna schudt haar kruine al schateren.
Dáár hoort ge Walburga tateren,
En veel kleintjes, fel en luid,

Schetteren wild, langs noord en zuid.
i

Als het schommelen van de baren
En het ruischen eener zee,
Al die klanken, in hun paren
Rollen over d'oude steé :
.

't Schijnt alsof de gevels spraken
Oude echo's hoort gij ontwaken
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Liedjes fluisterend, stil en zacht
In het vallen van den nacht.
Dan is 't zoet te hooren schallen
Dit concert zoo wonderschoon,
Op de bloeiend groene wallen,
Brugge's gordel en haar kroon.
't Laatste rood dat weg gaat zinken
Doet de hoogste toppen blinken
Kleurt den verren horizont:
0 ! wat heerlijke avondstond!
Brugsche klokken, in uw zangen
Dreunt nog lustiger voortaan:
Heeft haar ooit de slaap bevangen,
Heft nu Brugge's opstand aan!
Doet in ons uw liedren trillen
Noodigt ons tot werken, willen
Roept ons in uw edele spraak
Tot ons Brugsche, vlaamsche taak!
1 879.

231

E Pro„, res du Nord van Rijsel, schrijft als volgt:
DEUN k',nz DIVISION ETRANGÈRE

ILarinonies, Ier

prix, médaille de vermeil grand module et prime de
200 francs.
Bruges, l'IIarmonie de la Concorde, 55 exécutants. Directeur:
M. Régus. (leest : Reyns). Exécuté At
irche aux flamp'eaux,
de Meyerbeer.

Exécution soignée et bien nuancée. Bonne sonorité.
2e prix avec félicitations du jury.
Rotterdam, inusique des Carabiniers royaux volontaires, 48
exécutants. Directeur : M. Westerbach. Exécuté 1 aizteilsie sur
i11ig non, par Cléinent.
A la proclaniation du résultat de cette division, le chef de laa
Concorde, de Bruges, M. Reyns, était tellement ému qu'il l)leurait cIe joie. Les bravos qui avaient accueilli l'exécution par
cette harmonie de la Marche aria flauabeaiex, de Meyerbeer,
,

avaient déj^t, 'du rente, dévancé la décision du jury.
Dijsenda ; avond ten 8i*/ 2 stonden de Brugsche maatschappij'n aan de statie om de overwinnaars af te wachten. Twee
muzijken, opene rijtuigen, wel dertig vaandels van gilden,
Davidsfonds, Broederbond, Ste Luitgaarclegilde, St-Donaasgilde, Vincentiuskring, St-Augustinusgilde, Blauwvoetgilde,
Klauwaerts, Burgergilde, Kunstliefde, l'Esplrance, Cere.'5 4:-

tistique, Taalbond, enz. enz. waren daar, en de gezanten der maat-

VAN IÍIER EN VAN ELDERS.
RUGGE heeft een driedubbelen zegepraal behaald in
het groot festival van Rijsel. De Ga^et man Brugge
melde die mare, dijsendag, omtrent als volgt:
Zondag 3 Juni, was het de harmonie van de Concorde, die
schoon sedert twee, drie jaren slechts ingericht, in strijd trok
tegen de Koninklijke Muziek-Maatschappij van Rotterdam
gekend al- de beste van gansch IIolland.
Vooraleer onze kunstenaars geëindigd radden, stond de jury
reeds rechte om hun den EERSTEN PRIJS toe te kennen,
niet eenpari 1ieid rara stemurnen; en de IIollanders, die meenden
de triumphc zeker te zijn, boogen hun vaandel neder ten teeken
van erkenning, wanneer onze vrienden de zale verlieten.
F.ere aan de leden der Harmonie ! eere vooral aan den kun,tigen bestierder, Mijnheer Reyns!
-

Gisteren, maandag, was de zegepraal door de Choa -afdeeling
behaald, om zeggens nog meerder.
'i den
Ten drie'n behaalden zij niet een a, ,?Beid ze;: .ch'Tlll i
EERSTEN PRIJS in de tweede afdeeling der vreemde maatschappij'n. Niet éénti maatschappij dorst hun cic victorie betwisten. Daardoor mochten zij in strijd trekken voor den
ees-eprijs tegen de eerste afdeeling der fransche maatschappij,

die ook, van haren kant, den eersten prijs behaald had.
't Was ten elven 's avonds te doen.
I)e jury was samengesteld uit 41 leden : 2I .F'ranschmans en
20 vreemdelingen, onder het voorzitterschap van 1I. Ambroise
Thomas, bestierder van 't CLnservatori1Iiit van Parijs.
En daar nog, als derde zegepraal, vierd hun den EERSTEN
PRIJS toegekend, met 39 stemmen tegen 2.
Lof en eere dan aan die machtige Choormaatschappij ! lof en
eere aan haren bestierder, M. F. Van Hoestenherghe, sedert
lange jaren wijds en zijdl bekend voor zijne ervarenheid in al
wat muziek en zang aangaat, en voor zijne krach t van wille en
zijne heldhaftige volherding.

schappij'n hadden wel honderd kroonen en bloemenkapeelen
mede, tot van een meter grootte. De stoet kwam in gang. Hij
was lang van aan de Statie tot aan de Simon-Stevinsplaats.
Alle huizen schier waren bevlagd. De muzijk speelde; Hourrah en bravo steegen uit de monden van geheel de bevolking die
toegestroomd was. Langs weg wierden nog bloemruikers aan
de overwinnaars aangeboden. Bengaalvier wierd langs de kanten der straten ontsteken. De beiaard speelde, 't vaandel wapperde op 't belfroot, de triumpheklok luidde, 't akkcord der
kathedrale galmde in cie lucht.
Op 't stadhuis was de gemeenteraad vergaderd. Burgmeesteren schepenen in officieel gewaad verwachtten de maatschappij'»
van harmonie en van zang. De zittingszaal, verlicht met hare
prachtige gaskroone, versierd met de bloemkapeelen, die omhoge gehèvein waren bachten de zittafel van eten raad, opgepropt met volk was Drachtig.
De Burgmeester eredl eene schoones redevoering van gelukwensching, en hij wist te spreken als een kendei van muziek:
N je suis heureux de constater que toutes les dissonnances trouvent leur résolution, aujourd'hui, clans 1'accord parfait.... M
M. René Fraeys, voorzitter der clioorafdeeling antwoordde aan
alen Burgmeester. De hooge champagneglazen wierden opgediend, vol kriezelend nat, de hourrah weerklonk.
Vooraleer die heeren te laten vertrekken, deed de Burgmeester nog een heildronk aan den gemeenteraad der stad Rijsel,
die onze stadgenootcn zoo deftig ontvangen had.
't Was donker geworden. De fakkels waren ontsteken, en de
stoet trok over de Markt, langs de (ieldmuntstraat, Noordzandstraat, I)weerstraat, Steenstraat naar de Concorde.
Ten tienen kwam men daar binnen. hier wierden de bloemkapeelen der gilden aangeboden. De Heeren I'raeys, Stand aert,
Van Hoestenberghe en Reyns bedankten.
Zij spraken allen vlaamsch. Die goede Vlamingen die te
Rijsel gezegevierd hadden, waren blijde weder hunne eigene
lieve tale te mogen spreken.
AVIDSF ONDS. -- Onze lezers weten (lat het bestier

der brugsche afdeeling van liet David,►fords, verleden winter, eenen leergang van vlaanlsche letterkun-

de ingericht heeft.

Rond den Heerd

232

Met ecne bereidwilligheid en eene belangloosheid zooals -men
er weinig tegenkomt, had de achtbare heer Th. Verhoef,
ondervoorzitter des Fonds, hem ten dienste gesteld der leden
die hunne vlaainsche overtuiging wilden sterken door liet doorgronden der nog te weinig gekende schoonheden der moedertale.
De heer Verhoef is juist van de jongste niet . De ontelbare
diensten die hij reeds aan de vaderlandsclle zaak, en inzonderlieid aan het Daz irisfi)nds, bewees, gaven hem gewis het recht
die taak aan j ongeren clan hij over te laten. Maar clat deed hij
niet; en cie heerei die den vlaamsche.l leergang volgden, beklaagden er hen niet over
Om de aantrekkelijkheid dier lessen — waart an, overigens,
niemand zal getwijfeld hebben, die 't gezellig charakier van den
geachten ondervoorzitter kent, — om de aantrekkelijkheid,
zeggen wij, der ivekelijksche lessen te doen uitschijnen, zal het
voldoende zijn te wijzen op cie regelmatige manier waarop zij
0131 zeggen onafgebroken gegeven wierden.
!:n ja, die regelnlatigheicl was geen der minste verdiensten
van den asmeester, die daarom moest afbreken met lang gevolgde
en niet onaangename gewoonten .
t )ngetv ijfeld is het niet noodij aan te dringen op de innerlijke
weerde der lessen van M. Verhoef. De bevoegdheid, onder dit
Uogp „nit 'ati den lieer Verhoef, is genoeg gekend.
Zooveel zel fsopoffering kon, natuurlijk M. Ver'hof's leerling.r niet onverschillig laten. Ook wilden zij hem een duurzaam
bewijs hun ner da nkbaarheid en hoogachting geven. Met dit doel
lieten zii hen samen met hunnen meester — in groep -- uitportretten. uu Die lichtteekening, schooi) omlijst, werd M. Verhoef
-

Immers, behoorde hij door zijne geboorte, zijn toestand, zijne
uitstekende kennissen, zijne schitterende regeering, tot het puik
der christenti vorsten, — door zijne liefde tot het volk, zijne
mildheid, zijne rechtveerdigheid, mocht hij op de verkleefdheid
der -armen en Beringen aanspraak maken.
Met reden richt men zich dus tot iedereen, en zal iecdereen
den oproep des comiteitsigcern beantwoorden. u
ATERI)AG,

worden in St-Jans-weeghuis, waar men de stadsbibliotheke gaat overbrengen. M. Wanden Abeele stelde vooren
geen gestegen ijzeren galent te zetten, maar een gegoten, om de
onkosten te verminder en . Ik hope dat deze voorstel niet en zal
aanveerd worden. 't \\'are cle kunst een kaakslag geven, en
,t gebouw ontsieren. 't 1':n zal toch zeker tiaar niet op aan komen':

Art. D.

\V.1.1 h ''l' \' I l^:(:l; \ W1 11.'l.

-

eergil ter in Aai -el

Jeu (;( 1 e d,,' vereerd.

Luidruchtige toejuichingen begroetten zijne intrede in de
/aal.

Namens dc leerlingen Herzegde M. II. Vuylsteke-ILnocka ert
(te gevoelens die allen jegens den voortreffelijker opleider koesteren. Zichtbaar aangedaan door dit onthaal, antwoordde de
field 'van het familiefeestje — want zoo mag men dit waarlijk
vlaamsch bijeenkomstje heeten — met die hertelijkheid hens
eigen, (lat men in sic toekomst gelijk in 't verledene, immer op
hein rekenen mag, daar waar het de goede zaak geldt. Dat die
verklaring, die overigens niemand verwonderde, geestdriftig
u'ithaald werd, behoeft wel niet gezegd te worden.
1)^arna werd nog menige roemer wijn gelee' igcl op cle ge-

3 dezer, wa s er guestl.e in Clen G emeente -

raad van leuningrn in ijzer die moeten geplaatst

Littré, sul) VU fli<á?l, schrijft in zijnen \\Toordenboek : « -"tal ii'a point de plurici niasculin,
grace a une bizarrei ie de i'usage.. Cependant
Trévoux harte de jeux nataux que 1'c:ti célébrait
au jour natal de cert«ins p ersoniiages. Pourquoi
lee le reprendrait-on leis ? u 't Gene Littré, een
fijne taalkenner toelaat in Vrankrijk, waarom
en zouden «gij }let niet nieugen doen in Vlaanderen voor oude kostelijke woorden en wendingen?
-

*

iC

G'en blijft niet h: n e genoeg : m'en hein geen
1•tiiiit 'ati u. i► Gehoord te lirugg e.
11

vi

=4r

Ik vb ensch u den IIemel eis de hakte,
-

/ UTi(llie:i(l van den held van dit nederig, slaar uit het herte opwellenc1 huldewijs, en ook op de gezondheid van dien anderen
kloeken vlaamschenn strijder, den heer I)r Van Steenkiste -,i !: en leerling van den lieer Verhoef — cdie, nog daags te

'ren, in den gemeenteraad, zulk treffen bewijs zijner rondt?o•:. ige vlaalnsche overtuiging kwam te geven.
1.>it feestje zal den besten indruk laten bij vleze die er deel aa l
nasten.

(.5'tanda rd zan I 'laanzderena).
K loze in 't l? i g:i-upeizij n, van Maandag, 4 Juni :
ei Een comiteit is gevormd om de noodige middelen
te beramen tot het slaken tiener kostbare rijve voor

cie reliquie van graaf Karel den Goede.
Gezeid comiteit zal zich tot al de vorsten en prinsen van
l':uropa wenden om van hen, voor hun collega der 12e eeuw,
etre milde bijdrage te bekomen.
Men vraagt aan elken prins eene perel, een diamant, een
robijn, een smaragd of ander edelgesteente om er de rijve mede
te versieren ; en dewijl de giften onder het volk in te zamelen,
tot hetzelfde einde zullen gebruikt zijn, zal het pronkstuk waarlijk de uitdrukking vormen van de dubbele hulde der hoogere
en mindere standen, hulde door .ten heiligen graaf weerdiglijk
t erdiend.

*„ .In het nieuw ir.aziel:lnag . rijli van (:^ a -el r'Ifttisztk en
Cie Zuidsa,zdstr rat te /'rz,g;' , 1)1) cie Statie, l;ati men allerhande
-

-

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksel, Saghe van Groening/ier'e1t

en der z'ijf lied reu zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met geraak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. iI. Josepl'i truclos. Prijs„
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
** 4t Kruiswegen, door J. Deueweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverve geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. I3ij is thans bezig niet een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H
blijft den Uitgever voorbehouden.
1$oel;drukkerij A. 1)ic ZUTTERE-VAN KF.RSSCf1AVER.

J^et BPab 8ecfcfí;nE affe aterbage. .tee aíEgeSev woont in be
fflati"aftraat-, z, te 2CU99C- rijg, op Sooeqanb te Beíafett : Sooe
15cf«enfanb 5 frank; Soos 6uitenfanben ben pofEprj8 erBíj. ()e»
kan ínfetjríJBen 6ít af be Iboftineefter6 's Panbs.
J(cfitticriftc daar.

cfbc onbaa na tC'n cn.
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DE BRUGGELINGEN EN HUN HAVEN.

E midden de moeilijke omstandigheden, waarin onze voorvaders leefden,
en al 't geweld van den strijd, waren
zij gestadig ongerust gesteld door de verzanding
van de Swene, die men gemeenelijk het Sw'ijn
noemt, hun zeearm.
De kom van Damme, in 't begin der jaren
1400, veranderde dat het zichtbaar was. In 1417
zond ons magistraat werklieden om den dijk te

overzien te Sluuswaart. De schorren aan den
mond van de Swene, die in handen van bij zonderen gevallen waren, wierden met allerhande
beletselen bezet, en in I4I8-19 waren de mosselbanken, die aldaar geleid raren, een oprecht
gevaar geworden van belemmering in de nauwe
gaping van den zeearm.
Brugge zond landmeters om de schorren te
meten, legde alle middelen in 't werk om deze
te kunnen overnemen en er aldus meester van
te worden, ten einde alle belemmering weg te
ruimen
In 1419-20 wrocht de stad aan 't verdeli-en en
't verdiepen der Zuutleic.
Maar binst de winter, viel een dijk van den
kom van Damme in, en men moest er in alle
haaste groot werk aan verrichten.
't Magistraat hield vergadering op verbadering met de bestierders der werken en de voornaamste lieden der stede, de dijk ivierd versterkt,

de vaart uitgebaggerd, enz.
't Jaar daarna, nieuwe bijeenkomsten, maar
zij volgen malkander dapperder en dapperder

24 liuni 1883.

op, en men deed uit Groude een zeer ervaren
man komen, die Jan, Pieters zoon hiet.
Twee stukken wierden te bespreken voorengesteld : de zuivering van de zuutlejlc, en de
werken aan de Swene.
Wat deze aangingen, 't was questie te weten
hoe men den zeearm zou gerecht hebben en
verdiept, en hoe men de beletsels kon weren aan
den mond.
Een groot ong eweerte, in december 1421,
deed groote schade aan de kusten, en 't magistraat zond Boudin Wouters naar Blankenberghe
en Gillis van der Vlamincpoorte naar Heyst
om de schade te overzien die de groote vloed
daar had te vege gebracht.
Hoe en dacht men niet dat langs daar, waar
de zee gestadig won, de redding lag ? Zooveel
te meer dat men reeds in 1401, luidens rekening
over dit jaar, van een ontwerp van verbinding
-

met de zee langs daar gesproken had. In die

rekening staat er immers:
S Den her Niclais den Zoutre ende den her
Janne den Vos ghesendt te Blankenberghe
omme aldaer raet te hebbene op een niewe
ghedelf dat men maken soude commende van
Blankenberghe te Brucghe iw aert...
Ook nog, men kwam te bemerken dat de
geule tusschen Wulpen en Cadzant, met te
verdiepen, een tegenvloed veroorzaakte, die den
vloed in de Swene tegen« rocht en verminderde
en den mond ervan gestadig beschadigde. Daarom deed men die geule bedijken, « welc bediken orbore es der vaert ende omme den loop
van den watere tusscllen Sluus ende Damme te
,

-

-
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vander Moort ; Jacob Slimpen, maetsenaers;
Casin de Scermere, temmerman; Clais f. Willems, derstede maetsenaere; ende J acob de Zwertvaghere, der stede temmerman van Brugghe,
gheledt ende gheaviseert omme ten oorbore ende
proffyte van onsen gheduchten heere ende prince,
ende van zinen ghemeenen lande van Vlaendren,
ende vander ghemeene coopmanscepe, int voorseide lant te hebbene ende te wesene eene goede
vaerd daer duere de cooplieden, versouckende,
bider zee tland van Vlaendren haer goed ghereedelicke alle daghe moghen doen voeren van
den Zwene te Brugghe ' ten staple, ende van
Brugghe ten Zwene ; aenghesien dat, by dat
de vaerd nu tusschen den Damme ende den
Sweene zo zeere verlandt 1 ende andersins belemniert es, vele cooplieden groote -scade dickent

gheleden ende ghehadt hebben ende daghe'lycx
hebben, in dat haerlieder goed ende coopmanscepen zy niet ghereedelicke hebben connen
ghecrighen van der eenre stede voorseit ter
andre ; maer heif t moeten bliven ligghende tusschen den Damme ende Sluus, by ghebreke vander voorseide vaerd, teenighen tiden drie weken
en meer tyds ; omme twelcke vele cooplieden
die tland van Vlaendren.plaghen te verzouckene
met , haerlieder goede, hem bevremd hebben
vanden voorseiden lande ende bezoucken'Holland ende Zeeland ende eeneghe andere maertsen, ten grooten achterdeele van onsen voorseiden
gheduchten heere van zynen voorseiden lande.
Ende hebben de voorseide persoonen daeromme
gheweist ten diversen plaetsen, te wetene: buten
passe ter sluus ten incommene . vanden watre
tusschen - sinte Kathelinen ende Cadsant, ende
also oostwaert voor Slependamme, ende van
dane ter Sluus ende alzo lancx der vaerd toten
Damme. Ende te gader ghesproken ripelike,
ende collatie ghehadt upde materie, dinct hemlieden, ter correctien van betren rade, tgoent
dat hier naer verclaerst staet:
Eerst mach enighen dinken dat groot orbore 1
ware, dat een groot ghedelf ghemaect worde
duer tgroote scorre ligghende bachten thorre
van Bourgoingne, omme den stroom vander zee
te bringhene van by Reinghersvliete ter nieuver
Mude in de vaerd voorseit ; ende dat daer mede
de vloet eer ende hooghere ten Damme commen
zoude ' dan zij nu doet.
Up twelke den voorseide persoonen dinct, dat
zulc ghedelf ghemaect te wesene als voorseit es,
wesen zoude groot cost ende niet ten orbore,
maer ten achterdeele van den voorseide vaerd,
by redenen : Eerst tvoorseide ghedelf en zoude
niet gheduerich bliven, mids dat zeewater vele
gronts upwaerts, brinct, ende dat, met tgoend
dat de zee daer bringhen zoude , tvoorseide
ghedelf in corten tiden zoude verlanden; want
de ebbe, die principaellike diepte houdt, - zoude
haren loop houden op . den nedersten gront,
twelke wesen zoude ten passe ende daer de
grondt vanden voorseyden ghedelve nedere ghemaect worde dan de gront ten 'passe. So zoude
de vaerd daermede hare diebte verliesen vander
nieuwer etude, vorwaert toten passe by ghebreke vander loope vander ebbe. Item ende al
waer tvoorseide ghedelf ghemaect, zo mach men
ooghelinghe merken, wesende ter plaetse, dat

. L es landen, -se couvrir d'atterrissements (i1'ïelleina, Kil.).

i. Oorbore zijt, beteekent : nuttig zijn. b Omine tproffit ende
den orbore van... i,

bet te vercrighene, u en men rechte de vaart, op
de hoogte van Meunikenreede, met alle geweld
van werkvolk, bestedende eene somme daaraan
van' 3384 pond. . .
Dit eindigt met brieven, waarin de Hertog
Philip, in Maarte 1421, den eigendom van de
. schorren langs de Swene van Damme een ende
verre -opwaarts tot aan Sluus, aan Brugge overzette.
Tot de besprekingen van dien tijd behoort het
volgende stuk, dat een verslag is, opgesteld den
13 April 1420, namens de Commissie door het
Magistraat belast met het onderzoek van den
staat der. Swene en van de middelen om de verzanding ervan te beletten. Ik drukke dit onuitgegeven stuk, zoo het gaat en staat : 't is het lezen
weerd. Daarbij de lezing van dit oud vlaamsch en
is voor ons niet moeielijk, en waar een woord
uitleg zou eischen, heb ik het er ook bij gevoegd.
Men zal zien, aan den opstel van het stuk, dat
er alsdan te Brugge lieden waren, die met kennis
van zaken van zee-, dijk- en waterwerken kosten
spreken en schrijven. De taalliefhebbers zullen
er ook eene goede zandte echt-vlaamsche uitdrukkingen kunnen opdoen. AD. D.
EN xijt dach van april int jaer
MCcCC ende twintich by laste ende
bevele van minen heeren Borchmeesters, scepenen ende raedt vander stede van
Brugghe, so hebben Jacob de Vos, raed vander
stede ; Zegher de Neve, dekin vanden vulders;
Victor Eekaerd, deken vanden sciplieden; Jacob

-
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de groote scote vanden stroome vander zee in
commende tusschen der noord ende Cadsant,
niet strect noch wesen wille up tvoorseide scorre,
mids den groote voorlande vander voorseide
scorre dat strect ten loope waert vanden watre
daermede de voorseyde stroom zyuen loop
neemt oostwaert. Item ende alwaer tvoorseide
ghedelf ghemaect, zo en konde by dien de vaerd
niet diepen ghewal worden vander nieuwer
mude toten Damme metten vloeden vander zee.
dan zoe nu daghelicx ghewatert es ; want tselve
g hebrec dat in de vaerd es, comt niet by ghebreke van hoghen vloeyende, maer by ghebreke
dat de bodem vander vaerd zo hoghe verlandt
es ende de zelve vaerd zo zeere vernauwt te vele
steden vanden Houcke ten Damme voorseyt.
Item, anderssins mach eenighen denken, dat,
mids der grooter diepte die binnen corten jaren
haerwaerts es gheworden vanden passe oostwaert
tote voor Slepeldamme, het groot orbore zoude
veren damen eene nieuwe vaerd pooghede te
makene beghinnende te Slepeldamme voorseit,
ende alzo voort streckende inde vaerd ten
Damme.
Up twelke den voorseiden persoonen dinct,
dat al eist dat de zee groote diepte ghewonnen
heift voor Slepeldamme, ende hare rechte scote
heeft up Slepeldamme voorseit, ende dat int
landt binnen den diken tusschen Slepeldamme
ende den Damme groote nederinghe leight omme
eene vaerd daeren tusschen te ghewinnene, nochtan en zoude niet orborlic wesen by enighen
redenen eene vaerd daer gheleit te wesene noch
ter tyt.
Item, anderssins mach enighen dincken dat
liet groot orbore wesen zoude dat eene nieuwe
sl,eye gheleydt worde ten houc of naerre der
sltuus. ende een staende water gheliouden tusschen der ende den Dalunie, zegghende, dat
tallen ghetiden de scepen te diere speye zouden
moghen commen ende lyden ' nletter alver vloet
of eer, ende dat de vaerd tusschen den passe
ende der voorseide . speye glieduerich bliven
zoude. .
Up twelke den voorseiden persoonen dinct,
dat gheen orbore ware dat eene speye daer gheleydt worde, maer zoude zyn achterdeel by den
redenen hier naer verclaerst : Eerst es taensiene
dat eene speye dacr ligghen zoude int wilde ende
onbewaert. Nietmin liet is wier. dat eene speye
daer ligghende de verssche bet de diepte houden
i. Tijden, prateerire, transire. hil.
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zoude, ende tverlanden in de vaerd van tusschen
der voorseide speye ende den passe ute scueren,
twelke wesen soude een cont roc dan zoe nu doen
can van tusschen der speye ten Damme ende
den passe (later de pas Sluys) voorseit ; maer zo
wanneer de speye daer gheleit zoude worden zo
zoude de vaerd van danen ute waert, die nu
zéere breet is, alzo men weet, ende welke vaert
diepte nu heift, te wetene : de bodem voor den
steeghere ten Houcke es nedere onderalven voet
dan tbedde vander speye ten Damme, ende van
den voorseiden steeghere ten Houcke toten passe
twelke gheheeten es Wulphouc, zo valt de
bodem vander voorseide vaerd vj 1/2 voeten, in
corten tyden zo vernauwen, dat zoe niet wydere
bliven zoude dan de versche zoude konnen houden, ende de voorseide diepte zoude men sghelicx verliesen, want tverlanden dat tzewatere
zoude anbringhen, zoude worden zo vele ende
zo groot dat de versche tzelve verlanden niet
utescueren zoude moghen, dan vander zelven
wydden ende diepte, dat de dracht vanden
upwatere de speye uteghevende versteken ende
verdriven zoude rnoghen. Voort zoude de vaerd
van den staenden watere tusschen der voorseide
speye ende de speye ten Damme, sghelicx in
corten tydenverlanden, want de versche niet
starc ghenouch wesen zoude om in zulc lang rec
de waze ende zande vander zee ute te scuerne.
Ende aldus zo zoude men verliesen in corten
tiden niet alleene de diepte ende wydde. vander
voorseyde vaerd by der voorseide speye an de
zyde ter zee waert maer alzo wel de diepte ende
wydde die nu es ten Houke ter Sluus ende ten
passe voorseit, ne blyft niet gheduericli by der
dracht vanden upwatere, maer byder grooter
ebbe diere vte gaet vander zeewatere dat ten
gate teil passe telken glietide incomt, ende zo
meer waters vander zee ten lande waert in spreden mach zo de ebbe starkere es ende meer
diepten behoudt tipden bodem daer zoe lancxt
loopt. Ende byden -verlegghene vander voorseide speye, zo zoude tzeew•atere ute gllesloten
zyn alzo verre alsmen weet.
Item, anderssins mach eenighen dincken, dat
ghemerct, dat tgat ten passe zo nauwe es ende
zo zeere leiglit ter zyde vander scote vanden
strome commende uter zee, het orbirlic wesen
zoude, dat ten passe voorseit, up den cant van
\Vulphoucke, een hooft ghemaect ende ghesteken worde, omme de stroome vander zee daer
niede zo vele te breedene bewyst te wesene
haeren loop te hebbene ter Sluus waert, zeg,
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ghende dat het in de vaert tusschen den Damme
ende der Sluus te hoogher vloyen zoude, ende
dat de scepen daer by dien te bet zouden moghen varen.
Up twelke den voorseiden persoonen dinct dat
gheen orbore wesen soude dat eenich hooft daer
ghemaect worde ; maer zoude zyn achterdeel
byden redenen hier naer verclaerst : Eerst, het
es voor ooghen dat de upperste . watere vanden
vloeden niet hooghere moghen risen in de vaerd
ten Dammé waert dan de vloede zyn buten
passe int zwin. Ende al ware tvoorseide hooft
ghemaect, daer by en zoude niet meer waters
hem zelven mogen besteden inde voorseide vaerd,
dant nu doet als zoe alzo vul es als de dracht
vanden vloet utegheven mach ; ten ander zyde
ware een hooft ter voorseide plaetsen tsand ten
Wulphouke zoude vermeersen in corten tillen
ende vernauwen ende verlanden tgat ten passe
daer duere de stroom vander zee trect ter Sluus
waert, ende alzo voort in de vaert ten Damme,
by dat de groote ebbe, die van nu van oosten
haren loop heift ende utetrect an Wulphouc,
daermede tverlanden aldaer gheweert heift ghezyn en es, versteken zyn zoude metten voorseiden
hoofde, ende bewyst haren loop te houdene
voordere vanden lande. Twelke vernauwen ende
verlanden niet uteghescuert zoude worden mnetter ebbe commende uter vaerd van den Damme,
mids dat zoe zo cranc draecht, ende dat haren
loop niet zo breet spreeden mach.
Ende aldus zo dinct den voorseiden persoonen
over tmeeste orbore ende prouffit van onsen
voorseiden gheduchten heere ende van zynen
voorseiden lande, dat men lette ende versta
neernstelicke ende haestelike omme de vaerd
tusschen den passe ende der speye ten Damme
te beterne ende tonderhoudene alsoot behooren
zal. Ende dat in zulcker wys als hier naer verclaerst staat :
Eerst es orbore dat de musselen ten Wulphouke groeyende, van danen verdreven worden
ten hende dat by dien het daer niet verlande
alsoot es begonnen.
Item, de hoofden staenden an den dyc bachten
casteele zyn ghestelt ten grieve vander vaerd
ende te vele wederstaende teerste incommen
vander vloet streckende ten Damme waert, ende
by dien es oorbore dat zy ute ghedaen worden.
Ende wil men den dyc bachten casteele bewaren
jeghen de zee, men mach der an maken cayen
van houte.
Item, de staken staendc dwers in de vaerd

tusschen den voorseiden casteele ende den torre
van Bourgoingnen, hebben de vaerd zeere ghedaen verlanden ende noch daghelycx doen,
mids dat zy eenichsins belet doen den vloeden
upwaert te treckene, ende dat de zande -die
metter ebbe verscieten, zouden daer belet worden, ende by dien vele bliven ligghende ; waeromme het orbore es dat men ze ute doe.
Item, de dammen ghemaect omme vander
Sluus te gane ten laetsten watere zyn zeere
grievel..yc der vaerd, want mids dat zy hard zyn,
de waze ende zande die metter ebbe ute scueren
zouden, bliven ligghende der jeghen ende vermeersen van tyde te tyde; waeromme het orbore
es dat menze ute doe.
Item, de dyc nieuwe ghemaect ter Sluus ten
waterwaert es zeere grievelic ende quetselic der
vaerd, by redenen : Eerst der vaerd es dermede
vernauwet, alzo men ziet, ende van zo velen de
vloet ghewerdt van in te commene; ende moeten
de scepe die an de- huusen plaghen te ligghene int
laghe watere up de waze ende vlotten metter
vloet nu ligghen zo vele te voordere ter middewaert volghende den stroome vanden watere.
Item, ghelike dat het plach te wesene wase an
de huusen ter Sluus daer de dyc nu voor by ghemaect es, zo zoude binnen corte jaren wase
worden voor den voorseiden dyc, daermede dat
de voorseide vaerd noch meer vernauwet zyn
zoude ; waeromme het orbore es, dat de voorseide dyc ute ghedaen worde, ende de voorseide
vaerd gheruumt.
Item, den ganc vanden passage omme vander
Sluus te gane ten watere, plach men te houdene
oidscepe ' over cleene bote, die telken hophen
watre vloteden. Ende nieuwelinghe es in de
voorseide vaerd ten passage ;hestek;.n een ganc
van houte die quetselic es der vaerd ; want by
dien liet daer te meer beghint verlanden ende
verwassen, waeromme het orbore es dat de voorseide ganc uteghedaen worde.
Item, de hoofde die staen tusschen den Houcke
ende der Sluus ande noordzyde vanden watere,
ten bescudde vanden dike, zyn ghemaect binnen
corten jaren haerwaerts, grootelicke ten quetse
vander vaerd, want zy staen zeere belettende
tryfste '= ende tstaercste vanden vloeden streckende ten Danime waert, daermede de vloede ver-

spaedt3 zyn ten Damme an te commene, ende
ooc daer te mindere commende, ende by- dien
I . Oidschap, oodschap ; opening ; van ood, vac^uus, Kil.
2. Rijf, bijv. nw., abundans, Kil.; 't overvloedigste.
3. Y?rSJ5 Zd ?f, retardari, Kil.
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-de. -_vaerd te meer verlandt ; waeromme het
seide speye utewaert toten sluskine jeghen over
orbore es, dat .de, voorseide hoofde uteghedaen •j Lembeke, was de bodem vander voorseide vaerd
worden.
hooghere dan tbedde voorseid v 1/2 voeten.
Item, te vele . steden inde vaerd tusschen
Item, van danen utewaert tote daermen tbeere
Damme ende der Sluus zo zyn keyseleii 1 ghehoudt vander Monekereede, zo was de bodem
worpen aan eeneghe diken, ter bewaernessen
vander vaerd hooghere dan tvoorseide bedde
van dien ; de welcke keyselen te vele steden. zyn
jij i/2 voeten. Item, van danen utewaerd toten
ghevallen in de diepte van der vaerd ende dagheoosthende vanden palrekine toebehoorende dien
licx vallen, daermede. de vaerd voorseit zeere
van Monekereede, zo was de bodem vander
verlandt ende ondiepe word, want zy belet doen
voorseide vaerd hooghere dan tvoorseide bedde
dat de zande ende waze niet uteghescuert worv
f voeten. Item, van danen utewaerd tote dat
den metter ebbe, ghelyc dat zy zouden, nu waren
men leden es den huuse metten tween kemede voorseide keyselen ; waeromme het orbore es
zo was de bodem vander voorseide vaerd
dat de voorseide keyselen ute ghedaen worden.
hooghere dan tvoorseide bedde iij voeten. Item
Item, het es orbore dat eene ordonnancie ghevan danen utewaert toten steeghere ten Houcke,
maect worde, dat niet en gheoorlove eenighe
zo was de bodem dieper dan tvoorseide bedde
scepe te legghene dweers den stroome up de
T 1/2 voet. Ende van danen utewaert toten passe
waze, noch in de waze, noch in de vaerd van den
voorseit zo valt de voorseide bodem vj 1/2 voeten
Wulphouke upwaert. Ende dat de stede die lancx
lettel meer of min; welke diepe voorseit naer
den strome gheleicht zullen worden, niet legghen
tgoendt datmen over mercken mach ghenouch
moghe niet meer dan twee scepedike; want by
zult es upten dach van heden.
dat vele scepe, groot ende cleetie, langhen tyt men
Item, van dat eenighe zouden willen zegghen,
ghecostumeert heift te legghene dweers up de waze
dat de vloede nu niet zo hooghe pleghen te comvoor de Sluus, ende aldierghelike, dat men lancx
mene an Vlaendren zyde als zy plaghen in tyden
de voorseide stroome te vele scepe deen nefl"ens
voorleden, ende dat by dien de sciplieden gheden anderen ghedoocht heift te legghene, zo es
brec hebben van varene inde voorseide vaerd.
de vaerd voorseit te meer verlandt ; want zy alzo
Behouden der goeder weerdichede van eiken,
libghende, groot belet doen den vloeden trecmen mach claerlike beseffen ende weten, dat
kende ten Damme waert, ende doen belet der
tghebrek van der voorseide vaerd es, by dat de
ebbe dat zoe niet utescuert de zant ende waze
bodem verlandt es zo grotelicke alst vooren verdieze ute driven zoude.
claerst staet, twelcke toecommen es byden rede- Item, het is orbore dat eerre ordonnantie ghenen hierna glienoept : Eerst by dat de zelve vaert
inaect worde, dat het niet en gheorlove eeneghe
te vele steden vernauwet es. Itenm, by dat zoe te
t;roote scepe, commen wesende int Zwin, te
vele lang es.
legghene west vanden passe naer de drie eerste
Ende voord by den anderen pointen die voghetyden zynde, dat zy in commen zullen weren;
ren gllescreven staen, ooc zouden eenighe willen
maer dat alle scepe leghen zullen oostivaert van
zegghen, over waer, dat de vloede daghelycs
den passe voorseit, te dien bende, dat de vloeden
alzo hoghe commen an Vlaendren zyde als zy
vander zee te bet commen moghen in de vaerd
plaghen te doene in tyden voorleden.
t::n Damme waert.
Aldus zo blvct slat groote verlanden van den
'Item, het es te wetene dat binnen corten jaren
bode ne van der voorseyde vaerd leicut tusschen
ihaerwaerts by waterpasse gheweten heift ghezyn
dei- speye ten Damirae voorseit ende den steede diepte vander voorseide vaerd, beghinnende
ehere ten Houcke. Inde es voor ooghen, dat,
tip tbedde van der speye ten I)amme ende alzo
zoude men tverlanden vander voorseyde vaerd,
utewaert streckende toten passe voorseit, daerbeghinnende ter voorseide speye ende streckende
nmede men bevandt dat de boden van der vaerd
toten voorseyde stegl;ere tere Houcke ute doen,
ten passe voorseit. nederre was v.ij voeten dan
alzoot noot ware, ende diepte vercrighen ende
tbedde vander voorseide speye ten Darnme ;
waterpasse, liet zoude ivesen een ute nemende
nmaer dat te vele steden de bodem vander voorgroot tost ; want als men twe rc van dien maken
neide vaerd verlandt was hogliere dan tvoorseide
zoude, zo ne mocht men de voorseide vaerd niet
bedde vander speye. Te wetene : van der vooror )oren, maar voorsten zyn van eene andre vaerd
dien tyt glhedurende.
t . Keien.
I` ncle alivaert dat de voorseide vaerd men aldus
-
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beteren wilde, zoe zoude zoe bliven - dan alzo
lang als zoe nu es. Ende zoude zoe niet wydere
wesen tusschen den Damme ende Lembeke dan
zoe nu es, dat ware gheen orbore.
Ende omme te bewysene tgoend dat de voorseide persoonen dinct tmeeste orbore ende prouffit in dit stic, omme onzen gheduchten heere,
om zyn land van Vlaendren ende omme de
coopmanscepen binden zelve lande, ende om den
cost diere toebehoort best bescict te wesene, so
gheven zy te kenne, overghemerct tgoend dat
voorseit es, haerlieder advys inder manieren hier
naer verclaerst, boven den anderen pointen van
haren advyse vooren ghescreven : Eerst dat de
stede van Brugghe pooghe te vercrighene an
onsen gheduchten heere voorseit alle de scorren
ende voorlanden ligghende tusschen den Damme
ende den passe, ende voort al tgoend datter
light tusschen beeden diken vander voorseide
vaerd, alzo wel daer twater over loopt als al tander, omme daeraf te ghebrukene als van haerre
vryer erven; ende dat niemene en gheorlove
eenighe belemmerthede te makene van staken,
keyselen, hoofden, dammen of anderen zaken
in de voorseide vaerd.
Item, dat eene nieuwe vaerd ghemaect worde
beghinnende daer de wech loop vanden Zuud
dike ten landewaert ingaende ter Sluus waert,
duer Onser Vrauwen polre ende streckende tote
byden Houcke voorseit, daerrentusschen dat
legghen de meeste ondiepten ende commen van
de voorseide vaerd ; welcke vaerd aldus gheleid
zoude corter wesen tusschen den vije ende viije
roeden dan de vaerd es die men nu hantierd.
Dese nieuwe vaerd wyt wesende tusschen beeden
diken, tusschen XL ende L roeden.
Item, vander speye ten Damme toten weghe
voorseit, zo es de vaerd zeere nauwe te vele steden, daeromme men zoude moeten vercrighen
land omme die daermede ghewydt te zyne na
den orbore van der vaerd voorseit. Ende als van
der diepte te makene, mids dat zoe daerentusschen meest verlandt es, so zoude men moeten
ghecrighen eene vaerd tusschen den Damme ende den voorseiden weghe ter zyde daar hy ghereedelicke ende best te ghecrighene zyn zoude,
omme de scepe daer te vaerene binder tyd, dat
men twerc van den wydene ende diepne voorseit maken zoude. Twelcke werc men vulmaken
zoude moghen binden zelven tyden datmen de
nieuwe vaerd maken zoude alzo voorseit es.
Ende dan beede de voorseide wercken vulmaect
zynde van wydden ende voort van diepten na

waterpasse, volghe nde den bodeme vander
speye voorseit, men zoude die te gader bringhen
in een, ende houden daer also de voorseide vaerd.
Ende tgoend dat nu vaerd es ende dan -of . ghesloten zoude wesen, zoude men laten ligghen
bevloeyende telcken ghetide, omme te meeerne
ebbe by dien ten passe uut te gane.
Ende als van dat eenighe zouden meenen,
ware. dat men tghebrec vander voorseide vaerd
zoude moghen beghinnen betren met te delvene
duer eenighe vanden scorren ligghende vanden
Damme utewaert. Behouden der goeder werdichede van elcken, den voorseiden persoonen
dinct, wilde men daerup letten ende cost daeran
doen, het zoude wesen een schyn van grooten
orbore, ende gheen proffyt om de vaerd, ende
by dien cost verloren, by redenen : Eerst men
mach de vaerd voorseit niet diepen daer orbore
an wesen zal, het en zy duergaende ten steden
daer zoe verlandt es van bodeme ; want al ware
in een of in tween of in drien scorren of in meere
begonnen diepte maken, het es voor ooghen,
dat in corten tyden die zelve diepte verlanden
zouden ende worden van gheliken bodeme dat
de voorseide vaerd wesen zoude ten anderen steden dan zoe verlandt ware. Ende tvoorseide
verdiepen duergaende- te doene. ..ne , mach: niet
ghedaen worden, het en zy dat eene zyt vaerd
men bezighen moghen, den tydt dat men tvoorwerc make. Ende aldus zo es van noode dat metten eersten dat men moghe, de stede van Brugghe pooghe te ghecrighene de zytvaerd voorseit.
(Archief van Brugge. Gheluwen boeck, M.
zoo en volgende).
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XI.
Van de verdeeling der bess iglacden en de vereeniging der krachten.
OE komt het, dat de -werkers, met
gemeens te hebben onder malkander,
meer kunnen voortbrengen en bereiden als dat . zij zouden kunnen, indien zij elk
aleene en op hun eigen wrochten ?
Dat komt uit de verdeeling der bezigheden en
uit de vereeniging der krachten.
Indien men in den grond van de zaken wilde
gaan, zou men misschien vinden dat die twee
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woorden, eigentlijk, tweemaal 't zelfste beteekenen — al twee verschillige kanten beschouwd
--- en dat er, in alle verdeeling van bezigheden,
eene vereeniging van krachten is, en in alle vereeniging van krachen, eene verdeeling van bezigheden.
Maar ik behoude 'die twee woorden, omdat
die zelfste zaak -- zoo gij wilt — onder twee
gedaanten verschijnt, die merkelijk van malkander verschillen, en dat men dat verschil -moet
in acht nemen, om den gang van de samenleving
te vatten, en klaar te zien in sommige moeilijke
vragen van onzen tijd.
De bezigheden zijn verdeeld onder de menschen.
:[n plaats van al de werken te verrichten, die
noodig zijn om onze noodwendigheden te voldoen, wij en verrichten, om zeggen, elk maar eene
soorte van werk van daar al die duizenden
soorten van stijlen en neringen en ambachten,
die elk een deel van onze noodwendigheden voldoen.
De verdeeling der bezigheden en zou de werkers van geen nut zijn, indien zij de vruchten
van hunnen arbeid onder malkander niet en
konnen wisselen of vermangelen.
Dat is te klaar om uitgeleid te worden.
.'t Is door de wisselingen dat de kleermaker
kan zeggen dat hij met zijne naalde zijn brood
tint.
Daar en zou mij niets aangenamer kunnen zijn
als dat al, in 't lange en in 't brée uit te leggen;
maar om reden dat het zoo aangenaam is, zal de
lezer het, waarschijnelijk, geern bij zijn zelven
+iverpeizen. Daarom zal ik hem aleenlijk het
volgende doen bemerken.
De bezigheden zijn zoodanig verdeeld, in de
samenleving, dat er geen ambacht, stijl of nering en bestaat die aleene al liet werk, verricht
dat noodig is om con van onze noodwendigheden
te voldoen. 't En is de schoenmaker aleene niet
olie onze schoenen maakt, noch de stoeldraaier
onze stoelen.
Neemt het eenvoudigste dat gij kunt uitpeizeu, den berkenbezem om uwen steendam te
vagen, 't heeft er meer als een mensch aan gewrocht.
De naalde waarmee cle kleermaker een deel
van het werk gedaan heeft, om u een kleed te
bezorgen, die naalde heeft in 'k weet niet hoevele
handen geweest, eer dat zij naalde was. Om de
stofte, waarvan zij gemaakt is, uit te delven, om
ze te bereiden, hebben er werktuigen noodig
-
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geweest, waarvan ieder door meer als eênen
mensch, bij middel- van andere werktuigen, heeft
moeten bewrocht worden, en alzoo voorts en zoo
verre dat men, op de geschiedenisse van eene
naalde, een geheelen boek zou moeten schrijven.
Men bewondert, en niet zonder reden, het
groeien en vermenigvuldigen van planten en
dieren, men heeft de geschiedenisse beschreven
van eenen druppel water.
Maar ik en vinde niet min de wijsheid van God
in het werk van den vrijen mensch; en de geschiedenis van eene spelle, in de samenleving, is
ten minste zoo wonderbaar als de wonderbare
geschiedenis van eenen druppel water of van een
graantje tarwe in de nature.
Ik en kan hier, onmogelijk, al de ambachten,
stijlen en neringen niet optellen, die in de samenleving ontstaan zijn.
Indien het nogtans iemand aangenaam kan
zijn, ten minste, in 't algemeen, te kennen hoe de
bezigheden onder de menschen verdeeld zijn, ik
stel de volgende verdeeling voor, die men gemeenlijk geeft,. en die mij nog de natuurlijkste
schijnt en de beste.
De menschen werken ofte wel om de waren
voort te brengen landbouwers ; ofte wel om
ze tot het gebruik van den mensch te schikken
-_ nijveraars ; ofte wel om ze tot den verbruiker over te zetten — kooplieden.
Landbouw, nijverheid en koophandel, zie daar
de drie groote bezigheden van de menschen.
Wil men de werkers die de levenlooze stof e,
steenen, metaal, enz . uit den grond halen, onder de
landbouwers tellen, ik en peis niet dat men eéne
menschelijke bezigheid zal kunnen noemen, die
niet klaar onder de eene of de andere van die
drie begrepen is. Ik weet wel dat men dikwijls
de mijnewerkers
neomerkers als nijveraars aanziet ; maar 't is
om zekere redens die wij hier niet en kunnen
uitleggen, en waarvan wij verder zullen spreken.
Hoedanig dat de bezigheden ook verdeeld
mogen erezen, een mensch is dikwijls nog onbekwaam eene soorte van werk aleene te verrichten, of er is ten minsten groot voordeel aan dat
verscheidene menschen gezamentlijk eene soort
van werk verrichten. Dat te zamen werken van
verschillige aan een en 't zelfste werk, noem ik

vereeniging van krachten.
De menschen werken te zamen, zij versenigen
hunne krachten als hun gezamentlijke -arbeid op
eén werk uitkomt dat onverdeelbaar is, of als
onverdeelbaar ondernomen.
Om eenen zwaren steen te verdragen moeten
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er verschillige menschen te zamen werken..- Dat
te zamen werken om dien steen.. te verdragen
eene. vereeniging van krachten, waar men moeielijk eene verdeeling van bezigheden zou in vinden:
Een smid en kan aleene geen wagen hoepelen
twee menschen zijn daartoe noodig ; hun
gezamentlijke arbeid .is eene vereeniging van
krachten, waar men aleene verdeeling van bezigheden geware wordt.
Die, - en nog vele andere werken, die door
eènen mensch aleene niet - en kunnen . gedaan.
worden, zijn onverdeelbare werken.
. Maar zekere werken die eèn mensch aleene
kan . doen, en die toen . een werk op hun eigen.
zijn, een ambacht of een stijl, spinnen, . bij voorbeeld, kunnen deel maken van een werk dat als
onverdeelbaar ondernomen wordt.
Daar zijn weverie'n waar men al het werk doet
dat noodig is om lij nwaad te maken van vlas : 't is
het zelfde stoomtuig dat alles doet gaan : de
getuigen om te zwingelen, om te spinnen en om
te weven. - Spinnen is daar geen werk op zijn
eigen meer. Daar is wel eene verdeeling van bezigheden tusschen al de menschen van dat werkhuis, maar al de werken houden onmiddelijk aan
malkander, en zij komen al uit op. eèn werk.
Daar is eene vereeniging van krachten om linwaad te maken.
Al de werken die door vereeniging van krachten geschieden, vragen eene overheid, die de
eenheid, het order brengt in de bewegingen van
al de werkers.
Om een werk te verrichten van bedied is er in
't algemeen niet aleenlijk tegenwoordige arbeid
noodig, maar ook nog de voortbrengst van verleden werk.
Die voortbrengst van verleden arbeid, dienende om tegenwoordig werk te verrichten wordt
Capitaal genoemd, iets waarover wij verder op
zijn eigen moeten spreken.
Wij zullen dezen avondstond eindigen niet te
antwoorden op de vrage : Waarbij komt het dat
de verdeeling der bezigheden en de vereeniging
van krachten de menschen zoo voordeelig zijn?
Ten eerste, wat de verdeeling der bezigheden aangaat.
Hoe bekwamer de mensch is tot een zeker werk
hoe - meer hij door dat werk zal voortbrengen.
De verdeeling der bezigheden laat iedereen toe,
om zeggen, aleenlijk bezig te zijn met het werk
waartoe hij meest natuurlijke bekwaamheid
heeft, en die bekwaamheid vermeerdert gedurig
door de gedurige oefening.
-

-

-

-

,

. Alle werk en is niet overal en in alle .omstan^
digheden even vruchtbaar.. Door .de verdeeling.
der • bezigheden . kan iedereen het werk_ kiezen
dat best overeenkomt met de streke waar hij'.
leeft, met de nature- van den grond, bij voorbeeld, met de luchtgesteltenis, enz.
Voegt daarbij dat de verdeeling der bezigheden:ons vele tijd verspaart die, anderszins, zou
besteed zijn om van de eene bezigheid tot- de
andere over te - gaan .
Als men die redens wel overpeist, zal men niet
meer verwonderd zijn dat de verdeeling der bezigheden zoo nuttig, ja, noodzakelijk is, en men
zal •vinden dat die redens steunen op eene schikking der goddelijke Voorzienigheid, die- den
mensch voor de- samenleving geschapen heeft.
Immers waarom al dat verschil in de bekwaamheden en de genegenheden van de menschen ?
verschil dat wij niet meer en bewonderen omdat
wij het dagelijks zien onder onze oogen; gelijk
wij niet meer verwonderd en zijn in zoo veel andere wonderbare schikkingen van Gods wijsheid,
bij voorbeeld, het evenwicht dat blijft bestaan
tusschen de twee geslachten onder de menschen.
Waarom brengen al de streken en al de landen de zelfde voortbrengsels niet op, 't en zij opdat de menschen van verschillige streken malkander zouden noodig hebben of kunnen nuttig
zijn?
-

-

-

-

Wij ,christene menschen, wij weten dat de laatste en bijzonderste reden van al die verdeeling
der bezigheden onder de menschen, de verspreiding is van de waarheid en de uitbreiding van de
heilige Kerke.
Welke wondere eenheid in de natuurlijke en
in de bovennatuurlijke scheppinge van God!
De reden waarom de vereeniging van krachten
zoo voordeelig is, kali op de volgende maniere
gevat worden.
De inenschen kunnen hunne krachten niet
vereenigen zonder dat er iemand is die hunne
bewegingen bestiert.
Wel, om dat werk te verrichten, heeft de bestierder, zoo vele macht, zoovele armen en beenen als dat hij wil. 't Is alsof God Benen mensch
zou geschapen hebben die duizendmaal machtiger zou zijn, als dat hij nu is. 't Is zelfs nog voordeeliger, om reden dat de lidmaten van het
lichaam door hem bestierd, van malkander gescheiden, kunnen leven, dat hij, met die lidmaten,
behoorlijk te schikken, ter zelfder tijde kan voor
en achteruit gaan, steken aan 't een ende van den
boom, en trekken aan 't ander, op den top van
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den mast zitten te.. kijken, terwijl hij bezig- is met
stieren -aan 't roer, enz.
Al de werken van eenige aangelegenheid zooals wegen . leggen, bosschen . uitroeien, op zeé
varen enz. zouden onmogelijk zijn zonder de
vereeniging der krachten.
De menschgn die alzóo te zamen werken aan
een en 't zelfde werk genieten gemeenlijk nog de
bijzonderste voordeelen vaan de verdeeling der
bezigheden.
Dat is zoo waar - dat er vele schrijvers ons naar
de groote werkhuizen geleiden om ons de voordeelen van de verdeeling der bezigheden te doen
vatten. .
Maar men mag daarbij de -groote verdeeling
der bezigheden niet vergeten, waarop geheel de

samenleving steunt..
Uit de verdeeling der bezigheden volgen de
wisselingen en uit de vereeniging van krachten
volgt de verdeeling der voortbrengsels.
Dat zijn- twee groote punten waarop wij nog
eerst moeten-slapen 1 .

Vervolgt.

BEWARING VAN 'T VLAAMSCH ALS
BESTIERTAAL.

Vcrvolg vaîi blad;. 229.
1829. --- u Zekere lieden nogthans, in de zuidelyke provincien van ons vaderland (gelukkig
dat liet getal der zelve zeer klein is !), wien men
liet duidelyk 'kan aenzien, dat zy er op uit zyn,
om onze Natie la pet/te pièce van de comedie
onzer zuidelyke naburen te doen spelen, zekere
nieuwerwetsche oppositiekraeiers, zeg ik, zouden
ons iii 1829 zoo gaerne als een geloofsartikel op
i. Ik liet) in eersen voorgaanden avondstond gezeid dat de
terwe in 't wilde niet meer te vinden is. Mijnheer de Candolle
heeft eentin boek geschreveii L'o;-cine d.s plant's c liltjvies
waarin hij leert dat enen vele terrine planten, onder andere de
maïs, de boone (fève;, den tabas en de terwe roet geen zekerheid
meer in 't wilde kan ontdekken 'Zie : Coniptes rendus de 1'aca{iémie des sciences de Paris, t. xe , f.)ctobre. Noveinbre et Décembre 1882) . Die vrage aangaande den oorsprong der temme
planten en dieren in onze streken staat in verband net de vrage
aangaande den oorsprong van de Aryas, vrage waar er nu zoovele geleerden meé bezig zijn en waarvan ei wel honderd heers
zoovele ongeleerden klappen.
Mijne ncte zou te lang worden nzoestc ik in state zijn klaar
en duidelijk uit een te doen hoe belangrijk en hoe moeielijk
die vrage i^.
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de mouw spelden, dat de tael -van een millioen
Walen (waervan de helft geen fransch spreken
kan) de landtael der Belgen zy ! Om dit. stelsel.
.

door te dryven beroepen zy zich op de fransche
hof houding der vreemde landvoogden van de
voormalige regeering, maar vooral op de gelykheid der rechten welke tusschen alle Nederlanders.moet onderhouden worden, en die zy zeer
hoog doen klinken en met het gezag van de .eenti
spraek boven de andere onbestaenbaer oordeelen.
Volgens hen, zouden de provincien Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg op de schael
der nationaliteit evenveel, ja meer wegen, dan
de veertien andere' rykere en vermogender
provincien te samen ; wel verre van dat het
byzondere of provinciale belang voor liet algemeene belang zou moeten onderdoen, zouden
'S ryks ambtenaren, in de waelsche provincien,
niet eens verplicht kunnen worden de Nederland-

sche tale aen te leeren, terwyl nogthans elke
wael, elke ingezetene, het recht zou moeten
bezitten, geheel Nederland door, zy. ne zaken..by
de rechtbanken, notarissen en ambtenaren in
het fransch te behandelen ; -- Brussel zou geent
Nederduitsche stad mogen heeten, ofschoon
áenoegzaem alle geborene Brusselaren ook liet
vlaemsch spreken, en vele duizenden in die stad
volstrekt geen fransch verstaen kunnen; Omdat wy sedert dertig jaren tot eene fransche
opvoeding gedwongen zyn geweest, zouden wy
thans onbekwaem geworden zyn het Neder-.
duitsch te schryven, hetwelk wy niet opgehouden
-hebben te spreken ; -- Omdat de meeste Belgische dagbladen in- de fransche tael worden
uitgegeven en de lieer DE STASSART (die in.
de voorrede der Brusselsche uitgave zyner Fa
bels van Nc T1 E inimtaitablc LA Ii 0NTAIN I;.
spreekt !) en sommige anderen zich inbeelden
dat zy door hunne schriften reeds tot de klassische schryvers van Frankryk behooren, zouden
thans de Nederduitsche letteren ons vreemd
zyn geworden, en wy buiten staet oni een Nederlandschen volzin aen een te knoopen ;
Omdat ...... doch genoeg hiervan ; ik ben niet
genegen hier alle de drogredenen van de vyanden
der landtale onder liet oog van den lezer te
brengen, of dezelve te wederleggen. Het zou
immers voor die vyanden vergeefsche moeite
zyn , zy «gillen geen Nederduitsch lezen, en zooiilin naer gezond ineiischenverstand als naer de
1'aderlandsche geschiedenis luisteren 1 . ^!
-

t. Mengelingen, 1827-30 bi. 385.
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Nopens de dagbladen schrijft J. Fr. Willems
(ibidem), in nota Schier alle onze dagbladen,
de Courrier des Pays-aas niet uitgezonderd,
worden door fransche huerlingen opgesteld. Wat
er van Brabanders of Vlamingen in komt - ond.ergaet gewoonlyk eerst de correctie van eene
fransche hand. Het krielt in Brusselvan .kommes
de lettres uit Frankryk 1 . De redactie van °een
Nederduitsch blad zou op veel te groote kosten
staen, en niets is gemakkelyker dan een fransch
journal by te houden ; want meer dan vyf zesden
van den inhoud worden met de schaer uit de
Paryssche Couranten geknipt en overgenomen.
Vandaer, dat wy alle dagen veel beter onderricht zyn vanhetgeen in Frankryk omgaet, dan
van hetgene er in de Nederlanden - gebeurt. Geheele kolommen worden gevuld met de redevoeringen der fransche Kamer, terwyl-onze Hollandsche Gedeputeerden er gewoonlyk afkomen met:
M. un tel a défenduu le projet ininistériel en
langue Hollandaise 2 . En zulke dagbladschrijvers
noemen zich stout weg : les organes de l'opinion
publique ! In zulke gazetten wil men den Nederlandschen volksgeest zoeken ! .... Zoo lang het
Gouvernement, (in stede van fransche litteratoren
te begunstigen) niet krachtdadiger het beoefenen
der Nederlandsche tael aenmoedigt, en de verspreiding dier tael, tot in de waelsche provincien
toe, niet bewerkstelligt, zal er aen geenen algemeenen Nederlandschen volksgeest te denken
zyn. Wy hadden in den franschen tyd niet half
zooveel fransch als nu. Il faut (zegt Grégoire, in
zyn hierboven aengehaeld verslag) 3 que l'uni té
de langue entre les enfants de la ruime famille
éteigne les restes des préventions résultantes des
anciennes divisions provinciales, ei reserre les
ligins d'amitié qui doivent unir des frhres.
Wy hebben onze nationaliteit
t 837.
:i-HERNOMEN ; wy moeten onze nationaliteit
bevestigen ; zvy moeten onze nationale rechten
verdedigen ! Zoo roept men ten allen kanten,
en echter, de zelfde menschen die zoo hoog
schreeuwen dat zij de nationaliteit hunner voorouders hebben hernomen, willen de nationale
: N

#t

11

i . 'Lou men niet zeggen dat Willems dit hier, van in 1829, voor
ons heeft geschreven?
2. Nu zou men dienen te schrijven : M. zin tel, ,Ilamattd et

1lamingint a défendti Ie projet niinaistéi•iel en langcue franacaise;
of beter en langue Beige, gelijk de franschen zeggen ; want
fi•ansch en kunnen de Belgen toch niet spreken.
3. Verslag in de nationale Conventie van Frankrijk, den i6
Prairial, jaar II.
4. 'Willems, Belg. Mus., II. -92, 1837.

tael hunner voorouders niet hernemen. De nationale rechten,welke de . oude vlamingen gedurend, zooveel eeuwen verdedigden, worden
thans door vele vlamingen niet alleen verwaerloosd, maer zelfs onder de voeten getrapt. Wat
was er natuerlyker, dan dat men . by het herkrygen der zelfstandigheid als volk, ook den wyzen
maetregel weêr invoerde, die bepaelde, dat men
de ingezetenen besturen zoude in al sulcke als
men spreekt ter plaetse, dat is, in. - het :vlaemsch
by de vlamingen en in liet waelsch of fransch by
de walen ? Geen onzer representanten schynt er
immer aen gedacht te hebben om, bij het staetsbestuer, tot het bekomen van dit oude voorrecht,
aente dringen Art. 23 der Grondwet zegt wel ;.
-

N

l'emploi des langces usitées en Belgique est
facul tif H Intusschen leven wy in een volslagen
taelanarchie. Het gouvernement, by wiens
hoofdbeambten men weinig vlaemschsprekers
aentreft, laet eiken burger de vryheid zich van
zulke tael te bedienen als hy verkiest. • By -- de
Conceptwet voor het hooger onderwys had het=
zelve een artikel ter kamer voorgedragen, w•aerby aen het vlaemsch dezelfde rechten waren toegekend als aen het fransch. Kort voor de openbare zitting, in welke men over die wet moest
stemmen, kwamen de vlaemsche representanten
by elkander, bespraken onderling. - dat zy dit
artikel zouden verdedigen, dat men nu toch iets
voor het vlaemsch moest doen tot gelykstelling
van hetzelve met het fransch, waervan de studenten verplicht zouden zyn de lessen te volgen ...,
Toen het er echter op aen , kwam te spreken,
en een lid der kamers voorsloeg om de vlaemsche
lessen nietverplichtend te maken ii, bleef degene
die moest beginnen te huis, de andere bekeken
elkander met groote oogen , als of zy zeggen
wilden : nu is liet tyd om te beginnet ; doch ze
wachtten, ze knorden op den te huisblyver
en ze zweegen dat ze zweetten, is en zoo werd
het vlaamsch, als een verschoveling, facultatif verklaard. i► te In de provincien gaet
het niet beter. De lagere ambtenaren, om het
gouvernement te believen, toonen zich thans zoo
waelsch als zy vroeger zich hollandsch voordeden. Menigen boer, die hun zyn geld brengt,
steken zy een fransche quittantie in de hand, en
de man gaet naer huis, zonder verzekerd te
wezen'of hy niet tweemael zalhebben te betalen,
Elders doet men hem fransche akten teekenen
waervan hy geen woord verstaet. Op de noordelyke grenzen ontmoet hy waelsche douaniers,
die hem met kar en peerd in de boet slaen,
;

-

-

S,

-

Rond den Heerd
dewyl zyne passe-avants, of welke andere in het
fransch gestelde stukken al, niet in orde zyn.
Gelukkig voor hem, zoo hy nog daerby niet in
het fransch geexecuteerd wordt !
uu Niet min kluchtig, ziet het er in de groote
steden uit, b. v. te Gent. De Gentsche notarissen stellen hunne akten doorgaens in de vlaemsche tael (van de vyfentwintig hoogstens een in
het fransch) ; de gentsche advokaten daerentegen
pleiten byna nooit anders dan - in het fransch.
Zoolang de dingzael gesloten blyft spreken de
rechtsgeleerden met hunne klienten, met de deurwacrders, de getuigen, uitsluitelijk vlaemsch;
doch, gaen de deuren open, het is als of men in
eenen tooverslag naer Luik of Namen overgevoerd ware; de alienaae lingae Homines, die in de
rechtbank zitten, vereenigen zich alsdan met
de advokaten, om alles in eene tael af te handelen,
welke aen partyen en getuigen van minderen
stand volstrekt vreemd is. Even als onder het
fransch bestuer zit daer een beëedigd vertaler,
by wiens monde de vlaming tot zyne rechters
kan spreken ! Laetst, werd er een man voor de
crimineele rechtbank van Gent gebracht. Na dat
men zyne zaak voor en tegen gepleit had, vroeg
de president : of hij nog iets bij zijn verdedi-

nheer de president,
gi ng te voegen had. ? Mijnheer
antwoordde de man, ik laebgeen woord verstaen
van al wat crgeweid is; hoe kan ik dans weten of
er nog iets by te voegen zy 7 Men lacht, et monsieur le président passa outre. De man werd gecondemneerd. Het komt er met een' vlaming zoo
naeuw niet op aen : hy behoeft niet te weten of
zyn advokaet hem goed of slecht verdedigt. Had
een franschman of een wael zich in zulk geval bevonden, alle de gazetten van het land zouden
eene inaend lang over het onbetaemlyke van
zulk eene behandeling geschreeuwd hebben !
S Het zou te langzijn al de onhebbelykheden
op te noemen, welke uit het opgedrongen gebruik der fransche tael voortvloeien. Nog slechts
een enkel feit wil ik bij de vorigen aenhalen, en
schoon het niet tot Vlaenderen behoort, het vindt
er eventwel zyne toepassing 1 • N
II Toen ik, kort na de omwenteling van 1830,
Antwerpen moest verlaten, omdat ik het Nederduitsch wat al te veel had voorgestaen, werd
aldaer eert fransch advokaet tot rechter aengesteld, die onder het vorig bestuer het ongeluk had
gehad geen vlacimtsch te kunnen. Het gebeurde
dat hy als rechter zat in eene ziek, welke geheel
,

1. J. Fr. Vilicros, Belg.11us., lI. 395.
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en al in die tael werd behandeld. Na gegeven
vonnis appeleert de onderliggende partij, en
beweert, dat de lieer rechter A1...... over het
rechtsgeschil niet heeft kunnen oordeelen, vermids het notoir was dat hij geen vlaemsch verstond, iets wat al de inwoonders van Antwerpen
konden getuigen, die den man sedert dertigj aren
hadden gekend. Het hooge gerechtshof kon
echter tot vernietiging van liet vonnis niet besluiten, dewijl het niet als V OLSTREKT ONMOGE
LIJK moest worden beschouwd, dat Al......
verstaen had wat er gebeurd was. Ik ken dien
heer sedert vijf en twintigjaren : nooit-sprak hij of
kende hij onze tael ; doch het kan zijn dat hem
het vlaemsch al dien tijd in het lijf heeft gezeten,
zonder dat het zich ooit veropenbaerd hebbe.
(J. F. Willems.)
Ah ! Moest Willems nu maar leven, hoe vinnig,
hoe brandend heet zoude hij met zijn penne door
vel en vleesch niet stralen van advokaten en
rechters, die 't Vlaamsch in den doodboek der
wetten laten ; van vlaamsche overheden en bedienden, hooge en leege, die meenen altijd
fransch te moeten spreken, en toch maar Beld^-scli 1
met haar op, uit en kramen ; van meesters en
meesteressen, die beweren dat wij Vlaamsch
genoeg kunnen en het bijgevolg niet leeren moeten.
Wat zou hij de Vlamingen niet koteren ! Hoe
zoude hij hun den moed niet opruien om te werken, slag om slinger, tot dat het Vlaamsch de
plaatse krijge, die hem toekomt.
Toen zou Van Boekel andermaal van hem mogen zingen:
-

,

'S Hy rigtte onz' vaedrentacl uit haer verslaving op ;
Die tael, door vreemd geweld, zoo deerlyk aan 't verbasteren;
Hy sloeg den aterling, die ooit haer durfde lasteren,
Uit 't veld, en voerde onz' naera en letterkunst ten top.
Hij wierf rondom zyn' vaen die eedie stryderschaer,
Nier namen, roemvol reeds, door Noord en Zuid weergalmen,
En hij stond, als een held, getooid met gloriepalmen
Te midden van zijn heir, als schild en beukelaer. is

En hij, de Groote Willems, zou weérom zijn
lied to Aen de Belgen u laten klinken en ons roe.
pen:
u Het voegt, u, Belgen, niet voor anderen te wyken.
Uw tael draegt van uw' aert onloochenbare blyken
Zy is uw eigendom, een ongeleerde schat,
Die onuitputlyk baert al wat de geest bevat.

1. Le Beige, Ie Bruxellais of Ie patois dze Alord, gelijk de
Parijzenaars het oogezeid fi•ai,sc h. van Belgenland noemen.
2. Redevoeringen en Gedichten op 't graf van Willems uitgosproken; gedicht van C. H. Van Boekel., Belg. Mus., X , h 1 495 •
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Uwe-' Ouders hebben die vbbr eeuwen reeds gesproken,

HET .LIED DER VRYHEID..

Haer regten voorgestaen, of haeren smaed gewroken.
zoo lang het Fransche alleen door ons gekoesterd wordt,
Zoo lang men 't er$yk goed des voorzaets'laf te kort
Blyft voortdoen, zal de Belg der vreemden huerling schynen,
En wat hem eigen was, hoe langs hoe meer verdwynen.
't Verbasterd nageslacht zal dan, daer 't redloos zonk,
Den naem vergeten van het volk dat hier eens blonk.
Neen, Belgen ! nimmerzal die schande uw voorhoofd dekken.
Nooit zal uw schoone naem ten spot der volken strekken ...
Men zal den dorpling, die den last van 't ryk helpt dragen,
Niet langer meer met fransche, onbillyke eischen plagen
.Men zal een deugdzaem man, die't Waelsch niet kan verstaen,
Daerom, in 't schenken van ee' ambt, niet meer versmaen ;
Dan mogeeen moeder, op de rechtbank half bezweken,
Zoor haer beschuldigd kind, met eigen monde spreken,
.En hij die nu zijn dood slechts uit gebaerden gist,
Weer hooien, hoe en wat men over hem beslist..
\Velacn. myn Broeders, laet ons dan die tael beminnen!
!et ons hct heerlyk werk van onzen roem beginnen ! uu 9

Met den roemrijken voorstander onzer taal,
zou wellicht een tweede Thomas Van Loo aanheffen:
N Geen traagheid hemde u op, laet u geen vrees verdrukken
:la, ook op onzen grond zyn lauwren nog te plukken
Een pooging, wel bedagt, door moed en kracht bestierd,
Rukt hinderpalen weg, verwint en zegeviert.

0 Waerde moedertael ! 3 pronkstuk aller taelen,
Cnv zult niet langer meer verstooten moeten dwaelen,
I f et tydstip nadert dat gy uit het ballingschap,
\Velhaest zult klimmen op den hoogsten glorietrap. u 'RIJKAART

c:......

24 November i 830.

wy- zyn vry, zyn - veye Belgen!
Triomf! de vreede dwinglandy
Wilde onzen ouden naera verdelgen,
Zy ligt vergruysd..... Wy aed'men vry!
0 gulde veyheid ! hemelzegen!
Hoe lang wierd uwe komst verwagt '!
Hoe lange moest op Belgen weégen
Het drukkend jok van Hollands magt!
JAE„

Ach ! vy (tien jammervolle jaeren
Was godsdienst, volksaard, zedeleer
Den spot van laffe noordbarbaeren,
Het speéltuyg van een vremden heer.
En vrugtloos galmden onze klagten,
Dry- honderd duyzend, als een' stem,
Dat hy ons ramplot zou verzachten;
Eylaes ! ons ramplot kwam van hem.
IIy zwt-eég ; of noemde ons eerelooze,
Of stootte ons borgers uyt het land;
En schonk zyn liefde en gunst aen booze
Met 't schandig boevenmerk gebrand.
Hoe ! zal den Belg dan eyndloos klaegen
Aen hem, die lacht, wanneer hy treurt?
Zal hy het jok nog blyven draegen,

Dat hens de schouders openscheurt?
i ceie ! roepen Brussels wakkre helden,
Nce'n. ! antwoord Leuvens borgrenpuyk;

' Í' is t 1'd, dat onnze regten gelden
' 1` is ltnogcîi tj'd, schreeuwt 't moedig Luyk.
En zie : verdedings-wapens blinken
Elk wc-aeren borber in de hand;
En duyzend duyzend stemmen klinken

UIT AMERICA.

vriend zendt mij uit America een
gedicht getiteld is Het lied der vrylieyd gedicht den 24 november 1830,
door den eerti. heer Dominicus Cracco. Ik
denke dat dit stuksken -- 't is wel te lyrisch
misschien ? dat moet zeldzaam geworden zijn,
vel mag ter bewaarnis in R. D. H. gedrukt
worden. Het is van een onzer begaafde dichters
der eerste helft der eeuw, en 't brengt het
geheugen naar gebeurtenissen die, van nu voort,
tot de geschiedenis van ons land behooren.

Ken sclieyde 't zziyd van 't noordeland!

EN
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,

An. D.
.. enz de Belgen. +► J. I; r. V illeins. Epitre au113elges. Antw.
t 8 r 8. — .S'lsiegel der lti t a'crlcrud sr isc Letteren. A l lbe rdingk
Thijnm. Leuven. 1877, bl. 300.
2. t` c leééiii en door Th. Van Loo gedaen tc Brugge in IS22.
\Viliems, Verhandeling, IT. 232.
-

Gccn rust is mooglijk met Bataeven.
Een volk, dat naer de Iu'erscliing streeft,
.Dc Belgen alle aanschouwt als sleeveii,
Als ?racester, hun de gitten geeft.
Dat wwy Voortrref ons BELGEN noemen.
Geen u i'tlteéinsclt volk ons l oc j'cn smeé cl' :
Zoo moogce IITillenz zich bcroeazen,
Dat h v der BELGEN koning heet.
'T geroep, verspreyd in Brussels straeten,
W 'eergalmt welhaest tot in den Haeg,
En Willens brengt voor Neérlands staeten
Vol tegenzin ons laetste vraeg.
Zy houden raed. En barrikaeden
Versterken Brussel meer en meer.
Zou \ T illem dan zyn volk verrieden
Beismei hy z yn heilig woord van eer?
.1
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Terwyl onze afgezanten saeinen
Op vremden grond, met lyfsgevaer,
Nog over onze vraeg beraemen,
Dreygt Fredrik met zyn moordrenschaar.
Ten stryde, egte vaderlanders,
Ten stryde ! volgt, nu dringt den nood,
Het drykoleur van Brabands standers,
En wint, of sterft een edle dood.

u

I Ioort gij het dondren der kartouwen?
'T is de antwoord van den Haegschen vorst.
Hy plettert uwe pragtgebouwen,
En slingert schroot door uwe borst.
Ten stryde ! jaegt uit Brussels inueren,
Vervolgt, vernielt 't ontelbaar rot
Van die verwoede noordgebueren.:
Gaet, kampt voor vaderland, voor God!

Zy vliegen heen, door puyn en lyken,
Door rook en brand, naer 't slanggebroed;
Zy rukken aen : de moorders wyken,
Of sneuvlen neer in stof en bloed.
Aentrekkelyke lustwarande,
Die schaduwe over Brussel spreyd,
Getuyg, getuyg van Hollands schande,
En van der Belgen dapperheyd!
Zy zyn gevlooden, de barbaeren,
Die laffe moordzucht herwaerts bragt.
Nu kennen ze u, ó Luykenaeren,
U, Brussels heldenryk geslagt!
De faem bazuynt door alle streéken
Den roem der dappre borgerij :
In overal terug geweéken
.Last Willems heyr ons landen vry.
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zalen ziet men nog de neutsteentjes waarop de
balken rusten, ook uit de jaren 1500.
In een renteboek der Kathedrale van Sint-Salvators, geschreven in 1373, vind ik de Parijscllc
Halle staan, als het natiehuis van de kooplieden
uit de hoofdstad van Vrankrijk.
Zoo hadden de natie'n en steden die in Brugge
grooten handel deden, hunne huizen in onze
stad. Dat is genoeg geweten. In die huizen namen de kooplieden van die stad of die natie hun
intrek als ze naar stad kwamen voor hunnen
handel ; daar woonde hun consul ; daar was 't
comptoor waar alle handelzaken van die natie
of dier stad vereffend wierden. 't Natiehui's was
dan een hof, een Hvtel gelijk de franschen zeggen, maar voor gastlieden van eene bijzondere
stad of streke ingericht. 't was ook een comptoor
of bureel, voorzien dikwijls met pakhuizen en
magazijnen. Daar ook vond men dikwijls hun
weegschalen, en verscheidene mindere woonsten
waar lieden van de streke hun verblijf hielden.
Dat was de Parijsclhe Halle voor de kooplieden uit Parijs, in de j aren I3oo.
Ik vinde in de stadsrekening van 1479-8o, dat
er in november en december van dit jaar engelsche gezanten van koning Edward IV naar
Marie van Burgondie kwamen te Brugge. Korts
daarna, in januari 148o, kwam er ook een gezantschap van den Keizer. Den 6januari wierden
die gezanten vergast met eene heerlijke maaltijd,
en Francois van de Pitte, de schilder, wordt
betaald voor u ghestofleirt thebbene met schilderyen zoot behoort, iiij jongliens stekende boven
jnde groote zale van den scepenhuuse ten tyden
dat tbanket gheglieven was.
Dit gezantschap sliep en at in de Parijsche
1l(1lle uu Betaalt den weerd in de Paryssche
-

11

0 dat ele v rylrcyd eeuwig bloejoe !
I-)at IVillema met „.ya laetste telg ,
-

In Belgica nooyt weder groeye
Dit is den roep van iedren Belg.
De vreugd perst traenen uit eiks oogen:
'T verloste volk, verrukt van geest,
Zend j uychend naer de hemelboogen
Het dankgeschal der veyheyds-feest.
D. CRM-7co.

1)E PARIjSCIIE HALLE.
EN vraagt mij wat

de Parijsclre Malle

eertijds was? Eertijds, ja. Inlniers die
gebouwen zien er al oud uit. Een der
gevels is uit de jaren r 5oo; in eene der binnen-

:

Halle van ghedefroyert thebbene den ambassade
van den keysere, die daer thans r heleghen ende
ghelogiert hadde, van al den tosten daer verteert, xxv S. vj d. ii
Was de J'arijsclae I-lalle in dien tijd reeds een
gasthof geworden voor alle lieden, of was het
nog 't comptoor en 't consulaat van Parijs, met
gasthof erbij waar ook andere vreemde lieden
geherbergd wierden, en weet ik, voor den oogenblik niet.
Zoohaast ik meer vete, zal ik het schrijven.
Al). D.
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HUPPELEND SPRINGEN.

Huppelend springen de geestige noten
onder de vingers der jeugdige maagd:
't wordt in ons herte nieuw leven gegoten
daar ieder takje zijn bloeme nu draagt.
En is de lente schoon, ze zal
voorwaar niet lange duren:
de bij le kapt de blokken al
der hooge Kerstdagvuren.

Laat uw leutigste liederen stroomen,
liefelijk kind, uit het galmend klawier :
onder de kappe der bloeiende boomen
dansen de kinders in draaienden zwier.
En is hun lente schoon, ze zal
voorwaar niet lange duren:
't geluk verdwijnt in ongeval,
de vreugde leeft maar uren.

Schuimende bekers en dreunende toonen
malen ons heden de wereld vol glans:
komt in onze armen, verrukkende schoonen,
springen wij in bij den zwierenden dans!
En is het leven zoet, 't en zal
voorwaar niet lange duren:
de Dood staat met haar zeisen al
naar onzen voet te turen.
K. DE GHELDERE.

OOLIJKAARD .

oogenblil:ske, menschen, dat ik pen
en papier pakke, en verlangt gij dan
even gauw een model van briefstij i en
van spelling ; leest, ik zal het overschrijven:
EN

Mine heer de Borgemeest,
Zaut gij de goedtyd niet willen hebben van
myn domme sille haf te zenden, naer Moucrone,

Waarom niet eenvoudiglijk zijn afschrift ge.
vraagd?
Dat komt van zijne tale te gaan leeren bij de
Walen te Moescroen.
Maar bovenstaande meesterstuk brengt mij
ook . in het geheugen, hoe .ik langs den weg van
E.... naar W...., een uitsteekberd zag prijken
met het kluchtig opschrift van de korte garde.
» I n het Corf's de garde 7
Neen, neen, letterlijk in de korte garde.
En echt zijn. Ik heb algelijk hertig moeten
lachen.
Maar waar den bliksem heeft die liefhebber nu
zijne tale geleerd ? Ook te Moescroen misschien.
Ha, die oolijkaards !
Niettemin den oolij ksten oolijkaard van al nog
ntmoette ik laatst te Gent ; maar deze leute en
is daarom geene taalquestie meer. Iet regende
integendeel dapper en hebbelijk, en ge kunt wel
peizen dat de regenscherms in de uu korte garde is
niet zaten.
Ik kome ievers eentwaar aan eerie brug, en 't
was zonder liegen alsan ten minste de zevenste of
de achtste die ik voorbij moest, maar hier lagen
verscheide regenscherms over de leuning te kij-.
ken. Wat mag dat zijn? Ik nader en herken aanstonds dat hunne nieuwsgierigheid uitgelokt is
door -een paar angelvisschers.
't Is aardig, naarmate dat geheel de wereld
omkeert en veranderd, de angelroede blijft.
Ik was te wege voort, als een groene regenscherm- zich naar mij wendt en zegt : # Moet men
niet gek zijn om te zitten visschen door zulk een
weder ? en peist, 't is meer als eene uur dat zij
dien onbermhertigen regen trotsen om den wille
van vijf of zes bliekskens.
Eene uur, zegt gij, Mijnheer, zijt gij dat
zeker ?
Geen twijfel, vriend ; immers ik sta eene geslegene uur er op te •kijken ! ' en ter zelfder tijd
toont hij zijn zakuurwerk.
« Dat 's gekker dan gek, meende ik half luide
en 'k stak uit, want ik wierd dul.
V. i. M.
N

c

t
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t
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Vreederike N....
in de Juda, no 6o.
En zeggen dat men zulke epistels moet ontvangen.
Naar mijn dunken, die wreederik ware allichte
bekwaam om ja, zonder Burgemeester, zijne
domme ziele aan de galg te schrijven en te teekenen.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
K neme uit den

Standaerd, eene bespreking over 't
gebruik van de vlaamsche tale, op ons Stadhuis, die

opkwam in de zitting van onzen Gemeente-Raad. van
3 Juni. Eerst zet ik wat 11. Schepen Ronse zei, omdat liet aanleidinggaf tot de antwoorde van Dr Van Steenkiste.

Rand den Heercc
u 131. Ronse leest een verslag van de commissie der werken,
waarin de verschillige punten waarover er uitlegging gevraagd
was, verklaard worden. Na die lezing zegt hij dat M. De la Censerie geern zou weten wat M. Van Steenkiste heeft willen beduiden door het woord lieve kneders, welke hij in het Burge; -

welsrj na aangetroffen heeft.
111. ITait Steenkiste (in 't Vlaamsch). Ik ben niet gehouden te
antwoorden op hetgeen neen mij ten laste kan leggen, ingevolge het verslag van hetzij welk dagblad. Wil men juist weten wat
ik gezegd heb men moet het officieel verslag van den geheimschrijver of den 13a lletin Coninjunal te rade gaan.
M In liet IJurgerwelz jn staat er dat ik zou gezegd hebben :
waarom ziet de bouwmeester het ijzer niet na vooraleer het te
aanveerden ? Wij betalen goed geld en mogen goed ijzer en goedc materialen eischcn, zonder ooit lieve kinders te hebben. t'
S' Dit is natuurlijk eene beknopte aanstipping van mijn spreken, doch ik ben niet in staat voor deszclfs juistheid verantwoordelijk te zijn, te meer daar ze wat dubbelzinnig is en op twee
wijzen kan uitgelegd worden.
't Mijn gedacht was van te zeggen, vlas 'vermits wij goed betalen, wij het recht hebben, door een doelmatig onderzoek, ons
van de goede Hoedanigheid der materialen te verzekeren en dat
in geen geval dc bouwmeester mag lieve kinders hebben.
uu Wil dit zeggen dat de bouwmeester alles niet naziet en lieve
kinders heeft ? In liet geheel niet.
,► Nu zal ik zeggen waarom ik op die bemerking geantwoord
heb.
'► Iedereen van u weet dat ik gewoon ben hier niet anders te
spreken dan mijne dierbare moedertaal, ten eerste, omdat ik Vlaming ben en het ongepast vind hier het woord te voeren in de
taal van den eeuwenouden vijand van Vlaanderen, hier onder
de gewelven van dit Vlaamsclie Stadhuis. Daarbij de zittingen
openbaar zijnde, zoo spreken wij de taal van het volk om van
liet volk verstaan te zijn.
« Nu, omdat ik onze eigene taal gebruike, ben ik hier op eenen leegeren voet als de andere heeren die eenc vreemde taal,
cie waalsche, spreken ; hunne woorden worden opgenomen door
dein snelschrijver die ze hun ter inziening wederzendt in gewoon
geschrift.
is Is er dan een woord, eene wending, vi elke niet juist hunne
gedachten weerkaatst, zij kunnen liet veranderen en wijzigen.
N Over ecnigc (lagen kreeg ik eengin bundel gazetten uit een
vier bureelen van liet Stadhuis cr, men vroeg mij van ze te willen nazien en met de hulp van die gazeti:en mijne gezegdens van
cie laatste zitting te willen volledigen en op het papierzctten ; dat
-

is mij onmogelijk.
u Ik heb geein tijd om van te voren te schrijven hetgeen ik
wil zeggen in den gemeenteraad en ook geen om mijne woorden
neder te schrijven, wanneer ik gesproken lieb.
u Gij ziet, mijnhoeren., dat ik hier op eenen leegeren voet sta
dan al de andere heeren, en zulks onn nat ik mijne lieve moedertaal spreek.
N I let is (lus maar in de dagbladen dat er over mijne gezegdens
gewaagd wordt ; doch ik ben niet verplicht voor de echtheid der
aanstipl)ingen van de gazetten in te staan.
S, alen .ou mij kunnen zeggen dat het onmogelijk is eenen
snelschrijver te vinden die vlaamsch en fransch schrijft ; dat is
niet waar : er zijn stelsels gelijk dat van l áiz rlvr•k die toelaten
even gemakkelijk dc beide talen te snelschrijven en ik ken in
Brugge eeneis marc die zoo ervaren is in liet vlaanisch als in het
fransch te snelschrijven.
a Zoolang de snelschrijversdienst niet op voldoende wijze zal
ingericht zijn is liet misverstaan onve.•mijdeIijk. e
-
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N 111. Pisart Ik moet aan den heer Van Steenkiste doen opmerken dat niemand ooit eenige bemerking maakt nopens zijn
spreken in het vlaainsch; zelfs zijn er soms andere heeren die
zich ook in die taal uitdrukken.

W Maar ik mag het verwijt niet aanveerden voor mij en de andere heeren des Raads, van ecne vreemde taal te gebruiken in.
stede van deze welke alleen hier zou neoeten gehooid worden.
u Het fransch is voor ons geene vreemde taal, vermits een
groot deel van ons landdoor Walen bewoond is en deze liet recht.
hebben ook te spreken.

S' Als wij fransch spreken, het is omdat wij ons aldus gemakkelijker kunnen doen verstaan en geenszins om eene vreemde
taal boven het vlaamsch te verkiezen.
t, Een ieder is en moet vrij zijn en blijven, naar believen
fransch en vlaamsch te bezigen, en dewijl het een zeer oud gebruik is van in onze zittingen de fransche taal te spreken, mag
niemand het ons ten kwade duiden indien wij dit gebruik eerbiedigen.
't Wathetsnelschrijven aangaat, het ware niet onmogelijk dat
er binnen oenige jaren snelschrijvers gevonden worden die het
vlaamsch gelijk het fransch kunnen %olgein : alsdan zal er middel
zijn om andere maatregelen te nemen.

II 111. Van. Sleenki,,te. Vl.. Ik denk dat M. de burgemeester
mij niet goed verstaan heeft. Ik heb mijne achtbare collegas
niet willen laken of berispen omdat zij eene vreemde taal spreken, zij zijn daar gansch en geheel vrij van ; maar heb alleenlijk
willen doen verstaan dat ik niet begrijp hoe men in een stadhuis
van het vlaamsche land, anders dan vlaamsch spreken kan.
'► Wat het snelschrijven. aangaat, ik heb gezeid dat men zoowel liet vlaanisch als het fransch kan snelschrijveii en dat ik
eenen persoon in onze stad ken, die zoo goed in het vlaamsch
dan in het fransch de redevoering kan opnemen.
t' Bijgevolg, niet binnen eenige jaren, maar terstond, kan er
verandering geschieden, en vieze die vlaamsch spreken zullen op
denzelfden voet staan als deze die het fransch gebruiken. a
E maatschappij de Vlaamse. he Broederbond, onder het
eerevoorzitterschap van den heer baron Octaaf van
Caloen de Basseghein, willende hulde brengen aan
onzen wereldberoemden schrijver Jlcnrdh-ik Ccorrsc-ieuce, schreef
den ig september 1882 den volgenden letterkundigen prijskamp
uit, tot welken alle de Vlaainsche T,etterkuradigen des lands,
uitgezonderd de bestuurleden des fonds, uitgenoodigd werden:
Iiet verveerdigen van een dichtstuk voor titel dragende : L<1f
dicht aan IT',rdrik C»»tso•ienee.

Teder dichtstuk moet ten minste 25o dichtregelen bevatten.
De vorm van het (lichtstuk staat den schrijver vrij.
Aan het eerste der twee gedichten door den jury als de verclienstelijicst:e beoordeelt], zal een zilveren verguld eeremetaal
en eene premie van 400 frank, en aan het tweede een zilveren
eeremetaal en eene premie van 200 frank geschonken worden.
De mededingers moeten hunne stukken voor den i juni 188,
aan den heer Th. Verhoef, eersten schrijver des Broederbonds,
vrachtvrij toezenden. Later ingezondene stukken worden voor
den prijskamp niet meer aanveerd.
Vijftien dichtstukken zijn ter mededinging ingezonden.
Zie hier hunne kenspreuken :
i. Iinoivledge is pover. -- 2. Pro I..ingua et Patria. -•.
3. Hier ons offers uitgegoten, En ons hert er hij gewijd /Tollens;. -- 4. Het Dietsche volk eert u ; het•Dietsche volk bemint
u. — 5. Hij gafde levenswenken ! Den IIoofdman lof en dank!
-- 6. Moedertaal en volk. ---- 7. In hoc signo vinces. — 8. Geene
taal, geen volk.— 9. Zijn naam alleen is 't schoonste Lofgedicht.
TIelnlers,. -- to. Ik zing voor 't volk, niet voor geleerden. --
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i i . Eere aan wie eere toekomt. — 12. De rede van den man,
Toont wat hij is of kan.
13. 'k Wil in der vaadren taal den grooten man bezingen
Met &lgies zangrenkoor het strijdperk binnen dringen
\V aar 't heilig eerloof blinkt, door dichtren aangebeên,
En bij den zangstrijd, daar naar.gloriepalmen dingen.
(K. Ledeganck.)
54. Ieder vlaam, Eert zijn naam. -- 15. (Dichtstuk toegezonden zonder kenspreuk of verzegeld briefje).
i6. Schande, schande zij den lande
Dat zijn eigen zelf ontwordt.
Dat, verbasterd en gelasterd,
Schaamteloos in schande stort. (Guido Gezelle).
17 . Lasz den Gezang vor onserm Ohr
Im saale widerhallen.

(Göthe)

:ene jury bestaande uit vijf leden, door het Bestuur van den
Vlaamschen Broederbond aan te duiden, zal de ingezondene
werken heoordeelen.
De uitspraak van den jury en de plechtige uitreiking der prijzeu aan de overwinnaars zal waarschijnlijk op het einde der
-maand augusti aanstaande, gedurende de stadsfeesten, plaats
hebben.
EN r8 juni 1883 heeft men begonnen den noordgevel

Volgens alle waarschijnlijkheid zal de uitspraak van de kunstrechters veropenbaard worden op de aanstaande jubelfeeste der
Breidelcommissie.
Onmiddelijk daarna zal de openbare tentoonstelling der mapletten beginnen.
AD. D.

\VAAR 'T VLIEGEN WILT.

In de eene streke zegt men glazenaker, in de
andere glazcbr•cker, elders ruitczetter, fr. vitrier. Hebben die ambachtslieden nog andere
namen?
Hij moet maar meer tiet mesttop afgespoeld
worden, zoo slecht is hij.
'k En zou liet . niet kunnen vergoeden, i. e.
cer'tifaca;•c, voor zeker bevestigen. Gehoord te
Rolleghem-Capelle.

van onze spoorweg halle af te breken, die er slechts
sedert een jaar stond en zelfs nog niet voltrokken is.
't Schijnt dat M. Beyaert, bouwmeester te Brussel, belast is een
nieuwen ingang te doen maken in geslegen ijzer. M. Beyaert is
alleszins een kender van ijzerwerk. Over twee jaar zagen wij
hier op onze provinciale toogfeeste de hekkens, gesmeden door
lrrugsche kunstwerkers, bestemd voor de Zavel plaats te Brussel,
en die naar zijne teekeningen waren geslegen. Dat ijzerwerk bewees dat meester Beyaert ervaren is in de middeneeuwsche
^metkunst.
ARON Bethune, van Marcke aan de Leie, die te recht
de stichter mag beeten der vernieuwde oud vlaamsche
kunstschool, maakt de teekening voor eene prachtige
rijve waarin de gebeenderen zullen bewaard worden van den

'k Beveel ti in d'handen van duivels meester.
(dat is God).
Een kleermaker wilde verzen maken en hij
ging om raad bij den schoolmeester die hem antwoordde.
Uw naam is Rooi oed
En zonder R. ook goed
-

(Medegedeeld door M. R. Hatzel, van wegens
een Caneghemschen filosoof).
.

zaligen Karel den Goede. Ik heb er eene voorloopige schets van
gezien. Zij zal opgevat zijn in den trant der goudsmidswerken
van de jaren i zoo, leeftijd van onzen gelukzaligen graaf, en het
tijdstip waarin cle goudsmidskunst misschien wel prachtigst
was.
1)e uitvoering van dit werk, hoor ik, zal toevertrouwd worden
aan een brugschen goudsmidswinkel.
ET

Davids

van Brugge heeft een waaiend vaan-

del doen maken tegen de feeste van einde Oegst,
waarop alle de afdeelingen 's lands uitgenoodigd
worden. De Raad der Brugsche afdeeling is bezig het feestprogramnia te volledige:, en zal welhaast ook eenige bijzondere
commissie'n inrichten ter uitvoering der feestlijkheden.
K hope allichte te kunnen beginnen schrijven over
mijne reize in Nederland. De Vlamingen hebben
ginter veel te leeren en aan te teekenen ; en 't is jammer dat ze niet meer dit land bezoeken.
E STIEN mmmayuuette7i zijn ingezonden voor den prijskamp Breidel en de C:o inck. Zulk een getal 'heeft

*** In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels .Sag;ie van Groeninglievelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. IT. Joseph I)uclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,N Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverve geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. H ij is t hans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.

men voorzeker not- nooit in Belgie voor beeldhouwprij:lampen bereikt.

Boekdriil:kerij A . DE /, IITTFRE-VA.,- KERSSCTTAVER.

iet óeab B¢cfcflí;nE aPPe afecba^e. £e uiteer woont in be
fflariaftraat, a, te Isrugge.joeit6, op SooctJanb te óeíafen : Soos
?$ePgeneanb 5 frank; Soos BuítettPanben ben pofEprîje erBíj. fflen
kan ínfcfJríjSen 6ít af be Portineefter6 's Panba.
Xcijtftc 3aat.
11)° 32.

EEN HOLL ANDSCHE u RECENSENT. ii

_.
EMAND heeft mik den A msterdam
mizcr
toegezonden omdat er een artikel in
staat over Dr Karel de Gheldere.
Die artikel is geteekend v. Deyssel, name
dien ik voor den eesrten keer van mijn leven
tegelkoine, maar nooit van mijn leven zal vergeten .
Ik was eerst te vege geheel den artikel; gelijk
hij gaat en staat, naar Rond den Hccrd te zenden, zonder er een woord bij te voegen. De
lezers zouden in eenen keer over den man kunnen oordeelen ; maar de man zou er kunnen
hoeveerdig meê zijn, en 'k wil hem ten minste
die belachelijkheid sparen.
Hij zegt om te beginnen dat de Vlamingen en
1vel vooral de katholieke Vlamingen niets en
kunnen voortbrengen waarbij een Hollander
-

ii

zich niet ziek zou geeuwen. -f

En w at redens brengt hij bij om te toogendat
de Hollanders gelijk hebben van or zich ziek te
geeuwen ? u
Redens ? hij brengt geene redens bij ; maar hij
herhaalt dat drie maal, op drie verschillige manieren gelijk een schooljongen die eene #t Amplificatie t' moet maken en die benauwd is van bekeven te zijn, als zijn werk niet lang genoeg en is.
Hij en bewijst dat niet, maar gij verstaat hoe
gemakkelijk hij nu Dr K. de Gheldere zal kleene
maken.
i. De Amsterdammer, weekblad voor Nederland, zo;ndaá 27

Mei.

XcQtftc ronbag na Cin^vcn.
83

1883.

Al de katholieke Vlamingen thoope en. zijn
geen tinnen knoop weerd.
Karel de Gheldere is een katholieke Vlaming.
Bijgevolg en is hij geen tinnen knoop weerd.
Ik zou op de zelfde maniere, en in drie reken
kunnen bewijzen dat v. Deyssel een M Kaerel
is met verstand.
Hij schijnt al gelijk te vermoeden dat er zouden kunnen lezers zijn die al de kracht van die
reden niet en gevoelen, en daarom — uit toegevendheid -ooi- die armen van geest — brengt hij
nog twee andere redens bij.
En nu zult gij iets hooren dat gij nog nooit gehoord hebt.
Mijnheer v. Deyssel verzekert ons dat de Viamingen gedurig van 't zelfste been knagen, ee.uwig en ervig 't zelfste liedje zingen.
Hij gaat nu zeker toogen hoe dat Karel de
Gheldere een is gelijk al de andere?
Hij zou dat inderdaad geerne gedaan hebben,
maar hij en geraakt er niet uit : hij had eerst gezeid : 't zal Pol Demont zijn — maar 't is geheel
wat anders, 't en gelijkt er niet aan, en v. Deyssel
schiet in zijne dulle en valt aan 't scheeden! Wat!
ik die gemeend had dat gij aan Pol Demont
moest gelijken, en die al «vier regels met een
potloodstreepje had geteekend! u en gij gij komt
toen uit met iets dat aan Pol Demont niet en
gelijkt ! Gij maakt gedichtjens op de nachtegaal,
enz.
En hier zijn wij is aan zijnen tweeden reden
gekomen die bij al de Vlamingen zal aanzien
worden als een ware eerel van Hollandsclie
diepgrondigheid ! Om te toogen plat Dr Karel
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de Gheldere niet en kan dichten .hij schrijft een
deel van den tafel uit, waarin er natuurlik niet
anders en staat als de natte of de titel van de
dichtjes ! !
En bemerkt het wel, dat is altemale geschreven in dien hoogdravenden trant, dien wij nooit
en zullen kunnen noch willen navolgen, en die al
die kemels gelijk door een vergrootglas doen
zien. Mijnheer v. Deyssel mag gerust zijn, wij en
zullen ons niet ziek geeuwen op zijne proza als wij ons maar niet ziek en lachen!
Gij zult misschien zeggen :
Waarom heeft v. Deyssel die zelfste redens
niet bijgebracht om de gedichten van Dr Karel
de Gheldere te loven en te prijzen?
Daarover en heb ik geen zekerheid.
't Is mischien omdat de dichter katholiek is.
Die Heer V. Deyssel spreekt met nog al verachting van de u H. H. Katholieke is en van de
a Katholieke partij u en hij zet de u processie
met het heilig sacrament tusschen ganzenpootjes. Ik ben albij zeker dat hij die woorden
niet uit en spreekt zonder een fijn grimlachje.
't Is misschien ook omdat men de verzen van
Karel de Gheldere niet en kan lezen zonder te
zeggen dat moet een brave, treffelijke mensch
zijn : 't steekt hem tegen, zou men zeggen, dat
de boek « gewijd is aan de nagedachtenis van
's dichters moeder ' p en hij wilt gelijk doen verstaan dat Mijnheer de Ghelderé zou moeten
stout w zijn, gelijk Pol Demont in zijne liefdezangen.
Indien het om die redens niet is dat v. Deyssel

Mr V. Deyssel schrijft daarover 36 reken en
valt den dichter lastig omdat hij geheel de geschiedenis niet geschreven heeft van Engeland,
van de tiende eeuwe tot op onze dagen en, in die
geschiedenis, ' die hij niet geschreven heeft, de
volgende vrage niet opgelost : Welke zou de geschiedenis van Engeland zijn hadde Willem
van Normandien dat land niet veroverd ? Dat
is een vrage die een verstandig mensch nooit en
zou doen, omdat hij wel weet dat er daarop niemand kan antwoorden. Maar zij - is driemaal
herhaald en dat is item zoovele reken.
Zoudt gij niet beginnen peizen dat wij hier
't fijne vast hebben en bij gevolg verplicht zijn
vele medelijden te hebben met den armen recencent ? p
t' Enden zijne studie krijgt hij algelijk nog
eene knaging van geweten.
Hij vindt dat de x H. H. inteekenaren op deze
uitgave werkelijk talrijk zijn. u Hoe zal hij dat
uitleggen, hij moet er toch een woord van spreken. Hij spreekt er twee woorden van, maar
't zijn alzoo de woorden gelijk gij gaat zien!
Die inteekenaars, zegt'hij, moeten eene bende
gaaien zijn u zonder lectuur # ofte wel die lijste is
ook u poezie u en dat wil zeggen dat Dr Karel de
Gheldere die namen uitgevonden heeft.
Daarop en zal ik ten minste niet antwoorden;
'k heb mij veel te lange met dien Hollandschen
Kaerel « bezig gehouden ; maar 't was om aan D"
de Gheldere te vermanen : nog zulk een slag of
twee en hij ligt plat en al deVlamingen met hem.
N. B. In den zelfden nummer van dat week-

Dr Karel de Gheldere's dichten zoo kwalijk

blad staan de gedichten - van Dr de Gheldere

vindt, ik en kan maar het volgende meer uitpeizen, dat ook niet onwaarschijnlijk is.
Mijnheer v. Deyssel is ievers een u arme recensent a die, alle weke of alle veertien dagen, zoo
een zeker getal drukregels aan den A instt'rdammer verschuldigd is.
Als hij ievers eenen boek ontvangt, hij ziet
eerst hoe hij het moet aangaan om er zoovele
op te schrijven en, daar, de boek is geoordeeld.
Men ziet dat de schrijver al gedaan heeft wat hij
kan om zijne studie lang te maken.
Om daar maar eèn voorbeeld van te geven,
Mijnheer de Gheldere schrijft, bij wijze van
voorreden, eenige woorden' over het herstellen
van de engelsche taal in de veertiende eeuw..

niet vele lof vermeld — uitgeweerd dat eenige
vlaamsche wendingen sommige lezers niet aangenaam en zijn natuurlijk.

?
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i . 't Is waarschijnelijk om den dichter niet geheel belachelijk
te maken dat v. Deyssel het woord a zalige u achterlaat. Dr
K. de Gheldere schrijft u aan de zalige nagedachtenis mijner
moeder. si
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EEN NACHT I:' DE KEETE.
LREEDS ben ik het geware :'k zal moeten beginnen met uitleg te geven deur
'k zie er als meer al eene, die zijne
oogen wagenwijd opentrekt, als hij 't opschrift
leest.
Als de hommel geplokt is, ze en kan niet
groene blijven, en daarom voert men ze naar
de keete om er gedroogd te worden.
Eene keete ! Hewel ! dat is een gebouw lijk
eene kleene scheure, niet anders als dat ze altijd
•
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aleene staat, en verre van huizinge en stalling.
't Is nu zoolange dat ik kan aleene gaan, en
'k en heb geen jaar geweten dat men niet en zei:
v deze of die keete is afgebrand ! ►► en 'k heb
meer als eene in glorie gezien.
'k En heb nog nooit geen chicoreiekeete gezien van binnen ; maar 't zijn er die zeggen,
dat eene hommelkeete er stijf aan gelijkt. 'k Zal
ze een keer zoowel meugelijk in 't korte beschrijven, en tracht het zoowel meugelijk te verst aan : 't zal aleene gaan.
Ge hebt eerst en vooral den vierput of den
asclleput, waarboven de rooster ligt, die juiste
de hoogte van de grond is. Gi j moet weten dat het
't binnenste van de keete is, dat wij beschrijven,
Als gij 't vooi•enste ziet, ge hebt daar drie
gaten, nog al groot, 't eene langs het andere
in 't middelste maakt men vier, en 't kan een
voet of twee hooge zijn , de twee andere zijn de
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En daarmeê we gaan naar d'hommelstreke.

-

In den vooravond, 't was voorenaan September, zaten wij te klappen in de keete, ik, (de
zelfde Jan, die zijn eerste plokstée gedaan had,)
mijn broere Koben, en vader, die droogde, en
met wien ik van zin was op te blijven.
u Ik, n zei Koben, u en blijve van den nacht
niet op ; 'k heb geheel den dag gewrocht en geklawierd, en 'k ruste liever op mijne bedde, dan
hier te wentelen op den grond met een hom melzak of twee, en den ganschen nacht sulfer te
rieken. ►►
S, Wij zullen liet genoeg aleene kunnen doen,
Koben, ►► zei ik; 1► 't zal overkomste genoeg zijn,
't is morgen zondag en 't zijn er altijd die den
zaterdagnacht keetenieren. f1
►► ' 15 waar, ►► zei vader, ►► ge meugt gerust
naar uw bedde gaan, Koben, trekt maar naar
huis om te helpen met moeder; bij eene halve
ure zullen wij 't vier verzekeren, en komen
eten. 't
f Als 't pap is, zegt maar aan moeder, dat ik
liever met eenen tinnen lepel eet, dan met eersen
houten, u riep ik op Koben, die al buiten was.
Bedinsten klapte ik wat met vader over 't beschot van d'hommel, als zij schoone droogde,
wie dat er al van dit jaar wel vaarde, en 'k en
weet niet wat nog al.
Wij leien wat kolen aan, 't vier sperkte en
krakte, ; 'k ging een keer naar boven om te
tasten hoe verre dat d'lioinmel al gedroogd was,
sloeg er eens alhier, en sloeg er eens aldaar op
met den spriet.
ir Begint ze al cleure komen? #► riep vader van
beneên.

enten.
trekgaten.
Daarboven hebt ge den trachter, en als men
in den trachter is, zegt men : ►r Wij zijn in de
helle'. •► Die trachter laan van 3 tot 6 voet Boogt
zijn.
Op den tracl iter, die vierkant is, rust de vlake,
en 't is daarop dat men den hommel giet ; daar
de vlake eenen vloer heeft van geschaafde panneregeis, vallen er vele hornmelmuiten in de
helle.
Opdat er geene hommel en zoudt in 't vier
vallen, en ook als de vlamme groot is, —
opdat de hOrnmel niet en zou verbranden, liggen er boven 't vier ZWngj'anncn, dat zijn lijk

,

-

grootti veustpaiincn Die reke pannen, van boven

niet ieemeerde bestreken, naarnt men de zé t .
Een ast hommel kan van i o tot 250 pond
we ;en, en als de keete wel verwarmd is, men
kan er bijkans drie droegen onder dag en nacht.

M Neen ze, `'reder, ' zei ik, « ze is in heur

Die binst den nacht in de keete slaapt, en
heeft geen pluimen bedde, noch geen versche verslegen inatrasse, die op een dansend ressoor ligt
't is gansch gekleed op (ten grond met tenen
ijdelen homiiielzak of twee. 'k Heb alzoo meer
dan eenen nacht mij blamrnot gelegen en stiede.
G'hebt daar nu, vrienden en vriencitjes, lezers en lezeressen Rond ncrv Heercri, al 't gene
gij moet weten om mijne historie te hoorgin.
't Is de gewente van uw vertelling op te
knoopen met eene zedelesse en. . . . Eh ja! voor
deze keer, 'k zal zeggen dat ik geen en hebbe,
noch van achter noch van vooren.'k En verzoekti
maar een dingen, 't is dat gij mij nooit en zoudt
navolgen in mijne ezeltrekken.

zweet ; 't zal wel nuchtend zijn tegen dat dezen
ast zal drooge zijn . ^►
til►' ij gingen dan al lutteren naar huis om te
weten wat dat er ging binnengespeeld worden
van den avond ; mijn rage stond scherp, zij
gingen 't zien waar dat ik gezeten hadde.
Bij duist gelukken en nog, en hadde moeder
geen keernepap gemaakt, omdat Ko Sput zijne
melk niet genoeg en hadde kunnen uitlangen, en
alzoo, och Heere ! we kregen lekker overgoten
suikerboontjes; 't water komt nog in mijn mond
als 'k er op peize!
Wij lazen een gotn is Onze Vader ►, en wij
waren aan 't peuzelen. al te gare uit 't zelfde

-

4

pateel.
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Wij zaten 'dan al in moeders keuken en wij
bebosten de laatste boonen bijeen te schravelen,
en d'eerappels te smeuzen.
-

u Nie en smeuzelt
nie en peuzelt, ii

u Ha Jan ! « zei Miel, ei en ge gaat meê met
ons ? !u
zei ik, voor 't moment is 't onmeuu Miel,
gelijk : vader is naar den scheerwinkel, en wie
weet waneer dat hij weêre is, 't deurt daar
altijd tot middernacht.
Ja, als 't alzoo is, « zei Henri, u 'k zal ik hier
wat zitten, 't en kost niet meer als voor staan;
en hij zat op den boord van den vierput.
Verslijt het gat van mijn broek, moeder kan
een nieuw in steken, zei Fiel en hij stelde hem
met de andere langsten Henri.
uu Waneer gaat ge uwen ast moeten afschieten? li zei Jules.
Rond den driën, gaan wij moeten laan en
lossen.
Wuk ? u zei Miel, 't is morgen zondag en gij
zult moeten droogen. 'k Peisde dat wij gingen
een partie gaan bollen naar de Leene morgen
achternoene.
« Jamaar, 'k en zal maar moeten zorgen binsten de eerste misse, en 'k ben dan vrij
Wij waren bezig met onze leute te regleeren
voor 's anderdaags, waar dat wij gingen gaan
vloeren of vloerbollen achter d'hoogmisse, en
wat wij al gingen uitmeten achter de vespers,
als vader inkwam.
't

N

'f

t'

zei, moeder tegen mij, omdat zij mij altijd 't eene
voer achter 't ander zag over mijn onderste
lippe leggen.
De pateellekkers en gaan naar den hemel
niet, u zei Koben en hij lei zijn alaam neêre.
Dit werkje was allichte effen, en wij bedankten
ons Heere voor d'eerrappels en de boonen, die
hunnen tijd gedaan hadden; moeder stelde de
kaf ekanne op, en wij waren gerust tot 's anderdaags.
Jan, zei vader, u gaat gij nu wat naar de
keete, en bezorgt bijzonderlijk tv-el 't vier, 'k ga
ik mij gaan doen scheren.
Vader en moeste mij naar den scheerwinkel
niet meêvragen, 't en hadde nog nooit geen
scheirs op mijn gebenedijd kintje gekitteld, en
ook 'k was te preusch met de keunewulle, die er
al op stond.
'k Vertrok dan aleene naar de keete en 't was
helledonker ; om niet te toogen dat ik een benauwderik was, en om mij bezig te houden, zong
ik 't liedje van Vanhee. 'k \V as juiste aan dezen
klaus als ik binnenging:
N

S,

#t

t'

k Heb mij op reis begeven
niet mijnen stok in d'hand
nooit was ik in mijn leven
S,

N
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Vervolgt.

'
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zoo lustig en plaisant;

maar onder mijne wegen
te midden van den nacht,
kwam ik den duivel tegen
olieel op het onverwacht.
Tidera lala lala enz.
'k Vond er nog alles in orde, en 't vier in goen
staat ; 'k haalde wat drooge hommelzakken, eii,
rechte voor 't vier, miek ik mijn bedde.
't Kwam in mijn zin dat ik nog niet gelezen en
hadde ; 'k las wat ik moeste lezen en liet mij
vallen op mijn hommelzakken ; maar 'k en was
er nog geen vijf minuten of 'k hoorde de klinke
van de decire opgaan en ' I-1 ei ! leeft er etwien
riepen ze met drie, vieren. u Komt naar binnen!
komt maar binnen ! uu zei ik, 'k hadde ze al verkend als ze -over d'halve deure keeken. 't Was
Miel, Jules, Henri cri Fiel, al pieuten van de eerste klasse.
? t'

opgedrab cu aan de achtbare Heereiz L odew Jk
Becrna,ert en Hendrik De .7onr; ltc, vierende liet
vijf-cn-twintibstc jaar van hunnen dienst als
leden van 't Broederschap der al E'mec c Eereclltince ter zilveren portie van Sliet-Salc1ator's hoofd- en bisschop kc kerke tot Brugge,
op den 9 , itl i 1883.
Weêrom de snaar gezet, en ronkend afgegeven,
ter eer van 't vlaamsche Volk, zoo edel, zoo vereend,
in alles dat getuigt van 't wakkere Vlamings leven,
dat hem in 't herte woont en wortelt in 't gebeeut !
Ten strijde of in 't gebed, der tafel of aan 't spelen,
't zij waar, 't zij hoe vereend, is 't vlaamsch gebruik gemeen
te staan, te werken en te denken ; 't zij hoe velen,
daar vlaamsche herten zijn, daar is 't of waar 't maar een.
Bewijs daarvan betreft men in d'histo:iebladen,
bewijs ten overvloede, in al de tijden van
't bestaan des taaien Volks, wiens vrome heldendaden
bewonderend, noch tijd noch eeuw vergeten kan.
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Bewijs nog dagelijks de aloude vlaamsche gilden,
het vlaamsche broederschap, onbreekbaar voor 't geweld
der dwingelanden, die den Vlaming dwingen wilden,
maar die de vlaamsche Geest heeft pale en perk gesteld!
Getuigen zijt gij zelf daarvan, vereende vromen,
die heden, in dit huis, indachtig het vergaan
der tijden, eensch gezind, zijt bij malkaar gekomen,
en viert 't halfvijftigjaar, dat gij hebt dienst gedaan.
\Vat zeg ik? Dienst gedaan? 't Is heerschen Hem te dienen,
die, Koning van 't Heelal, uw koninklijk geslacht,
vnm voor zijn' Majesteit, met licht in (l'hand, getienen,
getwintigen te gaan, heeft bij zijn' throon gebracht.
1)e Koning ! — 't Iiooge woord, onweerdiglijk gedragen
van velen, die niet zijn hetgeen die naam bevat ! -De Koning, dat is God ; zijn rijk, dat zijn de dagen
der eeuwigheid; de Kerk, dat is zijn' koningsstad !
Daar woont IIij, weggewolkt, omsluierd en omspannen;
daar zit Hij, door 't Geloof, in 't heilig Sacrament,
van 't schamel kind, zoo wel als van verstaande mannen
erkenbaar, ja, als (god, aanbeden en erkend.
Daar zit Hij ! Wacht van eere, omtrent hem uitgekozen,
en wakende aan den trap van zijn paleis, welaan,
verstaat gij 't edel ambt, verstaat en zoudt ge blozen....
des Konings wacht te zijn en rondom Hem te staan?
.

Des Konings wacht te zijn, die God is, en die Engelen
bij duizend duizenden gebiedt, en u nochtans
verkiest, om, met uw lijf, Hein enne kroon te strengelen,
van mannen naar zijn hert, en eenen zielenkrans?.
Verstaat gij 't, en zou iets uw' blijde vreugde stooren,
dat dwaasheid spotten dierv', wanneer gij jubelviert,
voor deze die vandaag de blijde boodschap hopren
dat 't vierde van een eeuw hunne edele kruinen siert?
Neen, neen — gij, broederen twee, standvastig in uwe dagen
van koninklijken dienst, moogt, vrij en vrank genoeg,
dij, de eere en het geluk der schoone woorden dragen
die Davids harp weleer, u lovend, wcdersloeg.
Gelukkig hict hij ze al, die, in het huis cles 1-Ieeren,
hij voorkeur, Iiever als in 's werelds worstell)erk,
met (god en de Engelen Gocis bevriend zijn, en verkeeren
gezamentlijk, tot steun van 't heilig priesterwerk.
-

(gelukkig, duizendmaal gelukkig zijn de handen
die, tot den krijg bekwaam, tot alle kunst bereid,
slier leersen dragen, en, gelijk die heersen branden,
gok branden, vroom van herte, en vol ootmoedigheic.l'
e gelukkig zijt gij, ja, en, mocht liet ieder weten
hoe gij getween u licht, al vijf-en-twintig jaar,
in 't vrij gekozen ambt vereerlijkt en gek weten,
ge'n bleeft niet zonder hulpe in uwen dienst voorwaar
n.ien kwam van heinde en ver, men eironde om in te komen,
om ingelijfd te zijn, in 't weerdig eerlegioen
vair fielden, die, voor Gocl den dienst, vrij aangenomen,
tot steryens toe getrouw, hun' vrije plichten doen.
Maat vast ! WVij volgen al, uw' stappen ingetreden,
bewonderend en blij van nefl"ens u te staan,
en hopend eens, door al Gods eeuwige eeuwigheden,
daar gij zijt ook te zijn, en met ti nit'e te gaan
GUIDO GEZELLE.
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Lodwijk Beernaert wil ik prijzen,
die twee schoone namen draagt,
eerst, sint Lodwijk's door den vijzen
franschman van den throon gejaagd:
i tc•m Beernaert : dus hierboven
moet sint Beernaart, zijn patroon.
niet mij Beernaert helpen loven,
op nen honingzoeten toon!
4

1-Tij draait stoelen, hoorde ik hielden,
tot gemak van elk end'een:
moge God liet hem vergelden,
met een stoeltje, groot of kleen,
in den Hemel hem te maken,
want, mij dunke, 't is zijn doel,
daar eens binnen ook te g'raken
aan hen bank of aan nen stoel.
m

J•

Daartoe zal 't hem wonder baten
dat hij 't heilig Sacrament,
in de kerke en achter straten,
te vereeren was gewend.
God beloon: 't hem, na dezen.
en, met brandend licht in d'hand,
vaar' hij, van de dood verrezen,
rechte in 't hemelsch vaderland!

'k Moest den Deken Beernaert eeren
en den inzet van mijn lied
eerst van al naar hem toe keergin,
zoo was 't recht en is 't geschied
tiaar de jonge schatbewaarder,
hij verdient ook eventroel
dat ik hem nu kom' wat naarder
en zijn portie lof bestel'.
D.

Lof zij hem, die zoo gesteld is
dat de beurs, hem toevertrouwd,
:'ltijt spant, ja, vol van geld is,
en daar niemand uit en blouwwwt.
Zonder schi j ven, zonder kluiten,
gij zijt immers, heere of boer,
overal de man van buiten,
en dij krijgt schaars nen bonjonnz- 1
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..
Daar zijn vele en honger schatten,
..
.
die hik weg houdt en geweerei
voor de muizen en de ratten
zegge, met of zonder steert.
Voor onze eere ziet en zorgt hij,
dat geen schade er aan en kom' ;
elk betaalt hij,
J
g hij,
J niemand borgt
en onrecht bij hem is.... krom !
•
Hier is 't uit'. Ik heb gezongen
dat mijn trompken ijzer slaat ;
toog mij, want ik ben bedwongen,
meeschee, waar de pompe staat....
mocht eender toezen ^
( f, zoo 't u m
zou voor mij veel beter zijn,
mc)chte ik.... ai.... mijn hert.... genezen
met een vollen beker wijn !
(^LTIT.)( )
-

insgelijks in 1733 verwoest zijn. Thans bewaart
men nog in liet Bagg^iertshof een wonderdadig
s
.
Mariabeeld, uit dit Kap.01le :en herkomstig . Zie^^
hier ee^ic; 1^eri'^t^in^
^, dier « zoete legende
.f
J
Ten Oosten van de stad, waar thans
1en kerke rijst, verhief
Zich voor twee honderd jaar een olm,
lief.
I,00 hoog
Zoo als ggroen en li^,f.
De vogels speelden in zijn kruin,
i)e kinders aan zijn voet;
Zijn stam droeg een Mariabeeld,
\Tan ar m en r ijk gegroet.
},,,1 Kortrijks dochters, vroom en friscli,
Ontweken soms de stad
I^,^^ stroomden naar het plaatsje heen,
Waar elk am bijstand bad.
I
in den warmen rozentijd
Eens
V erschenen zij hier w eer,
]:n oerden een fraaien krans,
De loederniaagd ter eer.

-

-

7
1 n liet begin der XV'Id& eeuw
had Kortrijk
1 n liet begin der XV'Id& eeuw had Kortrijk
Verscheidene bijzondere kapellen. De Kapel ten
Olme, onder andere, stond in Overbeke, buiten
de Gentsche poort. Aanvankelijk was het verboden er mis te lezen ; doch weinige jaren na
hare voltooing, en wel in i 503, gaven de kanunniken oorlof, om er liet H . Sacrificie op te drajaar i ^5oc) stichtte er iemand eens
<r n. I n het ^aar
ge
fundeerde Cadetzater(lagSche misen in i r r
li-ne'l. lazlfeit,weduwe van Pieter vanflaesLlrouckt
ten cap P el ie ten 011eme, in den wyc van Overlekt, zes lesende messen , die men doen sal,
telcken een messe, up Onser Vrouwen daeglien
in tier: jaer, ende ieder eeuwicheyt. u Zie de
registers van acten en contracten in liet stedelijk f

Dit zag een jongeling : ' Die roos
Is veel te schoon voor dij!
-- Dus riep hij niet een spotlach uit -Maria, manglee wij !
En, grijpend naar de bloem des beelds,
Viel hij, als door Gods hand
Getroffen, op den voetweg neer,
Verroerend lid noch tand.

Z ijn broeders in het hert geraakt,
'' erhieVefl nu hun stem:
IS Maria, zoete Troosteres,
goed voor ons en heel
Zij g
„ Rogier geneze ; en op de plaats,.
\ 'aar uwe macht hem trof,
Verrijze straks een landkapel,
Verbreidend uwen lof ! «

archief.
De Koningin des Hemels sloeg
Ik napel ten Olme werd veel bezocht ; en
Haar ooggin liefdrilk neer;
!
jaarlijks gingen de Capucinen tot daar in proEn
dra beschauwde de olm een sticht,
•
.S3, onder de
cessie. Deze bidplaats werd in 1783,
De
Moedermaagd ter eer.
regeering van Jozef II --- den koster van veeTI E. SI:VENS.
(Gazelle
^m T^"^^rl^•t
'1
^
)
alen --- afgebroken.

De legende wil, dat er in 1683, omtrent de •.
plaats, waar nu de Sint Antoniuskerk staat, een
tweede kapelleken, toegewijd aan 0. L. VTrouw`
ten Olme, gebouwd werd. Dit bedehuisje zou
-
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VAN 'HIER EN VAN ELDERS.
N zitting van i6 Juni heeft de gemeenteraad alweder
een boom laten uitsmijten, langs de Reie. Schepen
Ronse zei dat hij vreesde dat de 7ozirnal de Bruges
daartegen ging opkomen. Of die vreezegegrond is, weet ik niet;
maar R. D. H. en ziet toch niet geerne boomen weren in stad.
Boomen zijn de schoonheid en sierlijkheid der steden. Gaat
eens in Holland, 't is aan de boomen dat de Haag, Amsterdam,
Utrecht, Delft, Haarlem hun liefelijk uitzicht verschuldigd
staan. Eerder dan uit te werpen, zou men er in Brugge nog veel
moeten planten. Waarom niet eenige linden aan den ingang
der Spiegelrei bachten Jan Van Eyck ? Waarom niet eenige
boomen bij de Sint-Elooikapelle, te midden den breeden driehoek die daar openstaat ? Waarom niet eene reke boomen in
cie Bouveriestraat, langs de Capucinessen tot aan de Capucinen?
Waarom niet eene linde geplant aan de Snaggaertsbrugge,
waar dat er een plaatse daartoe gereed staat, gelijk ook aan de
Stroobrugge ? Elders nog zou men er moeten stellen, als op
den voorkant der Eiermarkt, voor de Comedie, op de Kraneplaats, langs de Roozenhoedkaai. In de Bouveriestraat en langs
de Roozenhoedkaai, waar het 's zomers niet gaanlijk is, zou
men vele dienst bewijzen aan de voetgangers, niet hun wat
schaduw te laten genieten.
_Maar, als men boomen zet, dan moet men die ook bezorgen,
en dat doet men in Holland. Alle jare graaft men een gracht
langs de boomen, en men geeft ze langs daar spijze naar hun
lust ; de gracht wordt weder toegeleid, en de kalsijde gesloten
tot het volgende jaar. Alzoo kweekt men goede booroen.
EN is bezig de steenen staanders van de vensters van
Sint-Gilliskerk, langs de noordkant op 't kerkhof, in
olieverwe te schilderen. 't Doet zeer aardig. Over
eenige jaren heeft men alzoo aan de sacrakapelie van
Sint-Salvators, de staanders der vensters langs buiten, ook in
olieverwe, in 't groen geschilderd. `Waar men in Sint-Salvators
dat gedacht haalde, weet ik niet ; waar men 't in Sint-Gillis
opdeed, is mij om 't even onbekend.
01iMIGE inschrijver s klagen over de onregelmatigheid
van R. D. II. sedert eenige weken. Zij mogen wel
weten dat dit een gevolg is van mijne reis door Nedeland. Die reize zal ik hun vertellen. Van een anderen kant
en hebben zij geen bladzijde min als hun recht is. N 28 was
een dubbele numero; n" 29-30-3t, was nog een dubbels numero : dus vier bladen druk voor vier uunieros ; en daarmee staan
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De tijdschriften zijn nog gedurig bezig met het nooit volprezen werk van den zeer eerweerden heer Rembry.
In de Revue Catholique van half Juni 11. komt er eene lange
en belangwekkende studie te berde van den hoogleeraar Jungmann die den boek keurend, bijzonderlijk steunt op het leven
van sint Gillis aan wien onze brugsche kanonik een onsterfelijk gedenkteeken heeft opgerecht.
Sint Gillis was een tijdgenoot van Flavius Wamba, koning
der West-Gothen, Paus Benedict II, en Karel Marteel.
Onze lezers hebben misschien nog onthouden dat de hoogleeraar G. Kurth, in zijn keurend overzicht van het werk beweerde dat het eenigste bewijs waarop die leeringe steunt, eene
bulle is van Paus Benedict II die misschien als onecht dient
verworpen.
Al die de bladzijden lezen welke de geleerde schrijver aan
dat vraagstuk heeft toegewijd, zullen ondervinden dat zijne
bewijzen en zijne leeringe zonder die bulle zal blijven rechte
staan.
Dat gevoelen drukt de zeer eerweerde heer Jungmann uit,
clie ook eenige redens tegen de echtheid van dat stuk ter haiie
brengt : a Nous avons déj t obse•vé que la question de savoir si
c'est réellement le texte origiiial de l'acte pontifical, laisse intactes les conclusions de notre auteur dans cette excellente Vie

de Saint Gilles. is
Wat is er nu te oordeelen van de echtheid van die bulle
Dat stuk en is in de Reg..sta Roinanorzu9n Pontificum van
Jafé niet te vinden.
De zeer eerweerde heer Jungmann en heeft de laatste uitgave
van Jaffé niet geraadpleegd : — in deze die hij ten zijnen oorboore heeft, staan de zes eerste deden van de Histoire de sV maas
van Ménard aangehaald : en de zeer eerweerde heer Rembry
trekt die oorkonde uit het zevenste boekdeel van Ménard die het
stuk uit eenen alderkostelijksten saarterboek heeft overgenomen.
Als men den inhoud van dat stuk onderzoekt, dient er opgemerkt dat er de Indictio, en de grieksche keizer die aan 't bestier
was niet in en staan, 't gene strijdt met de costume van dien
tijd.
't Staat te lezen als volgt : Datum Rome, in Lateranensi
palatio, oer Diaanus Lini, arc/,idiaconi. 't En is maar met
Adriaan I in 781 dat die vorm te voorschijn komt : en toen nog,
't en zijn de archidiaconi niet, maar de notarii, scriniarii, prirnicerii, secundicerii notariorrumla die in de Pauselijke stukken
genoemd worden.

28oblz.druk, met vijf kaarten en vele houtsneêprinten.

't Begin en staat den zeer eerweerden heer Jungmann ook
niet aan: Gratia Dci src' mris Pontifex Benedictus... 't Lood
als volgt, in overeenstemming met de gebruiken van dien tijd:
Benedictus episcopus servzrs servoram Dei, of wel: Benedici us

Wij effen.

E naaste weke verschijnt mijn f..?i•r< <,ts en trois jours,
Te verkrijgen bij alle de boekhandelaren, te Brugge.

servzus servoruin Dei sancte ej zes eatlaolice Romane ecclesie

EN heer Jules Goetinck, van Brugge, heeft den

e^isc pta.

tweeden prijs (ier viole behaald in de hoogste klas

't Is te verhopen dat de kundige schrijver, die niet een vraagstuk aangaande zijnen geliefden heiligen heeft verwaarloosd,
die niet eène zandte op eenen vruchtbaren akker en heeft laten
verloren gaan, dat punt wel zal in den klaren brengen.

van de muzijksehool van Brussel, en den eersten prijs
in ii kamermuziek. a► Men heeft hem dijsendag avond in gehaald. Broederbond en Davids waren in den stoet.

E Gazctte van Kortr.jk drukt artikels over kerkzang, die 't lezen weerd zijn. Toch, zou de schrijver
ervan wel niet weten dat cactus planris, effen zang,
juist hetzelfde niet is als Gregoriaansch?
AN wie zou de oproep komen tot de Vlamingen, die
in de Gazette van Kortrijk van zaterdag, 30 Juni
staat? Dat en is toch in den trant der Gazette niet.
AD. D.

Wij zullen hier nog eene aanteekening van den zeer eerweer
den heer Jungmann mededeelen, die onze lezers ongetwijfeld
-

zal aanstaan.
55 M. Rembry, t. II. p. 473, nous donne dans un appendice
une étude fort intéressante sur le nom d'Aigidios et sur les
transformations qu'il a subies dans diverses langues. aa Cette
étude, dit•il, ou la richesse des détails linguistiques s'allie 'a une
grande sureté de vues, est due toute entière à la plume de lil.
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1'abljé Guido Gezelle, dont la réputation de poète flamand et
de philologue est faite depuis longteinps. N a
Wij sluiten met een gedacht door Monsignor Claessens in de
Revue Géizérale reeds uitgedrukt en in de Revue Catholiq:e
vernieuwd : de zeer eerweerde heer Rembry zou moeten een
leven van Sint-Gillis in volksbeminden vorm uitgeven : en
wij, vlaamsche lezers, die fier zijn over onzen vlaamschen
geleerden en zijn streven bewonderen, wij mogen zeker wel
een leven van den volksbeminden heiligen in onze moedertale
verwachten ?
AANDAG

laatst wierd het vonnis der kunstrechters

uitgesproken in den Prijskamp voor het gedenkteeken ter eere van onze Helden. Zie hier de uitslag:

Eerste. De heer Devigne, beeldhouwer, te Brussel (bouwkundige 1I. Dela Censerie, van Brugge) met schets No 6. Vijf
stemmen tegen twee;
Tweede. De heer H. Pickery, beeldhouwer te Brugge
(bouwkundige, M. Naert) niet schets Ne 13. Vijf stemmen
tegen twee;
/Derde. De zelfde heer II. Pickery, beeldhouwer te Brugge
bouwkundige, M. Naert) met schets Nou 15. Lier stemmen
tegen drie;
1 ïerde. De heer Boucquet, beeldhouwer te Ardoye.
- I)e ee; ste is aangewezen om het gedenkteeken te maken.
I)e tweede, derde en vierde bekomen beurtelings geldpremiën
van fr. 5000-00, fr. 4000 -oo en fr. 3000-00.
R. R.

`W'AAR 'T V I.EG EN WIL'!• .

Over eenige dagen las ik in eene Brugsche gazette, op de vierde blabzijde :
ii x... heeft de eer het publiek kenbaar te inaii ken dat hij vele houtwaren komt te ontvangen,
als: .... spongiën, zeemvellen... n
'1 \Varen zeker ook niet zulke houtenen zeenivelletjes dat de meid van Mr V. v. C. zijn posteurkens 't stof afdeed over eenige jaren, als hij zijn
kamer vol gruislamenten vond liggen. 'k Had
nog vel gehoord van 't stof afdoen met eene eikene slunse of van iemand afdroogen met een
eikenLn handdoek ; maar houtpene zeemvelletjes,
dat is nog eene soorte fijnder. I-Zeeft die man nog
geen Drevel d'i,i vent1on S. G. D. G. ? Hij verdient tiet.

Een misse en is maar i 5 meer. t'Onzent zeggen ze ►► een misse op een katse is
5 u en ze gebruiken dat voor een . spreekwoord.
Als er ievers iemand gemist heeft hij zegt in zijn
eigen : 't is een misse op een katse, 't is i p- ; ►► of 'als
er een ander mist : ►► 't is een misse, en een misse
op katse is i 5. enz. enz. zoodat de spreuke van
hierboven gemakkelijk daarop kan weergebracht
worden.
Inderdaad in 't katsespel, dat straf in gebruik
was over tij d 's zondags achter de vespers, telde
men 15, als iemand de katse miste; 't wasten
honderd uit.
-

1,

JVirfei-s zeggen ze te Becelaere voor Wafels.

Als iemand zegt dat ►► zijn hemde brandt aan
zijn lijf van schaamte, p 't moet zijn dat het vele
scheelt.

Als de kerke der abdij: van St-Si 1t gewijd
wierd, in 't jaar O. H. 1879, stond er daar een
schoon jaarschrift, dat mag bewaard blijven.
LEGN1: 1'ONTIFICE GL BERN.ANTE
JOANNTE ANTISTITE
i'I:MI'ORE

ALBERICI ABBATIS

Co N Vl•:NTUs I.:CC LESTA CON SE.CRATtT IR.

is

'1; lei kenne geen dwazer krijsglieden als deze die om naar eene stad te gaan zelve dei' weeg
vol doollagen of vol barricaden zetten, voor 't vermaak aleen met lichten terd erover te geraken
of behendig erop te klauteren, met gevaar van
den nekke te breken of de hersens in de keel te
stuiken, enalzoo nooit nievers te komen.
Zulke koenheid heet de valsche munte der
-

: aaiell 221 d' itzane', zegt men te Emelghem,
voor iemand die zaait zonder vetten.

**„ In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietiuck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sagh e van Groeninghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
**,, Vijf liederen, getoonzet door E. I.1. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij \Tlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.

dapperheid.
Boekdru1ckerij A. [)N. Z.i'TTFRF.-VAN KERSSC}TAVF.R.

iet óPab 8eejcflí;nE aePe aterbage.
e uiteer woont in be
()acíaftraat, 2, te Zeuaac. cífg, op Soocqattb te óeEaéen : Soor
Ibefgtenfanb 5 frank; Soos 8uíteneanb¢n ben }10ffpCij6 eróíj. men
kan ínfdjcíjSen 6íf af be Ooftmee Eters 'a eanbs.
Jfcfittirnftc knar..
" ;3.

flcocnffc %onbag na (Cin vcn.
'5 3Igfj 1883.

DAGKLA1'I'EI^.

hij de papen van Baal deed beschaamd staan, met
't vier uit tien Hemel te bidden om zijn natgemaakten brandautaar te doen ontvlammen, daar
't vier waarmee^ zij hun poerdrooge faceelen
wilden ontsteken gestadig uitging. 't Was daar
dat de heilige man, Eliseus als leerling opleidde,
en de n school der propheten u stichtte. Daar ook
kwam de Sumanitische vrouwe Eliseus halen om
haren zoon, te Sunam, et
tot
h terug
-leven
terug te

TER ben ik weder om de dagen te
klappen. 'k Doe het geerne, al vraagt
het vele werk somwijlen, omdat ik
-tvete dat liet mijne lezers aanstaat. 'k En neme
algel jk geen vcrbindtenis aan het wekelijks te
doen, om dies wille dat er al dikwijls iets in den
Weg komt dat mij de beschikte werkure ont1 eetut. Nu, 't is vandage, zondag, i juli, de
roepen. Men kan nog in den berg de menigvulnegenste zondag na Cinxen, en men leest in de
dige krochten en kelders zien, waarin de promisse 't evangelie van Jesus die weende over
pheten en de eremiten van den berg gewoond
Jerusalem, dat staat bij sint Lucas, negentienste
hebben.
hoofdstuk. Feestdag van sint Hendrik, keizer,
Op den Carmelberg kwam het volk der streke
die stierf 't jaar 1024. Wandage vierde men
bijeen, op den eersten dag der maand en op den
eert ijds in Vlaanderen , gelijk nu in v ele streken
Sabbatdag, om den Heere te loven. Die bidnog, de gedacht enis van de u scheeding der
plaatse was vermaard tot bij de heidenen toe.
Z1I.)ostelen II, als zij uiteen gingen, om 't evangelie
Jamblichos van Chalcis in Celesyria, clie omtrent
over geheel de Wereld te gaan verkondigen.
333 stierf, een vriend van Juliaan den apostaat,
:M aandag, 16. Onze lieve vrou« e van den berg
omdat hij dien keizer cie maauw'e vaagde en
Car :nel, gezeid v an het heilig scapulier. Carmel,
hem in zijn haat tegen 't Christendom toegaf,
in 't hebreeuwsch, is 't ;ene de Hollanders nu
heeft een leven van Pythagoras geschreven,
zouden « de plantag: « heeten, en wij, min op
waarin hij meldt dat die wijsgeer te Sidon aanzijn fransch, toch « 't park « . Ook wordt de
gestrand, den Carmel bezocht , en er , aleen, een
Carmelberg dikt;-ijls in de schrifture als 't zinnetijd in den tempel bleef, die op de kruine van
beeld van weelde en vruchtbaarheid genomen, 1 den berg stond. Juliaans gunsteling zegt dat die
en in zijn Hooglied vergelijkt Salonion 't hoofd
berg aanzien tls de heiligste onder allen, en
van de bruid aan zijn prachtige kruine.
dat Pythagoras, als hij uit liet heiligdom kwam,
Oudtijds. was Carmel een rijk op zijn eigen;
zoodanig ingekeerd was, dat hij niet opkijken
maar Josuë, zoo mijn lezers weten, versloeg den
dierf, en zonder ommekijken nederk^v am.
koning van Carmel en veroverde het land en den
Dit heiligdom was toch geen tempel ; maar
den berg die welhaast te midden tusschen Aseen bemuurdelaats
d«1. gel 1. een
P zonder
gelijk
ser, Zabulon, Issacliar en ;MIanasse lag. Op Cartciizciivs in den oorspronkelijken zin dien de
melberg woonde propheet Elias. 't Was daar dat
Grieken aan dit woord gaven, Bene plaats te
-

-

25 8Rond den Heerd
weten door de waarzeggers met hun staf afgeteekend. W Tusschen Judea en Syria, schreef
Tacitus, staat de Carmel. Dat is de name te
gelijk van een berg en van eene godheid. Die
godheid en heeft noch beeld, noch tempel ; zoo
wilden 't de stichters van zijnen dienst. Hij en
heeft maar een autaar, waar men den God aanbidt.
Dij nsdag, 17. Sint Alexius, belijder, die onder
den trap woonde en stierf, onbekend, in zijns
vaders huis, 't jaar 417. Woensdag, i8. Sint
Frederik, bisschop van Utrecht en martelaar,
't jaar 830. Donderdag, 19. —Sint Vincentius a
Paulo, belijder, sterft i66o. Vrijdag, 20. Sint
Hieronymus A emil iani, bolij der, patroon der
weezen, sterft i 537. Feeste van sinte Machriete
van Antiochiën, die martelares stierf in Pisidia,
't jaar 275. Zij was de patroones van de gelukzalige Margareta Maria Alacoque, die, op haren
patroondag, in 't jaar 1685, voor de eerste maal
openbaar het heilig Herte van Jesus vereerde.
Wij hebben dan, bij twee jaar, een jubelfeeste
van 200 jaar te wege, van de openbare vereering
van 't heilig Herte van Jesus. Mijne lezers weten
dat die godvruchtigheid te Brugge ingevoerd
wierd door de Capucinessen, 't jaar 1707 , dus
twee-en-twintig jaar slechts na de eerste openbare uitoefening van die devotie door de gelukzalige Margareta Maria Alacoque. De eerw eerde
]her Deleyn, bestierder der Capucinessen, en zal
dat voorzeker uit de oog niet verloren hebben,
en hij zal liet, in 1885, indachtig zijn. --- Zaterdag, 20. Sinte Praxedes, maagd. Sinte- IarieMagdaleenenavond. X11.). D.
'

r ). T,. V. VAN 'C' l.:' I\ i;.

was in 't jaar 1383. Gent was in
opstand tegen den franschgezindeiz
hertog Lodewijk van Male en wilde
Vlaanderen aan de leenheerschappij van Vrankrijk onttrekken om liet den koning van Engeland
ten geschenke te geven. Want Engeland was
voor de stad Gent de bronne van hare macht en
rijkdom : 't was van daar dat de volle kwam
voor hare duizende wevers.
Gentenaars en Engelschmans waren reeds
meester van geheel het noorderdeel van Vlaanderen en waren eindelijk te rechte gekomen voor
Iper dat getrouwig gebleven was aan de wettige overheid. Nauwelijks wierden de Iperlingen
ET

den vijand gewaar of zij slooten de poorten, liepen
te wapen en zwoeren te sterven liever dan
hunne stad in handen der muitelingen te leveren.
De Gentenaars hadden schoon zeggen : Wij komen hierom het gezag van den paus van Roomen
Urbaan VI te herstellen. De Iperlingen antwoordden : Wij en houden niet aan den paus van
Avignon, Clement VII. Wij zijn zoo Urbanist
als gijlieden, en wij en willen niet doorgaan voor
't gene wij niet en zijn. Eii gelijk hadden ze:
want.later, als de Gentenaars en Engelschmans,
ter neder geslegen, het beleg moesten opbreken,
zoo schreef Urbaan VI tot de Iperlingen eenen
brief van gelukwensching en dankbetuiging
over hunne getrouwigheid aan den paus van
Roomen.
't Waren ongelukkige tijden : de burgeroorlog
woedde in Vlaanderen en de scheuring was in de
Kerke. Er was een paus te Rooinen, Urbaan VI,
en een te Avignon, Clement VII. Engeland en
Vlaanderen hielden voor den paus van Roomen die
de echte was, en Vrankrijk was voor Clement
VII. De heidenen en ongeloovigen wreven in
hunne handen : ze dachten dat de Kerke ging
vallen. Ze en zal, nooit. Christus heeft het gezeid : Et portas inrfe?'Z non pracvalebunta vcrsus
sar. Nu, 't was toch voor de katholiken eene
schrikkelijke beproeving.
Negen weken lang lagen Gentenaars en Engelschmans rond Iper en gebruikten alle middelen om de stad meester te worden. 't En hielp
niet. De Iperlinben steunden op hunne patroonesse, de heilige Maagd Maria en ze hielden goed.
Eindelijk, niet cle woede in 't herte, moesten de

belegeraars opkramen. De Iperlingen, om hunne
zegepraal te vieren en hunne patroonesse te bedanken, stelden eens: jaarlijk.sche processie in
ter etre van Q. L. V. van Tuiiie.
500 jaren zijn sedert - erloopen en Iper zal
dit jaar den 5oostcn verjaardag vieren van de tuindagprocessie. I ene luisterlijke stoet zal de straten
der stad doorwandelen. Zij zal twee deel.en
bevatten : een historisch en een godsdienstig;
maar alle twee onder één hoofdt cdacht ingericht,
te weten de verheerlijking van O.-L.-V. van
Tuine, patroonesse der stad Iper.
IIet historisch deel zal de helden van het beleg.
van 1383, de ambachten, gilden, liet magistraat
en de ridders van dien tijd vcrom op het tooneel
brengen, gekleed en gewapend zooals zij het
waren om Iper heldhaftig te verdedigen. Na
hen zal de triomf vagen van (_J.•-I_..-V. van Tuine
volgen.
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In liet godsdienstig deel komende bijzonderste
godvruchtige genootschappen van Iper, gevolgd
van eenen groep maagden rond de nooitvolprezene patroonesse der stad geschaard
Zijne Hoogweerdie heid de Bisschop van
Brugge heeft geweerdigd te aanveerden deze
godsdienstige plechtigheid bij te wonen, en de
benedictie te geven met liet Heilig Sacrament.
Ja zelfs, om den eeredienst tot O.-L.-V. van
"I'uine ncg meer luister bij te zetten en te doen
aangroeien, zal zijne Hoo weerdigheid op Zondag 5 Oegst, ten negenen eene pontificale : sse
zingen in onze hoofdkerk.
De processie zal twee naaal uitgaan : op Zondag - Oegst, ten tienen 's morgens, en den
D )onderdag daarna, ten d rie'n 's achternoens.
Na iedere processie zal de benedictie met liet
Hoogweerdigste gegeven zijn van op een verhoog
in de Leet.
De Sint Maartenskerke met hare prachtige
spitsbogen, zal luisterlijk versierd worden.
Alle inwoners der stad zullen wedijveren om
hunne huizen te pinten. De triomfwagen zal den
Halletoren verbeelden, die ontzagverwekkende
Halletoren die boven de stadprijkt en hare oude
grootheid verkondigt. I-per telde toen ioo.000
zielen. Hare kaaie, alsdan gelegen voor het portaal van Sint Maartenskerke, was door alle schepen der wereld bezocht. Gent, Brugge en Iper
waren de meestersteden van Europa.
De j ubelfeeste moet ons die glorie herinneren.
Gilden, ambachten, magistraten, ridders, te
voete of te peerde, niet pane of goud gekleed,
zullen onze straten doorwandelen. Van alle
kanten van Vlaanderen en van 't vreemde zal
.liet volk toestroomen, en Iper zal kunnen peillzen dat liet weder groot is, rijk en machtig.
B.

EEN NACHT IN

i).1E:

KEETE.

Vervolg van hl adl i j dee 252.
ader, #► zei Miel, is Jan mag mee gaan,
enee u
is 't Is te zien waar dat ge gaat, is zei vader, ii
en wat dat ge gaat doen, en hoelange dat gij
gaat weg zijn. N
n 'Vader, u zei Henri, ii ave zouden gaan cormpagnie houden met den krommen Versaa die
N
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droogt voor boer Belle, en tegen ten twee'n
zijn wij hier weêre, om te kunnen helpen. is
Benoo Versaa gaat wel nog een keer een
teele appels braden, ir zei Jules, is en we en gaan
niet ijdelhands weêre keeren. a
Met hun klappen en doen, 'k mochte mee en
wij
1 vertrokken.
Dien avond was het een benauwdelijk weêre;
't hadde een gloeiende dag geweest, en de
lucht was vol donderwolken. 't Dunderde dat
de een robbel den anderen niet en verwachtte.
Maar wat was dat voor ons ? Wij en keeken nooit
omme, en wij trokken op naar den krommen
Versaa's al lachen en leute hebben.
Een kwart later staken wij de deur open van
boer Belle's keete.
is Wie hebben wij daar nu
zei Benoo, al
zijn bollelanteren opheffen om ons te verkennen.
O ! hé ! 't is, saperladiere ! Jan die daar is.
is Hewel, Benoo, en hoe gaat met 't leven ? a
is Allerbest,
zei Benoo, u en ge zijt er juist
opgekomen : 'k heb daar op de zeuge eene teele
appels gezet om te keusteren. is
i Hewel, wij zullen ze helpen proeven ; maar
'k bespreke er wat voor vader. st
'k Was allichte geware dat het hier ook open
hof was : Benoo en was niet aleene. Ko Versoezel, de kloekste kade van 't omliggende zat daar
voorder op zijn knie'n, bezig met groene bamespruimen uit zijn beurzen te doen en in eene
kansel te vergaren. Hadden de boerinnen van
Westvieteren dat moeten zien, zij hadden bloedige tranen gekreschen, deur ze hebben te
Westvleteren 't lood van de bame'spruimen ' .
u Komt maar al te gare, is zei Ko, ii en vult
julder beurzen, en ge zult dan weten wat er te
doen is. is
Hij en moeste 't geen twee keers zeggen, ze
waren al lichte ingepakt.
ii Nu ! is zei Ko, Wij zijn hier naar van Berten
Laps ; Gusten, de zeune, is nog bezig met
schoenmaken, 'k heb het licht gezien al door
de opperluchten ; Berten met Justine zijn wijf, en
Amelie, de dochter, zijn al onder de sarge, en
we gaan ze eens gaan oproepen met bamespruimen. is
Gezeid was • aanveerd : deur jongelingen zijn
altijd gereed om menschen te plagen.
Rechte voor Berten Laps voordeure stond er
S,
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1. 't Lood, dat is een mark in lood geprend, dat ze aan de
halen' doen van den poperingschen hommel ; 't en is naaar de

witte bommel, die op Poperinghe groeit, die het lood heeft,

(1a erdoor is re overal als echte Poperingcche hommel erl:end
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eene doornhage, waar dat wij juist over konden
kijken.
' Is van hier, dat wij gaan kloppen, ►► zei
Ko, ►► en 't is te zwijgen, zwijgen lijk dood, al
ware 't nog zookluchtig ; en gaat het niet, 'k zal
er tusschen komen. ►►
't En was geen een die Ko niet en duchtte, hij
had een mensch de beengin van zijn lijf geslegen;
en wij moesten wel belooven dat wij gingen zwijgen en niet luide lachen.
In een huis vooren aan in 't steê, woonde er
dan eenen man, Berten Lap lij name, 'k en zal
niet zeggen wat hifi dei voor stiel ; Justine, zijn
wijf, en Amelie, de dochter, gingen om te werken
in daguren, en de zeune August, of beter Gusten, was schoenmaker.
'S Zaterdags moeste Gusten altijd lange werken en Berten zei hem:
►► Dat is hier alle zaterdage tot pit in den
nacht, 'k ga ik naar mijn bedde, uwe moeder en
uwe zuster zijn al in. ►►
Vader, ge meugt genoeg gaan, u zei Gusten,
► binnen eene ure ben ik al aan 't ronken. !►
Op Sinte-Bertenstorre sloeg het tiene, en
Gusten moeste nog eene schoe opmaken : boerinne Verliere's moeste ze hebben om naar Westvleterkermisse te gaan.
't Was al doodstille en ge en hoorde niets dan
't vallen van Gusten's hamer op den klopsteen.
Allichtewas dit ook stilleen hij spande zijn leêr op
de leest;.... prrrof! ging het op de houten venster.... de schoenmaker verschoot, hield op van
merken, en zat te horken met zijnen mond open.
't Viel al stille ; pof ! pehof ! ging liet wat later
oop de deure.
,, Wie is er daar ? ►► zei Gusten.
t Bleef wecre al stille, maar Gusten's herte
hegoste te kloppen. Al met eens, zes zeven keers
reke, pok ! pepok ! popopok ! hij springt rechte,
laat zijn schoe vallen; maar 't en hield niet op
en 't was op de deure en venster te doen.
Al beven maakthij zijn kruis, ►► als gij van God
gezonden zijt, spreekt, a zei Gusten, a en komt
gij van den duivel, vertrekt. e Maar 't en sprak
noch 't en vertrok, en 't bleef kloppen. Hij loopt
naar de schapraai, neemt het broodmes, ont-schooft de deure, snakt ze open en, pok ! op zijn
borst, en klets ! de deur toe.
In plaatse van beteren, 't was erger ; hij
peisde alle moinente dat de ruiten van het
opperlucht gingen invliegen.
ii Vader ! vader ! u riep Gusten, en 't viel al
stille, u vader ! vader ! ►►
N
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i► En wat is 't ? ►► riep Berten, van uit de spende
waar hij en Justine sliepen.
►► Gij moet komen. ►►
u Gij kunt naar uw bedde gaan, en uw werk
laten tot maandage. ►►
►► Och Vader ! u zei Gusten, op eenen toon die
uit de steenen hadde doen tranen leken, a och,
Vader, kom, 'k ben zoo benauwd. w
►► Wat schilt er nu, zijt gij niet beschaamd van
benauwdheid te lijden omdat ge aleene zijt
►► Hoor ! 't begint nog een keer, 't spookt
hier ! ►►
En op de deure hoore men nog een keer dien
ongelukkigen : pok, popok !

En wat is er ? En wat schilt er nu ? ►► zei Berten, die half gekleed binnen kivani.
►► 't Gaat hier etwat omme, ►► zei Gusten.
►► Aai ! gij zot, ►► zei Berten, «wij gaan u nog
moeten naar 't zottekot...... « als het geklop,
dat opgehouden hadde, weêre herbegon.
Wat is dat ? ►► zei Berten, verwonderd en beducht naar de deure kijkende.
►► 'k En weet niet, Vader ; 't is al eene halve
ure dat liet duurt; 'k heb de dcure open gedaan
om te kijken wat dat het was, en 'k peisde dat
ik dood 't was al iets dat op mijn borst
sloeg, 't is lijk als ik het nu nog voelde.
►► 'k Zal het licht nemen en eens gaan zien;
geef mij uwe spanrieme, 't zijn misschien leutemakers, en ze en zullen mij niet ontloopen. ►►
Gusten dei de deur open. Pam ! zei er iets
tegen 't glas van den quinquet en 't vloog in
gruzelamenten, en de vlainme Iaaide, en sloeg,
en wendde in de halfronde brokke, die er nog
op bleef staan.
Vol schrik sprongen ze alle twee binnen,
droeien den quinquet in, en ontstaken ander licht.
► j ustien ! Justien ! ►► riep Berten.
En vat is er ? ►► riep Justine.
Justien ! Ce moet opstaan, 't gaat hier iets
omme.
Amelie had het ook gehoord, en lijk beur
moeder ze trok zeere eenen rok aan, en, berrevoete, stonden ze daar te beven op de blauwe
tegels aan den heerd.
Berten ging nog een keer buiten gaan, zei hij,
als Gusten geheel de historie uiteen gedaan
hadde aan zijne moeder en aan Amelie.
I►

i!
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i►
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u► Och ! Vader, ►► zei Amelie, ►► en gaat toch
niet buiten, och ! Vader, als 't u belieft ! u
S- 'k t lil weten wat dat dat is, r► zei Berten.
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ging Amelie voort, « en ga
. u Och ! Vader,
niet buiten; questie wat dat dat is, ze kunnen u
nog vermoorden, of 't kan nog in huis komen. u
81 'k Wil wedden, ' zei Justine, ir dat wij gefopt zijn deur Rooze van hierbij.
Welke Rooze? iu zei Gusten.
Hier, Rooze van Sarels, ze is jaloers van
ons, ge en . kunt niet meer, en elkendeen zegt
dat het eene tooverege is : 't is zij die 't kind van
onzen Alewis heeft doen dood gaan. Als men
het schaaptje in zijn schrijnnetje lei 't was geheel
in roó tikkeltjes, Rooze had liet door de duivels
doen dood steken niet spellen; 't was zij ook....
Berten hoorde dat Justine al aan't commeeren
was ; hij dei nog een keer de deure open, 't robbelde weêre, 't vloog iets binnen, klets! zei de
deure en alles viel stille.
Van dan af hoorde meen niets meer. Gusten
moeste zijn werk laten tot den maandag en al
beven gingen ze naar hun bedde. Ons Heere
weet waneer dat zij in slape gcrochten !
N
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't Was twaalve als wij vetre bij Benoo in de
keete kwamen.
Ko! il zei J ules, 11 g'11ebt mik algelijk eene
geweldige muilepeere gegeven. uu
II Ge moest maar zwijgen, u zei Ko.
IS 'k En koste naij niet meer inhouden, als ik
liet quinquetglas hoorde klinken en Berten binnen vluchten.
Zwijgt! is zei ' ik, u 'k heb op mijn vingers
gebeten dat liet bloed erachter kwam.
ii Jan ! ii zei Ko, 'k leb een keer of twee te
wege geveest u ook een te geven; deur ge en
hebt haast niets anders gedaan als gelachen.
II 'k Heb ik mij van kante gesteken,
is zei
Henri. oo Ko met zijn: harde vuisten zou een
mensche dood slaan, en 't was onmeugelijk van
niet te lachen, 'k moest ik mij neêrleg en. u
uI Als gij moet appels hebben, ii riep Benoo, die
daar lei en dummeren op een hoop hommelzakken, ii gij moet ze zelve van de zeuge nemen. t'
Hij en moeste 't geen twee keers zeggen. Bedinsten dat de andere de historie van Berten
Lap vertelde, haalde ik de keusteraars uit en
proefde ze zeere.
II Heila ! Jan! gaat ge ze al opeten?
u riep Ko,
t zet de teele hier in de midden, wij kunnen
erronten zitten.
uu Jamaar, alzoo niet geboerd, 'o zei Benoo,
u Jan, neem er eerst wat uit voor uw vader, en
met de reste kunt gij doen wat gij wilt. n
'k Stelde dan de teele op eenen stoel en wij
II

II
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zaten erronten, en gelachen dat er wierd niet
onze tooverie te Berten Laps, gelachen dat het
opzeggelijk was ; want, Lezers, ge hebt al wel
verstaan dat wij de tooveraars waren met onze
pruimen.
Als onze keusteraarsteele uit was sloeg het
.twee op Sinte- Bertens en ik op, 't was tijd van
te zien hoe liet ging met vader.
Als de andere mij gereed zagen, waren ze al
van 't zelfde gedacht:
nn We gaan rneê, we gaan meê, « zeiden ze,
« ge en moet daar niet aleene dien nast gaan afschieten en laden, wij zullen al een handtje toesteken, en in eene halve ure zal het al effeii en
streke zijn. 't
Zij waren al nog lichte te beene. Wij wenschten
goeden nacht u aan Benoo, bedankten hem
hertelijk voor zijne appels en wij waren op gang.
Als wij bij de keete kwamen 'k hoorde vader
niet de koolschuppe werken.
't Ha, gij zijt daar. 1' zei hij, u de ast is juiste
drooge, en 't vier is afgedekt.
'k Zal hem zeere gaan afschieten, vader.
'k Trok mijn veste af, en in mijne hemdemouwen liep ik den trap op naar boven ; Henri stond
met den lanteeren om te lichten ; Jules dei de
vallen . en schutsen open van de vlake en den afschieter, en Ko stond gereed met den bezem om
de vlake schoonti te vagen. Miel, bedinsten dat
wij \vrocllten, vertelde aan vader al 't gebeurde
van den nacht.
Als wij nu al aan 't werk waren, ge en hoordot
niet neer 'tenzij 't geratel van mijn schuppe, die
den ruischenden droogen hommel in den afschieter dei vallen en 't gefrot van Ko's bezem.
In tien minuten was de vlake gezuiverd en
ijdel ; 'k liep beneên, 'k kroop in d'helle, en als ik
ze uitvaagde, trok Ko den helhommel al door de
trekgaten. De andere en waren ook niet leeg:
intusschentijd hadden zij de zakken groenen hommel op de vlake getrokken, en 'k en was maar
buiten den trachteis als zij al aan 't ij delen waren.
'k Zweette lijk een waterhond die uit de beke
springt, en 'k liep naar boven om den groenen
hommel te sprietelen.
Ons laden en lossen hadde een kleen half
uurtje gedeurd ; een mensch aleene moet er
eene ure voor hebben.
Vader en hadde ook zijnen tijd niet verspeeld;
hij was naar huis gegaan oui wat eerrappels te
halen, en als wij gedaan hadden, was hij al bezig
met ze in de asschen te reeken en 't vier te ver't

't
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Tegen ten drie en half waren ze al genoeg,
vader klauwde er wat uit met de loete en, met
een kleen duwtje, ze vielen open lijk bloeme.
Miel was al aan 't eten en wij en hadden nog
niets.
J amaar, janiaar, Miel, van den dienen niet, ii
gei Ko ; u ge en hebt niets gedaan en gij zit de
eerste aan den pot. is
n 'k Zal ze ik uitklauwen, » zei vader, is en
II

verdeeles.
ii En 'k zal ik zorgen, uu zei Ko, uu dat er niemand
aan en komt, die zijn pekkel uitsteekt krijgt
dezen knippel op zijn kneukels. is
is 'k Zal ik ook helpen zorgen, is zeiden de
andere, en ze stonden al met een persebout in
hunne handen. 'k Heb meer als een op mijn
kneukels gekregen en meer als een gegeven ook.
Vader begoste ze dan ronddeelen, en wij hadden er elk vijf. 't En deurde niet lange tegen dat
ze naar de andere wereld waren.
't En was maar Henri die bleef eten, als wij
al lange gedaan hadden : hij haaldenog altijd uit
zijn broekbeurze.
to Plak ! zei Ko, op Henri's knie.
is Aai ! mijn bille is verbrand, is riep Henri,
die zeere zijn hand in zijn beurze stak, en den
laatsten gesmeuzelden eerappel uithaalde.
IEE.n.lachen dat men dei.

Bedinsten dat wij aan 't lachen en klappen
waren, begon de eerste misse te kloppen.
'k Zal mij gaan verkleén, zei vader, is om
naar de misse te gaan. to
En wij gaan ook, ss zeiden de andere, is en
e
zullen
een keer zien al passeeren hoe dat liet
»
gaat tot Berten Laps.
Binsten de eerste misse moest ik de keete bezorgen. Als ze al weg en deure waren, dei ik
zeere sulfer in de pannen, ontstak ze met eene
gloeiende kole, en zette ze brandende in. de
trekgaten. Ze stonden daar te blauwvlammen
lijk duivels die wijwater gelekt hadden ; 'k vermiek het vier en ging wat buiten, vérsche lucht
gaan scheppen.
I)e bende leutemakers trok naar de eerste
misse : ze en hadden maar dat te doen; en later
gingen wij te gare naar de hoogwisse.
Noor Berten Laps was de strate gezaaid met
:Binessen; de boerinnen stonden met de tranen
in hunne oogen als ze ze zagen, en 'k moet bekennen dat wij beter gedaan hadden van boer
Belle's pruimen te laten rijpen.
'5
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Ge gaat . misschien zeggen, Lezers en I..,ezeressen : uu Jan, ge en hebt gij dan niet geslapen
dien nacht
Hewel, neen'k, vrienden, mijn opperste oogevlegger en heeft geen tien minuten op mijnen
ondersten gerust ; maar binst den ploktijd, cycli
Heere, 't gebeurd zoo dikwijls, en in de leute ge
en peist op geen moe zijn. u
En daarmeê, Lezers en Lezeressen, tot dat
wij ons nog een keer tegenkomen.
Die wilt weten hoe dat men hommel dror) t,
en moet maar in de keete gaan als de sulfa: r
brandt, dat kittelt wat in den neuze en in het
kelegat, en ge zult meugen hoesten en niezen.
? H
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Gelukkig hij, die niet en weet
van 't leven, dan de vreuged,
en dien de doorn in 't hert niet beet
in 't bloeien zijner j euged ;
Gelukkig 111, ja, duizendmaal
gelukkig en gezegend:
hij raakt eens de genadepaal,
met zielerust bejegend;
Maar wee lienm die, de schaamte kwijt.
den voet in 't slijk liet zinken
't Is vruchteloos (lat hij poogt en lijdt.
-- in 't slijk zal hij verdrinken ! —

N

Ah, jongens, proeft den appel niet,
zijn binnenste is zoo bitter!
In 's werelds vreugden schuilt verdriet
hun nasmaak is zoo bitter te

-
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« Ze zingen en ze dansen, ziet;
hoe leutig is hun schande ! is --is Na leute, laci ! komt verdriet
het hertebloed uitbranden.. #t --

--
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Gelukkig hij, die niet en weet
van 't leven en de vreuged.
en dien de doorn in 't hert niet beet
in 't bloeien zijner jeuged
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VAN HIER EN VAN ELDERS.

OORTAAN is het museum van Sint-Jans Hospitaal
ook op de zondagen open.
EN groot getal maatschappij'n 'heeft den 3 dezer, M.
Louis Goetinck, prijswinnaar van de Brusselsche
muzijkschool ingehaald. Het Davidsfo;tdls was vertegenwoordigd in den stoet.
ET bestier der ii Thieltsche afdeeling 1, van het Davids-

-

fonds, heeft dezer dagen aai het gemeentebestier
der stad Thielt den volgenden brief gezonden, die
elders ook wel zou dienen geschreven te worden.
genreester,.
schepenen en leden van den
,elan - de Meeren
brtr,
,;,-'ineettteraad van 7ltielt.
MTijnheeren !
De wet van 22 mei 1878, waardoor liet gebruik der vlaamsche
taal in bestuurlijke zaken wordt geregeld, beveelt dat de bescheiden en mededeelingen welke cle ambtenaars van den Staat
tot het publiek richten, voor de vlaamsche gedeelten des lands
in het vlaanisch alleen moeten zijn, of ten minsten in het
vlaamsch en in het fransch. Zelfde ambtenaars zijn, volgens
z.:lfde wet, verplicht hunne briefwisseling niet de besturen of
cie bijzonderen ook in het vlaamsch te doen, ten ware het anders
zou gevraagd worden , of indien de briefwisseling tot cie ambtenaars in het fransch ware begonnen.
Deze wet regelt en gebiedt iets wat zeer redelijk is. Een volk
heeft het recht te eischen dat de bedienden die onder hem zijn
aangesteld om de noodige zaken af te doen, zijne taal kennen
en gebruiken. _
Doordrongen van den geest der wet van 22 mei 1878, als
voorstaanders van vlaamsche taal en vlaamsche rechten, nemen
wij de eerbiedige vrijheid UEd. te verzoeken ook uitsluitelijk
de vlaamsche taal te willen gebruiken in alles wat het bestuur
der stad Thielt aangaat, namelijk in uwe beraadslagingen en
in uwe mededeelingen tot de bijzonderen of tot de gansche
burgerij .
1Vij zijn overtuigd, blijnheeren, dat gij cie noodige schikkingen zult gelieven te nemen en de vereischte bevelen geven, om
alle zaken van stadsbestuur in onze schoone moedertaal af te
doen. Het zal eerre hulde zijn jegens de rechten van den Viaming, het zal een dienst zijn bewezen aan cie burgerij val. Thielt;

immers alle Thieltenaars kennen wel vlaamsch ; meer dan de
dr ij vierden kennen geen fransch genoeg om die taal naar behooren te verstaan en te verbruiken.
In de hope, Slijnheeren, dat gij ons zoo redelijk verzoek zult
gelieven in te willigen, noemen wij ons niet eerbied uwe toegenegen bestuurden, bestuurleden der 't Thieltsche afdeeling nn van
.

liet David cfonds.

(Hier• volgelf de laandt^'eketts).
Thielt, juni X882.
OT nu toe ben ik de kanten niet gaan zien, die ten
toog liggen in de wandelzaal van stads schouwburg.
In afwachting dat ik van eigen zien kan spreken, ontleen ik aan den Standaerd 't gene hij over die toogfeeste schreef.
Opening der kantententoonstelling in de Wandelzaal van
den Schouwburg te Brugge. — Die plechtigheid had maandag
te middag plaats. Zij werd aangekondigd door het beiaardspel.
Zeggen wij maar met eenen dat die uitstalling, in schikking
.

en verscheidenheid, onze verwachting overtreft.
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De ingang en de trap, naar de wandelzaal 'Leidende, waren,
voor de omstandigheid, met planten versierd. Rond den middag
waren in de voorzaal van den fvt'er, — een zeer coquet salon, —
benevens de leden der inrichtende maatschappij, de Reizigerskring, een aantal mannen van aanzien vereenigd. Kort daarop
deed de heer Burgemeester met het volledig Schepencollegie,
zijne intrede, welhaast gevolgd door die van M. de Gouverneur
met zijne echtgenoote. Onder de aanwezigen bemerkten wij
ook nog M. en mevr. Ruzette, de heeren gemeenteraadsleden
Fraeys er. Lefebure, de heer stadssecretaris , enz.
Als M. de gouverneur plaats genomen had, hield de voorzitter van den Reizigerskring, M. Van Acker, eene redevoering
waarin hij het nut van dergelijke tentoonstellingen deed uitschijnen. Indien de volledige opbeuring van Brugge door de
kunst in den vreemde zooveel ongeloovigen telt, 't is omdat
zij, in het algemeen, niet weten wat aanleg zij , zoo op zuiver
kunstgebied als op dit van kunstnijverheid bezit. De inrichters
van de huidige tentoonstelling hebben dus voor doel de billijkheid der eischen van Brugge te doen uitschijnen door de
voortbrenging der titels die Brugge te doen gelden heeft.
Worden vandaag de voortbrengselen der kantennijverheid in
het daglicht geplaatst, morgen zal het iets anders zijn. In dit
orde van gedachten denken de inrichters op . de medewerking
van M. de Gouverneur te mogen rekenen. Eindigende bedankt
M. Van Acker het stadsbestier om de doelmatige hulp die het
11•
zonder aarzelen aan den Reizigerskring toegezegd heeft, aan
wie dus liet welgelukken der onderneming voor een ruim deel
toekomt.
Die aanspraak werd in 't vlaamsch gehouden. M. De Brouwer bedankte in dezelfdé taal over het goed onthaal dat hein
te beurt gevallen was en voegde er sten wensch lij de tentoonstelling door een groot getal persooneii bezocht te zien.
Daarop werd de tentoonstellingzaal geopend. Een orchest
dat er plaats genomen had hief de .T7 abancon,te aan.
De bevallige wandelzaal van den Schouwburg is een goed
bevonden kader voor dusdanige uitstallingen. Bezet zooals
tegenwoordig, mag de oogslag die zij oplevert, verleidelijk
heeten.
Men verwacht zeker van ons niet (lat wij al de prachtige
kantwerken, die daar onder -de vitrienen tentoon liggen bespreken of zelfs geene bijzondere snelding van• iemand maken,
uit vrees van onrechtveerdig te'zijn, want alle inzendingen verdienen lof. Wij wakkeren onze lezers aan zelf de tentoonstelling
te gaan bezoeken. Zij zullen er onder ander een drietal kanteninaaksters aan het speldewerken vinden. — en, om algelijk een
denkbeeld te geven van de schoons stukken die uien daar
ontmoet, denken wij het voldoende te wijzen op het prachtig
schip, Brugge-7.eeliaven verbeeldende, en wapens van Brugge,
door eene brugsche speldewerkstcr gemaakt.
Ilet gezelschap dat aan de inhulding tegenwoordig wa•,
heeft gedurende ruim een uur in dc verschillige zalen rondgewandeld, binst dat het orchest verschilllige aria's uitvoerde.
Wij eindigen met de inrichters over hun goed gedacht geluk
en veel bijval te wen schen .
De ingangprijs, vooral den zondag namiddag, heel laag
zijnde, zoo zullen velen de kanten tentoonstelling willen be-

zoeken.
Tot hier de Standaerd van Vlaaandet e i.
IJKHEER bianus, orchestnmeester in 't Celstal Palace,
heeft dees jaar het Harendel-Festival, dat alle drie
jaar in het Cristal Palace plaats heeft, bestierd, in
plaats van Michael Costa, den inrichter dezer feestei, die on•
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passelijk is, en over drie jaar waarschijnelijk voor de laatste
maal den maatstaf zal gehouden hebben.
Daar waren bij de so duist toehoorders.
hen maandag hoorde men den Messias; den woensdag onder
andere stukken den choor van den Nachtegaal ; den vrijdag,
Is-wil. De solisten waren Mevrouw Albani, Trebelly en Patey,
de heeren Foli, Maas en Stanley.

Brugge nog een aardige soorte van koeitongen en
een raar kleur van verte e, die hij ook ievers opgevischt heeft.
— In eene vlaamsche gazette, zegt hij, lazen wij onlangs ook
1)1) de 4C bladzijde
►, Bij de W. D.-F. specialiteit van Wild, liespen van West« phalie en andere..... Roeitongen.
—'I e Brugge stond er over tijd ]boven ecncn winkel te lezen
II Hier verft men in alle kleuren, zooals..... mantels, rokken,

mall,:u.der helpen om christelijk te leven en treffelijk door de
wereld te geraken. Daartoe kan de vereeniging baten, daartoe
kan de gildeband nuttig en oorbaar zijn.
Iwan de gilde niet herleven voor wat heure voorrechten
aangaat , zij kan herworden voor wat den christen aard, de
voorvaderlijke inrichting met gildhof, standaard en patroon,
de gezelligheid en den wederzijdscher: aard betreft.
Als de schrijver nu klaar uiteengedaan heeft wat hij betracht,
hoe zal hij de onverschilligheid der eenen, en de tegenkanting
der anderen overwinnen?
Met te hetoogen dat hij niets anders te berde en brengt als
liet gevoelen van de princen dei katholijke maatschappelijke
en huishoudkundige wetenschap, hét gedacht van mannen,
wier herre Inaudt van liefde voor (ten werkman en het volk,
die zelve hand aan 't werk geslegen hebben eer ze hand aan de
penne sloegen, die aan 't hoofd staan in Vlaanderen en in
Vrankrijk van al de inrichtingen die 't welzijn der arbeiders

80 eili. N

heer; cliten.

iI de houtenen spongiën, waarvan R. D. I I. verledene
week schreef, voegt de schrijver der Gazctte van

K zie met vele genoegen dat 't gene ik verledene weke
over 't weren en planten van hoonien in Ftad geschre_
ven heb, ook in 't gedacht van cie ('azettC' van Ri-it„ggr
valt, die overdrukt wat ik dienaangaandeaezeid hel -)be. Tlclsope
slat L( I'atrrie ook van mijn gedacht zal zijn, en in mijnen zin
zal schrijven. Dan zal 't ged:lcht vel doorgaan. Immers in
Rrugge, bij sommige lieden, zoolang iets maar in 't vlazni^c11
geuit wordt, kan het al niet zeer vele Uetecl;crten. Maar als
eens in ii beau parler ii geboekstaafd is, dan i t watt. anders.

Leest ii die kostelijke getuigenis-en olie daar te voorschijn
komen ; leert cie gilden kennen die hier te lande wederom
wierden ingericht. Allen die Vlaanderen genegen zijn dat zij
liet vra ïgrnint bestudeeren ; dat zij werken voor Vlaanderen met
de oude vlaamsche gilden die nog lestaan van misbruiken te
zuiveren en in eenen christenen zin te bestieren; dat zij den
geest van vereeniging opwekken en cie gilden zoo niet voor wat
de voorrechten, maar voor wat de chiistene gebruiken en de
aloude vlaamsche kostumen geldt, wederom inrichten.
F. eervr. heer Luyssen drukt Gene studie over den

L de edelmoedige pooainget tot verbetering in herop-

It iiltrirkarupf, (lat is dc kerkvervolging in Pruisen.

beuring van ons volk, behoeven rond onzen heerel
aangemoedigd en ondersteund te worden.
Daarom bevelen wij aan onze lezers het volgende l)o:l: ji aan:
1 ci 'antdelii:g over ligt herinrichten d.'i• oud' rlrrisfene il(l^•/r
-•t)U; vh'áen en ziitgeleicl in cene rlergedcri^r; Va n I•atleolreke

'k Hel) ervan gesproken tijdens de voordrachten die
cie eeres. l leer Schoolopziener over dit onderwerp gaf. Te
naaste eke spreek ik van eten (hoek dip nu gedrukt wordt.

-

_AI). D.

jo,r dingen. Antwerpen, (Drukkerij L. 1lecrts, Oude Koornnlark+, 2I, 1883.
't Is onderteekend : De geestelijke hestier(lcr van een wei

van katholieke jongelingen X. V. Z. Die hoekstaven dekken
dcii nafine van eenen kundigen \Vestvlaainschen •schrijv..1, van
een -aren en werkzamen vriend van 't volk.
.i'e voorname fransche schrij' er, M. l.eo Gnuticr, heeft ven
w (1derschoon boekje geschreven over de geschiedenis en (Ie
inrichting der oude gilden en neringen in Vrankrijk : al wat
daar voor Vrankrijk getoogcl wordt, kan ook op Vlaanderen
t i.iegcp► ast worden en alhier diende men ooi: zulk een vol ksbxs;e te trekken uit de studien die hier en daar • verspreid
zijt t.lt de keuren der gilden die in oudh.eidsl%uLldige jaarboeken
i:n i. de geschiedenissen onzer steden en dorpen te boeke staan.
,A' 5vie den vlaamschen kamp ter hertc neemt is tr•adit ie^cZInd en ziet naar 't verleden om onze '-aderlandschc instel!itigen, onze vlaamsche zeden, onze vlaarnsche kunste te doen
leerleven en herworden en de rechten oneer moedertule te (.toen
gelden.
in 't verleden vinden wij cie christene grondbeginselen en (Ie
toep singe ervan in 't leven en 't streven onzer vaders : dc
gres.zc?beginselen, de geest die ons openbaar leven bezielde en
cie gei aren afweerde die ons heden bedreigen, zijne onverandcr ijk.

\^crsclicnen : I)'/-// ; e., cn emir jc)lIrs, pronienades dans a \-"enise clu Hord, par Ad. Duclos,
290 1 b17.. niet vijf kaarten in koleur gedrukt en
111C:nivii1dige 1)r intc1) buiten tekst . Prijs : 3 frank.
(

-

In liet nieuw n.aziel :maaazijn van Cc, ardl T'Ijetiirck en
Cie %,rid';andstraat tc b'rrr4 v, bij de Statie, kan men allerhande
^'laanmsch, fraus ch en duitsch muzie k bekomen aan tien prijs der
uitgever'.
1 )e oenige overblijvende afdruksels Sere van G, 'eninaylteveIe
en der vrjj` ii!sls'V4fl zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aa n gematigde prijzen.
Vijfliederen, getoonzet door E. IT. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
ver ►vendruk. Bij Vlietinck en CO., Zuidzandstraat.
,,:: ,. Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieeer e geschilderd, naar deel trant der oude meesters,
Schilderier van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. I)e kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van cie zusters van den Ti. Viucentius te Brugge heeft hij geschilcierd. (lij is thans bezig niet een kruisweg voor England.
('laat en ziet.
-

I r toepassinge verandert met den tijd.
\\ ij en kunnen de gilden niet hunne voorrechten en liun»e
,t1ot.cle inrichtinge niet wederom tot stand brengen.
: Gene heden eenen zaligen invloed kan te ace` e brengen,
't i' dat de mannen der zelfde nering malkander genegen zijt,
.

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
ltockdirttkkerij A. 1)E Zt-TTFRE-VAN I.Z RSSC}IAVFIR.

Çqet BPab SerfcøítnE Qeee aterbage. £'e afteer woont in be
fflariaftraat, 2, te ?$vugge. :;1ríi6, op SooviJanb te 6eEafen : Soor
Isefgenfanb 5 frank ; Soot Buítenfanben ben po fEpvíjg erBíj. tien
kan ínfcfjríJSett óíj af be lOortineerter6 's eanbs.
7îcfifttcnftc 3-aar .

(icnftc ^onbag na .0'n cn.

1° 34•

22 311fi 1883.

FEESTEN VAN 'T DAVIDSFONDS
TE BRUGGE.
De Brugsche
afdeeling van
het Davids-

fonds, heeft
den T S dezer,
den volgen.den brief ge-

zonden aan

i

al de leden
der Brugsche

Afdeeling en aan de bestierleden der afdeelingen
van geheel het land.

N T l Weide Hcoron cn 1ll cdebroeders,
Het hoofdbestier van het Davids fords heeft,
in zitting van i; Maart, met algemeene stemmen beslist dat er, in de tweede helft der maand
Augusti 1883, eene plechtige al;emeene vergadering zou gehouden worden te Brugge, waartoe
al de leden der verschillige afdeelingen en hun
huisgezin zouden uitgenoodigd worden.
Deze plechtige bijeenkomst heeft bijzonderlijk
voor doel:
10 Aan de leden der verschillende afdeelingen
van het Davids/ouds de gelegenheid te geven
elkaar beter te leeren kennen en den broederband, die hen vereenigt, nauw er toe te sluiten.
2° Eenige belangrijke punten te bespreken.
30 Aan al de leden en hun huisgezin de gelegenheid te geven kosteloos te bewonderen, de
talrijke en onwaardeerbare kunstschatten van

allen aard welke Brugge uit de middeleeuwen
bewaard heeft.
40 Deel te nemen aan de plechtige en schitterende feesten welke te dier gelegenheid zullen
plaats hebben in deze aloude stad, het Venetië
van liet Noorden.
Het bestier der afdeeling van Brugge met de
inrichting en de uitvoering der feesten belast,
die zullen plaats hebben op Maandag 27en en
Dijsendag 28e Augusti aanstaande, heeft . de
feest geschikt als volgt, en 't hoofdbestier heeft
het ontwerp met zijne goedkeuring bekrachtigd.
FEESTSCHIKKING.

Maandate 27 A u asti , 2 2 tt rc namiddag.
De lMaatschappij'n, die willen deel maken van
den stoet, zullen vergaderen in de Par^fsschc
Halle, met hunne -vaandels en eereteekens, om
van daar stoetsgewijze, muziek aan 't hoofd,
de vreemdelingen aan de statiekalle te <aan
afhalen.
trrc gram idda . De Brugsche afdeeling ont
aangekomene leden van het Davids fonds.
-vangterwlkomihfdbestrn
aangekomene leden van het Davids fonds.
3 I,'2 trr e namiddag Optocht van den stoet
langs de Steenstraat naar het Stadhuis, alwaar
de Gemeenteraad van Brugge het Hoofdbestier
en de andere leden zal ontvangen.
4 1/2 nrrc namiddag. De stoet geleidt de leden
naar het lokaal van het Dav.vidsfonds in de Pa.

ri jsscJtc Halle.
trrc namiddag. Letterkundige zitting.
7 ure namiddag. Van 7 tot 8 ure zal de Brugsche beiaard spelen ter eere der vreemdelingen.
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8 ure 's avonds. Groot concert, prachtige
verlichting en vuurwerk in een lokaal later aan
te wijzen. Aleen de leden en hunne familie zullen toegelaten worden. In geval van slecht weder
zal het concert in eene der zalen op de Halle
plaats hebben.
Dijsenadag, 28 A ugusti, 9 ure 's morgens. Mis
in de kapel van het H. Bloed en zegening met
de H. Reliquie. Onder de mis zullen eenige
zangstukken uitgevoerd worden.
io ure 's morgens. Letterkundige zitting in
de zaal der Concorde.
i i ure 's morgens. Bezoek van de voornaamste openbare plaatsen, gebouwen, kerken en
Museums, van Brugge, welke dien dag kosteloos
zullen te zien zijn voor de leden van het Davids-

fonds.
A. Kerken : Sint-Salvators, O. L. Vrouw,
(Praalgraven van Karel den Vermetele en Maria
van Burgondie), S.-Jacobs, S.-Gillis, S.-Anna,
jerusalem, de kapel van de Poterie, van het
H. Bloed en van Blindekens.
B. Oude burgerlijke gebouwen : De Halle en
Halletoren, het Stadhuis, de Greffie, Gruuthuse,
enz.
c. Museums : Memlincs-museum in S. Janshospitaal, het Museum van oudheden, liet Museum der Academie en dit van de Poterie.
D. Openbare plaatsen : Groote markt, Burg,
Memlincplaats, jan-Van-Eyckplaats, enz.
I 1/2 ure namiddag. Bijeenkomst in de zaal
van liet Davidsfonds, ter Parijssclac Halle.
2 ure namiddag. Feestmaal in de Concertzale.
Gedurende het feestmaal Symphonie en . Zang..

Wij hopen, weerde Heeren en Medebroeders,
dat gij in groot getal aan onze vriendelijke uitnoodiging zult beantwoorden ; en wij durven
verzekeren dat wij U op de gulhertigste wijze
zullen ontvangen, om uw verblijf alhier zoo aangenaam mogelijk te maken.
Een groot getal leden onzer afdeeling zullen
liet tot eene eer en een genoegen rekenen U te
vergezellen, om U al de merkweerdigheden van
Brugge te toonen en over alles de noodige inlichtingen te geven.
Wij durven U ook verzekeren dat liet feestmaal op Dijsendag 28 Augusti aan uwe verwachting zal beantwoorden. De prijs is vastgesteld
op 5 frank voor eiken person, zonder den wijn,
die elkeen kiezen zal naar beliefte.
De heeren die verlangen aan het feestmaal
deel te nemen, worden verzocht tegen 15 Augusti
daarvan bericht te geven aan den heer Th. Ver-

hoef, S.-Gilliskerkstraat., te Brugge, en hem ter
zelver tijde het bedrag van hunne inschrijving
bij postwissel op te zenden.
Het bewijs dat zij ingeschreven hebben, zal
hun onmiddelijk gezonden worden, benevens de
feestschikkingen in kleurdruk met den platten
grond van Brugge en een wegwijzer in deze stad.
Gelieft, weerde Heeren, de verzekering onzer
bijzondere achting te aanveerden.

Namens liet bestier:
De Schrijver,
V. GIIIELENS-VAN LIERI:.

De Voorzitter,
G. SOENENS, ADV.

De raad van de Brugsche afdeeling van liet
Davidsfonds verzoekt de dag- en weekbladen te
willen den voorgaanden brief, op zijn geheel, in
den eerstvolgenden nulnero overnemen.
De gazetten van Brugge, van Antwerpen,
Kortrijk, Thielt, enz. hebben reeds verscheide
maal van die feesten geschreven. De Standaerd
van Vlaenderen, drukte er den io dezer reeds
van als volgt:
DAVIDSFONDS. Het hoofdbestier deed eenen
gelukkigen keus met Brugge aan te wijzen als
vergaderplaats van den tweeden vlaamsch-katholieken landdag door dit Fonds beroepen.
Inderdaad, waar prachtiger kader gevonden
voor zulke vlaamsche bijeenkomst, als het schilderachtig, dichterlijk, schoone o Venetiën van
het Noorden ? u Waar nog in Vlaanderen de
stad aangetroffen die, in zoo hoogen graad, zijn
eigenaardig kenmerk behouden heeft ? waar zoo
prachtige, zoo menigvuldige stalen van vlaamsche kunstgrootheid voor handen zijn ? Meer als
ooit wordt te Brugge, onder dit oogpunt, onver-

gelijkelijk, dank aan den voorbeeldigen ijver
waarmee^ het huidig gemeentebestier het herstel
der overblijfsels van een roemrijk verleden najaagt. Zij aleen, die Brugge enkel over eenige
jaren gezien hebben, zouden zich een juist gedacht kunnen vormen van hetgeen er, op dit
gebied, sedert korte jaren, gedaan is.
Wat schoone (misschien eenige) gelegenheid,
biedt de aanstaande bijeenkomst des Da v idsfouuds
niet aan om, doelmatig in die groote kunstgaarde
den weg gewezen, kennis te maken met Brugge's
voornaamste gedenkstukken ? Zulke doelmatige
gids is gevonden. Als zijnen wegwijzer — oneindig meer dan eene drooge opsomming van markten en straten zal verschijnen zijn, zeggen wij
nog meer op dit kapittel.
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Dus, zelfs enkel aanzien als doel eener kunstreize, is de algemeens vergadering van het
Davidsfonds te Brugge geschikt om den grootsten bijval bij de vreemde afdeelingen te ontmoeten.
Die bedenkingen zijn maar een bijzaak, als
gij wilt. Zij zullen eventroel het hoofddoel niet
uit het oog doen verliezen. Men zal er welhaast
de overtuiging van bekomen.
Wat de gidsen aangaat daar de Standaard
van spreekt, wij hopen dat ze zullen gevonden
Lijn.

Reeds verschillige der leden onzer afdeeling
hebben beloofd dat zij de vreemde Gildebroeders zullen rondleiden. De wandelkaarte, waarvan de brief van den bestierraad der Brugsche
afdeeling spreekt, zal ook zeer dienstig zijn om
de vreemdelingen den weg te wijzen.

I)AGKI I PE.R.
1

IENSTE zondag na Cin«en, evangelie
van den Phariseeuw'er en van den Publikaan, die beiden biddend waren in
den Tempel van Jerusalem ; aanbeveling van de
oodmoedigheid. Leest sint Lucas, XVIII, vers
9 tot 14. Heden, 22 Juli, feeste van sinte Maria
Magdalena. Over Potje-Madeleene te Kortrijk
schreef ik in de voorgaande jaren. --- Maandag,
->-b Bidt Apollinaris, bischop en martelaar. Zalving, 't jaar 16^ i, van Karel van den Bosch,
nnegensten Bisschop van Brugge. Sedert twee
jaar stond liet Bisdom van Brugge open, na de
dood van den lioog\v-cerdigsten Heer Niklaais
de 1 l audion, voorengevallen cri) 24 september
134í). iar el van den Bosch, van Brussel, liCen-

tiaat in de Godheid en kaplaan van Aartshertog
Leopold, die bestierder der Nederlanden was,
.1vierd aangesteld om den stoel van Brugge te bekleeden. Des nieuwen bisscl^ops rader had
Raadsleer geweest van den Raad van Namen,
m aar naderhand was hij kat.celier van Gelderland geworden, en was aldaar gestorven in 1614.
Zijn zoon wierd eerst kanonik van Sinte-\V al.
trudis te Bergen in Henegau, dan van Sint-Baafs,
te Gent, 1628. Maar hij was deken van het kapitel van Brugge, toen de aartshertog hem naar
zijti 110f riep om zijn biechtvader te worden, 't
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jaar 1613. De zalving als bisschop van Brugge
had plaats vandage, 't jaar X65 t. De bisschop
van Gent Antonius Triest deed de wijding, bijgestaan door Gaspard Nemius, bisschop van
Antwerpen, en Jacob de la Torre, aartsbisschop
van Ephesen in Heidenisse, die apostolike vicaris
in de Nederlanden was.
Karel van den Bosch was slechts negen jaar
onder ons ; want, op 8 juni i66o, nam hij bezit
van 't Bisdom van Gent, waar hij ingehuldigd
wierd den 23 juli, dag op dag negen jaar na zijne
zalving. Hij stierf te Gent den 5 april 1665 en
wierd begraven in de krochte van Sint-Baafs.
Karel van den Bosch gaf bij testamente zijn
prachtige bibliotheke aan 't Collegie van de
Societeit Jesu te :Brugge. Sanderus meldt dat
die bibliotheke zeer rijk was in werken over
Mathesis en hij zegt dat de Prelaat in dit vak
uitmuntend was. Ook onderhield Karel van den
Bosch eene schier dagelijksche briefwisseling
wegens boeken, onder andere met de Elzevirs.
Zoo schreef hij aan Lodewijk Elzevir, den i 5
februari 1650, dat de verhuizing van zijn bibliotheke uit Brussel naar .Brugge zeer goed gedaan
was, en hij noodigde den drukker uit om ze eens
te komen in oogenschouw nemen. In j uni daarop
volgende, kwam Elzevir ook naar Brugge, en
hij bracht den bisschop een prachtig Psalterium
ten geschenke mee.
M. Em. vanden Bussche heeft een brief van
Lodewijk Elzevir uitgegeven, van iq december
165 I, waarin hij de zende meldt uit Amsterdam
van een paksken boeken. Hij en zendt den
Bisschop niet al wrat deze gevraagd had. Ininlers
hij verwacht Dandini Ethica saca•a uit Italien
benevens nog andere ik erken. Om 't gene nog
ontbreekt, heeft hij naar Roomen en Venetien
geschreven. ^I utignae 11trisicae auctores sc/tcmma
-

-

zijn bij hem onder de Ierse, en hij hoopt deze
dit j aar nog uit te brengen. Sandar a?'ch te tii?'a en 1 ir1 daal ui11 i-cl (r ie)mi'11111 zijn nog niet
-:?

.

(

uitgekomen.:)Elzevir laat den Bisschop «'eten dat
de schipper, die de boeken reêheeft, op Gent
is gevaren, en daar den pak aan een schipper die
op Brugge vaart, zal overleveren. Ziet hier nu
de lijst van de boeken die Elzevir zendt
Albcrti Mag ni opera onz z a. Fol. Irlo --Jicrlla?•dijli Senc usis opera. Fol. 26 --

Hitgonn i s tz S° t%i c tto re t t'ra . 16 --P. 7ordtrali (cr•a. 3 Vol. 16 --Co111211giiis de u;1 txtoru). I ----

Ba1111inr.i bistoria Jla1 tar'1u111. 3 zal. 30 --Paj'ir ins cic 11I ere s i '111Jal1 cto .
9
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Specimen historiae A rabum.
Boucharti geographia sacra.
zonstoni us dc quadrupedibus.
id.
de avibus. Fol.
Renati des Cartes sapientia.
Harvaeus de generat. A uintal.
Glauberi opus minerale.
Faureili A lpes Caes.
l Vendel ini physica.
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Hij zegt dat die boeken ir op het naeste gestelt # zijn ; dat Albertus Magnus tzijnent 18o
guldens verkocht wordt. i► Andere, zegt hy,
hebben naer advenant onder den prys gestelt,
om de eer te hebben van syn eerweerdigh. correspondentie.
Het volgende van den brief is niet min be •
langrijk, al ware liet maar om een gedacht te
geven van 't gene de boekhandel reeds was in de
jaren i600.
N Van nieuwe materien, ii schrijft Elzevir,
M worden myn van alle quartieren toegezonden,
soo uyt Italien, Duytsland, Engeland, Vranckryck, als elders. Soo het syn Eerwerdigh. aengenaem is dat ick somtyts een lyste van de nieuwe
boecken oversende, sal liet geerne doen, ende
syn Eerweerdigh. sal den bode gelieven last te
geven nmyn somtyts daer over aen te spreken'. N
I-Iij haalt alsdan een geheele lijste nieuwe boeken
aan, die deels reeds bij hem toegekomen zijn,
die hij deels verwachtende is. In die boekenlijst
vind ik werken van Godsgeleerdheid, van kerkelijk recht, van Deensche, Oostersche, Grieksche,
Latijnsche, en Kerkelijke geschiedenis en oudheden,van medecine, ontleedkunde, enz. enz.Van dc
laatst aangegevene boekwerken zegt hij : u Desa
bovenste hebbe onder wegen Romen, ende hebbe
de titels niet anlpelder in nmyn memorie;... daer
syn verscheyde andere meer, doch syn naeest in
de F rancfordsche catalogue gespecifieert. «'at
syn I:ertw•eerdigh. van dese gelieft, sal hem ten
eersten gesonden worden, en aen civilen prys. is
't Is klaar te zien dat Elzevir den bisschop van
Brugge als een goeden kalant aanzag, daar hij
er zoo aan houdt hem te dienen w op het naeste is
c:n N aen civilen prys. N Hij eindigt zijn brief
aldus, 't gene bewijst dat de liefhiebberie van
boeken bij vele geestelijken, op onze strcke
alsdan bestond : #t Ick hebbe de eer van verscheyde geestelycke heren in dese quartieren
van boecken te provideren, verhoope syn eer1w e rdigh. in alle goet contentement te doen;
-

ende, desen eyndigende, nevens myne ootmoedighe gebiedenisse, blyve altyt

Syn aller Eerwerdig. ootmoedige dienaer,.
Lowys Elzevir.
Karel van den Bosch had ook een kabinet van
gravuren, en brieven van Jan Meyssens, van
Antwerpen, geven daar lezensweerdige . bij zon-derheden over. Toch dat spaar ik voor een ander
keer.
Dijsendag, 24. Sint-Jacobs avond. Woensdag, 25. Sint Jacobsdag, feest van sint Jacob.
den Meerdere, Apostel. In den Pius-Alrnanak
van Amsterdam, vind ik dien dag aangeteekend: u Dag van Devotie. !s Wilt er mij een
mijner Noord-Nederlandsche lezers zeggen wat
dit bediedt ? Donderdag, 26. Sinte Anna,
moeder van de heilige Maagd. — Vrijdag, 27.
Sint Christoffel. — Sint Pantaleo, martelaar, geneesheer, sterft 304. -- Zaterdag, 28. Sinte Nazarius, Celsus en Victor, martelaars, in 68 en 202.
AD. D.

EEN SPROOKJE.

E engel der spaarzaaanlheid blinkende
van glans en luister, ontplooide zijne
blanke vleugels met goud bezaaid, en
daalde niet een minzamen glimlach op aarde
neder.
De bode der verkwisting snoerde met zijne
afgeknotte ruige vleugels, die een naar geluid
verwekten, teen den grond aan, naar de plaatse
waar Satan, zijn meester, hem gezonden laad.
Zijn afzichtelijk hoofd bewoog aaklig op zijn
zwarte gewelfde schouders en zijn grij nllach
was de lach eens verworpelings. 1 Jij blikte met
afgunst naar den lichtenden engel, die ginder
verre, verre boven heili zweefde, en hij nlom
verre, verre boven heili zweefde, en hij nlom-peldtnovrsabe^nchigtus-

schen zijne tanden.
Zij kwamen beiden aan eengin boomgaard
beplant niet schoone vruchtboomen die vol
zappige vruchten stonden. In den hoek van de
gaarde, onder een grooten kriekelaar stond een
kleine knaap die een tarwen hoterham in handen
had waar hij van tijd tot tijd een stuk afbeet;
Veel honger en had die bengel niet, trant nu en
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dan greep hij een deel van liet brood en wierp
het verkwistend en als nietige ware in liet ronde.
De goede engel, die dit alles afzag, wierd bedroefd en de tranen gudsten over zijne blanke
wangen om de verkwisting van den kleine. De
slechte geest die in de hage verdoken zat, lachte
sarrend, en vreugde straalde uit alle bei zijn
brandende ooggin ; hij keek tergend naar boven
naar den goeden engel, die liet hoofd afwende.
Juist wierd de tuindeur opengedaan en eene
jonge frische maagd kwant binnen ; hare ranke
gestalte boog bevallig tot eene witte rooze neder
aan den ingang van den tuin, en zij streelde het
zinnabeeld harer eigene ziele, rooze die peur en
zuiver was als haar herte. Och, die maagd met
die zwarte, gitzwarte krulharen had een aangezicht niet waar, dat u sprak van vrede en zielenreinheid. Zij kwam tot den kleine die nu blocmen plukte en zoende hem op liet voorhoofd;
maar eensklaps wierd haar zachte blik strenger:
u Fritz, wie wierp dit brood zoo nutteloos en
strafbaar ten gronde? Zeg, deed gij dat ? 0, dat
is niet wel van u, in 't geheel niet wel.
De kleine krabde beteuterd achter de oore en
keek verlegen en beschaamd naar den grond aan
zijne voetjes.
l► `Weet gij dan niet, u vervolgde de zuster,
als dat, wanneer gij uw brood zoo schandclijk verkwist, de engel die gesteld is om de
verkwiste broodkruimels op te zamelen en ze
aan de vogeltjes des Hemels te dragen, zijn
gouden vleugels voor zijn aangezicht trekt, en
dat hij weent, bitter weent om de verk%visting
van kleinen Fritz ; zeg, `weet gij dat niet ? En
wilt ge den goeden engel dan nog doen veeenen?
wilt ge dan de engel der verkwisting, den
zwarten kwade doe dansen van vreugde 0111 uw
gedrag ? Z eg ? wilt ge dat
Ocli neen, ?\lina, och neen, dat en vil ik niet
ik wil den goeden schoonera engel voortaan altijd
t'

t,

? t'

ie

vroolijk maken. Ik zal ze oprapen, en liet nooit,
nooit aleer wet r Cloen. Zeg, zijt ge nu tevreden,
Mina? Zou mijn goede, brave engel nu nog
kwaad zijn?
IJn cie goede engel hief zijn hoofd op, en
lachte door zijne tranen lieén, die als diamanten
aan zijne pinkels pinkten en hij kwam al zweven
en zoende kleinen Fritz op zijn voorhoofd; maar
de kleine en wist dat niet; hij dacht dat er een
,t

windje over zijn voorhoofd waaide ; maar 't was
de goede, blijde, zegevierende engel.
En de zwarte kwade gect in de page verscholen, vloekte ijsselijk in zijra zelven op dien
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witten engel, en hij vloog woedend en gesard
voort, verder, naar de speelhuizen waar hij de
verkwisting op meerdere schale kon aanwakkeren.
0 die helsclle, listige, booze duivel!
WILFRIED VONI-1EERD.
l V i jnniaandd 1882.

GEDICHTEN VAN ROM AN US BRI ► NEEL VADER,
EN VAN PIETER BR LTNLET,, NIJGEN:AAMMD
P()STEURE.

OMA N U S Bruneel of de vader van den

poëet Posteure, is de zoon van Romanus en van Godelieve de Mol, w erkmenschen ; hij wierd geboren te W estvleteren,
den 9 Juli 1734 waaraf extrakt:
An D' 1732, 2 Decembris, proclamato uno
banno, cum dispensatione duoruns simul et
temporis clausi, infrascriptus junxi lnatrimonio
Romanum J osephum Bruneel et Godelevam de
Mol, filiam Petri Demeulenaere. Praesentibus
Petro Persyn et Jacobo Alexandro Olivier. J. B.
Peterinck, past. in Westvieteren.
Ao D 1 1734 die 9 mensis Julii, ego infrascriptus
baptisavi Romanui Franciscum, filium Romani
Bruneel et Godelieves de Mol conjugum, natuur
hert susceptores erant Franciscus Persyn et Petronella Debeer, uxor Josephi Geysen, annorum
6o ex hac.
De jonge Rornanus tot den ouderdomYl gekoine11 van een ambacht te moeten aanleeren heeft
leren kleêrnlaken, later heeft hij hens gaan
stellen op St Jan-ter-Biezen, ook St Janskapelle
op Watou, toen proosterij, snaar in 1874 door
schikking van M r J. J. F aict binst liet pastorschap van Mr Petrus Cuvelier, pastor van Watou,
en onder II. L. Sey naeve, proost, is dit succursale
geworden. Rolliaan Bruneel, ouder en volwassen
geworden, is aldaar in huwlijk betreden met
..... Coussaert, waarvan drij kinderen waaronder
Pieter, de poëet.
In den dieren tijd van 1780, heeft hij getracht
dischgenoot aanveerd te worden van Poperinghe ; maar niet aanveerd zijnde, is lij wedergekeerd naar Westvleteren, alwaar alsdan het
rijke klooster der paters Brigittirien bestond,
genaamd Sint-Sixt, waar nu cie 'li aappisten zijn.
Als keizer Joseph. 11 de paters 13ri itti nel weg-

-
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zond , is Romanus naar Poperinghe gaan medewonen niet zijnen zoon Pieter alsdan schoenmaker
in de Pottestraat. Het is aldaar dat hij als
volkspoëet gestorven is.
\Vat Pieter aangaat hij is geboren te SintJanskapelle en gestorven te Poperinghe den 25
Januari 1836, in den ouderdom van 73 jaren.
GEDICIITEN VAN VADER .POSTÍ,U RE.
10 Boer grootheer

Caenen

ontmoet hens en

vraagt hem loc laat is liet?

44 ntz:'. Boer grootheer Caenen,
'k heb u te vermane Ll,
'1: evoe1 het aen nivn zelven,

't is dry^- kwart naer den elven.
2' Smeekschrift van vader Posteure aan burg
meester en seliep^n der stad van Polieringhe
f'osteure supplieert niet reverentie,
Nu niet cien krankea tyd, bekomen in caclentie,
Door dierte van het graen, en faute van werk,
l-:n 't meeste van al, ui•n familie zoo sterk,
I)rie kinders groot van snap, 't oudste maar elf jaren,
Heereis regtuit gewist, 't en.i helpt niet dat ik slaren
Gelooft het, drooge brood, is dagelyks onze kost,
En, hy gebrek 'van brood, men ook al dik wils vost;
«"y staan al kulderloos, zonder schoen aan de keuters,
[:n schauwt het huis maar rond, gy ziet nievers geen spanten.
Myne jongens hunnen broek, die is gelyk aaneengelapt,
Met een van de drie, die schier van lossen klapt.
.1k wone op cie streek geiiaemt Sint-Jans-kapelle
Tk zou meer ruste hebben in 't voorgeborgte van d'helle.
1Ioe mager dat liet gaet, zy ligten nog myn brood,
En aen myn vrouw zelfs, de schorte vang haer schoot
Ze zeggen 't zyn de kats, die ons schaprae bekruipen.
Ze weten hier alzoo behendig in te sluipen.
't \yf had zes tuiten nog, daer zynder drie geligt,
'1: Zyn ooc twee slephenn kwy t, nooit diever die nuy zwigt.
liet i> een noodig punt, van niy tot u te keergin,
1`:n kryg ik geen solaes, ik moet serny creveeren,
Ik zweer het op inyn eelt, het ;een ik hier beken
1•; door de schaante, blyft 4r nog veel in de pen.
't 1 int de laiige week, 'Ic en hcl)be niet te werken,
\Vaer mede giet Po^teure, zyn g:aete nu versterken
1\ alt God mirrikals doen, van steenen maken brood,
(i: l)ral'(te n^ y n gedigt, en blyve buiten nood.
Ik ware met cde diere gr•aenen, in •t minste niet verlegen,
ITad il: maer nu het werk, en ware gelyk ik plegen,
't I^:n i myn leegheid niet, noch faute van verstand,
Maar 't is den geelel Gods, 't is zyn regtveerdig hand.
Den besten middel ware, in stee nee te placeren,
'k en kan den arbeid ik niet naeer supporteren,
2l}•.theere,,, ik bid u. levert nmv tog een. kot,
[let gal dan Peter gaen, gelievet maer aen God!
Zie, ons de liefde Gods, mynheei•en slae in 't beste
.In geeft Po steure dog, genae op zyn requeste,
\ el moet ik zonder troost, nu nemen myn vertrek,
. eer 't zondag is, creveeren van gebrek
Ik moet
\Vysheid in zoet beschreid
door ouden Romanlis Bruneel alias Posteure.
-

30 Smeekschrift van vader Posteure aan de
heeren Recolletten te Poperinghe, anno 1781.
De armoede bedwingt den inensch, in veelderlei zaken,
En die geen brood en heeft, hy moet het kenbaer maken,
Het is gedwongen spel, als 't lichaem lydt gebrek;
Klaegen met Lazarus, niet aen den ryken vrek,
Wiens herte blyft versteent, en roept van eeuw tot eeuwen,
En om een druppel nat, zal altyd blyven schreeuwen.
't Is myn gevoelen niet (lat ik my noem Posteur,
En als een Lazarus, zal ongetroost gaen deur,
Want als gy weten moest, hoe de fortuin m'is tegen,
Myn schrift zou zekerlyk, uw herte wel bewegen.
Weet zeker, droogen brood is dikwils mynen kost
En by gebrek van brood, ik nog al dikwils vost.
'k En ware met het dier graen, ten minste niet verlegen,
Had ik maer myn werk, en ware gelyk ik plegen.
Myn jaren tellen op, nu zestig en drie jaer,
Een ouden kleermaker, gelykt wel een bedelaer.
Als men ten wysten is, men is dan maer verlaeten,
Als ik een ezel was, ik lag dan in cle baten.
Als men nu tot kennis komt, en liefde heeft tot zynen (kel,.
Het roye is op den rug, en gy passeert voor zot.
Ulieden compagnie, eeres eerde recolletten,
En wilt tog myn verzoek, dees keer niet verzetten,
Ik roep met Lazarus, om eenig overschot,
Ik en heb waeragtig, geen pond brood in heel myn kot.
'k Gal 't u ged .agtig zyn, tot 't einde v an inyn dagen,
Acngaende van den disch, 't en helpt al niet met vragen.
Ik heb moeite genoeg gedaen : z'hebben my niet aanhoort,
Ik lucide u wilt my voldoen, dan ga ik spoedig voort.
U1. dienaer den ouden Romanus Breineet
ALIAS POSTEL'RE.

4(• Gedichten van Posteure als hij verhuisde
van St Jans kapelle weder naar `Vesty leter en :
Nu is Posteure
Van WVatou deure,
en leeft bv Sint-Six
met de paters kliks (overschot).
5" Gedichten v an Pos teur e al ;.ij voor goed
woonde bij zijnen zoon te Poperinghe . :Een
besl agnlal :er om de niate te doen nemen van
nieuwe kieers en schoen klopt lij P osteure

Bes lagnlaker . Buis, buis, buis.

\-' y zyn thuis.
Postvuren .
Beslagnna -:cr. 't Is ons de niets: van nieuwe
[ldeers en schoen .

Posteur Zoon. Zij zoo goed ti' ... te kussen.
Denk niet dat ik begin te sussen:
verstaat gij het beter, compeer?
olp eengin stoel zet u neer,
Milders kan ik uw voet niet meten,

voor gepaste Schoen moe-je weten.
.Posteur t ader.A.ssa oppe van uwe zate
-

en keer uwe grate,
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nu naer de strate,
da 'k neme de mate
wil je dat ik, hoor-je, kapoen,
uwe kleeding make met fatsoen.
I)aer het is gedaen,
en of 't zal wel gaen.

t- ergvolgt.
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Reis naas .ken is een bevallig verhaal, dat eigenaardig voorgesteld is. De heilige schatten van Maastrecht, Aken en Keulen,
beschrijft hij wonder schoone; Karel de Groote, die op Europa's christelijke beschaafdheid, zijnen onslijtbaren stempel heeft
geprint, doet hij overal uitkomen, met de overblijfselen, de gedenkteekens en legenden die nopens hein bestaan. De schrijver
heeft veel gezien en nagespeurd, en in eene vloeiende taal heeft
hij alles neergeschreven.
-

Te bekomen, bij MrClaeys, boekhandelaar in de Steenstraat;
prijs : 6o centimen.
REIDEL-COMMISSIE . De ingangprijs om de ontwer-

pen voor den prijskamp der beelden van onze helden
VAN IIiER EN VAN ] I,1)H;Rti.
EGLN den 25 juli zal verschijnen : de Kulturkanipf of
de tegenwoordige kerkvervolging in Pruisen, door
den eerweerden heer Th. Luysscn, algemeenen opziener der katholieke scholen in het bisdom van Brugge. 't Zal
een zwaar boekwerk zijn van 16o blz. in-8, op geluw papier
en met rijk vergulden omslag, zeer dienstig voor de prijsdeelingen.
uu Sedert tien jaar, zegt het prospectus, onderstaat de katholieke Kerk in Pruisen eenc hevige vervolging. De vrijmetselarij
poogt haar aan den Staat te verslaven. Nieuwe wetten hebben
de rechten van den Staat uitgebreid cii die van de Kerk
ingekort of weggenonieu ; zware straffen, boeten, gevang,
armoede en ballingschap wapenen de hand van den vervolger.
De Kerk biedt moediglijk wederstand : bisschoppen, geestelijken, kloosterlingen en geloovigen lijden en lijden geweldig,
maar buigen niet. De vijand der heilige Kerk staat verstomd
hij verliest alle hoop haar te overwinnen en deinst achteruit.
-- Ziedaar den korten inhoud van de historische schets die wij
de katholieke lezers aanbieden.
uu Dit werkje leert de beroemde meiwetten kennen en beoordeelen, en beschrijft er de wreede uitvoering van. Het stelt de
bewonderensweerdige handelwijs voor van de vervolgde geloofsbelijders : het geeft breeden uitleg over cie schoolkwestie,
de kerkelijke zending voor het aanleeren van den catechismus,
enz. ; het leert ons de treurige gevolgen kennen van dien
►► bitter harden ii kamp, zoo de opstoker zelf hein noemde; het
verhaalt de pogingen die tegenwoordig gedaan worden om den
K.ulturkainpf te staken en den vrede aan Kerk en Staat weder
te geven.
Deze stof wordt voor cic eerste maal behandeld in het
vlaamsch, en ik vete dat liet werk van den eerw. Heer
Luyssen de vrucht is van cene grondige studie der oorkonden
en openbare stukken die up den Kulturkanzpf betrek hebben.
Ziehier de voorwaarden van inschrijving voor de prijsdeelingen : i ex. kost 1,00 fr. ia ex. kosten 70 centimen ieder;
ioo ex. kosten 65 centimen 't stuk.
Men schrijve aan den Heer Karel IBcyaert-Storie die het
werk uitgeeft.
De leden der Brugsche afdeeling van het Da 'idsfonds, die
verleden winter de voordrachten van den eerw. Heer Luyssen
over den Kulturkampf gehoord hebben, zullen verheugd zijn
deze nu te kunnen lezen op hun gemak. Deze die belet waren
ze ten deele of ten gelieele te hooien, zullen dubbel welgezind
zijn ze in druk te kunnen krijgen.
E Eerw. Heer Vuylsteke, die reeds zoo gunstig gekenti is als schrijver, om zijn J 'iij. !gaar Roosten,
komt eerre nieuwe reisbeschrijving uit te geven. Zijne

te zien, is gesteld op 2 frank. Dat lijdt vele opspraak.
Ik hope dat de Breidel-Conzrnissie andere maatregels zal nemen.
ii Tentoonstellingen van dien aard, zegt de
Gazelle van Brugge,
zijn inderdaad gewoonlijk vrij, en wij denken dat het stadsbestuur of de Breidel. Commissie, wie het aangaat, naderhand het
publiek onvergeld zal toelaten. — Op die voorwaarde zien wij
er geen bezwaar in dat men voor de eerste dagen een inkomgeld eische; maar 't ware, dunkt ons, een misslag van het volk
niet zooveel als mogelijk in te wijden met al wat die zaak aangaat, om het alzoo aan te zetten deel te nemen aan de toekomende inhuldingsfeesten. u Ik zou eerder de zaak anders schikken. Ik stelde liever een ingangprijs, op sommige uren, bij voorbeeld van r 1 tot 52, en van 2 tot 5, voor deze die niet geerne en
gaan als het stroopt van 't volk ; maar 'k liet den ingang vrij op
andere uren, bij voorbeeld van i tot twee. Zoo kunnen
de werklieden ook gaan zien. Laat men deze maar toe, als de
nieuwigheid af is, dan handelt men verkeerd.
I J \HEER Gerar d Vlietinck gaf Zondag avond in den
Broea'c; bond, een verhaal van zijne reize naar Am-

sterdans. Een lid van den Bond, Mr IT., schreef ter
gelegenheid van die voos dracht het volgende aan het Bur; ;
^t►elzij n :
't Reeds heeft de sprekers-afdeeling, onder de kundige leiding van den heer N., grooten voortgang gemaakt en, heeft van
het begin haars bestaan, teekens van iever en werkzaamheid
gegeven. Sedert hare instelling ging niet eerre algemeene vergadering voorbij, zonder dat een der leden het spreekgestoelte
betrad. Ernstige bedenkingen over letterkunde vurige woorden
ten voordeele der taalrechten en vlaamsche belangen, studie'n
over vreemde dichters en schrijvers, werden opvolgentlijk met
kunde voorgedragen. Nu ging men eengin aangenamen avond
;

doorbrengen, luisterend naar het ongekunsteld verhaal van een
reisje naar Amsterdam. 1-let mag gezegd worden, M. Vlietinck
is een aangenaam spreker ; zooals zijn ontwerp het vereischte,
was zijne taal ongedwongen, zelfs luimig bij poozen. Spreker is
een dier mannen welke veel nut trekken uit hunne reisjes en
ook hunne vrienden daarvan doen genieten. Hij is een fijne opmerker ; niets ontsnapt hem : zeden, gewoonten, kleederdracht,

gebruiken, alles wordt door hem besproken, onderzocht, vergeleken en uitgelegd. Zoo nauwkeurig en -uitgebreid was het
verhaal zijner reis, dat spreker, na eene uur en half zijne toehoorders van Antwerpen af, naar al de merkweerdige steden en
wondere kunstwerken die zich op den doortocht bevinden
rondbeleid te hebben, niet hen bleef staan voor de poorten van.
Amsterdam waar hij ons beloofde in de volgende algemeene
vergadering binnen te leiden en de werkweerdigheden te doen
van zien.
Verlangend naar de volvoering dezer belofte, ivenschen wij
den voordrachtgever geluk en drukken in naam van talrijke
Broederbonders den wensch uit hem dikwijls te mogen hooren.•
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ET hoofdbestier van hei Davidsfonds heeft beslist
dat er telken jare, namens de vereeniging, een boekgeschenk zal ter beschikking gesteld worden van de afdeelingen in welker zetelpiaats een of meer onderwijsgestichtén
bestaan van middelbaren graad, welk boekgeschenk uitsluitelijk bestemd is voor den leerling der Rhetorica of der hoogste
klas, die den eersten prijs van het Vlaamsch behaalt.
Een prijs zal ook kennen gegeven worden aan den laureaat
in de vlaamsche prijskampen tusschen 1e verschillige collegieu
van een bisdom geopend.
Deze belooningen zullen de overwinnaers, hetzij in de prijsdeeling hetzij .in eene vergadering der afdeeling van het
/)avidsforzds toegereikt worden.

N zijne zitting v an 5 J uli heeft er spraak geweest van
vlaamsch in den Provincieraad van «V estvlaanderen.
1)e Kortrijksche afdeeling van 't Davidsfonds had
een hulpgeld gevraagd. Het verslag over die aanvrage was, natuurlijk, in 't vlaamsch geschreven. De heeren Van Elslande en
en Mullicz kwamen daartegen op, en vroegen de vertaling van
t verslag. M. Horrie, van Rousselare kwam tegen dien eisch
op. p Ik ben zeer verwonderd, zei hij, dat men de vertaling in
het Fransch vraagt van een Vlaamsch verslag over eene Vlaamsche aanvraag, door de Commissie goedgekeurd. Het verwondert mij des te meer dat in Westvlaanderen, meer dan negen
menschen op tien Vlaamsch spreken en schrijven en de gemeenteraden hunne voorstellen in onze moedertaal doen en in onze
moedertaal spreken en beslissen. Daarom denk ik dat het ten
minste wenschelijk ware dat elk lid van den provincialen Raad
de Vlaamsche taal zon verstaan.
'+ In de provinciale Raden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn er verslagen en besprekingen zoo wel in 't Viaamsch
als in 't Fransch ; en ik weet: niet als er ooit een Vlaming de
vertaling van een Fransch verslag gevraagd heeft. -- Daarom
denkt ik dat het billijk is dat de aanvragen door gemeenten en
anderen gedaan en die in onze moedertaal opgesteld zijn, in de
zelfde taal voortgezet worden tot dat ze aanveerd of verworpen
worden. u
Zoo sprak M. Hórie. 'k Geloof dat het daarbij blijven steken
is. Wat (le vraag zelf betreft zij leed ook tegenspraak, van wege
M. Jean, raadslid van Oostende. Maar M. Alberic Kervyn ; deed
opmerken dat, als cie provincie Brabant groote sommen aan liet

fl'illeins onds toekent, het aan Westvlaanderen niet moet ver.

boden zijn een hulpgeld aan eene maatschappij toe te staan die
zooveel doet ter bevordering van het Vlaamsche taalwezen.
Daar ik nu van zulke dingen bezig ben, wil ik nog uit de

volgende nemen
w Dezelfde I•. Jean was tegen het verieenen eener subsidie
van 500 fr. aan dc Co,zcn. rde. Maar M. René Fraey: heeft
welsprekend de titels dier maatschappij doen gelden, hetgeen
voldoende was om eene gunstige stemming te verkrijgen.
S+ Ook was men tegen het verleenen van een hulpgeld van
500 fr. aan den Brugschen Kunstkring. M. de Gouverneur eii
M. de baron O. van Caloen ondersteunden de vraag. De redens
die M. Ronse in het midden bracht beslisten eene gunstige
stemming. Onze achtbare afgeveerdigde deed het nut uitschijnen
eener tentoonstelling zooals de Brugsche I: zinsíkring er reeds
.S'i rndae rd 't

opende en in het vervolg nog zal openen. Zulke tentoonstellingen geven aan de kunstenaars in de provincie verspreid, en die
anders maar door enkelen gekend zijn, de gelegenheid met het
groot publiek in betrekking te -komen. M. Ronse haalde als
voorbeeld aan de onderscheiding in den prijskamp voor het
maken der standbeelden van Breidel en de Coninc bekomen

door een jongeling van Aidoye, M. Bouquet, die de premie
van 3000 franks verwierf. Zonder dien prijskamp, zonder eene
tentoonstelling, ware het talent van M. Bouquet nooit in zoo
klaar daglicht gesteld geworden.
n Daarenboven, voegde er M. Ronse bij, gij weet allen, dat,
sinds de wet van 1sten juli 1879, de belgische kunstenaars veel
lijden. De werkhuizen van schilders en beeldhouwers worden
gesloten. Vele kunstenaars zijn gedwongen nijveraars, meubelfabrikanten, decoratieschilders te worden. Men doet niet meer
voor de kerken werken, omdat de giften der godvruchtige men.
schen eene andere bestemming ontvangen. Wij hebben gedacht
te Brugge nuttig werk te verrichen met tentoonstellingen in te
richten die van aard om de betreurensweerdige gevolgen van
die wet zooveel mogelijk tegen te gaan. i'
Ingevolge die redevoering wierd het hulpgeld toegestaan.
An. D.

WAAR ''i' VIIE.GEN WILT.

1.)c kotser komt in zijn Ircrndemouwen naaar
lapis, zegt men te Lichtervelde, van eengin Metser
die met een ijdele karre en zonder bakte naar
huis komt.

ti\'iedtijd,
Klaptijd;
SlijttiJd,
Verw ijttijd.
,

'Verschenen : Brug 's en trois jours, promen a -

des dans la Venise du Nord, par Ad. Duola;,
302 blz. met vijf kaarten iii koleur gedrukt en
menigvuldige printen buiten tekst. Prijs : 3 frank.
`,, In het nieuw muziekmagazijn van Cri ar-d Y7ietinck ei,

Cie Z,iiddandstraatte Brlr; ^gr, bij de Statie, kan men allerhande
vlaarsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe r.valr C;r oenai kgh evelt.
en der mij. liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano vil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want neen is er te trouw !Tediend aan gematigde prijzen. a
*** Vijf liederen, getoonzet door E. I .I..joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank niet titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,t Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverve geschilderd, naar den trant tier oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge . De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. I3ij is thans bezig niet een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. 1). I?.
blijft den Uitgever voorbehouden.

l toekdru 1 ;keri j A . I)E 7. (T ,rTERE-VA 1: EFSSCI TAVEK.
-

^?et óPab dec j'cflítttE affe aEerbage. £te uiteet woont in be
fflaVZ'aftraat, 2, te 15eugge.1001t6 1 op SooefJanb te 6¢taPen : Sooc
15efgenfanb 5 frank ; voor 6uitenfanben ben pofEpríjg ¢rBíj. (den
kan ín(ctjríjSen Bí af be 10oftmeefter6 's Canba.

Xc#ttienfte daar.

Crfbc 'onbag na Cínpen.
29 Itfi 1883.

r° 35•
IPER-TUINDAG.
IJ 't gene reeds in R. D. H. stond, in
de voorgaande jaren, en over eenige
weken, wil ik nu, ter gelegenheid van
de jubelfeesten, die Zondag, 5 Oegst, t'Iper beginnen, wat meer over den Tuindag, zijnen oorsprong en zijn oude geplogendheden drukken.
Meer nog daarover staat te lezen in het voortreffeli j k werk vanM. A lphonsVan den peerebooni,
dat getiteld is : Trtindab cl Noire Dame de
T1uinc, en een dik boekdeel uitmaakt, papier in
achten geplooid.
]Van onheugelijke tijden vereerde Iper de
Moeder Gods als Patroonesse. Reeds in 1377,
blijkens dC- Ipersche jaarboeken, plaatste men in
den gevel van de Malle, een bronzen Lievenvrouwenbeeld, dat aller kunstigst gemaakt was.
Op 8 Juni 1383 kwam een engelsch leger met
een groot getal Gentenaars vijf-en-zeventig
duist mannen sterk, Iper belegeren. De stad
en was toen nok; met geen muren omcingeld en
had niets anders als hagen of tuinen rondom de
vestingen. Van binnen was er niemand om de
stad te beschermen 't en zij haar eigen krijgsvolk,
de gilden en de burgerij, benevens een kleen Getal
ridders ter hulp gezonden door graat Lodewijk
van Male en door Karel VI, koning van Vrankrijk. De Iperlináen begonnen heel hunne hoop te
stellen op -hunne hemelsche Patroonesse en om
hare bescherming des te zekerder over hunne verdediging te trekken, beslooten zij dat binst men
bezig was den slag te leveren alle de ziekelijke,
gebrekkelijke, gekwetste lieden, de ouderlingen,

vrouwen en kinders in de kerken en bidplaatsen,
onafgebroken Maria door vereenigde smeekgebeden zouden te voet vallen. Hoe ruim en menigvuldig die kerken waren, wierden er menige
menschen bevonden die er niet in konden, dat
ze zoo opgepropt waren ; maar deze en lieten
niet, ten hunnent, voor een Lievenvrouwenbeeld
te bidden. Dank aan Maria's tusschenkomst,
bleef, tegen alle menschelijke hoop, de zegepraal aan de Iperlingen, op eenen dag aan Maria
toegewijd, te weten den zaterdag 8 Oegst 1383,
waarop het volgende jaarschrift:

Vlrglne seLeCta VICtrIX sIC Ypra
trIUMphat.
Ziet mijn iOe jaar,.blz. 28o, alsook: o Bcleg van
I re door dc E ngc iscize en Gc'ndtcnaars, tcnr jnrc
1383, door jan - :7. L ainbin, stads arclai 4vist.
I :;'t.r hj' Lambin en voneii, Tcmpcl stract. •
Daarenboven ziet Hisloire Jiilitaire de la ville

d' I J' c's par .. T%creccke. Gand, i mpri nzerie
T.'ai, Doossclacrc, 1.858. bl.:. 52
De gedachtenis van voorzeiden voorval staat
te zien op de schilderie van eenen onbekenden
meester, voortijds hangende ten Recolletten tot
in 1794, die nu in Sint-Maartenskerk hangt, in
de Sacrakapel. De lieden die door hunne gebeden zooveel medegewrocht hadden tot de verlossing hunner stad, stelden een Broederschap in
onder den naam van u Onser L iczvc Trouwe
.

GIi i l de van den blinden c rcupcl en cndc' arnic
lifederr. u Bij middel van giften door hen verkregen, lieten zij een Lievevrouwebeeld maken,
verbeeld staande in eenen tuin, hierdoor wil-
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lende beteekénen dat Maria voor Iper tot een
tuin of verdedigingshage gediend had; en hiervan
kont den naam van O. L. V.van Tuin. Dit zelfde
beeld,dathedendaags in Sint-Maartenskerk staat
op den autaar der zijdskapel al den rechteren
kant van. den choor, wierd geplaatst in de Recollettenkerk, en bleef er tot aan de Omwenteling.
Welhaast geschiedden er menigvuldige mirakels in die kerk. De kapel van O. L. V. van
Tuin hong. vol zilveren lampten en andere kostelijke verciersels ; zij stond onder de bewaking en
het gezag van het Magistraat en uit die reden
trof mtn er eenen offerblok aan, hetgeen anders
strijdend zoude -geweest zijn met de kloosterwet
der Recolletten. Daarenboven wierden er twee
der aanzienelijkste burgers der stad van wegens
het Magistraat aangesteld als bezorgers van den
autaar van O. L. V. van Tuin. Die autaar
wierd later hermaakt in marmer en zwarten
toetsteen, door Arnoldus Quellyn van Antwerpen en kostte twaalf duist guldens. Het dankbare Magistraat en volk, daarmede nog niet
voldaan richtten eene plechtige jaarlijksche
processie in, die eerst gehouden wierd op 8 Oegst
en later op den eersten Zondag der Oegstmaand
gesteld is.
In deze Processie, die vergezeld was door de
geestelijkheid, 't magistraat en 't volk, placht
het beeld van O. L. V. van Tuin gedregen te
worden door vier Recolletten ; op den Octaafdag
droegen de Paters nogmaals processie niet het
eerbiedweerdig beeld, vooraleer het op zijne gewone plaats weder te zetten.
In alle kerken zoo wereldlijke als kloosterlijke
van Iper, wordt op den eersten zondag van Oegst
gevierd or Solemnitas 8. Al. V. TIzzuiaruin uu onder
den ritus van eerste klas. Gansch liet officie is de
(,ommun1 B..31. V. uitgeweerd ' de lessen der
laatste nachtdeelen, waarin er nogtans geen het
minste woord gerept wordt van 0. L. V. van
Tuin ; immers daar zij getrokken zijn uit de heilige kerkvaders Bernardus en Augustinus.
Bij decreet van 2 Oegst 1867, heeft mijn doorluchtigste Heer Joannes J oseplius Faict, de feeste
van 0. L. V. van Tuin in 't kerkelijk officie bekrachtigd. Die feeste wordt dan, volgens gezeide
verordening gevierd, als voorname patroonfeest
van Iper, den eerstens zondag in de maand Oegst,
met octave, en volgens het Officium proprium
uitgegeven den i October 1776, door den hoogweerdigsten Heer de Wavrans, bisschop van
Iper. Op den octaafdag zijn de lessen van het
eerste nachtgedeelte dlc scriptu;w o:c-ztrrcnte;
;

deze van het tweede, uit S. Jan. Chrysostomus:

Dei Filius, van den vijfden dag in de octave van
de geboorte van O. L. V. ; deze van het derde
nachtgetijde uit den eerbiedw•eerdigen Beda,
Jfaginae Devotionis, gelijk op O. L. V. ter
Sneeuw. De misse begint met Salve, Sancta
garens, zoo op den feestdag zelf als op den octaafdag.
Bijna alle vijftig jaar kwamen prachtvolle jubelfeesten - de godvruchtigheid der Iperlingen
opwekken tot O. L. V. van 'Tuin. Eenige dier
feesten waren voornamentlijk merkweerdig, nainelijk het honderdjarig jubelfeest in 1483. De
toeloop van vreemdelingen was zoodanig groot
dat men verplicht was in de voorgeborchten der
stad tenten op te slaan, oni deze te kunnen herbergen die in de huizen geen plaats meer vonden.
Het aanschouwen dier tenten herinnerde het
kamp der Engelschmans en Gentenaars binst het
beleg in 1383. Binst de feeste gaf Sinte-Michielsgilde vertoogingen op een « schavot a dat op de
grootti markt voor het Onze-lieve-Vrouwengasthuis opgeslegen was. De rederijkkamers volgens
de heerschende kostumen, gaven hunne vertoogingen onder den blauwen hemel. De kamer
van Sinte-Anne dragende voor zinspreuk Rosieren 1Jwwt ;Tielodie, verbeeldde - voor de Halle de
Historie van Judith. De Gilde van O. L. V. van
Alsemberg, welkers leus was Door 'sgeest weldaden., zijn wij licht geladen, vertoogde de geschiedenis van David en Abigaël. De Gilde van
't Heilig Kruis speelde de dood van Sisara. Eindelijk de broeders der gilde van den Engel bewaarder gaven de verlossiiig der Joden door
Esther. Alle deze stukken zinspeelden op de
nacht en de bescherming der Patroonesse van
Iper, die eene eeuwe te vooreis de stad van hare
gezworene vijanden verlost had. Aartshertog
Maximiliaan, de echtgenoot van ? Iaria van Bourgonje, was zoo tevreden over hetgeen die verscheidene gilden gedaan hadden tijdens de Tuinfeesten, dat hij aan elkeene (lezer eene jonste of
gratificatie schonk van Honderd guldens.
Wat er gevierd van het beeld der Halle waarvan hooger, is mij onbekend. 'Poch in 1513 en
bestond het niet meer om de wille dat alsdan het
Magistraat een Lievenvrouivenbeeld in witten'
steen, boven den grootgin trap al buiten, tusschen
de twee poorten der Halle had gezet onder een
kunstrijk- gehemelte. Dit beeld wierd op 16 Oegst
1566 door de Geuzen omverre gesmeten, zooals
te lezen staat in 't ot Covt verliael van 't gonne

binnen dc stadt van Yprc cie dacr omtrent glie-
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triomfwagen gereden, voortgetrokken door eene
bende van zestig goddelooze meisjes, waarop,
onder een bloemenkrans, een ontuchtig vrouwspersoon te zien was. Deze wagen wierd opgevolgd door duizende menschen die klappend en
lachend gingen. Als ik, zegt Thomas De
Raeve, liggende uit mync .venster om die scllan-

passeerd is de religie aengaende t' zydert 7nny
i 566 tot omtrent half Ougst i 567. u Dit boekske
wierd in T 8q.4 te Brugge herdrukt doch het is
allerzeldzaamst om de wille dat men* er slechts
veertien afdruksels van getrokken heeft.
Ten jare 1 578, op den eersten zondag der
Oegstmaand wezende het Tuinfeest, zegt Thomas De Raeve, hebben de ketters binnen de
stad Iper geradig gevonden eene generale Processie te doen rondom de stad, tot spot van God
en der gebenedijde Moeder 7csu, en tot spijt van
de goede katholijken. Zij hebben dus op Tuinavond doen uittrommelen, dat men 'sanderdags
ten negen uren 's nuchtens eene generale Processie rondom de stad zou gedregen hebben op de
wijze der Papisten. De Tuindagveschenen zijnde
de inwoners der stad, waren uitgelaten om deze
nieuwe processie te zien. Deze bespottelijke processie was vergaderd op de Halle en in plaats van
het klokkengeluid, wierd er langzaam getromméld ' door alle de tamboers van het garnisoen.
De eerste die uit de Halle getreden kwam was
een geus in priestergewaad, dragende in zijne
handen eenen schoonen standaard der confrerie
van de Alderheiligste Drijvuldigheid, welke uit
.Sint-Pieterskerk geroofd was. Deze was gevolgd
van een groot deel vrouwvolk, gekleed in nonnen
van verschillende orders en rondom behangen
met bellen, welke gingen al dansende en huppelende bij de klank eener fluit. Daarna volgde
renen geus met een kruis, waaraan in plaats van
een Christusbeeld een net hong met eene levende
kat erin : al den eenen kant van het dweershout
hong eenen bezem en aan den anderen eene halkbaarde, welk versiersel diende ons spotsla ij s
een Recolletten Processiekruis te verbeelden.
Daarna kwam opgestapt eene groote scimamtelc)oze bende verkleed in Paters. Sommige droegen paternosters gemaakt van uitgeblazene fiers,
oranjeappels en konkommers. Andere geuzen
gingen gewapend met keuvels en sabels of
speelden op fluiten en violen. Dan zag men er
die verkleed waren in priesters, dragende in de
rechterhand eene lancie in plaats van flambeculven. Te midden droeg men eene tafel, waarop
dat er gebrokene beelden van Heiligen lagen en
rondom gingen er vier en twintig vrouwspersoonen
niet bloemen gekroond en twintig andere kivamen achter, in de onzedigste gedaanten. Vervolgens kwamen er aan met koorkappen, kasuivels
en tunicellen gekleed, dragende in hunne hand
g roote boeken uit dewelke zij de geusche psalmen
zongen. Eindelinge kwam er eene soorte van
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dalezrse Processie te zien, dezen wagen zag aenkonzen, ik wierd zoodazaig ontsteld als of ik met
de koortsen geplaegd was, en daerom trok ik my
in niet uitnemende bcsclzacmndlzeid en overgroote
droefheid in inyn gemoed en ik heb alsdan God
gebeden, dat lid' zoude believen deze goddelooze
ketters, sclzandelykc geuzen cu duivelsclic benden
te straffen, dewelke zoo den spot hielden met de
ceremonien van onze Moeder de H. Kerk, en ik
wensc/ate dat de almogende hand Gods ons zoude
1 willen verlossen van datboos en goddeloos kettersgcs iris. Dc abominabclE en duivelse/ze Processie
e.n was geen kwartier ucrs voor inyzte deur gepassccrd, of ,;iet aeustonds was de zonne die te
voren zoo schoon helder klacrsclaynende was, ozrvoorziczls met zwarte en duistere wolken overtrokken, en liet begon Zoo scltroomclyk te weerlichten, donderen en bliksemen alsook begon zoo
straf en geweldig met 'ene slagvlage te regenen,
eiat men zoude gczeid hebben, dat de wereld door
't onweder ,.,oude gescheurd en door liet water
zonde vcrgaen hebben, lacrdoor dat deze goddeboze Processie van malkaer vlugte.

1

Wat in i6o9 en volgende jaren gedaan wierd,
ter herstelling der devotie, heb ik uiteen gedaan
in mijn I Xstc j aar, op den eersten zondag in Oegst.
In 1792, hebben de Franschen liet Lievenvrouwenbeeld alsook de twaalf beelden der Hertogen van Burgondien, van de Halle gesmeten.
In 1854, dank aan den Iperschen gemeente
raad, wierden er nieuwe beelden geplaatst in
den gevel der Halle. Deze zijn naar de oude gemaakt, en hunne uitvoering wierd toevertrouwd
aan den brusselschen beeldhouwer Puyenbroeck.
Alstoen was burgmeester Mijnheer Baron van
der Stichele de Maubus en eerste schepen Mijnlieer Alfons Vandenpeereboom, thans Staatsminister, die nu zoo vele voor O. L. V. van
Tuin doet. I)e inhulding van het O. L. V. beeld
had plaats op woensdag 9 Oegst i 854, en geschiedde met buitengemeene plechtigheid.'sNamiddag ten drie'n begon de stoet te vereenigen
op de Leet, voor Sint-Maartenskerk. Hij bestond
uit drie deden. De burgerlijke stoet was samengesteld uit vijf-honderd e 'en-en-tachtig persoonen. Men zag er alle de oude stadsambachten
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en gilden verbeeld en alle de Hertogen - en
Hertoginnen wier beelden stonden om - ingehuldigd te worden, reeden er te peerd allerprachtigst
gekleed.. Ziet hier hunne namen :
Philippus de Stoute en Machriete van Male,
Jan zonder Vrees en Machriete van Beieren,
Philip de Goede en Isabella van Portugaal,
Karel de Vermetele en Maria van York,
Maximiliaan van Oostenrijk en Maria , van
Bourgonje,
Philip de Schoone en Johanna van Arragon.
Het tweede deel van den stoet, behelzende
vier-honderd negen-en-dertig kinders behoorende aan het geestelijk collegie van Sint-Vincentius, aan het stadscollegie, deweezenschool,SinteElizabethsweezenhuis en aan het gesticht der
heilige Familie. Het collegie van Sint-Vincentius
verbeeldde het leven van zijnen patroon in zes
groepen : sint Vincentius, schaapherder, onderwijzer, gewond en gevangen, slaaf, zendeling;
sint Vincentius en de vondelingen; sint Vincentius in de glorie.
Het derde en voornaamste deel van den stoet
was geestelijk en bestond uit -es-houderd zes-entwintig persoonen. Elke parochie had er hare
verbeeldingen in. Men bemerkte bijzonderlijk
in de afdeeling van Sint-Maartenskerk eenen
groep verbeeldende eene processie van O. L. V.
van Tuin in de 17c eeuw, voorgesteld door de
heeren leerlingen van het stadscollegie. Het
beeld van O. L. V. van Tuin wierd in den stoet
gedregen omringd met verscheide groepen,
vanen en banieren voorstellende de voornaamste
voorvallen van het beleg van 1383. Eindelinge
kwamen de eerweerde Paters Carmeliten Discalsen en de gansche geestelijkheid aan haar
hoofd hebbende, wijlend mijnen doorluchtigsten
Heer Johannes -Baptista Malou. De stoet gekomen zijnde op de Groote Markt, beklom Zijne
Hoogweerdigheid het verhoog dat opgetimmerd
was voor het belfroot en wijdde, volgens de
kerkelijke voorschriften, het nieuw beeld der
Patroonesse van stad. .dan niemand kon deze
eer beter te beurt vallen als aan dezen zoo hoogst
verdienstrijken kerkvoogd, ingezien zijne hoedanigheid van Iperling. Ziet u Descri ptiora des

Fétes et Céréinonies religieuses célébrécs a l'occasion de la Restauratiou dc l'I7nage de 2Votre
Dame de Tliuine, Patronuc dc la villc d' Ypres
et des statues des Ducs tic Bourgogne reelacés
dans la façade des Hal/es à Ypres le 9 ao72t i 854.
Ypres, Imprimerie de Lambin, lis, Rue au
Beurre, 1854. G. E.

In mijn jaargang van 1874, heb ik op blz. 292
een opschrift gedrukt, dat in eene koperplate
gesteken is en 'k heb er den uitleg bijgevoegd.
Dit opschrift wierd gesteken in 't jaar 1609.
'k Heb hier nog eene rare printe van 1683,
derde jubeljaar, waarvan ik ongelukkiglijk de
koperets niet en hebbe, anders drukte ik die plate
hier over in R. D. H . Zij is zeer gebrekkig als
kunstwerk; maar men ziet er het volgende op:
Tendenuit staat de Halle, waarboven, langs
beide zijde, een engel met een wapenschild
waarop de gekroonde M staat. Te midden de
markt staat een torre. Dit verheven stuk bekroond met een bazuinenden engel, was gesloten
met dubbele deure ; maar hier staat ze open. Immers, als de processie voorbijkwam, luikten de
poorten open, en men zag eene jonge maagd,
met engelen omringd, die bij middel van een
mekaniek dat in den torre gedoken zat, opvaarde tot in de wolken, die in de bovenruimte der
torre geschilderd waren. Zoo verbeeldde men de
Hemelvaar van Maria. Op de Markt ziet men
den grooten reus staan, en eene hoeveelheid
toejuichend volk. Al onder is er te lezen : MARIA
IS OPGHENOMEN IN DEN REMEI., \VILT ONS

-Wat ik zou gelooven over de jubel feeste - van
1783 en weet ik niet : immers 't programma
schijnt nog al prachtig; maar ik heb hier eene
beschrijving die anders spreekt.
De Indicateur van Gent drukte in zijn numero
3, van 19 Juli 1783, de volgende beschrijving van
de feeste te vege, die uit Iper toegezonden was.
Daar zal alhier op den eersten zondag van
Oegst, en de volgende dagen, wezende Iper
Tuindagfeeste, gevierd worden een jubileie,
wegens het ontzetten van deze stad door de
rebellen ten jare 1383 belegerd. De zondag
's nuchtens ten 9 ure, zal eene solcmneele processie gedaan worden rondom de stad, -waarin
zal omgedragen worden het weerde beeld van
O. L. V. als beschermster van deze stad, en de
toevlucht van alle deszelfs inwoonders, vergezeld
niet aleen van een menigte maagdekens met vercierde brandende keersen, maar van alle de
ambachten, clergé, gilden, praalwagens en opgevolgd door snij nheeren van het magistraat,
geestelijk hof en een detachement van het regiment van Ligne met het muziek.
Des namiddags en volgende dagen zal er gedaan worden Bene processie van triomphe, alwaar
HELPEN OPDER AERDEN.
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zullen wezen alle de gilden niet mosketten en
met muziek, op het prachtigste opgetooid. De
gilde van den H. ridder Sebastiaan zal geleiden
Benen walviscli van uitnemende grootte vlottende
in hetwater, 't welk hy door de neus zal spouwen
als eene fonteine ; zullende voortgetrokken worden van twee felle tritons, ook water spouwende.
De bilde van de H. maged Barbara ook op
liet prachtigste in groen uniforme, zal geleiden
Benen reus van uitnemende hoogte, makende
diversche bewegingen met zijn lichaam en opgevolgd door verscheidene kemelen, enz.
Degene van den EI. Michail insgelijks in uniforme, zal geleiden eenen wonderbaren hellewagen door z**n oudheid en kunstigheid geacht
voor een merkelijk stuk, vercierd' en opgetooid
volgens deszelfs hoedanigheid.
De ambachten zullen geleiden eersen kostelijken praalwagen, vercierd met boeren, boerinnen,
herders en herderinnen, vertoonende de gewassen en producten van 't land.
l enc bende burgers-krijgsvolk zal geleiden
Benen nieuwen en kostelijken wagen, waarop
verbeeld zal worden de H. Maged Maria gezeten
in eenen tuin van glorie en majesteit, omringd
van differente cherubinen beschermende de
maagd van Iper, steunende op eenen leeuw;
nevens haar eene fama met het vaandel van
Iper; voor op den wagen twee fanza's niet blazende trompetten, verbeeldende met 't aanhangende blasoen de gebeurtenisse van 't ontzetten
van de stad door de rebellen.
Alle de studenten in uniforme zullen geleiden
Benen anderen wagen, verbeeldende liet huis van
Oostenrijk in alle zijne deden.
Verscheide andere personagien zullen eindelinge geleiden eenen anderen praalwagen verbeeldende de triomphe 'der Kerke ; de hope en
de liefde zijdelings gezeten op twee peerden,
zullen dezen wagen onder andere zinnebeelden
geleiden.
Geheel de stad zal op eetre kostbare wijze,
zoo aan de huizen als aan straten met trioiiipliebogen vercierd worden.
Het stadhuis, fonteine, bisschoppelijk paleis
en andere groote gebouwen zullen des avonds op
Bene verrukkeiide wijze verlicht worden, niet
glazen in ' verscheide coleuren, lampioens en
lantecrnen.
De markten en bijzonderste straten zullen
niet sparren beplant, in groene arcaden afgezet
en insgelijks verlicht worden.
Binnen de weke, zullen er zilveren prijzen te
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winnen zijn door de respective gilden, en daar
zal een kostelijk festin op de lakenhalle gegeven
worden.
Eindelinge, zullen er gedurende deze j ubelfeest
dagelijks gratuite concers, ballen, redouten en
allerlei vermakelijkheden gegeven worden, zoo
voor de in voonders als vreemdelingen, voor
welke laatste alle mogelijke omzichtigheid en
achting in diergelijke omstandigheden gebruikelijk zal genomen worden.
Aldusluidde liet feestprogramma en de oproep
gedaan in den Tiidicatc ur Van Gent.
De hellewagen, hooger in de feestschikking
gemeld, schijnt geholpen te hebben om de feeste
te doen mislukken. Ziet hier immers 't gene ik
leze in 't verhaal van een ooggetuige, den pastor
van Rousbrugge, in dien tijd, dat nooit gedrukt en
wierd en waarvan ik slechts de spellin g verfrissche.
Den derden Augusti, schrijft hij, was het tot
Iper de vierhonderdjarige jubilé van onze lieve
Vrouwe van Tuine. De toeloop van volk langs
alle kanten was onmatig. Den zaterdag te vooren
passeerden te Rousbrugge meer dan vijftig koeten en cheesen ; 's avonds en den volgenden
nacht was het als eene gedurige processie van
menschen die derwaarts gingen. Den zondag
'S nuclitends ten 5, 6, en 7 uren, zag men hier
geheele reken rijtuigen staan. De Ipersclhe uu conduite u kwam te Rousbrugge ten r i ure in, en
vertrok ten twaalven. Maar zij zijn al onvoldaan
wedergekeerd. De Duinkerkenaars, Gentenaars
vloekten als grenadiers dat zij zooveel moeite
en kost gedaan hadden om zoo eene vodderie
te gaan zien. Inderdaad de illuminatie uitgeno.
men, was al het ander- liet gezicht niet weerd.
Daar waren maar drie triumphewagens, die de
Duinkerkenaars « Caretten is noemden. Ook
hadden zij te late begost; den til juli was liet
maar vergaderinge om te weten wat dat zij zouden doen ; en, waneer zij begosten, heerschte
er groote oneenigheid tusscllen de stad en den
bisschop ; deze niet willende dat de I Ielle omging, en liet gemeente begerende het oud gebruik
te hebben. De Bisschop verstond zijn hoofd uit
te werken en schreef naar het Gouvernement en
den Zon kwam verbod van Brussel van de Helle
om te doen gaan. Me-li kan 't gemeente niet ongestraft tergen ; geheel Iper was terstond in
roere ; men zeide dat de Bisschop de Helle niet
en wilde, omdat hij er vreesde eens te moeten
ingaan ; dat de darren over die vertooilinge
zouden verschrikken. Men maakte bij nachte zocdanig geraas voor liet Bisdom dat de I3is: cliop,

Rond den Heerd

278

als het was omtrent vier uren

vreezende voor zijn leven, hem dede waken. Men
de deuren van zijn paleis de allerlee lijkste schimpschriften ofte pasquillen, in ' t
vlaamsch, fransch en latijn ; dat er negen honderd
aleis te plunteren, indien
bereid waren om zijn p aleis
hij de Helle niet en liet ommegaan .
De vrouwe van den'Toogd wvier d geinjurieerd
.
op strate, en de steerten van hare tufte afge-trokken. Haar man, ziende die op gisting, reed
naar Brussel ; maar geen commissie hebbende
van 't magistraat, moeste hij vederkeeren om
eene te halen, dewelke hij gekregen hebbende,
reed nog eens naar die stad, en kwant af met
eenen commissaris van Brussel om de Helle te
overzien, waarna zij mocht nieelegaan in de

p lakte o

of ied laeter naer den noen
met het openen der deuren

p

om sint Donatus lof te doen (Bis'.

III'
Dezen heer naer zyn gebeden

en aenroepen van Gods geest
zoo hy in zyn stoel wilt treden
w oord zeer wonderlyck bevreest,
want hy vind een paksken leggen
zeer nauwkeurig toegedaen
W el ! roept hy wat wilt dit zeggen
koster ! koster ! Raesch komt aen (Bis).

'

iv.

,

Ziet.... maer voor wy het ontbinden
gaet en zoek rondom de kerk,

om nog andere te vinden

E>rocessie.

tot getuygen van dit werk,
want wie weet wat 't mag i^edieden
en wy zyn hier alleen,
daer om zoekt nog ander lieden
w ant dit is ieds ongemeen (Bis ; .

De Pastor van Rous brugge voegt daar nog
t. ,
t een en 't ander in, zegt dat er v' ce l tr.aim. die1 en
w aren op de feeste, dat 'ele persoenen hunnen
monters en geld gestolen «derden, dat eetil-are
en drank uiterlijk diere varen, zoo dat eene
schelle hespe iG stuivers ging. Ook moesten er
vele lieden onder de 1-1 alle en elder s op stratt:
slapen .
,

V.
Cycli ! ! hoe stonden zy verslaegcn
als zy openden den vond
en 't Beeld van Maria zaegen
flat daer in te vinden stond,
't beeld, dat al vyf houder jaeren
van de borgers dezer stad,
in al hunne lot gevaeren
w'orcl aenzien als enen schat (Bis,.

Als het beeld v an 0. L. V. van Tuin weder
te voorschijn kwam, na den Fr ansclien tijd ,
1vlerd het volgend stuk verzen daarover gedrukt.

-

VI.

HEE' I í I;1 LIG 13EEL1)
VAN

Aeustoncls word de schel getrokken,
en liet vliegende geluyd,
of oecoorcl der groote klokken,
I;reycl die lieve waerheyd uyt......
Swacrte, witte, blonde, bruyne
Ryk, arm, oud en jonge zien
Roepen : Onze lieve «Trouwe van Thuyne
is gevonden en te zien ! (mis;.

t

ONZE LTEVE \'ROUWE VAN THUYNE 3
.

PATRONESSE

I)E R

5['A l)

V PR ,

1 "DDR' nee, egt geert in de kc'1'I't' der I'1'. J%c.'CO1lc 'Í, g^.eS te /
^,
ten, gc vvondc.
n en c^,OO? als 1111tteer,c,e, ren
111 de paroc/t ale kerk van suite J[ac7'Ícn

VII.
Men zag
^ vele traenen leken ,
ziet wat dat de liefde doet,
en met volle monden spreken
o Maria weest gegroet.....
Naer het lof is't Beeld gedraegen
met veel vreugd rondom de kerk
en 't was iderens behaegen
ielers Benig oogemerk (Bis).

op [1rC11 17 j^llll l!S I $07.
Sten iue :

'e Mae .,r,is n'nil

!1L' / . / r.

T.
op ! op Christen Vprelingen
schept met my een nieuwen geest :
Laet ons uyt' er herten zingen
op ons nieuw Thuyndag feest !
Iioe ons moeders beeld verdwenen,
.op den revolutie dag,
der naend july is verschenen,
blyder uer men nimmer zag (lá i.; ).
Er.
Den Heer Pastoor olie alvooren
t
was naer zyn stoel Qevraegt
om te gaen een bichte hooren
heeft gevonden 't beeld der Naegel,

VIII.

II
I
1
1
s

Dan heeft men het beeld gedraegen
op den altaer in een Thuyn.
Schept dan Ypre een nieuw leven
' , • • teekt het vreugd -bazuyn i
^lt^.s
Bid Maria om den vrede
voor den algemeynen staet
egt (lat zy van deze stede
A1tyd zy den toeverlaat (Bis).
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Deze verzen, die niet veel poëtische weerde
hebben, zijn toch 't bewaren weerd : zij bevatten immers een historisch verhaal. Zij vierden
geschreven door Pater Maccage, den laatsten
prior van 't klooster der Recoletten van Iper,
die verscheidene werken geschreven heeft en
gedrukt. Zijn leven staat in de levensbeschrijvingen der merkweerdige mannen van West-Vlaanderen. Hij bewaarde tot zijne dood de archiven
en de zegels van zijn klooster, die nu in de handen zijn van een Iperling die zeer ervaren is in
de geschiedenis zijner stad, en er groot nut uit
getrokken heeft in zijne menigvuldige werken.

In 't jaar 1833 vierde men nogmaals een jubelfeeste; en M. Johannes Lambin, archivaris van
Iper, zegt men, schreef alsdan liet volgende
gedicht, dat toch geteekend is L....., van Iper.
op het Jitbeijdest van 0. L. 1' van 7fTLTl:ti'gevierd te Yperen
ier 1833.
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Reeds tweeniael had nu de zilverblanke nael,
By 't kraekend oorlogsvuer, haer wijden circel rond gegaen,
Wanneer de faem vloog door de opgemeten lucht;
Met haer trompet rolt dit aangenaeln gerucht;
Hoopt, Yperlingen, hoopt, gij dappere burgery,
Het heir der wakkre Franschen komt u helpen, t' is, nabij 1 .
Den aftopt klinkt ; onze Tuinstad is ontzet
Haer schatten, haeren handel, haer bevolking zyn gered,
Het zwak geslachte, de gryzaerds en de jeugd
Mengen hun blydschap met hun reddren vreugd;
Om dit gezegend lot dankt elk, zooveel hy hoogt,
Den God der legerschaeren die de bange traenen droogt.
Maer, medelydencl, heeft de Onbevlekte Maegd
De stad en haere inwooners bygestaen en oinderschr wgd
Elk een aenriep haere hulp, haer tuschenspraek,
En vond in haer eerre toevlugt, eene
EK:
Als eene Debbora zy streed en overwon,
En deed dus al wat ooyt ons lappre mansschap renschen kon.
De erkentenis rigt haer een beeld en altaer op a
Waerin elks heilgen eerbied, ieders godsvrucht ryst teel top;
Men blaest alomme de schelle lofbazuin,
En Maria word den schild van onzen TUIN,
Ja, wy doen, overluid deze belydenis:
Dat ze onze stad verlost heeft en onze beschermster

Door tweedrag dreunde 't gewelf der rooms he kerk
Der volkren haet en afgunst gloeiden even =tyf en -sterk
1)en vlaeming en den Brit en Ttaliaen
Bleven getrouw onderworpen aen li rbaen
Die 't weetziek ALBIONT, den trotsehen Fransen ten spyt,
Met kracht en klein van recu ? en goud ac.^inoedigde ten stryd.

Gy won door uwe daeden eenen onsteriyken roem.
Aenveerd de hulde van 't dankbaer nageslacht,
Dat uwen eernaem ryze uit der eeuwen nacht,
Hy is en blyve altoos een lauwer om uwe kruin,
Gelyk Maria blyve de beschermster van- ons TTI- .

't Volk ziet der Britten en muitelingen vaen
Op zijne spitse torens als een zegeteeken staen.
Hun razernye ontvlamt en het kryasgerucht
ontvolkt de steden en dorpen door de vlucht
Zy laeten achter zich maer vuer en asdi eu pitvis
Ion vallen eensklaps woedende op unzcn sterl;gzv°lochteu 'I'Uv .

Juicht, Yperlingen, juicht met eenen blyden geest
Verheft met tromp e n snaeren deze Tuinsche jubelfeest
Vangt zangen aen van erkentenis en lof
Tooit, geen geval gaf ii toch een ryker stof.
Zingt Maria ter eer, Dryst uwen valren moed
Dus zal elkeen ontwaercn flat ge aen uwen pligt voldot.

Strydbaere v adren, wie ik t r otsch helden noem

I:...... vang Tere.

Nauu•elyksch vas voze steden aagt gevormd s,
Wanneer aen alle zyden VI'RE vreeslyk vierd l estormd.

.Schichten en ballen doorkruissen wyk. eu straet,
Der hurgren tegenstand kent noch pad noch maet
Geen aenval baert hun angst, wie vroom is kent geen schrik,
Neen hunne strydbaerheid beklyft en groeit eik oogeni.)lik.

En liiermec^ sluit ik dien te reeds langen artikel,
mijn lezers verzoeken die willen meer weten wegens Onze Lieve Vrouwe van 'Puin, liet .werk
van \I. A.lpllOns VTandenpcerebooin te lezen.
.\l). 1).

In het vooruitzigt van winst en zegcnprael
1Terhaelcde 's vijands leger zijn bestormen nie ignlacl

Maer vruchteloos, dier onze burgery, vol moed,
Zich baedde telkens in des belegeraers bloed,
Hem schandelyk wyken deed en uit zijn schansen jt eg,
Of krygsgevatngen maekt of zegenvicrende versloeg.

1. Paus Ur banus VI.
2. Redens.
3. De Engelsche en •de Gentenaers k vamen voor Iper

den S Juni 1385, ten getalle van uwen-en-dertr, ditist man;ieu,
by dewelke later nog twee duist Gentenaers kwallen.

1. Reeds was Yperen twee naenden belegerd als de Franschen in Artois kwallen met inzicht om (le stad te ontzetten.
2. De belegeracrs dit vernemende, verlaten de stad, in den
nacht van zaterdag 8 Oegst 1383.
3. In de kerk der Recoletten, wierd er een Liev► evrou«•eii
beeld opgericht, stance in eenen tuin of doorvlochtene halte
en Maria wierd van dan af te Iper vereerd onder den titel
van 0. L. V. van TUIN.

i•
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Gij allen blijde Engelen
Komt hier eene kroone strenglen
Om dees mijn arme hertewoon.
Komt gij allen, Cherubinen
Legt mijn herte vol robinen
Die den Heer in de ooge schijnen
Den Heer uit d'hooge Hemelwoon!
Ja, maakt dat mijn herte
\\Teze zonder pijn of smerte
Voor die komen bin er in woon.
Gij ontelbre Seraphinenscharen
Komt al met uw' gouden snaren
In dit hert dat moet bewaren
Saam den Geest, den \'ader en den Zoon.
En dat in dat Verte vrij van zonden
Een zoete balsem zij gezonden
\ (or de roodgekleurde wonden
Van cl:e •;r gin komen woon.
í.) Engeienn, wilt zelf bereiden
I)e;; mijn arm hertewoon
En er j uible ►n{:i 1)in geleiden
Saam dril Gec;t, den Vader en den Zoon.

De lelie blonk zoo blank,
Haar geur die was zoo zoet,
De frische wijngaardrank
Weérhield den harden zonnegloed!
Mijn hert, eilaas! zonk weg in droevige gedachten
\Vijl boom en blad al in den blauwen Hemel
[lachten !
't Leven ! \Vat is 't leven?
\Vat zou ik liever zweven
Eenen stond
Ter- van aardschee grond
In de hooge blauwe kringen
En den voet der Hemellingen
Kussen, dan hier in dit tranendal
't H ot eren 't Mij dste feestgeschal!

Des avonds als de windjes vieren
Het komen van de koelte en zwieren
Al door de kroon der populieren
Die op hun blaadjes lierelieren
Den frisschen asem van den avond ; ... .
Hoe zoete is toch en hertelavond
't Gezang ook van een kindrenchoor
Die zingen Tantum E?-go, voor
Den autaar van wie dag en nacht
Door 't willend woord op aarde bracht!

Zoeter is 't dan 't zoetste windje
Zoeter dan de zoetste honing
Als de Fleer de opperkoning
Speelt 01) 't Herte van een kindje!

Hoe Zoete en zingt de leeu«•rik niet
Hoe zacht en ruischt het beekski: niet.
Hoe lief cn trilt het bladja niet,
Hoe blinkt de zon in 't westen niet,
Als God 'den menseh zijn gratie biedt
Fn 's nienschens oog noch oore niet
Maar zijne ziele en hoort en ziet!
[1.0.

`Tersclienen : B rng c•s en trois jours, promenades dans la Venise du Nor, par Ad. truclos,
302 blz. met vijf kaarten in koleur gedrukt en
menigvuldige printen buiten tekst. Prijs : 3 frank.
**,r In het nieuw rr.aziel%magazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugka, bij de Statie, kan neen allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sacfie van Groenjnglievelt
en der vijfliederen zijn daar te koop.
ie eene - goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
Wie
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
** Vijf liederen, getoonzet door E. 1T. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en

o gij lieflijk stralend ding

verwwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.

:Dat door de zwarte boomen blinkt
0 kom neder
0-kom neder
En vertel mij, schittrende Hemelblomme,
Wat er gaat in d' Hemelen omme!
Des avonds als de klokke klinkt
En door de breede velden zingt;
Des avonds als de zunne zinkt
1 ,n vierrood door de blaren blinkt

**, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverve geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kluiswegen van 't Pensionnaat van Avelglbein en
van de zusters van den I3. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. ITij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.

{

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R.
blijft den Uitgever voorbehouden.

n. H.

Boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

J^et 6fab SecjctítnE aePe 'aEecbag¢. £e uiteer woont in be
fflariaftraat, 2 , te Zraaac. cíia, op Sooeqanb te Betaferi : 800e
?$efgenPanb 5 franc: ; Soor 6uitenfanben ben pofEpríjs' er8íj. (den
kan ín fcfjríJSen Bí af be i,tofEmeefterg 's Fanbs.

Xffittienfte 3aav.
12° 36.

I)AGKLAI'1.'Ek.

WAALDFE zondag na Cinxen, vijfde
dag in Oegst. Evangelie van den
goeden Sainaritaan, ziet sint Lukas
zijn tiende hoofdstuk. Feeste van Onze Vrouwe
ter Sneeuw. Men was zooveel te meer verwonderd dat de heilige maagd te Roomen
de plaatse waar zij wilde eene kerke gebouwd
hebben, die sint Maria de Meerdere wierd,
met sneeuw bedekte dat men in oegst was, en
dat het daar nog veel min als hier gewend is te
sneeuwen alsdan. Zoo weinig sneeuwgetijde is
het den 5 oegst dat men te midden in de hondsdagen is, waarvan dat er staat in den almanach
dat zij beginnen den 21 juli om den 21 augusti
te eindigen. 't Is nu dat de honden, te Brugge,
eenen muilband aan hebben, volgens 't reglement, maar niet niet der daad, want de policie
en pleegt daar niet achter te kijken, al wordt ze

daarover zelfs nog verwittigd ; cii alle dage heeft
men de gelegenheid gebeten te worden van
de melkhonden, als men maar wilt de goedheid
hebben langs de Bouveriestraat, Smedestraat of
Ezelstraat, 's nuchtens vroeg te gaan wandelen.
Dat doet mij peizen dat men dikwijls klaagt
dat er zoovele honden in Brugge zijn en dat de
Mondslagers zoo leeg geworden zijn. 't Wvas nog
een ander . paar mauwen, eertijds, van 't getal
honden : maar de hondeslagers waren werkzaam
en neerstig ook. Ziet eens hoe Cornelis Hurtecam het lastig had in zijnen tijd. De rekeningen van de stad Brugge, op 't einde der jaren
1400 zullen 't ons wijs maken.

(waaffbc onbag na On cn.
5 ec ft 1883.

1 Item betaelt Cornelis Hurtecam ende zinen
medeghesellen ter causen van iiij ". c. iiij ax. xvj
honden by hemlieden ghesleghen, binnen xvj
weken tijdt achter dese stede als blijckt biden
kerven van den deken van den handscoe werkers
die de velle vanden voorseiden honden ghehad
hebben, eenen ingelsche van elcken sticke, komt
v Ib. xvj s. vij d.
Dat was toch wel gewrocht, in den tijd van i6
weken, 4,196 honden geslegen.
Hebt gij bemerkt hoe de deken der handschoemakers daar tusschenkomt, en hoe hij de vellen
koopt, aan zooveel 't stuk, om handschoen van
te maken.
Verder staat Gillis Hurtecamp aangeteekend.
Deze heeft met zijn gezellen, die hier 'bij hunnen
name van hondslabers genoemd worden, in tien
Breken en twee dagen, 2,496 honden geslegen:
N Item betaelt Gillis Hurtecamp ende zinen
medeghesellen Bondslagers, ter causen van ij m.
iiij e. iiij xvj Bonden bi hem lieden gesleghen,
binnen x weken ende ij daghen tij ts, eenen ingelsclle vanden stick, comt iij lb. ix s. iiij d. g.
De hondslaáers en deden de honden niet mede,
maar ze sloegen ze op strate kapot, daar waar
ze gevonden «nierden. Dat en was van 't properste
niet. I\Iaar als ze uitgingen, de Karreman volgde,
en hij vergaderde achter stad al de honden die
geslegen lagen, en voerde ze buiten stad ter
plaatse waar zij moesten gevlaan worden, ten
oorboore der handschoenwerkers.
o Item betaelt den carreman van alle den
voorseide honden daghelicx te.haelne ende te gaderne achter de stede daar zij gheslebhen laghen,
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en die te voerene buuten daer zij ghevlegen worden. xx S. gr. Comt al iiij ib. ix s. iiij d. u
Weet er mij iemand te zeggen waar men die
honden voerde buiten stad ? Daar moet wel
vers entwat daarover te vinden zijn.
De liorideslagers waren dan nog mannen die
met eere mochten op strate komen. Immers zij
hadden een kenteeken, eene kolve zeker, waarop 't wapen der stad geschilderd was. Dit weten
wij ook uit stads rekeningen.
u Item betaelt Janne vander Leye, schildere,
van viij schildekins te makene vander stede viapene die de hondslaghers droughen, ij s. vj d. g.
val. xxx s. u
En nu dat wij van honden spreken, wist gij,
lezers en lezeressen, dat de religieusen van sintJans Hospitaal eenen beer kweekten ? En 't was
dan nog een die bijten kon, immers in de rekening van 't Hospitaal over 't jaar 1402 staat er:
n Betaelt aan meester Joos, den Surgien, van
dat hi eenen wive ghenas, die ghequets was van
onsen beer. x lb. xvj s. v
Maar met al die rare oude dingen 'zou ik wel
vergeten de dagen te klappen van den almanach.
Dus : Maandag, 6 Augusti, Ons Heeren transfiguratie. Dijsendag, 7. Sint Cajetanus de
Thiennes, sterft i 547. Sint Donatus, patroon tegen donder en bliksem. Woensdag. 8. Sint
Syriacus en gezellen, martelaars, 't jaar 303.
Donderdag, 9, Sint Romanus, martelaar, 't jaar
258. Vrijdag, io. Sint Laurentius, diaken en
martelaar, patroon van Rotterdam, waar de
Roomsche dezen dag als zondag moeten vieren.
In 't overige van Holland wordt sint Laureinsdag geteld onder de +' dagen van devotie, uu dat
is waarop men blijft, uit devotie, misse hooren,
al en is men niet meer gehouden daartoe. 't Is
Zadus gelijk onze u afgestelde misdagen.
terdag, i i. Sint Tiburtius, martelaar, 't jaar 286.
Sinte Susanna. Sterfdag, 't jaar 1567, van den
heiligen Franciscus de Sales, Bisschop van Geneven. AD. D.

ie-

N
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WINTERSCHI AVONDSTON1.)EN.
XII.
IIET RECHT VAN EIGENDOM.

Vervolg van bladzijde 241.
K beken dat het niet zonder eene

zeker vreeze is, dat ik den titel van
dit hoofdstuk geschreven -heb.

Hij belooft vele, zoovele dat ik word te twijfelen of hij zijn woord zal houden.
Maar de lezers zullen wel de goedheid hebben,
mij te helpen, en ik verzeker hun dat er mij niets
aangenamer zou kunnen zijn als, hier bijzonderlijk, geholpen te zijn.
Men zou zoovele kunnen schrijven op den
eigendom, dat men waarlijk niet en weet hoe er
aan beginnen, en nog min hoe en waneer men
zal eindigen.
Maar met dat ik aleenlijk een hoofdstuk make,
zoo en moet ik ook maar spreken van hetgeen
te. passse komt, in mijn werk.
Daar zijn vele zaken die dienen om onze noodwendigheden te voldoen of onze begeerten, en
waarop nogtans niemand recht van eigendom
heeft.
Indien wij nu onderzoeken waarom de eene
zaken niemands eigendom en de andere iemands
eigendom zijn, zoo zullen wij vinden, dat al hetgeen iemands eigendom geworden is, het geworden is door het werk van den mensch, en dat al
wat geen werk en vereischt om de noodwendigheden van den mensch te voldoen, of hetgeen
daartoe werk zou vereischen, dat nog door niemand gedaan en is, ook niemands eigendom geworden is.
Voor al wie die waarheid wel verstaan heeft,
is de vrage van den eigendsm niet meer moeielijk,
en de antivoorde komt geheel overeen met .ons
ingeboren gevoelen van rechtveerdigheid 1
De lucht is niemands eigendom, elkendeen
kan hem genieten zonder werk.
.

In sommige streken is het water niemands

eigendom, omdat het van elkendeen kan gekregen zijn zonder moeite.
De dieren, die in 't wilde loopen, zijn niemands
eigendom, omdat er niemand werk gedaan heeft
ons ze te kweeken, of tot ons gebruik te schikken.
Een tiende van den grond op de aarde en is
niemands eigendom, omdat er geen werk op gedaan is, om hem iets te doen voortbrengen.
i . Dat ingeboren gevoelen komt voort uit de kennis van de
waarheid. Maar bij het meeste deel van de menschen is die
kennis niet klaar en duidelijk, zij en zouden ze niet kunnen zeggen, omdat zij den moed of de macht of den tijd niet hebben
hunne eigene gedachten te overwegen. Al de schrijvers, die
waarlijk den name verdienen van groote schrijvers, hebben
groote philosophen geweeet. Van Plato tot aan Demaistre en
zult gij geene uitneming vinden aan die wet, zelfs bij de dichters niet. t' De dichter, u zegt Anderson, t' is een mensch die zijn
gedachten zijn gevoelen kan vasthouden, tot dat zij een lichaam
gekregen hebben in een klaar en duidelijk woord. a
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Hetgeen hij uit zijn eigen voortbrengt en is
nielnands eigendom, omdat er niemand iets voor
gedaan en heeft.
Maar ik heb den haze gevangen, den grond
hew rocht, de terwe gekweekt, ik ben eigenaar
Van dien haze, van die terwe, van dien grond.
De mensch die iets in eigendom bezit, heeft
een voordeel dat de andere menschen niet en
hebben; hij kan nu, zonder werk of met min
verl:, eene noodwendigheid voldoen of eene begeerte, hetgeen de andere niet en kunnen.
1\laar 't is aan zijn werk dat hij dat voordeel
verschuldigd is.
Hoe groot is dat voordeel?
(.Om dat te vreten zal men liet moeten aan een
er•1: c•et• elijken dat lij niet en moet doen.
I)e mate van dat voordeel zal zijn niet liet
v;•crk dat hij gedaan heeft, maar liet werk dat
hij nu zou moeten doen, om die zake te bekomen 1
Ik hel), overaar, tien dagen gewrocht om eene
mande visch te krijgen die ik nog in bezit heb.
Sedert dien heeft neen een middel gevonden
0I11, int drie dagen, eene lnande visch te vangen.
De mate van mijn voordeel zal zijn drie dagen

stonden, mits later, als de tijd komt, al hunne
redens te veêrleggen .
Van nu af kunnen wij nogt alls aanteekenen,
dat « ij, volgens hunne leering, de slaven zijn van
den Staat.
Watzijn slaven immers anders als nienschen
die geen recht en hebben op de vrucht van hunnen arbeid 1
Daar zijn andere vijanden valli den eigendom,
die zeggen heet ons, dat de mcnsch recht heeft p
de vrucht van zijnen arbeid, maar die liet recht
willen inkorten; volgens de Bene en zou cde eigenaar zijn recht niet kunnen overzetten aan zijne
nakomelingen, en daarop zullen tvij antwoorden
sprekende van liet huisgezin. Volgens de andere.
zou liet recht van eigendom niet Vlogen vallen
op zekere zaken, die lto ;taels bijzondere eioendom geworden zijn, de werktuien bijvoorbeeld
en den (_i roncl.
Ik vil hier aleenl*«k den grondeigenaar verdedi en ; ver der zullen wij spreken van liet recht
van eigendom op de werktuigen.
I u houd ik Liet volgende staan:

1t'crk, maar niet tien.

men moet ook aanveerden dat hij reclltveerdi lijk den grond kan bezitten.
Men wil een verschil vinden tusschen den ei-

-

.

Ik heb over jaar, in twee dagen, vijf schapen
gevangen ; dit jaar is 'liet tien dagen werk om
eèn schaap te krijgen. Ieder keer dat ik een
schaalp ete heb ik liet voordeel ontslagen te zijn
van tien dagen arbeid.
Onthoudt dat teel : 't zal te passé komen sprekende van de wisselingen.
Als men nu overweegt hetgeen wij komen te
zeggen, ziet men dat het steunt op liet volgende:
De mensch heeft recht van eigendom op' de
vrucht van zijnen arbeid.
Al degene diehet recht van eigendom bestrijClen moeten die waarheid ook loochenen) of k valijk verstaan en uitleggen.
Het recht van eigendom heeft twee soorten
van vijanden.
Ten eersten degene die in den Staat den oor
sprong en de reden willen vinden van alle recht.
Aangezien wij nog den Staat niet en kennen, zoo
moeten wij spreken alsof die vijanden niet en bei. 'leder mensch heeft zijne manicre van zeggen die afhangt
van de miniere op dewelke de zaken %-oor zijn verstand koenen.
1)ie de zake kent, zal ze onderal die gedaanten verkennen. Voor
deze die ze niet en kennen, is er eene gedaante waaronder hij ze
best zouden leeren kennen. I)aaroni verzoek ilc den lezer, die
mij niet en vat, mij de moeielijkheitl, die hij hier ziet, te willen
uit een doen gelijkzij hem voorkont.

-

-

Als men aanveerdt dat de mensch recht van

eigendom heeft op de vrucht van zijnen arbeid,

genclom van den grond en den eigendom van
andere zaken, en de eene doen dat verschil op
de eene nlaniere uiteen en de andere op eene
andere.
Daar zijn er die zeggen bij voorbeeld : De
mensen heeft den grond niet voortgebracht, hij
en kan E:r bijgevolg den eigendom niet van hebben.
111aar die nanier van zaken voor te stellen is
Zwaarlijk belacll iijl• -- sit venia verbi. Heeft
de niensch (le ter«ve voortgebracht, den haze
en al zoo voort
Daarop en antwoorde ik niet ; de ware moeielijkheid die onder olie onverstaanbare woorden
verdoken zit, zal verdwijnenvoor de antwoorde
t. Vrijheid ei, recht van e:i,;euclum kunnen van malkander
niet gescheiden zijn. Als de heilige Schrifture ons liet geluk vair
de vrijheid bezingt, zij spreekt van den mensch die de z'1'ur«
rR;r ;fijne Ianclen tiet. Diepe enn dichterlijke woorden die wij liet
meer genoeg bewonclerein onder andere redens, omdat God
zoovele zulke vonderhare woorden gesproken heeft.
2. Ik wil geenszins houden staan dat de niensch dat recht
niet en kan verliezen of door zijnen vrijen wille of zelfs tegen
wil en dank. Maar de mensch heeft dat recht zoo lange het niet
bewezen is (lat hij liet ol cie eene of cie andere manier verloren
heeft.
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die wij zullen geven op de nioeielijkheid gelijk
zij in het verstand van eenen redelijken mensch
kan bestaan.
Men zou dan kunnen spreken als volgt:
t De mensch die een werk gedaan heeft, mag
maar de voordeelen van dat werk genieten.
Is Maar iemand die eenen grond bewrocht
heeft, geniet al het voordeel van zijnen arbeid,
als hij de vruchten plukt.
II Bij gevolg, heeft hij geen recht meer op den
grond, en 't en is bij gevolg zonder reden niet dat
men roept:
N Grondeigenaar — dief. ii
Indien het tweede van die drie gezegden waar
.is, wij moeten het derde aanveerden ; want wij
zijn overeengekomen aangaande het eerste, en
het derde volgt noodzakelijk uit het eerste en
uit het tweede.
Maar liet tweede en aanveerd ik niet, en 't en
is hier op geen woorden dat wij strijden, 't is op
de zake zelve.
Achter dat de mensch de vruchten geplukt
heeft op den grond door heiti bewrocht, zal het
voordeeliger zijn op dien grond vruchten te
kweekera als op eenen anderen die nooit bevrocht geweest is ' .
De antwoorde is klaar : om naeen te zeggen,
zou men moeten, wetens en willens, de klaarblijkelijke waarheid aan de deure zetten.
Indien gij nogtans zoo hardnekkig zijt, en
blij ft_ heen zeggen, 't is mij ook wel ; niet aleenlijk omdat ik niet en wil strijden met iemand die
geen redens wil verstaan, maar ook omdat gij
met uwen ;ieeu uit mijne handen niet en kunt.
Die grond en is niet voordeelic er als een ander
grond, bijgevolgen geeft het recht van eigendom
geen voordeel aan den grondeigenaar en gij
schermt tegen eene schadu«we.
Maar 't is klaar en 't blijft klaar 'Voor al wie
wil zien, dat er daar voordeel aan vast is, zelfs
als er nog in overvloed rgronden te vinden zijn
zonder eigenaars.
Als er geene zulke gronden neer en zijn, toen
staan mij voor eene moeielijkheid, die eene groo,

nog

te moeielijkheid is ; maar zij en komt niet voort
uit het recht van eigendom op den grond of 't is
gelijk op welke zaken.
Zij komt voort uit eene schikking van onze
aarde, iets waarover wij nu moeten spreken.
Als er geene gronden meer en zullen zijn zonder eigenaars, wat zal er van de menschen geworden die geen grondeigenaars en zijn ?
Ofte wel de grondeigenaars zullen te vele land
hebben, oftewel zij zullen er maar juiste genoeg
hebben.
Laat ons eerst in de tweede veronderstelling
spreken.
Wel, als al de gronden van geheel de wereld
hunne eigenaars zullen hebben, die maar juiste
land genoeg en hebben voor hun gebruik -- al
wie geen grondeigenaar is, zal vergaan.
Dat is hard, maar 't en is de schuld van de
grondeignaars niet; als er zoovele menschen zijn
dat er geen eentje meer en zou kunnen op leven,
dat eentje dat er er zou bij komen, zou vergaan,
't en ware dat er dat iemand zou willen doen voor
hem.
Ik en peis niet dat er zulk een tijd zal komen;
maar ingezien de tegenwoordige schikking van
de aarde, dat en is toch niet onmogelijk en dat
om de volgende reden die ik hier maar en kan
aanduiden.
Het bestaan van de mensch hangt af van de
vruchtbaarheid der aarde en van het werk van
den mensch. Ware de uitgestrektheid van de
aarde, of hare bekwaamheid om vruchten voort
te brengen, zonder palen, het menschelijk geslacht zou kunnen regelmatig en gedurig blijven aangroeien. Twee werkers zouden gedurig
tweemaal zoovele voorttbrengen als een.
Maar de aarde die niet oneindig is in grootte,
is ook niet oneindig in vruchtbaarheid i.
Men kan, wel is waar, aan die vruchtbaarheid
geene juiste palen zetten, maar dat is niet noodig ook om de vrage op te lossen ; de volgende
waarheid kan daartoe genoegzaam dienen.
Hoe beter en hoe verstandiger de aarde bei. Ik hope wel dat er niemand en zal zagen op dat woord

oneindig; maar kreeg er iemand zulk een gedacht, ik zou hem
Y . Als men op de eigenlijkste beteekenis van het woord wil
steunen, -de mensch en brengt niets voort. Wil men de
eigenlijkste beteekenis nemen waarin dat woord op den
mensch toepasselijk is, toen moet men zeggen dat de mensch
geen recht van eigendom heeft op hetgeen hij voortbrengt.

Fili,,s non est re patris et matris.
2. 't Is klaar dat het bewerken waarvan hier sprake is, de
eerste bewerking is waardoor een grond tot een akker bewrocht
wordt.

verzoeken de zaken op de volgende manier te vatten : Indien de
uitgestrektheid van de aarde_groeide naarmate er nieuwe menschen op komen, of indien zij altijd bekwaam ware te blijven
voortbrengen naarmate en in evenredigheid van het werk dat
er op gedaan wordt, toen en zou er nooit geen tijd kunnen komen, dat de menschen neerstig werkende en regelmatig ver'uenigvuldigaide, met te velen zouden zijn op de aarde. Over het
regelmatig vermenigvuldigen van het menschelijk geslacht zullen wij verder in 't lange spreken.
-

285

Rond den Heerd
wrocht wordt, hoe meer zij voorttbrengt ; maar
eens dat zij tot tenen zekeren graad van volmaaktheid bewrocht is, de opbrengst en groeit
niet meer aan in evenredigheid van het werk dat
er meer opgedaan wordt.
Het werk van vijf menschen op tien gemeten
brengt eene hoeveelheid op, die ik verbeelde door
duizend, liet werk van tien menschen op die tien
gemete zal meer voortbrengen als,duizend, maar
't en zal geen twee duizend voortbrengen.
Nieuwe uitvindingen, vooruitgang in kennissen
en wetenschappen, kunnen die wet wel eenigszins matigen 1 maar de wet blijft bestaan waaruit volgt dat er een tijd zou kunnen komen dat
het menschelijk geslacht niet meer en zou mogen vermenigvuldigen, dat liet onveranderlijk
gelijk zou moeten blijven.
Die tijd zou kunnen konen, maar ik en peis
niet dat hij zal konten.
't Zou ins alle geval nog lange duren aangezien
er nog maar een tiende van de aarde bewrocht en
is, en dat toen nog maar over dat 't gaat.
En moet die tijd komen, ik heb trouwe genoeg
in de goddelijke Voorzienigheid, om zeker te
zijn dat zij er zal weten order in te schaffen.
Wilde men alzoo de natuur onderzoeken, men
zou ook op zulke vragen komen die niemand en
kan oplossen en die wij aan de iv**ze Voorzienigheid van God moeten overlaten of die ons een
teeken kunnen zijn dat liet order door hem ingesteld, niet gemaakt is om eeuwig te bestaan-.
Daar zijn geleerden die meeven te kunnen bewijzen dat de wereld een begin gehad heeft en
een ende zal hebben ='.
i. l ) ic wet en wordt cigentlijk niet gematigd, snaar wij en
weten niet juiste waneer cie bewerking van den grond tot dien
zekeren graad van volmaaktlheid gekomen is waarvan ik gesproken hel.).
2. Die geleerden, waarvan ik hier spreke, en zijn geen godsgeleerden of philosuphen, 't zijn natuurkundigen, en zij steunen
op zekere redens waarvan ik de kracht nog niet gevoeld en
hebbe. Van roet dat ik liet klaar gevat hebbe, 'k zal het zeggen
en uit een doen.
'Ter dier gelegendheid zou ik eene be)nerkin.g willen naaken,
t is dat men sommige katholieke schrijvers tegenkoirt die, tot
de ,nysk'rie'ua toe, zouden willen bewijzen met hun natuurlijk
verstand en hunne natuurlijke kennissen. 't Is klaar dat die
mannen de mysterien kwalijk vatten — of ongeldige redens
neoeten bijbrengen.
'l; En wil mijne bemerking niet toepassen aan de geleerden die
willen bewijzen dat de wereld (dit order) niet en zal blijven bestaan. Ik zegge aleenlijk dat ik de kracht van hunne redens
niet en gevoel — en dat kan voortkomen uit de onbekwaamheid van mijn verstand zoowel als uit die ongeldigheid van hunne
redens.

Indien de aarde dan zoo vervuld ware dat er
geene nieuwe menschen meer op kunnen leven,
zonder dat er een oude sterft, degene die te vroeg
komen zouden geen bestaan meer vinden ; maar
of waren er geene grondeigenaars, zij zouden
niet blijven bestaan.
Ware de aarde niet bewrocht, zij zou veel min
menschen kunnen onderhouden, eèn op eene
ure vierkante met het jagersleven, tien maal zoovele met liet herdersleven.
Dat is mijne antwoorde in de eerste veronderstelling, te weten dat de grondeigenaars maar
juiste grond genoeg hebben voor hun eigen gebruik.
Indien de grondeigenaars te vele land hebben
voor hun gebruik, zij zullen er een deel of het
gebruik of de vrucht ervan aan ti overlaten voor
zekere diensten die gij hun zult bewijzen; of kan
uw werk hun niet nuttig zijn, zij zijn verplicht de
noodlijdenden te helpen en dat zullen wij verder
uit een doen.
Men zou mij kunnen zeggen : gij wilt van den
werke web, en spreekt van zaken die onwaarschijnlijk zijn. Is liet misschien omdat gij niet
weet hoe er uit gerocht met de wezentlij ke
waarheid.
Keert eenige duizende jaren op uwe stappen
weder ; in plaats van te spreken over hetgeen later
misschien zou kunnen gebeuren door geheel de
wereld, spreekt van lietgene nu hier in 't jaar
1883 in uwe eigene streke gebeurt.
Wij nemen dan onze twee veronderstellingen
en eerst dat de grondeigenaars maar juiste grond
genoeg en hebben.
In die veronderstelling al wie geen grondeigenaaren is, zal moeten naar de vreemde streken.
gaan waar er nog gronden te bewerken zijn.
En daarvoor vil ik maar eène bemerking; maken : Als het zooverre komt in etue streke, 't en
zullen juiste de armste menschen niet zijn die
hun land verlaten, 't zal eene zekere middelsoorte zijn, die niet eigentlijk uit nood, maar om
wat te verbeteren in onbèl4ende streken, niet het
leven, maarfortune gaan zaeke n.
Indien de grondeigenaars' in eene streke te
vele grond hebben voor hun eigen gebruik, men
zal moeten antwoorden gelijk wij reeds gezeid
hebben,sprekende van geheel de aarde, uitgenonien dat de menschen gemakkelijker den uitersten nood kunnen vluchten, aangezien dat er
elders middels van bestaan zijn.
Dat en belet niet, zal men zeggen, dat de
;rondeigenaars zullen de andere menschen kun,
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nen den laatsten druppel bloed uitzuigen. Want
zeggen aan den schamelen rnensch: als men u
te vele vraagt voor den grond, of het gebruik of
de vrucht ervan : gaa ten bewerkt onbe« rochte
-

landen, dat zeggen is dat met hem spotten, verre
van hem te troosten. Voor zulke menschen is
't ende van hunne streke 't ende van de wereld, en
men zal hun al de diensten kunnen vragen die
men wil voor eene brokke droogen brood.
\Vij en hebben nooit gezeid dat de eigenaar
geen misbruik en kan maken van zijn recht, prij
zullen verder de wetten onderzoeken, volgens dewelke hij dat recht moet uitoefenen, en « ij zullen ooi: zien hoede grondeigenaar in de oninogelijkheid is zekere onrechtveerdigheden te bedrijven.
1-Iet recht van eigendom is liet reeft op de
vrucht van onzen arbeid. Als men aanveerdt dat
wij recht hebben olp de vrucht van onzen arbeici,
men moet er de gevolgen van aanveerden.
Het eenigste dat wil van de eigenaars kunnen
vragen, 't is dat zij van Meili recht <een misbruikt:
en zouden maken.
-

EEN AH.)"i'iI i.K 1:R (RINZ1 R
EET

er niemand, vraagt de

Ga:E'ile

Kortrijk ivat dat een Apothekers
g7• zz.cr is ? Men zegt immers : Hij
kijkt lijk nen apothekers rin c7-c. •f
Daarop zijn aan de G . ettc twee antn oorden
M1

-

toegekomen. De eene luidt als volgt:
Ik ben, 'k weet niet hoe, in state til. een antavoorde, of eene halve antivoorde te leveren op
ut1 vragen wegeins apothekers g rizzzcrc of grc•izluil fl', zoo gij schrijft.
', Zoo men zegt: Iets doen, afslaan met of voor
tellen lachere, voor een laclacrtje, dat is voor of
met eenen lach; zoo zegt men ook b. v. Iets
toestaan met eenen grinzere, dat is met eenen
1?

,

grins,
ns, acvcc 7111c' g?'Zltl[lcc.
Of nu de apothekers meer of leelijker grinzen
als de andere schepsels Gods, dat late ik, zijnde
de andere helft , van uwe vrage, onbeantwoord.
Zeker is 't dat de apothekers rekcnine en
deurgaans min welgekomen en min wel verstaanbaar zijn als de bakkersrekeningen en de
1)rouers, en dat ik in Duitschland dikwijls gehoord nebbe van een a otllekcr'bleek gezichte.
Hier is nu eene andere en betere antwoorde:
I►

I►

%i Kortrijk, 20 Yztlj. Het kenmerk van eenen
apothekerswinkel was eertijds 1 een beeldeken,
van drie tot vier voeten hooge, dat bij de deure
op het pordes stond, en eene scheeve muile,
eenen grinzer trok, gelijk iemand zou doen die
iets genut heeft dat onaangenaam van smaak
was. In i 82o bestonden er nog apothekers g rin„ers op het pordes ' der apothekers te Rijsel ;
ouderlingen hebben mij aldus gezeid dat dit
gebruik tot Kortrijk ook bestond.
Het fiordc's waseeneplanke, die men dagelijks
op den schoot der veisters, stratewaards, uitzette
en vast reliek. Bij de lakensnijders stond er een
houten bak op g schilderd, die eene balot verbeeldde en aan den eenen kant open stukken
liet zien. Bi .e kruideniers zag men hollandsci.en kaas, suikerbrooden, enz. Bij cie tabakisten
stond et', bij voorbeeld, een rookend mo riaallt j e,
een snuivend;: zeeman of llusaar ; l.)ij d:: herbergiers Bachus op zijne tunne, enz.
Ik w etc: daar nog entvvat bij.
In F lolïalld, waar vele ()udC geww'enten nog
levend gebieven zijn, die hier vergingen Cel stierven, ziet amen -ff--nop den grinzer staan boven
dc deurti van de apothekers en drogisten. 't Is
een posteur, in borstbeeld, met een aardige
rnutse op, trekkende ren leflijk gezichte, en
toogende zijn tonge. Die posturen, omtrent natuur grootte, zijn doorgaans goed gesneden, en
zelfs meestendeels in den trant van zulk beeldwerk uit de jaren 1600. Zij zijn ook naar de
nature geschilderd.
Die eigenaardige figuren, die men zoowel in
de Kalverstraat en den N iet zendijk, de bij zonderste straten van Amsterdam vindt als te Rotterdam, in den Haag, te Delft, te Utrecht en
verderop tot in Friesland toe, tv aar ik ze te
Leeuwarden gezien hebbe, heeten daar den
gaper. 11 Maar 't is duidelijk 't zelfde als onze
vlaanische 11 grinzer. ii
Die Kortrijksche vrage verdient aleventwel
nog verder besproken te worden.
Daarom vraag ik aan onze lezers van oude rekeningen en stadsliggers, alsook aan onze Hollandsche vrienden, namelijk aan Dr Johan Winkler, te willen kenbaar maken wat zij daarover
nog al weten.
Och ! wat « aren onze straten doch schilderachtiger voor dat alles op zijn parijsclle w-as !
AD. D.
,1

„

-

-

i. 't Is nu een hert, of een koppel hertslioornen.
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'T VR aAGV EIST E RKE

van de Ga.-ctte Vern Kortrijk.
E ondervindinge, zegt de Ga.zcttc
vair l ortri jk, leert van langs om
meer dat Vlaanderen, in 't algemeene, en Kortrijk in 't bezondere, de voordeeligste plaatsen zijn van geheel Nederland, om
oude vlaamsche woorden en spreuken te hoorgin,
die elders, al van over drie- vierhonderd jaar,
uitgestorven en verloren gegaan zijn.
'S Als men in het diepste van 't geleerde
Duitschland, te boeke of ten papiere, nu levers
een onverstaanbaar woord tegenkomt, zoo begint men naar Vlaanderen te schrijven, pcirende : Misschien zullen de Vlamingen dat nog
weten ! De waarheid van dit zeggen beweegt
nlij , om in de Ga. E'ttc van Kortrijk, voortaan
alle weke mijn vraar a eister-kc,i open te schuiven,
en te vragen, aan den gaande- en den komenden
Vlaming, naar den overschot zijner oude taaletenschap, om mijn en ander lieden gebrek te
stoppen, te lappen, te helpen en te dekken.
De eerste vraag, clie in 't vratazg 'c'istcrke staat
is : wat bediedt een aJoiliekers g rin er• ? Men
zegt immers : ' Hij kijkt lijk een a, ot1u'kers
II

-

gY111zere. 't

2. \Vat is bcrl f m rt of Gnl^^rcz7•rl' 't Ik ging om
betaald te zijne, en, verre van geld, en ik kreeg
nog mijne' kop vul I'aljivart toe ! u I t raar hoort
enen dat, en wat is 't te zeggen?
3. « I-Iet is verboden niet kromoorden, paden
en brallzessen uitte ;aan. n W Tat voor wapens zijn
dat? 't Kan ook L'ro11 mo''rde n, Peeiz, en l' rrrczlrm//Icssc/1 of brerin fnessc'n zijn?
Van de eerste vrage heb ik op blz. 286 geschreven.
Op de tweede vrage is er eene antwoorde toegekomen,
geko men, die niet en voldoet.
Brugge, iq 7auli 1883. — Jf faliccr, dat vrageveisterke is een alderbeste gedacht: dat zal
zeker wel voortgaan, en 't zal uwe goedjonstige
lezers vrij staan ook altemets een vrage in te
zenden?
Balfaard wilt zeggen een hoop onnoozele redens, een reke zottigheden, wat zotte klap. Dat

bleek mij over eenigen tijd. Een vrouwe van
Emelghem wilde heuren man ontwekken, die
op zijnen stoel in slape gevallen was : hij antwoordde met wat ongeschikte redens, lijk iemand
die slaapdronke is en bedinsten geplaagd wordt.
a 'k Wilde hem ontwekken, !u zei die vrouwe,
t' en 'k en kreeg niets anders als 'nen hoop bal-

faarden. :t Bescheecl vragende over die kostelijke
spreuke, kreeg ik voor antwoorde dat zij die
spreuke al leur leven in dien zin gehoord en
veroorboord hadde.
I)ie vrouwe was van Mezjlebeke.
Iet tweede vraagveeisterke, bevat cde volgend
vragen:
s. Wat is een' I G'i jÎigaaJr.lkv/ilc
5. Wat is eerleen of arle•m;1 te zeggen, in die
spreuke : N 't Was daar eer/cm van den noene!
't Heeft daar aarlem geweest, zondag avond ! ',
6. « Vader zat in zijnen f'roclistocl, 1' zei er
een uit liet Mechelsclle. \ 'at voor een stoel is
dat, en waarom heet hij l•r•oclistoel ?
7 . Wat is ii zoo koud als een ccch^'l. 't
Op cie 7-9"e- vrage zal ik antwoorden dat een
eche l of li j klaken eerre koude becste is. Neemt
een echel vast, gij zult liet gevoelen. De uitleg
is dan zeer eenlvou(di ;, Al). I.1.
,

.

V.\\ }111?RR EN VAN LI.1)ERS.
N een artikel, die 't lezen weerd is, gedrukt in de
iieZ'h'' Eik's ijdestio;is scié 1t1J iJmes van Brussel, en nu

op zijn eigen uitgegeven, bewijst M. Am. Visart,
burgemeester van Brugje en vertegenwoordiger des volks, dat
het mogelijk is, mits eene goede plaats daartoe te kiezen, op
de Belgische kuste een haven in diep water te snaken, in den
trant van deze die in de laatste tijden in naburige landen gernaakt tivierden. Deze t' stelling nn wordt door onzen burgemeester grondig gestaafd. Daarbij Verneemt neen hoe cle tegenwoordige staat van zaken is, wegens 't inrichten van onze brugsche
haven, dat de onkost maar tot 25 miljoen zou klimmen, vat er
al teen 't ontwerp geleid wierd dat ongegrond is, en wat wij
encL)l) il 111OgC',ll.

't Is aangenaam te zien dat de eerste magistraat onzer stad
niet dit vraagpunt, waaraf zoovccl vaat afhangt voor Brugge,
bezig is, e ► ] het bewijs te hebben (lat hij vans de rake niet kei:nis spreekt.
I JN tI Er:R de apotheker 1)e Wolf doet een lief gevelken bouwen op Sint-Salvators kerkhof, rechtover de
endeldeure der kerk. I)ie iy.)uw bewijst dat, hoe eenvoudig men te werke ga, enen aanstonds een aangenaam uitzicht
verkrijgt zoohaast Alen onzen bouwtrant volgt. De karteelen
nogtans olp den nauurwaarin 't poortje zit, zijn wat zwaar. Alles
ingezien, 'k had ze slechts O twee brijken breedte gemetst, en
'k en had ze ook zoo dikke niet gemaakt.
EX kleen geveltje van een huis niet l)latvloer en zolder, tegen (le Sniedepoort, is deze week herstelei geworden. 't Benedenvak is nu gai]sch in kasrijn, en
twee bogen ontlasten de deuce en de 't vitrine t'. Eigenaar en
metser halen eerti van hun werk.
'k Verlange tegen (lat enen eens entwvaar eene oprechte oo vitrine u vour winkel niet toog, in ouden trant naakt. t'fen zou er

zulle schoone kunnen samenstellen, niet spiegelglas en steenwerk.
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AN alle 'Kanten komt er ons goed nieuws wegens de

migen, vindt ons bestier misschien ook, gelijk 't bestier dat

feeste van het Davids/ouds te vege. Sommige afdee-

voorgegaan is, dat boeken goed zijn om stof te vergaren?
Waarlijk daar zijn er die 't beginnen te peizen. Zij hebben
nogtans ongelijk van schijn te nemen voor wezentlijkheid. Onze
regencie zit vol bekwame mannen die studie en geschiedenis
zeer hoog achten. Maar hoe komt het dan dat de uitgave der
voortzetting van den I,zventaris niet aangevangen wordt? Die
't weet nrntg het zeggen. An. D.

lingen, hooren wvij, zenden lijsten rond onder hunne
leden, om te weten wie wilt meêgaan naar Brugge, en ze zullen
alsdan vermindering van prijs op den spoorweg vragen en verkrijgen, als rijzende maatschappij. Dit voorbeeld dient nagev oigd te worden.
Van haren kant is de Brugsche afdeeling bezig de feest chikkingen te bereiden. Verscheidene deden van 't programma zijn
reeds werkstellig gereed. Andere liggen zoódanig in 't werk,
dat zij ook allichte zullen voor goed vastgesteld zijn. De commissie voor 't feestmaal is ook deze week ingericht.

\V. L \ it 'T VLIEGEN «'I L'1'.

E gedichten van Joh. Alf. De Laet zijn gekend en
moeten niet meer aanbevolen worden; maar de uitgave
ervan was reeds lang uit de boekwinkels verdwenen.
Daarom is 't een goed en gelukkig gedacht dat M. de Dccker
gehad heeft eene nieuwe uitgave ervan te bezorgen. die verledene
weke verschenen is. I.1e boek, groot octavo-formaat, beslaat
200 blz. en kost 2 frank. 1-lij is gedrukt op schoon gelu^vachtig
papier, in Eiz^virletter, en streelt alleszins de oog. Daar staan
gedichten van allen aard in den bundel van Jan De I.aet. Lief
en zoet gedicht nevens krachtigen eisch naar recht, geestige
greternic nevels ernstige hoogvliegende gedachten. Koopt dien
boek, 'Lezers, en legt hem op uwe tafel nevens Karel de Uheldere's landliederen, en gij zult altijd, hoe uw herte weze, in
cèn de twee boeken vinden 't gene u verzetten zal.
EN gaat een nieuw sacristie aan St-Gilliskerl: bouwei'
ten noorden. Immers het tegenwoordig sacristie teil
zuiden moet omverre, alsook 't huis dat den noordhoek maakt van de Choorstraat, om langs den oostkant der
kerk een breedere straat te maken. Het is te hopen dat cie kerkraad van Sint-Gillis het oud sacristie zal doen uitteekenen door
den bouwmeester vooraleer men liet afwerpe : 't is immers eene
van die eigenaardige vlaamsche sacristie'n, in middeneeuwschen
trant, met vaute rustend, op eè.:e colomine te midden de zaal.
Als men gebouwen moet afwerpen, die een eigen cliaraacter
hebben, mag men nooit nalaten er eene nauwkeurige teekening
van te nemen vooraleer de preekhamer erop ga.
Dit doet mij peizen dat het Museum van oudheden vel zou
doen een onzer houten windnolens die aan 't verdwijnen zijn,
te doen nauwkeurig afteekenen, binnen en buiten. Want, laat
ons tien jaar verder zijn, en daar en zal geen een dezer molens
meer langs onze vesting staan.
EDERT eenige dagen is men bezig met de toel,ereid-

selen voor Blindekensprocessie en stoet, die, does
jaar, nog heerlijker zullen zijn dan voordezen. Mijn
lezers weten dat die processie uitgaat op Onze Lieve \'rotte
Half Oegst, 's :'Luchteis ten achten, en vobr den tienen in is.
ET eerste deel van de Coutume dre B ozi ;; d c 1> rrr es
uitgegeven door M. Gilliodts-Van Severen is verschenen. Het bevat de inleiding, eene studie over de
leenroerigheid zoo onder bestierlijk als onder rechterlijk opzicht. Gelijk alle voorgaande werken des schrijvers zit dit nieuwquarto van 638 blz. vol onbekende bijzonderheden, die niet
vele bescheidenheid en geschiedeniszin samengebracht zijn.
Ter gelegenheid van 't verschijnen van dit werk zal ik nog
eens vragen waneer ons stadsbestier nu zal laten de uitgave beginnen van M. Gilliodts zijn tweede deel van den Inventaris
onzer archiven, te weten de saarters der ambachten en neringen?
Nievers heeft men zooveel misschien als te Brugge in dit vak,
naevers ook heeft men een hekwamer archivist. Of, vragen som-

Te Marcke is er eene herberg die in den wandel
den name d raagt van dc ITere: onder't volk Zeilt dat
Zeggen de Vroit ue. Ik peize dat dat oud woord
Vere vel vrouwe beteekent, ;giant 'k vinde nog
bij vader Van Maarlant, i b. i p. vers 2, dal A dam

ende ver V!eve. Zou .3'Ïa nnekens7'cre ook: geen betrek hebben met dat woord vere, en beteekenen
de vrouw, liet vijf van 't manneke ? •'t is maar
eene vrage. D. V.

A ntz^'. Ver is wel vrouwe, en staat nog aan
sommige familienamen in dien zin voorenop.
Maar 4—i-e, in %llannael'ens vere, bediedt trajectum,
overzet; en de oude latljnsche name is Vii-uli
Tr aj^'c-tri>>r. A r). D.
,

Verschenen : .8171 es c'fr tfl hISJ[1117 -,s, promenades dans la Venise du 1Tord, par Ad. Duolos,
302 blz. niet Vijf kaarten in koleur gedrukt en
menigvuldige printen buiten tekst. Prijs : 3 frank.
*** In het nieuw ir.aziekinagaziln vaal 6r•ra - d I Iie•tirr(* en
Cie Zuid:^andstraat te b'rrr' ', bis de Statie, kan neen allerhande
vlaanisch, fransch en duitsch ninziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.

De ee ige over blij c ende afdruksels , -aai C^ ^^^uin 'r. . •Fit
en der ren zijn daar te koop.
Wie • eene goede, gewaarborgde pia:; vil, met gemat: van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te t rouw gediend na n gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door i:. I1. Joseph Duolos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
ver wei druk . Bij Vlietinck en Co., Zuldzandstraat.
* * i, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverve geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. I)e kruiswegen van 't Pensionnaat van Aveighem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. 'Hij is thans l ezig met een kruisweg voor England.
Gaat en zie;.

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. F..
blijft den Uitgever voorbehouden.
-

laoek;drtil:keri j A . 1)s. ZITTTrR F -VAN X Rssr•TIAVE}^.

J^et 6fab 8ecfcflíjnE atte aEeebage. £.e uiteer woont in be
fflariaftraat. 2, te ?$eagg¢. rijg, op Soorijartb te óeEafett : goor
?$efgettPanb 5 frank ; voor 6uitenfanben ben poftpríjg er8íj. (den
kan ínfeijcijiien óíj af be 10offineefterer 's fartbe.
.cl3tticn ffc daar.

£cvticnftc ' onbag na trín cn.

7

°3 •

12 000f t 1883.

Tot ;'()nrtipr::ek roept haer aen
;omt valt liaer hier te voet
ONDAG, I2 C)egst I8 83, dertienste na

niet eerbied zegt tot haer

Cinxen, evangelie van de genezing
der tien melaatsclhe ; bij sint Lucas,
XVII , I I tot Iq . Sinte Clara van Assisie, maagd,

sterft 't jaar 1253. Maandag, 13. Sint Hippelyt en gezellen, martelaars. Gelukzalige Johannes Berchmans. Dijsendag, 14. Sint Eusebius, Onze-Vrouwenavond, vigelie en v astendag ,
—Woensdag, r5. Onze Vrouwendag Half-Oegst ;
feestdag der Hemelvaart van Onze Lieve V rouw ;
te vieren als zondag.
Een vriend zendt mij een sanctie, gesteken in

Maria, weest gegroet.

I lemelscli Patroness
wilt uw 'en zoon vragen
dat 11)' op uw verzoek
aenhoort ons bitter klagen.
-

^

Ons schuldd b^. l^r d t n«-y
en verslaet all ons kwaed
o moeder, geest toch
hier ons troost en baet.

't koper door F. Van Hove, in de jaren i600,

verbeeldende Onze Lieve Vrouwe van den I3uckenboom. Ï)it beeld staat in een k apelleken bij
Lummen, nevens Diest. Ter zclfder tijde schrijft
hij een jaarschrift en eeni`,e verzen uit die daar
te lezen staan, en hier nu ook te paI)iere gebracht
worden.

Hier is 't jaarschrift.
eXaLtata est In CceLUi\i sanCta Virgo I)eI
genItrlX
rop, geloof il•:, t
dat 't jaar < S J J opgeeft, waarop,
kapelleken hersteld wierd . I)e verzen v olgen

In all troebel leed en pvn
1t'Iaria kan hier uw voorsl)raek z vn .
Aenbid moer Benen Godt
den schepper, lieer der Heeren,

zoo leert ons 't waer geloof;
wilt ook Gods moeder e: ren.

1.. 11111 1.11C11, 1 aar die kapelle staat, is de geboorteplaats van den k kaden lieer delg 11'Tareq de
L ummen, die de negentien martelaars van Gor-

cuni op zulk: e;: ne wreecle wijze ter dood deed
brengen. en ze nog, bovendien, zoo schandelijk
liet Ontee! e 1, na hunne dood. ' t I s geweten dat
h ij razend gestorv en is, ten gevolge van eerre bete
-

die hij gekregen heeft van zijnen eigen hond,
die verhoud geworden w.^s.. •
Ik he?) \()çr mij liggen " Album Marianum.
no'bilium, Juri peritor um, Medicorum sodalium
SU1) tittilo V irginis Purificatax: apud Patres Socie-

tatis Jesu Lovanii, in quo una cum inscripto
augustissimi C^esaris Ferdinandi III nomine et
admisso Pr;efectura: nlunere Dei in Austriacos
beneficia, Austriacorum in Deum obsequia, per
tria prope s ecula exhibita recensentur , et ab
Illustrissinio Conmiti Claudio Collalto ejusdem
sodalitatis non:ine atuáustissimo F erdinando III
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dedicatur. Lovani apud Masium typ. j urat. anno
1641.

Als Ferdinand III van Oostenrijk prefekt
was der Leuvensche Congregatie was er als zijn
plaatsvervanger door zijne keizerlijke hoogheid
aangesteld Frans De Robies, alstoen kancelier
der Leuvensche academie, proost in Sint-Pieters
en later bisschop van Iper.
Ziet hier den inhoud van den boek:
Augustissimus..Caesar Deiparae se et. sua devovet et nomen albo Parthenico inscribit.
Album M.agistratus parthenici.
Epistolae binx ad Ferdinandum III, una Erycii
Puteani, altera Claudii Collalto. .
Volgen 12 emblemata met hunnen uitleg, zoo
in . prosa als in verzen, waarvan het laatste

door de Brugsche vrouwen- gedaan in 13o4, en
opoffering van de wassen keerse van 36 pond aan
onze lieve Vrouwe ter Potterie.
Donderdag, i6. Sint Rochus. Daar bestaat
een boeksken, dat ik toch niet en hebbe, al vond
ik het geerne. Het is getiteld:
Beschryvinge van . de vreugde teekenen, de
welcke op den 4 Mey i766 sullen geschieden in
de hondertjaerige jubilé van het bezitten der
reliquien van sint Rochus, rustende in de hoofdprochie kercke van sint Pieter tot Bergen S.
Winocx.
.

-

t'Is JUbILe Van roChUs reLlgUlen dIe In
sYnen eYgen aVtaer slnte pleters bInnen
(berghe) WorDen nersIg beWaert geVlert

-

a Ferdinandi apotheosis. u
Daarna komen de Epitaphia of grafschriften
der Oostersche keizers, te beginnen van Rudolf I
tot Ferdinand II.
Panegyricus gratulatorius Ferdinando III,
Sodalitatis Parthenicx Lovanii Praefecto, dictus
et scriptus ab Illustrissimo Domino De Robles.
De wierook wordt hier niet gespaard. Ziet er hier
een staalkeu van. Bisschop De Robles na gezeid
te hebben dat keizer Ferdinand met eigen hand
zijnen naam op.den register der sodaliteit schreef,
zegt dat hij het deed u illa manau per caujaus tinas
fluit inclytus tot Ccesarum sanguis, illa inanu
quain tot nobilissimi Proceres osculo ,. enerantur,
qua trac tatgubernaczula imperi i, qua vtbrat ftllgurantem contra Ec-clesice ltostcs gladiummm, qua
in 1Vortlingana arena tot stravit /lustes; qua
deraeas Ratis jonensis Urbis portas sibi tic 1. ibertatt pattfecZt. 0 laurcatazn 1nanuin nou minus
eelcbre'm pzo, quo nomen Partlaenxco albo impressit calanzo qua/is justo quo tot Kostes in campo
oJ.7pressi t giadio. ii
Eindelinge tref ik in dien boek het volgende:
Chronica exprimentia annum Pra:fectura

Cesarex Primum
Designans annum et diens
1641

'rer nonus Jani dies Jurisperitis felix,
Augusto sodalitatis Prxside.
Alia exprimentia annum
Ccetui Lovaniensi Virginis Purificatx lubens
pra- ficitur sacra Cxsarea majestas.
Vandage, r5 oegst, ten achten, Blindekensprocessie, en ten eenen kwijting van de belofte

te Duinkerke gedruckt by Niklaes WEINS gewoonelyken stadsdrukker. is
Dit boeksken bevat het programma der processie die plaats had ter gelegenheid van den
hondersten verjaardag der aankomst van sint
Rochus reliquie'n in sinte Pieterskerk te SintWinoxbergen. Verschillende voorvallen zijns
levens waren verbeeld op triomfwagens. Het
boekske geeft alle de opschriften die gezeide
wagens versierden in 't latijn en in het vlaamsch.
Vrijdag, 17. Sint .Mammen, martelaar. Zaterdag, i8. Sint Aarnout, bisschop van Soissons,
geboortig van Tieghem, in ons bisdom gevierd
op dezen dag, omdat zijn dag eigentlijk op den
i 5n dezer valt. Sinte Helena, keizerinne, moeder
van Constantijn, sterft, 't jaar 327, oud 8o jaar.
Sterfdag van Paus Paulus V, cap heden, 't jaar
1559. Hij was door de 82 jaar oud.
AD. D.

B.ERTOENSCIIE LEUEtii^)E.

USSCIIEN Chavagne en de busschen
die t'eindenuit het gekuchte van dien
name grenzen, ligt er eene woeste en
verwilderde streke. Te midden is er eene hoogte
waarop nog een kasteel moet gestaan hebben.
Geheel de vlakte met de heuvelen die errond
liggen, ziet er dor en onvruchtbaar uit; geene
rijke oogsten die zwaggelen onder het zomerwindtje versieren die plaatsen ; geen weeldig
gras, waar zomerbloemen hun kleur en geur
verspreiden, bekleedt dien grond ; geene booroen
met hooge toppen en wijde kroonen schieten
daar wortel ; en als het avond wordt, zwichten
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de landslieden van aldaar hunnen weg te nemen.
Zij schuwen de tronken die vernepen en gelijk
overgoten met ziedend water te grinzen. staan;
zij vreezen de steenen die zwart en gelijk verbrand uit het zand steken, en naar verwensching
roepen, en zij vluchten als zij ievers den nachtuil
zijne vereende stem hooren, als ware het de
duivel die zijn geluid van verwoestende wraak
rondzwaait over die vervloekte woestenij.
Eertijds stond daar het kasteel van Baron
Manfred de Chavagne. Het was een oud kasteel,
de muren waren zwart, de daken scherp, de
torens die van wederkanten stonden, hooge, en
hier en daar niet halfronde gaten'doorboord ;
de kelders groot en breed, waar velen, aan
dikke ketens gekneld in pijne en nood, hun leven
gelaten hadden; rondom liepen wijde en diepe
drachten, en daarachter uitgeholde bossclhen
waar wolven nestelden en 't wild gedierte geruste
woonste vond. Het kasteel was de afschrik van
allen . die errond woonden en een graf voor die
het wat stout naderde.
De eigenaar en mick van God noch van zijn
gebod ; op zijn vereend kasteel leefde hij afgezonderd en weggesteken. Met hem leefden eenige
mannen zoo wild als hij, en wreeder omdat zij
alzoo zijn tigerherte verblijdden. Geheel zijne
fortuin bestond in zijn oud kasteel, zijn inkomen
trok hij uit plunderen en rooven, en zijne beste
maaltijd was als hij zijn rookend zweerd uit liet
bloed zijner slachtoffers trok en met zijne lippen
aflekte.
Op zekeren avond, keerde Manfred niet zijn
gevolg weder van eene wolvenjacht. Niet verre
van de kasteeldreve gernoette lrii den knecht der
abdij. Een duivelsch gedacht schoot door zijn
-

hoofd.
„ l cola ! oude Luk,

riep hij ; nn korre hier
u►
nevens mij zitten en ga mede naar liet kasteel
't zal kerreiilisse zijn en gij zult leute hebben !
ir Als 't u belieft, mijnheef• de Baron, laat mij
gerust ; ik ga 'ani wegens den abt brood en
vleesch gaan dragen aan eenen ongelukkigen
blinde. Hij v oont verre van hier. ; en van den
avond moet ik weder zijn ; anders zou ik op den
feestdag van morgen de eerste misse niet kunnen
hooren.
Het is om ter best ; gij zult ons van dezen
nacht gezelschap houden. Mijn kasteel is niet
verre van de kerke ; en morgen wil ik er zelf
naartoe trekken , den helm op liet hoofd,
't pantser rond 't lijf en de spooren aan de voeten : ik zal aan den lessenaar staan met u en
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Grip, mijnen schildknaap, en wij zullen aan de
paters den toon geven en voorenzingen. Grip,
wat zegt gij er van
'u Een wondergoed gedacht,
antwoordde de
schildknaap, uu 't zal leutig zijn ! i► en dat zeggende
liet hij een helsche spotlach op zijne lippen zweven.
Op die woorden groepen de trawanten den
ouden knecht vaste, stelden hem in hun midden en dwongen hem naar het kasteel met te
gaan.
Ondertusschen wierd het donker avond, en al
de kasteelbewoners zaten rond eenen zwaar geladen tafel, gretig te eten en te drinken. Bij der
wijlen was Luk in eenen hoek gesteken van waar
hij droevig en 't herte benepen die tuchtelooze
braspartij kon aanschouwen.
De somber kamer was slecht verlicht ; eenige
fakkels liongen aan de «wanden te rooken en eene
dansende klaarte rond te zenden. De gasten
waren gelijk duivels die rond den tafel zaten,
en tierden en vloekten en schrik in 't herte joegen. In 't midden zat Manfred; zijn uitzien was
wreed, zijne stemme klonk gelijk uit eene tijgerskeele en zijne oogen straalden van woede en van
laster : zijne tonge was half verlamd door den
aanhoudenden drank, en zijne armen weerden
en wenden om zijn volk op te hitsen en hunne
loge driften aan te jagen. Men at niet meer, men
dronk nog, en buiten huilde een schrikkelijk
onweder; de bliksem sneed door de zwarte wolken, de donder kraakte krak op krak, doch niet
hard genoeg om hier binnen het woest getier te
overwinnen.
T-Iet ongeweerte verdubbelde : dc toren beefde
onder de donderslagen, en de laatste fakkel die
meer rookte dan verlichtte viel af en doofde uit
op den grond.
st 'Vervloeking. « riep de baron, u ik wil zien
wie de sterkste zal wezen. Mannen, volgt mij, u
riep hij.
En hij stond (.')p, greep zijn zweerd en trok
niet zwaren en nog vasten stap tot op de buitengaanderij van den toren. Daar stond hij, met
? N

#t

Grijp en nog twee mannen bij hem ; in zijne
linkere Band hield hij zijnen schuimenden- beker
en zijne rechterhand zwaaide zijn zweerd. Het
onweer loeide woedend, men hadde gezeid dat

de wereld erin ging vergaan. De wolven huilden
in hunne holen, en de stemme des donders, bulderende tusschen het krinkelen des weerlichts,
moeste eene tale wezen die steenen herten had
doen beven en angst doen ontstaan in verslaafde
zielen. Doch Manfred zwfas erger als versteend,
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zijn geweten sprak geene tale van berouw over
zijne ontelbare misdaden. Met zijn zweerd sloeg
hij naar den slingerenden bliksemslag, als wilde
hij hem trotseeren, schreeuwde eene ijselijke verwensching uit en wierp zijnen beker naar cle
donderende ivolke.
Is Daar! vervloekte bliksem en donder, wreekt
u op mij of doove uit onder den slag van mijn
zweerd en het schuim van mijnen beker. •p
De antwoorde klonk uit den zwarten hemel:
een lange weerlicht kronkelde gelijk een serpent
en een daverende donderslag kraakte los, doch
't en was de stonde der wrake niet, 't en was
maar een vermaan.
De klokken met hunne plechtige stemmme riepen de geloovigen naar den tempel des Ileeren.
:ene bende gewapende mannen, van overdaad
nog opgewonden, trok naar de kloosterkerk,
tot grooten angst en schrik van die ze zag voorbij gaan. Elkeen ging van kant als die woestaards
voorbij traden, en die niet rap genoeg was,
kreeg eenen duchtigen zweepslag of een sabelhouw tot vermaning. Dat gemeen volk hadden
zij onder hunne hielen, gelijk vuil ongedierte
willen verpletteren. Eindelijk kwam de Baron,
met Grip en zijn gevolg en den armen Luk erbij,
aan de deur der kerk. Manfred, den helm op
't hoofd, zweerd aan de zijde, ging schaamteloos
binnen, rechte naar den hoogen autaar.
II Hoort dan, #► riep de rampzalige met heesche
stem, n ik heb aan Luk hier tegenwoordig gezworen van vooren te zingen in den choor. »
7 Schuift dan, n tierde Grip en hij stoof de
zangers van kante, u maakt plaatse voor den
dapperen kasteelheer van Chavagne. ii
S' Berinhertigheid, u zuchtte Luk, en hij viel
op zijne knie'n.
De abt, verontweerdigd over zulke rockloosheid, kwam den autaar af en ging de onteerders
te gemoet. Vol betrouwen in zijne weerdigheid
van priester die zoo dikwijls dc ellendigste vervolgers tegengehouden heeft, stak hij onbeducht
zijne hand uit en wilde spreken.
N Ik heb liet gezworen, N riep de baron, u en ik
zal zingen spijts uwe kruine en nuttelooze gebaren. Plaatse dan, en laat ons begaan of ik steek
-

ron tot zijn volk. u Niets en zal mij beletten
mijne belofte te volbrengen.
rr Eerst zult gij over mijn lijf gaan, zei de
priester kalm en moedig, en hij kruiste zijne
armen over zijne borst.
Alsdan greep een schrikkelijk tooneel plaats;
een schreeuw van afschrik klonk uit alle monden,
en de geloovigen vielen smeekend op hunne
knie'n.
Maufred had zijnen vuist met ijzeren handschoe tegen den abt opgeheven. Doch God
liet de heiligschenderie niet voltrekken ; want
01) den oogenblik dat de vuist ging nedervallen,
sprong Luk er tusscl;en en hij vong den slag in
vol aangezicht dat liet bloed er langs stroomde.
Grip alten kon lachen met dien laffen aanval,
't was gelijk een gr inz en van den duivel als hij
zegevierend
evierend eene ziel in zijne klauwen houdt.
I.Daarna, niet wankelenden stap, gelijk een vervloekte die onder Gods straffenden arm gebukt
gaat, ging Manfred de kerke uit.
ii

Boven de wouden die rond het kasteel lagen,
zweefde er eene roode klaarte, en steeg krullend
tot in dc wolken.
^1 Rap vooruit, is riep de baron, men zou
zeggen dat 't kasteel in vier is, ii en hij wierp
zijne wapens weg om haastiger vooruit te kunnen snellen.
« Wel neen, toch, ei riep Grip met een helschen
grimlach, u 't is ievers een huizeke uit liet gebuurte. ►i
!I ^Iaar ik zie de vlammen die langs den toren
krinkelen ; 't is zeker, mijn kasteel brandt. Ongelukkige die ik ben !
En waarlijk, liet kasteel vair Chavagne stond
te laaien. Gister had het vermaan geslegen en
vandaag klonk de antwoorde. Achter eenige
uren lagen rookende puinhoopen, waar te vooren
het prachtig kasteel gestaan had ; de muren
waren ingevallen en niet schrikkelijk gedruis
stortten de torens in, als wilden zij te gelijke de
euveldaden bedekken waar zij ooggetuige van
geweest waren, en een sprekend merkteeken
laten van Gods wrekende hand.

het vier aan al uw kerkgewaad, en toen zal het
geestig zijn ; zw ijg , luiaard, of ik doe u braden
boven de keersen van den autaar !
S Weg van hier, rampzaligen, en stoort de
goddelijke diensten niet waar in ik het misoffer
zal opdragen tot uitboeting uwer zonden. u
M Neemt uwe plaatse, fi riep de woedende ba,

Het was avond geworden en 't wierd donker

in de kloosterkerke. De abt kwam binnen al de
zijdeure en ging gaan • nederknielen op trappen
van den autaar. Hij bad voor zijne vijanden en
smeekte Jesus in zijn Sacrament verborgen van
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Genade,

vergiffenis te verleenen aan de schenders van. zijn

huis. Zijn gebed gedaan zijnde, ging hij naar de 1

u God !!...

achterkerk. Daar gek omen zag hij twee
mensclien, twee mannen waarvan - de eene

D)e heilige Maagd,
uw' Moe-

zonder roeren neder knielde, en de andere
j
onbewegelij k op den grond lag.
uu Wie daar ? u vroeg hij , zonder te kunnen onderscheiden wie hij voor handen had.
J*
En naderende verkende hij Luk, zijnen getrouwen kloosterk necht.

der zelve
is 't, die liet U vraagt.

1 i'Iijn goede Luk, u vroeg lij verwonderd,
S, wat knielt gij daar en wie ligt daar voor u ? «
't Eilaas ! vader Abt, 11 zuchtte Luk ; 't is hij ,
het is Manfred zelf. ii Al zijn volk liep weg als
zij zijn kasteel in brande zagen. Toen nu de
laatste vlamme versmachtte onder de ingevallen
liguren, wilde hij naar hier n•ederkeeren . Doch
de ongelukkige kon op zijne boenen niet meer
staan, en ik heb heng gedregen tot hier bij
de kerke, en hij ligt daar nu zuchtende te
sterven.
Ik hoor geene verzuchtingen, 't zei de priester, i► hij maakt geene de minste beweging
meer. Z ou God wel zijne verst :ende ziel geraakt
hebben ? o, machte liet den Heer gelieven !
En die woorden gesproken Bobbende, knielde
hij ook neder en bad voor de bekeering van den
heiligschender.
Doch de tijd vervloog en de zwarte donker
lag reeds over dc aarde. Men hoorde geen ander
geruchte dan de wind die tusschen de daken
speelde en de ruiten in de vensterrangen deed
kletteren.
De abt stiet een zeker voorgevoel dat hem
deed beven, stond op en zag of er nog leven
in den ongelukki:rcn baron was. Neen ,voèr hem
:

Geen redelijk
schepsel en
leeft er, of draagt
liet beeld vara
Maria,
de heilige Maagd.
Gelrrrdc°... enz.
*y

t

Dit beeld bo verdien stad
elkeen in 't gemoed,
in woorden,
in werken,
in al dat hij doet.
Genade'... enz.

Geen wonder
of zijader,
rond Kortrijf en Gent,
zoo vele oudgebeêvaar^lc k Cr k en bekend,
Geflt7d'... enz.

,.

'

..i

lag een lijk, koud en beweegloos.

*

it.aar eertijds

..
u Rechtveerdige God, ii zuchtte hij, ^' ag ij^ hebt

'Taria

,
gediend en bezoc]it
bezocht,
heeft meni°
mirakel
verleend en g ewrocht :
Genade... enz.

den plichtige voor uwen rechter geworpen ;
Ileer, wees heng om zijn leedwezen ber lllhertig . k
1). L. 13. D.
-

**

(.;i.:`AD] . ó ()1)!
,

Ecuu Bc évaarde; sl iea!íjc'.
,..
`\ 1 zc : ..4 zie, ave.
1

In Vlanderen
geen strate,
geen huis of men vindt
er 't beeld van
Maria
vereerd en gepint.

;
1

waar nu nog
Maria
dc wereld, die spot,
de macht doet
onwillens
gevoelen van C1ocl.
Gen d'... enz.
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Genade,
0 God ! ! ...
Ine heilige Maagd,

Neen, verre en
naar Vrankrijk
en moeten wij gaan,
om troost, deur
Maria,
en hulpe te ontvaan !
Genade... enz.

Naar Dadiseele, Gostacker, Halle, heel 't laar,
gaan, be€vaarden biddend,
wij, allen te gaar.
Genade... enz.

"Vandage
nog wakkert
Maria ons aan,
om neerstig
naar Oostacker
.bidden te gaan.

i.renadc.., enz.

.Komt wij st en
Verlicht ons
den weg, en. van ver,
Maria,
geleidt ons.
ó hemelscha ster
t ennade.'... enz.

Uw' MMIoe-

der zelve

is 't, die het U vraagt!
G. G.

\VA'i'

En als gij,

'laar toogt ons.
bermhertig,
de vrucht van uw schoot,
en helpt ons.
Maria,
in de ure onzer dood !!

V

Jan Zo.riderkruis of munte zat,
Op nekren keer, beschonken,
Berinhertig zat
En dronken.
Bij zijnen uitgedoofden heerd .
Te ruisschen en te razen
►► Hoe vuige en onbeschofte weerd,
Vijf frank ? 't zijn dieven al de bazen:
'l: Verklaar het tot hun spijt... ►
(ach ! Jan stond overal in 't krijt
En dit was hier de zake:
Voortaan moest geld zijn bij de strike,
Of hij vloog vierkant uit de kroeg.
Gelukkig, had hij 't wel begrepen,
Die in zijn luim en dwaze knepen
Van drank en hadde nooit genoeg!
N ogtans wat nu verzonnen?
G ! hebt geen zorg, Jan is gewonnen.
Fluks gromt en roept hij op Antoon,
Zijn oudsten zoon:
Een flinken knaap met vinnige oogt.
Vlug, stout
En nog geen twaalf jaar oud:
Hier... HHo.. ! mijn keel is al te droge...
Gauw... loopt om bier, daar met die pul...
De bengel grijpt de kan al zeggen:
En 't geld dan, vader, wie zal 't leggen? «
't Geld.. ie antwoordt Jan ; ►r onnoozle stil,
Waar is 't verdienste bier te krijgen
Voor centen..? Leert dat zonder geld...
Dat 's kunst. i► De jongen stond versteld,
Als kon hij niets dan zwijgen.
Zoo hij verlaat gedwee het huis ;
Maar ziet, daar komt hij weinig later
Terug. zoo stil als stille muis;
En, ja, de zoete kruike ook staat er
Bekoorlijk : 't is gewenscht. Terstond
Legt Jan die pul aan zijnen mond.
1:)oclh, wie vond hem bedrogen?
't Was dronken Jan:
►I

g knield voor
u\v' voeten, ons ziet,
ô \`loeder,
en «peigert
u«' aanschijn ons niet '.
G'cuade... enz.
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ken `n1el drop vloeide uit cie kan.
In g rainschap chie1i;l; opgetogen
t gij , rost venijn , gij schelm. gij ;uit,
i erft gij den zot met ; (1er scheren ? f1
Huilt hij verwilderd uit;
\.Vacht, 'k zal lt leerdl...
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tiel- iit te herilaie" : nog nooit heb ii' eea beeld gciieln it^o till-

I_)rvf onzen vvand op de vlucht,
1':t1, ^^-^• «•y- hoopvol hem vcrbey-dcicll,
Toc)t•i Jesus ons, uw' heyYge kracht.
È.1a•::l, minnelyke Iloecler,

lelen.l rail leven ; gii hebt ris te11 I:tlu: , te„naal', verli.eftl op ij11

maar• gij hebt, tt''.? 111iP•tL• gt'cltrCit reil, illij dit g n)CgC11 gt•--

t'iltlillít:'lt, 1lor lllij 'ie cllt.)lillt: 1)11ot()grat.)élie aan (feil )hc'.l'I'

Ik houd er hielt, sclll'iftelijk tl dit : ttituiking ;JIlj11E't' 1)f;11'1111-

0 ,boete, o) goederticre Maegd,

w,rk, geheel 11«'e piel er ill (Iel' gestort ; (laar rit vleescel elf

blt)Ctl onder die ht 'uen(1aagscI.e kleeding, z:lciei

,

'zoo plager e: ,

Lertigstoott;il(1, m, hotte' ti ze lfs zwil:l'ig elf beilagelijk gemaakt.

(_)\ er (Ie gelijl ketti kan ik niettntrtieelen; ilia:lt" n ijiie1111

1

e-

!11.)oteil eindren %e van'1..' ho(1gsi'.' 1l::llït l•:ettrigllli(í. \Vat tle uit-

Slzleek, .,meelt voor ons den Albehouder
Gv, die geen' gunst hein vruchteloos vraegt.
L

:1 i.t::it +iiC te ( ;::1lt

1. ) ie twee rtttkke'i /.ij'1 \'t;t•st:itC:ll:'11 i!] J..';! i

:1 i.t::it +iiC te ( ;::1lt

l

luit \1'1'.'1';1, J.l:1I' iS41

ti

cel' t•

2

9

R'Olid den Heerti

)

drukking des - gelaats betreft, tevens ernstig en zacht vriendelijk,
vertaalt ze inijn carakter niet, clan toch zulke inborst als ik in
andere hoogacht en bemin en diensvolgens zelf cvensch te
hebben.
0, i v werk is wel schoon, wel zuiver, wei waard van (k:n
Hoogsten lof en Loven alle critiek verheven. Vrees het oordeel
des publieks ni et, vriend : de algemeene goedkeuring zal uw
d&)Cl «orden .
Ik beis u uit den grond des harten dankbaar dat gij het beste
vail uw jeugdig en reeds zoo machtig talent aan mijne beeltenis
hebt toegewijd ; en even dankbaar moet Antwerpen, voor deze
raak. zijnen magistraten zijn, die, door dit werk, aan Benen
onzer jo..ge stadgenooten gelegenheid hebben verschaft ons
zich in eens als een uitgelezen kunstenaar te openbaren.
Ik doe de vurigste ivenschen voor het heil uwer toekomst en
druk u als ware vriend de hand. Heb dank
C0NscIEN :r•:.

WA1 i: ''1' V.LIEGE`: WI1í'.

larf r. k.7i1 icl(rei c n (kandelaren) t eggzin d
hae eleid 'ers in 't Veatrnarnbachr vanneeL zij cle

onnoodige takken :'aii de haaagstruiken lappen
en de overige opleên kandelaar ti i j re.
-

Men is zooi• eL i keep .n mens: li als neen talen
kent.

De F r an chn.an doorgaans kent maai erin
talg ; en 11.)-;, mag men dat /','1111.e71 1.eeten bij
t meeste de :i ?

AANDAG las ik in (le Cazcttc van Rru ;e verscheidene

.!r

,

e

kleinigheden overgenomen uit R. i). I.'.. ik hedanke
de Gaze1ts om de hulp die zij aldus biedt om mijn
gedacht te verspreiden.
ET historisch deel van den stoet van ;lel•-':t'lti:iricla
tiZ as zeer merkweerdig, onder opricht van geschieci-

„ Zwijg • of ge zijt een pateelke l.)rokl:elit,gcii. „
Gehoord te 1 Teul; , niet verre van eene beenliottwerft. « atee e iero, kelin en, ►, is i eenhumi *ers
Vertaling van in ►► gruis1aneuteii slaan. ►
-

kundige navorsching. I)e Heeren inrichters kalen
veel eer van hun werk, slat niet gering moet geweest zijn.
E Vlaamscice I»•oederbond heeft, kort geleden, een
nieuwen lamp >iitgeschreven, oni een gedicht te truiken, getiteld : Li f Ircht aait JIeirdril,' Consc iiw c
eventk n dichtstukkcn zijg: ter mededinging irtgezo>•:(ic.t.
-

-

'k Hebbe m el honderd soorten \•"n nisterdanmsche 1 tregie u en lekkerding a angete eken ii.
Dat zal wel een keer dienen als het Sint- MMZaartensdag is.
-

,

1)e kiin^ttechters, met de beocrdceling der stukken gelast.
waren cie volgende hoeren : Coppieters 111hlay, advukaat en

voorzihter der Breidel-commissie ; Karel de Clleldere, ;;c»ee^•heer en letterl.undige te Couckelare; I)emouie, onderpastor in
tiint-Cïiliislccrl:; A. heli, Leer aaraan liet koninklijk Atheneum
te llrugge ; Th. Verhoef, letterkundige, i -0 e --chrijvcr clrs £! rc'e'1.'.e heer Coppieters wierd voorzitter en de heer Heli: ver;ingge ver van den jury benoemd. Verleden cicmderclag. 2 nuu ti, heeft de jury uitspraak gedaan ever de in io>>(leIie

1_) 1-ta ^•.^ cii
t^ c^zslO1:
rs, hroil^en ^iVerschenen
:-•
"
des dans la Venise du Nord, par Ad. Duclos,
302 blz . met vijf kaarten in koleur gedrukt en

menigvuldi.(re-1)t•inteil buiten tekst. Prijs : 3 frank.

stukke;:.

[)e tste prijs, een zilveren verguld eermetaal en eene prem;e
^•an 400 frank, is toegekend aan liet dichts uk voor k.enspreu '
1, a •. c:: Zi%,a Helew1;i crlleeli is liet sa•hv:»r.. t ' 1 f' :lr;: .

D% cii.l.ter van dit stut, is de heer Itippolvt. Ï.,edcganek van
l:ecloo, nu gevestigd te Scllazrheek (Brussel'.

De prijs, eer zilveren eermetaal en Bene premie van 200
frank s i: toegekend aan het dichtstuk voor kenspreuk hebbende:
é- .srkc volk eert U. liet Uictsclic volk I;'»rint rr. I)e schrijJlc't I)i"
ver hiervan is de heer Theodoor Sevenns, vrije onderwijzer te
Kortrijk.
r)e jnry heeft eene eervolle melding e:1 een 1 zilveren eermetaal
toegekend aan liet dichtstuk voor kenspreuk hebbende : 1/ier
d>>rs c'fJcs•: uitsggoten, ';t .'ins hart er bij g wijd. (Tollens). Indien
4

de opsteller die onderscheiding aanveerdt- en zijn naam doet
kennen aan den heer Verhoef , Isten schrijver des Bro<<Ier601rds
voor 20 augusti.
De plechtige prijsuitreiking zal waatscllijnlijk plaats hebben
tijdens cie aanstaande stadsfeesten.
I)e overige mededingers mogen hunne- stukken tcrugeischen,
Al). D.
van herlen af tot is september 1883.

*,, I:z het nieuw m tziekinaaazijn •zn Gerard I'Irrti;rck en
Cie Zuidzandstraat te f i,i,; r, bij de Statie, kan uien allerhande
vlaamsch, fraitsch en duitsch muziek bekorten aan den prijs tier
uitgevers.
De eeltige overblijvende afdrul;sels Sa %a,; van G Oenin 'k:relt
en der vijf li,.'►der^•it zijn daar te koop.
'Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want alen is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.

*** Vijf liederen, getoonzet door E. li. Joseph I)uclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlictinck en Co., Zuidzandstraat.
* Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgnarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — (oezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. 1-lij is thans bezig niet een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Boel drukkerij A . DE ZUTTERE -VAN KE.rSSCTTAVFR.

J^et óPab Seefctí;ní aPPe aterbage. £e uíEgeBer woont in be
t)aríaftraaE , 2, te ZCU«gC- pOcí1g, op SoottJanb te óeEafett : Sooe
15efgenfanb 5 frank ; Soot BuíteriPanben ben poj'tpríjg eróíj. (den
kan ínfctJcíj$en óíi af be Iboft#neeftero 'e Panbs.

Xcijttienfte Saar.

focectienfte ' onbag na Cin cn.
i9 4'IeQ^ft 1883.
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DE PRIJSDEELING VAN ST. LOU IS, TE BRUGGE.

ON D den Hccrd en schrijft gewronelijk
niet van Prijsdeeline en ; maar, van de
kunstfeeste die de prijsdeeline heet
van St. Louis te Brugge, kan ik niet zwijgen. De
choorzangers van 't Collegie zijn immers, onder
-hetw ijs geleide van 11. Frans van Hoestenberghe,

tot bekwame zangers herschapen, die 't gene
men hun voorenlegt, al is 't moeielijk, weádragen, vol zekerheid en zwier, dat het oprecht te
bewonderen is. Het orchest, bestierd door den
knappen Karel Mestdagh, oudleerling van 't
Collegie, wordt natuurlijk behendig geleid.
Daarbij de keus der muziekstukken is hier in
St. Louis altijd op den goeden smaak gesteund, 't
bene niet en zou mogen van alle gestichten,
verre van daar, gezeid worden eilaas.' als om
te bewijzen dat er nog lieden zijn die achteruit
hunnen tijd, 'k en zal niet zeggen kruipen,
maar te verstikken liggen in oudewetschen
waanzin.
\''ij hoorden dan eerst het zoo lief en fijn e eschreven openingsstuk v an den .I Tt' i mkc/rr arts der
-

Fremmmdi', het bekende lyrisch drama van F.
Mendelssohn-Bartholdv. Dit bevallig stuk wier d
zeer licht en frisch voorengedreáen, en de krach_
tige dealen van 't einde niet macht en goed
slaanden rhythmus afgespeeld.
Daarna. hadden wij eene ballade van Edw.
Grieg, een choor met bary-ton solo, orchest en
orgel. Grieg is hier voor 't rneestendeel een onbekende; en 'k en geloove niet dat er ooit nog in
Brugge iets van dien jeugdigen Noord«•eegschen

meester door een orchest uitgevoerd wierd. Die
►► onbekende ►► en is sedert maandag bij de Brugsche liefhebbers geen ►► onbeminde ►► meer. Grieg
is een componist die den geest en de wetenschap
der toonkunst bezit. Zonder zoo sterk te zijn als

Brahms, neemt hij, hoe jong nog, reeds eene
voortreffelijke plaats in de rei der hedendaagsche
verdienstelijke meesters. Ik kende sonaten, pianostukken en liederen van Grieg, en ik wist dat
er een eigenaardige geest, een noordsche, fiere
ingeving door zijn werken straalt ; maar 'k en
had ook nooit geen orchestmuziek van dien
meester gehoord, en 'k en t; -ist niet tot hoe verre
hij de macht van de muziektuigen en hun charakter kende en wist 't gene uit hunne groupeering te
trekken is. 't Is zeker dat Grieg, in die orchestballade, nieuwe klankverwen gevonden heeft.
Hij weet de kopers en 't hout ineen te smelten
om er een gansch eigen coloriet uit te trekken.
Zijn stuk heeft bovendien veel eenheid, 't is goed
ineen gewrocht, de solo van Baryton is prachtig,
de harmoniseering is stout en innemend, en de
modulatien die 't einde van dezen aleenzang kenmerken, brengen den toehoorders in verrukking.
Als de choor alsdan de melodie van den aleenzang herneemt, en dat orchest en orgel, in hun
volle pracht dit geheele met breede en diepgevoelde kunstmaclit uiteenbreiden, dan gaat men
willens of nillens aan 't huiveren, en men roept:
't is prachtig. 'k Vergat haast te zeggen dat
er in den rvtllmus hier en daar verwonderende
oorspronkelijkheid ligt. De kenders die deze
uitvoering bijgewoond hebben, zullen voorzeker
Grieg's muziek op hun piano willen leggen, en
,
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zij zullen dien meester onder hunne' lievelingen
tellen.
Wij hoorden ook nog een nieuw kunststuk
van onzen Karel Mestdagh. 't Was een sy-mphónisch gedicht voor orchest en orgel geschreven,
op het Excelsior van H. W .Longfellow. Excelsior ! Roep die den mensch opwaarts sleept naar
schoonheid, waarheid en deugd ! Liefelijke melodie, voor de leegste houten en snaren • van 't
orchest, die uiteenloopt tot een vol.. en algemeen geroepvan al de snaar- en blaasgetuigen...
Maar de wereld . t-racht den - dichter, die als een
reizend man is, aan de aarde vast te kleven. Een
zoete, hertverleidende melodie verbeeldt de aanloksels der wereld. Maar de dichter overwint:
Excelsior! is zijn- roep... De krachten der beroerde schepping komen alsdan als een woedend
orkaan zijn reis naar omhooge tegenkanten.
Prachtig gedacht, waarin de toondichter zijn orchestkennis ten volle ontvouwd heeft. Maar de
dichter klimt, niettegenstaande. Excelsior!
krachtiger en mannelijker vooruitgebracht, heft
hem boven de schepping. Hij .en gaat niet meer,
hij vliegt op de vlerken van zijn onoverwonnen
wille, en 't lied vangt aan, - de hymne der victorie, - den Te Deurra van 't hemelvaren, in een
breede melodie, geharmDniseerd op de grootsche
wijze der hedendaagsche vlaamsche meesters.
Tot tweemaal hergaat de toondichter zijn hym. ne. Telkens is de harmonisatie en de orchestverwe gansch verschillig. Zelfde teekening in de
gronddeelen van den zegepralenden zang, maar
nieuw coloriet. Van de groenblauwe verwen der
der eerste orchestratie, waneer de dichter aan de
hemelgewelven was, komt men in de roode toonen der seraphijnenverbeeldingen onzer oude
schilders; en, als het stuk eindigt, is Excelsior uit,
omdat de dichter niet hooger meer stijgen kan,
maar hij blijft in de ' ruste der laatste maten als
vereenigd met den - eeuwigen, onveranderlijken
God, die de waarheid, de schoonheid en 't opperste goed is.
Proficiat .! Karel ! Gij hebt een stuk voortgebracht dat u veel eere doet : 't gene vele gezeid
is.
De feeste sloot met de T urkisclzer JVarscla
van Mozart, ook in orchest. Van dit stuk, dat
elkendeen kent, wil ik maar eèn ding zeggen:
dat is geestig. Geestig in den goeden zin, verrukkend geestig; niet van die geestigheid op zijn
Offenbach's, die 't herte vervuilt : maar geestig
als 't gene uit een rein herte opwelt als het
dweers door wel gezind is. De geestigheid loopt
-

-

-

.over in dit stuk. Die 't hoort - zou haast zijn
hoedjen in de lucht smijten en zeggen : Gauw,•
vrienden, laat ons een keer zot zijn ! ... ' Oh ! die
Mozart, wat goede jeugdige frische.kunstenaar
is blij toch !
'k Hadde willen hier eindigen. Maar het recht
der waarheid verplicht mij te zeggen dat het
drama u Charles-le-Bon w, geschreven, geloof ik,
door een franschman, geheel nevens de geschiede is valt. Karel de Goede wierd de kroone van
Jerusalem aangeboden. Dat is waar.. Maar dit
en heeft geene betrekking met zijne martelie.
De schrijver van 't stuk doet Karel de kroone
aanveerden, en hij wordt gemarteld binst dat hij
den eed doet van naar 't Heilig Land te vertrekken. Dat is geheel en gansch valsch. De-Graaf
weigerde, zeggen de gelijktijdige schrijvers,
omdat hij hem onweerdig achtte de koninklijke
kroon te dragen waar Christus de doornen droeg.
Proost Berthulf, hier in 't drama, doet den graaf
vermoorden omdat hij naar Jerusalem wilt trekken, en Vlaanderen verlaten : daar die wegreize,
volgens de geschiedenis, juist de wenschen van
den Proost hadde vervuld. Karel de Goede,
in 't stuk, wilt tot grave aanstellen ' om hem op
te. volgen Willem van Normandie, en die prince
was juist het tegenovergestelde van Karel door
zijn politike gedachten. Ik meene dat Karel de
Goede, had hij moeten een opvolger aanwijzen,
Diederik van den Elzas zou genomen hebben ;
deze prince heeft, inderdaad, de politike van
Karel voortgezet.
Die bemerkingen en vallen op de uitvoering
.

niet, die zeer goed was ; maar op 't stuk zelf.

Alles samengerekend de prijsdeeling van StLouis was eene feeste van groote weerde; en alle
kenders zijn vertrokken met de hoogste voldoening.
In het concours onder de leerlingen van onze
collegie'n, heeft Brugge nog. eens menige lauwerkroonen verdiend en gewonnen. In de groote
figure was 't een goede uitslag ; in Rhetorica een
triomphe. In 't vlaamsch bijzonderlijk, waar StLouis den prijs van redevoering, gelijk verleden
jaar, en daarbij al de accessits, slechts twee uitgezonderd, meêdroeg, moet die zegepraal schitterend heeten.
Op zulke dagen is men fier dat men ook nog
op de banken van dit collegie gezeten heeft.

AD. D.
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aangezet worden om de feesten van het Davids1Uiéds 1)ij te wonen.

E groote feeste van het Davidsfonds,

te Brugge, op 27 en 28 dezer, belooft
prachtig te zijn. Van a1h 1 riten 1men inschrijvingen toe op het feest m a a i . D : i j zcr ^veg van den Staat geeft eene prijsvermindering
van den helft, aan de leden die ter felste komen,
op 't enkel vertoog van hunne lidkaarte, geldig
voor tw ee dagen als lee n eene ka art voor gaan en
l:eereii neemt; geldig voor vier dagen, van 26
tot 2) Augusti, indien leen naar Brugge reizend
eene kaarte voor , aan aleer, en lieenr eizend nognmaals eene enkele kaart naar huiswaarts neemt.
D,-- I1 r ugsche afdeeling Beeft de voorwaarden
otp ring bepaalder wijze aan de schrijvers der
afdeelingen doen kennen, bij middel van den
volgenden brief:

DAVIDSFONDS Lf:t-^.c,:, i 4 Au,u :i 1883.
1" I)E EI.ING BRUGGL.

1111. 1lM.

Wij hebben de eer u te berichten dat aan de
leden van liet Davidsfonds en hun huisgezin,
welke de feesten op 27 en 28e Aug;usti komen
bijwonen niet alleen eene prijsvermindering van
gU o/c) is toegestaan op de ijzeren wegen van den
Staat (de exprestreinen uitgezonderd), maar nog
daarenboven dat zij vier dagen, van den 26 tot
29 AUgUSti mede begrepen, in Brugge mogen
verblijven indien zij bij de heenreis enkele kaarten voor Brugge en te Brugge dergelijke kaarten
voor de terugreis nemen, en dat de afstand meer
dan ;o kilometers van Brugge is. De leden
Iv an het 1)avidsfonds, die naar Brugge komen
moeten dus opletten van bij leun vertrek geene
kaarten voor gaan en keeren (aller et retour) te
vragen, maar enkel k eene kaart naar I3rugge,
out de prijsvermindering van 50 0/o te genieten.
Te Brugge zal hun aan de zelfde voorwaarden
Bene kaart om weder te keeren afgeleverd worden.
Olie alle moeilijkheid te vermijden en aan de
standplaats van den ijzeren weg bewijsbaar te
maken dat iemand lid is van liet Davidsfonds
`n dus recht heeft op de prijsvermindering van
50 00, zullen wij hier lidkaarten doen drukken
en er aan den voorzitter van elke afdeeling zoo
vele zenden als hij verlangt mits hij ons onmiddelijk het getal late kennen der Heeren en
Damen der afdeeling die naar Brugge komen.
—

Wij hopen, weerde heeren en medebroeders,
dat hierdoor nog een grooter getal leden zullen

Namens het Bestuur

j)( . c;rr- j:'er,
,

De Oncdervonr„itter-,

I:. I oy ri:. Tii. V1;i.Z i1
10 ;T^ .

N. B. Al de l,crsci. i en die deel maken vati
liet huisgezin van een lid van liet Davidsfmds
mogen eene lidkaa.ri hebben col aan verminderden prijs te reizen en de feesten bij te wonen.
.liet der sprekers voor de letterkundige 'ei gadcriiil ei is bi*kan volledig.
In de vergadering van Dijsendag, 28, zal de
Raad der lfrugsclle afdeeling prijzen schenken
aan de leerlingen van 1Zhetorica uit liet collegie
St-Louis, te Brugge, die in 1882 of in 1883 prijzen of eerevolle meldingen gewonnen hebben in
den grooten bisschoppel ken kaml)strijd voor
vlaamsclhe redevoering.
De bereidsels voor de avondfeeste in open
lucht gaan goed vooruit, en deze belooft te lukken. Het concert zal samengesteld zijn uit al de
puikste muziekstukken. der Harmonie van de
Cortcorcie, en de stukken, onder andere, waarmeê
zij overwonnen heeft te Rijsel, zullen gespeeld
worden. De verlichting en liet vier«-erk zullen
ook prachtig zijn ; en binst de feeste zal men ter
plaatse allerbeste ververschingen kunnen vinden.
Een groot plakkaat zal dezer dagen te Brugge
aangeplakt worden. Een afdruksel ervan zal ook
verzonden worden aan de schrijvers aller afdeelingen ; en die heeren worden verzocht het dadelijk op goedgekozene plaats te doen uitplukken.
Daar de feeste aleen voor de leden des Da.—

?Viiisforlds is, moeten w ij alle leden waarschuwen
dat er niemand zal aanveerd worden tot de
feestelijkheden, 't en zij op vertoog van zijn
kaarte als lid. I)ie kaarten, die men bezig is
met drukken, zijn persoonlijke kaarten, en niet
faniiliekaarten gelijk gewonelijk als 't feeste des
Davidsfondis is te Brugge. Zoodat elk ingeschreven huisgezin eene geluwe kaarte zal ontvangen,
geldig voor man en vrouwe. Indien liet huisgezin
meer leden telt, dan zullen deze witte kaarten
verkrijgen, met hun namen erop geschreven.
Toch deze kaarten zullen niet rondgezonden
worden ; maar die er hebben willen, moeten ze
komen af halen naar de Par jsclae Hallo, donderdag aanstaande, 23 dezer, tusschen zessen en
achten 's avonds, bij de Raadsleden die daartoe
zullen zetelen. De secretarissen der vreemdelingen zullen ook de namen op de kaarten moeten
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invullen. Dit is noodzakelijk, niet -aleen voor de
feesten te Brugge en om in onze lokalen aanveerd te worden ; maar ook om aan den ijzerweg
eene kaart voor half geld naar Brugge of van
Brugge af te verkrijgen. De secretarissen der
vreemde afdeelingen moeten ons gevolgentlijk
laten weten hoeveel kaarten zij wandoen hebben.
Alle leden des Davidsfonds worden aangewakkerd om hoe eer hoe beter in te schrijven op
de praalmaaltijd : het wordt immers tijd dat men
wete hoeveel tafelgasten er zullen zijn.

DE VRIJDAGMARKT.
K hebbe

beloofd, reeds lange geleden,
iets te schrijven over de Vrijdagmarkt,
en 'k houde mijn woord. 't Is beter
laat dan nooit.
Eerst entwat over den name.
'k En zal niet zeggen dat ik alle de stukken
gelezen hebbe, waarin van de Vrijdagmarkt gesproken wordt. Maar 'k hebbe de stukken genomen die eerst onder de hand vielen, deze te weten
die uitgegeven zijn door M. Gilliodts-van Severen, in zijnen Inventaris; zonder nogtans te
laten er hier en daar wat bij te voegen dat ik in
mijne gereedste nota's liggen vind.
Al die oorkonden, van i I27tot 1500 gadeslaan,
heb ik gevonden dat ik ze moest in twee groote
klassen schikken. De eerste bevat de stukken
waarin de plaatse hier A rena, Sabulo, 't Zand
geheeten wordt ; de tweede, deze waarin die

plaats den naam van Vrijdagmarkt draagt.
Men zal zien daaruit hoe A rena slechts in de
oudste stukken voorkomt, Sabulo en Zand alzoo
te midden, daar de naam Vrijdagmarkt in de
stukken van laatste date de overhand krijgt.
Zoo eerst den naam ARENA.
In mijne stukken vind ik hem tot elf maal.
1127. Het leven van den zaligen Karel den
Goede door Galbert.
Numero 49. u Gervasius, volgens overeenkomste, wordt door onze burgers binnen het
suburbium ontvangen, al den kant van 't zand,
aatudH.arenas, langs den westkant van den Burg. u
Numero 88. , De Koning en de Grave met
zijne en onze krijgslieden, de burgers en vele
Vlamingen kwamen bijeen, in liet veld naar gewoonte, in altrum consuetum. n Hier en staat
wel dat veld niet genaamd, maar 't wordt het in
numero 1 53 : u Zoowel de hoofden als 't volk

kwamen al te zamen bijeen buiten den Burg bij
het zand apud Harenas, en koozen daar biederijk van den Elzas tot grave van geheel Vlaanderen ; en deden daar hulde... n
Verder : in april I 127 wordt een slechte kerel,
Beukin geheeten, geradbraakt en dit geschiedt
bij 't Zand, op 't galgeveld daar ik later van
spreken moet : ii Apud Harenas quidem illo tor.
mento miserabiliter mori promeruerat, n zegt
dezelfde Galbertus.De zelfde naam gaat meé in stukken van den
tweeden helft der jaren12oo, en zelfs tot in 1302:
. 1268. ii Domus site super areriam foras Nordzandpoorte. u Archiven van Dunen, Cart. 6077.
1282. a De redditu de Braembergh et arena
(Intr. 375).
1285. u Pro opere supra arenam.
1290. ii Supra arenam. is Rekening Brugge.
1291. r ► Super arenam. Rekening Brugge.
(Intr. 397.)
1294. u Pro redditu de arena. is Rekening
Brugge.
1301. Super lzarenam. ii Ontvangsten Brugge.
1302. a Super harenam.. u Id.
N

ZABULO, die 't zelfde is, vind ik slechts tenden
de jaren 1200.
1290. u De redditu de ... Zabulo. (Intr. 375•)
1290. u Supra Zabulum.
1291. a Zabulo. (Intr. 397.)
1292. i► Supra Sabulon. u
1294. u Supra Sabulon. n
'N

N

N

Maar het woord Zand, de vlaamsche vorm
van den zelfden naam, gaat tot thalven
meê.

1300

1268. # Nordzand. is Archiven van Dunen.
1282. u Pro ponte de Nordzand porto.
1291. ii Nordzandstrate. is
1303. Bider Zantporte. st (Intr. 384.)
1304. is Besider Zantporte.
1305. « Binder Zantporte.
1305. Bachten smeden bi den Zande. (Intr. 385.)
1331 • a Ten Zande. u (H. 399.)
1331. s► Zant brucghen. u
is Nortzantbrucghe. is
1333. u Upt Zand. t'
1352. i! Bider Nortzantbrucghe. ►o
1355. S' Ten Zande. u
1355. u Tusschen ij zandbrucghen. u
• Benoorden de Zuudzandbrucghe. N
Gelijker tijde, en veel later, vindt men:
de Zantpoorten,
de Zantbruggen,
90

S'
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en, tot op onze dagen, beide Zandstraten, tot
eene blijvende gedenkenis.

naar de statieplaats, het oud Zand, geleiden,.

Wat nu den name VRIJDAGMARKT betreft,
dezen vind ik niet voor 1285;
1285. u Pro opere supra arenam pro foro veneris faciendo xxv lb. xs s. to
1288. u Supra forum veneris. ti (Intr. 394.)
1292. Supra vryndachmarct. (397.)
1 293 • t' In antiquo foro veneris. u Reg. 1293.
Archiven van S. Salvators.
1299. Vrindach marct. (Intr. 395.)
1302. An die vrindachmaerct. (383.)
1 303. Bi den vleeshuse an die vrindachmaerct.
— Vrindachmaerct.
-- Vrindachmaerct, straetkin sonder ende.
1379-80. Ter vrindachmaerct.
Ter vrindachmaerct.
1380. Up den vrindages market.
1395. Vrindachmarct.
1411-12. Vrindachmaerct.
141 1-12. Vrindachmarct.
1413. An de vridach marct.
1417-18. Van den brande die was op den
houc van der Bouverye an de vrindach marct.
1418. An de vrindach marct.
Ter vrindachmarct.
1 43 1 • Bi der vridachmarct.
1 443. An de vrindach marct.
1449. Bider vrydach maerct.
1458. Ter vridachmarct.
1 49 1 . Ter vrydachmarct.

in 1268. Maar hij wordt natuurlijk de gewone.
naam der plaats en vervangt Harena en Sabulo 7
de latijnsche vormen, waneer de vlaamsche taal
de bestiertaal in Brugge wordt, namelijk met

Uit de aangehaalde teksten, genomen, zonder
kiezen, uit de oorkonden die mij voor handen
gekomen zijn, blijkt:
i . Dat A reua de oudste naam is, die reeds geschreven staat in de oudst bekende oorkonden
waarin van Brugsche straten en plaatsen gemeld
wordt, te weten in de gelijktijdige schrijvers die
de martelie van den zaligen Karel den Goede
beschreven hebben, met de gebeurtenissen die
erop volgden, in i 127 en 1 128 tijdens Willem van
Normandie, den opgedrongen grave, en bij de
throonbeklimming van Diederik van den Elzas,
den grave naar den keus van vlaamsche volk,
adel en geestelijkheid. Sabulo een andre vorm
van den zelfden naam, vindt men slechts om
de plaats te bedieden, in het kort tijdstip der
jaren 1290. Maar die name wordt later wedergevonden in de fransche stukken, le Sablon, en
bestaat nog in de namen der beide straten die

rue hord en rite sud dat Sablon.
2. De vlaamsche name 't Zand ontmoet ik eerst -

1302.

3. De name Vrijdagmarkt, dien ik wel in 1285
einde, en dragt eigentlijk maar door thalven de
jaren 1300. De eerste tekst die hem geeft is een
bewijs dat de plaatse slechts in dit jaar tot
markt geschikt wierd. En als een register van
Sint-Salvators ons zegt, in 1293, in antiquo foro
veneris, op de reeds oude vrijdagmarkt, dan
wordt men lijk te denken dat er op 't Zand,
reeds van oude tijden markt gehouden wierd:
toch zonder dat de plaatse daartoe bijzonder
geschikt was.
Ik zou haast denken dat de oude kleerverkoopers, die nu nog, — al is die markt op onzen tijd
op een niet gekomen 's vrijdags, hun lappen
en vodden op de kalsij open spreiden, maar die
aldaar vroeger, zoo de oude lieden nog weten,
en in de laatst verledene eeuwen, zoo de schrijvers van dien tijd getuigen, volle markt hielden
's vrijdags ; ik zou haast denken, zeg ik, dat
ze daar hun goed te koop booden van in de jaren
1200, of i zoo misschien. Die oudekleerenmarkt
en eischte nogtans geen bijzondere schikking der
plaatse. Maar, als de rekening van 1285 eene uitgave opteekent van 25 pond io schelen en half,
verteerd pro opere supra A renaai, pro foro veneris jaciendo, N voor 't werk gedaan op 't Zand,
om de vrijdagmarkt te maken „ , dan, meen ik, zal
het gemeentebestier die markt doen schikken
hebben met paalstaken en ander gerief om er
beestenmarkt te houden. Maar van de markten
op 't Zand gehouden spreek ik verder. Hier en is
't maar questie van den naam der plaats.

Het zand lag buiten stad. De name komt van
den grond. De zandplate strekte ten zuiden tot
aan de malsche weiden der Bouverie, die de Beuterbcke bespoelde, en ten westen Sint-Andrieswaart op. Die kant van liet brugsche veld verdient goed dien name, en deze die 't land
gebruiken langs die streke, naar Snelleghen en
verder, zullen mij niet tegenspreken. Langs
stad, op leegeren grond, lagen de Meerschen en
de Goezenput. Ten noorden, in stad, dienen de
namen Bollaardstraatken, Lane, Wulfhaglie
om te bewijzen dat het Zand langs dien kant
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afgezet was met lioutge«-as; terwijl « verbarnde
iiieuwland de oude naam van de Scliori-wvagcrsstrale, toogt dat mèn langs die zijde 't hout
en cle bramen uitgebrand had oiii vruchtbaren
grond te maken.
Ik zLi daar even dat liet Zand luiten stad laf;.
Dat moet verstaan zijn van de oude tijden van
Brugge. 't En is kier nu de plaats niet om te
clirijve,n van het eerste b:,taan, de oudste uitestrekthcid en den groei onzer stal : dat do;: ik
eens as ik van dit punt onzer gcchiec1enis in
liet bijzonder zal handelen. Maar 't is genoeg te
zeggen dat, reeds in de jaren Soo Brugge eens
zeker uitgestrektheid rond den leur;; verworven
had, en dat, ten tijde van den zaligen Karel den
Goede, in 't beginsel der jaren i ioo liet eigentlijk Brugge omsloten was door cie Reie en door
grachten. Men kan deze getnakkLlijk 'o ;
gn
op eens; kaarte, gelijk dewelke, van Bruge e;
naar best misschien olp deze di;: staat voorcnaan
van mijn Brrzi cs en trrozs jcozirs. Gaat aan 't iVlinnewater waar de Reie in stad kont, nevens liet
Beggijnhof, en volgt cie Reie, langs 't 1 iospitaal,
Onze lieve Vrouii e, den Dij ver, den Roozenlioedkaai, backten 't Heilig Bloed. laar verlate-11
%v" de Reie en volgen den gracht door mensclienh anden gedolven, langs den Steenhouwersdijk
tot aan de Meulenbrul;ge, langs dun \ erv, er sdij k
tot aan de Strooibrugge. Bier volgen wij weder
de Reie tot aan de Carrnersbrugge. Wij slaan in,
aan de Goudhandbrugge, en volgen den ouden
gracht langs de Augustinekaaic, ':omen aan de
Ezelbr ugge, volgen met der ooge 't water tot
onder de Leebruage en tot aan de Sloterbrugge,
stappen langs het Speelmansreitje. De oude
gracht, van aan de Noordzandbrugge, tot en niet
liet gewezen Capucinereitj e, ligt gevauteerd. ti ' i j
zien weder den gracht aan de Meersch en volgen
hem, op de kaarte tot aan 't Speitje en verder
tot achter het Beggijnhof aan 't Minnewater
Daar hebt gij den omtrek van Brugge in 't begin
der laren i ioo.
Indien gij wilt kijken op blz. io j van R. > >. 1 t.,
loopend jaar, zult gij daar een stuk vinden uit
de kaart van Brugge in i 12~, geteekend door
Wijlen Karel Verschelde, waar het Zand, niet
den omtrek der stad langs dien kant en andere
bijzonderheden aangeteel:end staat.
Zoo, 't Zalid lag buiten dien omtrek. Dien
omtrek zien wij versterken, in verscheidene oude
oorkonden, onder andere na de martelie van den
zaligen Karel den Goede. Maar dat valt hier
buiten mijn tegenwoordig onderwerp. 't Ion was
11

-

-

.

maar eigentlij k op 't einde der jaren - 1200, als
Brugge zijn tegenwoordiger omtrek verwierf,
dat liet Za'id ingepaald wierd in de stad.
T'C1 - 1.'oiçt.

Zuiver is de blautve wolke
Die ivandlend door den Hemel sliert.,
Zuivre is 't oog der witte rooze
Die hof cii land en huis verciert !
Zuiver is de toon en zoete
Dies kunstnaars vluggen vinesre ontspringt
In de i:iij merende avondstilte,
En boscl.ien door en velden klinkt.
Zuiver is ze en klaar, de beke
Die Heure baren spelen leidt
Door het frisch belonimerd dal
En 't bedde lekt niet mos geleid.
Zoeter zijn en zuiverder
En geest, en hert en oog en ziel,
Waar, God lof, nu twintig jaar
Nog nooit geen sperk van zonde in viel!

Maantje, maantje klinkaart,
Manje met uwen zilveren baard,
Waar is 't toch dat ze naar toe vaart?
Maar liet maantje en sprak niet.
En 't zijn schuitje voort stiet

Door liet breede blauw verschiet
't \\Tas nacht als ik 't maantje zijne reize vroeg...
En... trage... traag... de groote klokke twaalve

[ sloeg _.
1. K.
"

..

0 dichten, dichten
't Moet niij soms het hert verlichten
Als God mij aan dat herte spreekt
En dat liert van Wellust breekt!
0 dan ' is 't dichten zoet
Als dien blij is van gemoed!
En blij, gij altijd moet

Die laaft uw' ziel met Jesus' bloed
Ja, g'hebt zooveel, en meer als de engelen
Die 's Heeren throon niet licht omstrengelen

Neem liet schaapke, het Heilig Lam
Oni geen engel, in geen . engel op aarde kwam,
Maar gekleed met been en aren

Kwam 't verloren leven, o mensch, u baren!
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gruot orche:;t vals M. J . Blockx. I):ui sprak (Ie dichter Jan Van

Dat mijn herte dan weze immer blij
Als, Heer, bij spreekt en zingt in mij,
Teat mijn hert sta wel t'akkoord"
Om te zingen 't Hemelwoord!

Beer, lid van (hen geilleenteraai1, dc gclegeilhciclsredev oering
uit. 1 tij Gleed cie groc:.t e lbeteekeniti vaal liet feest van heden
ultscllijncn. 1 - Jij wees op deal grooten invloed die. Coilscience's
genie op liet lieginiiencï herstel van het vlag nlsch taalrecht uitgeoefend heul.
11 I)ese vou1•ilen iv.trc.0 tot ;het vut k gerielit, dat vol vuur en

Komst u over ramp of wee
T)oe lijk de bader in de zee:
Laat de woeste wilde baren
Over rug en hoofd u varen.
Zijn ze hevig, zij zullen u toch niet verstikken
:Naar eer en hert en geest verkwikken;
En zijn ze weg, omhoog weêr 't hoofd
Naar 't zonnelicht en God geloofd!

I. K.

g^cstclrift litct: vc:'vcfc ►•i1:g het: slatwourcl der rc;c.ly ui:galnlcic:
T 1 vla ln..,ch Herheef', int bloeit, het zegevier in Vlaanderen.
I'laan era. 6oz►.!/c :
[r Daarop wordt het standbeeld onthuld. Conscience is in
zittende houding afgebeeld, als verteller.
#t 1)an, onder liet aanheffen van eerre :s^.,;'.'mar^•clr., begint
deal df,fik voorlij 't standbeeld. En schijnt geen einde te
zullen aan komen. Altijd nieuwe, en nog en:nulsier lraatschal)pijen verschijnen heurtelings, en begroeten, begeesterd Con sciCJiCC's beeld. Meer dan vijftig [.luizend Vlamingen nauien
deel aan (le groinselie l)ctooging, die dc ntucllt (ier vlaamselle
beweging bewijst.
Leve Colibeieluce !

Vlaanderen boven !
v; t: -i; ' ins ,;^'t ei -IeLien, door '1'hecocloor levens, is

Cceli ci arrant gloria i Dei et
opera nianuunl ejus ailtuulntiat
itum.
f r11 anwi

afgedrukt, en za! eerstdaags ro - igezonedci1 worden.
IDe ui!gare Leslaat 142 bladzijden. _Mei schrijft nog
alsan 211 1111, I. Gcnl•gc ;3cyac -t, boekdrukker te Kortrijk.
x helle gc;zeici dat !l. Sevens bekroond is Gloor den

^:r is een God, voorwaar ! er is een (;od. Gij, Zie. tulen,
v erkondigt zijnen naaal met lof- en cIallkmuzijk
(jij, heldre lichten, die onteilb,iar voort blijft weeralen
ginds aan elkaar tien Heer 'in 't ilenielrijk.
'crhaalt gind
1r is een God ! een God van grootheid en van goedheid,
(sic al zijn schepselen bewaakt, bewaart,
die hier zijn dienaars loont niet bovenaarschhe zoetheid
'n hun zijn herstel schenkt na 't lijden viezer aard.

Pla(l ., schen J' l)ea ei'bOJ!d van B'rilgge. Ik vernenie
dat het Kortrijksch liestier van het Dar'id ouds een
brief uitgezonden heeft ons die goede nare kenhaar te maken..
De leden valt liet 11ivid ivizdds van ]tortrijk zullen den heet'
:eren een geschenk aanbieden en in een staaltijd Verg ren op
woen slab, 22 dezer maand.
INE Íe'i1I['c'/1.►fe' llr.•/r' vQll ,n'•'li /'[ó £'1 st!i,'kc,, is op zondag

I2 ocg t, ten tienen 's niorgeils, te Kortrijk in de.
stedelijke I-lalle, plechtig geopend. Dat cie jogiug

Er i een God, Cracco ! die u (lee., teedre lieg d
een tlees bezorgdheid voor den arme gaf in 't. liert,
rist mededogen dat uw ziei zoo hevig griefde,
en vieze drift ontroost te bieden aan zijn sinert.
1). CRACCI.

Gier Coiiiinissie ten vuile gelukt is, blijkt uit de volgelfde naamlijst van tentoonstu1]Crs : .lsselh. er s, Baron, Bouvier, Mej.
Bcernacrt, Capeii dek , (.'arpentier, (:'c:riet, i)e Pratcre, Iloetericl:, Stacluc', 1Iw' ,o, Cllarlet, en iidercui.
Z1e11 betaalt 25 centimen ; doch den zondag en den maandag en 1.)etzalt uien er 's naniiddags eiaar to.
Indien cie ontvangstels het toelaten, zooals te voorzien is,
zal uien een of meer • scl,ilder^tula;eli aaiikoopen oei ze vervolgens onder (le leden (ter maatschappij te verloten.
EER

VAN HIER EN VAN ELDERS.
E StaJtd[ter d van VI ae;,d. rein drukt den volgenden

brief over de onthulling van Conscience's standbeeld.
Antwerpen, 13 Augustl .

1)'- a::u ecu van Oyc heeft (ïen prijs behaald in

den wedstrijd van liet gouvernement, voor een
vlaanisch gedicht bestemd om op muziek gebracht te
worden. Zijne kantate is getiteld J)a lr.;r.'.
Slechts eèn (Ier mededingers voor Glim kamp van Roonlen
heeft den vlaamschen tekst verkozen, 't is onze vriend en

Iv IIeden had de onthulling plaats van het standbeeld dat

medeburger !I. Frans (Ie Coninck; de andere hebben den

ijtje dankbare vaderstad aan den grootei schrijver Conscience
oprichtte.
uu Te middag verdrongen zich Buizende en duizende men.
seleen rond het nieuw Conscience plein. Honderden maatschappijen, met vliegende vaandels en spelende jc muzieken,

franschen tekst vooren getrokken. Visten zij misschien dat

vormden zich in stoet om aan de onthulling deel te nemen.
[u De gouverneur der provincie, de burgemeester, de generaal
der garde civiek, alsook het meeretideel der overheden, stonden,
met Conscience's familie aan den voet van het standbeeld.
1, De plechtigheid werd geopend niet eene ()r<vcrtr,re voor

men daarmee^ verst geraakt?
EN heeft te C'oukelacre oudheden gevonden en
grondvestingen op dc plaats waar 't kasteel stond
daar Karel de Gheldere van zong in zijne Landiicderen. 'Lou men niet wel doen die stukken naar het museum.

van Brugge te zenden ?

AD. D.
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Boekhandel F. CLAEYS, Steevast raat, 83, Brugge.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

De vischerssloep, die te Middelkerke gestrand
lag, is door den tuiboot van Oostende afgehaald,
en 's nammiddags in onze haven binnengetuid. #
Tui, bij Kramers, heet cable d'affourclie.
Tuianker staat in zijnen Woordenboek ook,
ancre d'affourclze ; alsook tuiboei (ziet meerboei),
caisse flottante ou d'a:narrad e. Maar tuiboot
staat bij Kramers niet. De Bo heeft dit woord ook
niet opgenomen. Wordt het door onze zeelieden
gebezigd ?
#t

BRUGES EN TROIS JOURS

..door den E. H. Ad. Duclos. Drie wandelingen
in Brugge, met vijf grondkaarten en menigvul-dige printen buiten tekst. Dit werk geeft de
beschrijving van al de gedenkstukken, kerken,
museums der stad ; alsook de belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen van Brugge's geschiedenis. De wandelingen der Davidsfondsers .
in Brugge, op 28en Augusti, zullen geschikt zijn
volgens 't order van dezen boek. De Leden des
Davidsfonds die willen te vooren hun reize studeeren, zullen wel doen dit werk te vragen bij
postkaart, aan M. F. Claeys voormeld.
Prijs : 3 frank.

VRAGEN EN ANTWOORI)LN .

i. Kiliaan zegt dat Litnogie in Vlaanderen de
naam is van den Phasianus, Phasiaca avis (d. i.
den fazant, fr. faisan); Plantijn heeft ir Limoien,
wijfken van den fasiaen. u En in de Cueren van
hazen, conynen,
Rousselaere is 't Lammoeige
pertricen, lammoeigen of wat maniere van wiltbraet het zy.
Bestaat dit woord nog ievers in Vlaanderen?
2. Prof. David zaliger schreef dat liet woord
koeier, fr. vaclrer, niet en deugt en dat het door
koeiherder moet vervangen worden. De vraag is
nu of het woord schaper, fr. berger, ook niet en
deugt, en even door schaapherder moet vervangen worden? En De G eyter, fr. clan' vricr•, deugt
dat ook niet ? L.
: N

Ii rokstoel.
Uit Noord-Braband laat men wij weten dat
aldaar een krokstoel eenvoudig een gedraaide
houten leuningstoel is, die gewonelijk in den
hoek van den heerd staat. Die mij dit schrijft
vraagt of kroclt of kruk soms van kraken komt?
Ofwel van kuchen, hoesten, krochen?
Dezelfde briefschrijver zou geerne weten aan
wie het geld moet gezonden worden om de gedichten van Joh. Alf. De Laat te ontvangen.
Die Heer gelieve hem te wenden tot den Heer
A. de Decker, boekhandelaar, te Antwerpen,
opvolger van P. Kockx.
.
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Te Poperinghe 'k en zou juiste niet kunnen
zeggen als het elders ook alzoo is, maar te Poperinghe, zeg ik : ze slaan eene koe, een jaarling
een zooger ; steken een zwijn, een peerd ; doen
een schaap, een nuchteren kalf dood ; pluimen
eene henne ; rekken een keun (konijn) ; stroppen
en schieten hazen en patrijzen ; hangen een hond;
vellen eene katte of slaan ze dood ; ze plokken
hommel, appels en peren ; slaan okkernouten;
trekken keerzen en krieken ; doen druiven af,
en eerrappels uit.
'k En zou niet kunnen zeggen wat dat ze
doen met d'ezels, 'k en heb nog geen weten
hunne pekkels keeren ; als er een naar Nobis '
gaat, gij zult het weten.
D.V.S.
i. Nobis is de geneverkooper of cle cantinier bij d'Helle•
pool te.

**,r In het nieuw n.aziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Ztuidzaudstr aat te f3 &•zt ge, bij de Statie, kan men allerhande

vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groeninghez'elt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
**. Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
2

**,i Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant tier oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. 1-Tij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R.
blijft den Uitgever voorbehouden.

D.

Boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

H.

e uítge8ee woont in be
,et BFab SevfcflíjnE aeee aEerbage.
fflat:Z'aftCaat, a, te $cugge. 10046, op Soor1anb te óetafen : 800r
Zefaenfanb 5 frank ; Soot 6uitenfanben ben pofE}ttíJg er8íj. (den
kaft ínjcf7ríjSen B af be Poftineefter6 'a Panbs.
icfirrícn (rc 3aar. bij* f rtcnftc onbag na Cin vcn.
26 4egfr 1883.
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A LGEl1EENE VERGAIDERING DER LEDE\
TE BRUGGE.

FEESTSCHII KING

lingen in liet stadhuis, en doet den wijn van eere
schinken.
De leden die recht hebben om binnen te treden
in 't Stadhuis, zullen daartoe eene bijzondere
kaart ontvangen.
De stoet gaat door de Breidelstraat, over de
Markt, door de Geldmuntstraat, al 't Gouden
Kussen naar de Parijssche Halle, waar teir 5 ure

i1Iaandag, 27

LETTERKUNDIGE ZITTING.

Attáust1, 'S

namiddags
ten 2 1 2 ure.

De M aatschappij'n,
welke willen
deel maken
van den stoet,
vergaderen in

Welkomároet door den Advokaat Soenens,
Voorzitter der Brugsche Afdeeling.
Verslag over de werkzaamheden der Brug
sche afdeeling in de laatste tijden, door den
heer Th. Verhoef. ondervoorzitter der Brugsche
afdeeling.
Redevoering van den lieer Hoobleeraar Pieter
Willems, algemeenen Voorzitter van - liet DaVidsf fldS: ECJflJ( zcC/rL'Cfl bcts•effeiide dc
r

1- laamscllc• bf'c in .
de Pa7-fjssclrc Halle, met Hunne vaandels en
Het lied al, I>>-<< ^''s• l^eiaap•rr', gedicht door
eereteekens, oni van daar stoetsgewijze, muziek
aan 't hoofd, de vreemdelingen aan de statie te ': M. Theodoor Seveii ,bestierder der katholieke
school op \'alle, te Kortrijk.
baan afhalen.
Leie wandeling in Brugge. door den eerwt-.
De Leden der Brugsclie afdeeling en der GilHeer
:d. Duclos.
den die aanveerd hebben in den stoet te gaan.
Van
ten 7 tot ten S speelt de I3rugsche Beiaard
worden dringend verzocht in groot getal op te
ter eere der vreemdelingen.
komen.
Ten S nre. Groot Wandel-concert, in 't beluik
Ten 3 urc. De,Brugsche afdeeling ontvangt
van het Collegie St-Louis. De feestlokalen zullen
en venvelkomt het hoofdbes tier en de aangekoop liet prachtigste versierd en verlicht zijn.
mene leden van het Davidl f ids.
Ingang al de groote poorte, in de D«weersTeit 3 1 2 7rre. Optocht van den stoet door de
straat. De poorte zal versierd en verlicht zijn.
Zuidzand- en Steenstraat, over de Markt, door
Niemand wordt aanveerd zonder zijn ingangde Philipstokstraat, over den Burg naar het
kaart
getoogd te hebben.
Stadhuis. De gemeenteraad van Brugge ontElk lid der Brugsche afdeeling krijgt eene gevangt liet hoofdbestier en de hoofden der afdee-
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luwe kaart, in 't blauw gedrukt, geldig voor éen
Heer en éene Dame.
De leden ' wier huisgezin uit meer dan twee
persoonen samengesteld is, ontvangen voor elken
persoon een witte kaarte, gedrukt in het rood.
Deze die, bij misgrepe hun gerief niet zouden
toegezonden zijn, worden verzocht de ontbrekende kaarten te komen afhalen in de Parijsclie
Halle, op Zaterdag, 25 Augusti, 's avonds
tusschen 7 en 8.
Elke kaarte draagt den naam van den persoon
aan welken zij toegestaan is; en wordt gescheurd
als zij in hand van iemand el gevonden wordt.
Men zal streng zijn aan den ingang. Immers
de feest zal zeer prachtig zijn, en die geen lid
der afdeeling is moet er 't genot niet van. hebben.
De inwoners onzer stad die nog geen lid zijn,
kunnen hen doen inschrijven.
Elk huisgezin, ingeschreven in 't Davidsfonds,
betaalt vijf frank 's jaars. Die tien frank en meer
betalen, worden onder de eerleden geteld. De
leden ontvangen alle jare, ten minste vier boekwerken, die, in den handel, door de acht frank
kosten. Zij worden bovendien uitgenoodigd op al
de feesten door de Brugsche afdeeling ingericht,
te weten, tot drie of vier familiefeesten, en tot
de veertiendaagsche wintersche vergaderingen
waarin gezongen, muziek gespeeld en gesproken
wordt over allerhande voorwerpen van belang.
In eene zaal palende aan het feestpark zal men
allerhande ververschingen kunnen verkrijgen.
Programma van het concert, eerste deel.
i . Soldatenmarsch (Suppé).
2. Concertstuk (Labory).
3. Prachtmazurka (Strobl).
4. Kunstnaarsleven, wals (foliantn Strauss).
Tweede deel.
5 . Fakkeltocht no i . Stuk dat met den eereprijs bekroond wierd in het festival van Rijsel

(Meyerbeer).
6. Polka der maskers (-7oliaii.ii Strauss).
7. Fantasia op den Pré 'aux Clcres - (Herold).
8. Galop (-7oltanit Strauss).
Binst het Concert zullen er menigvuldige bengaalsche vuren ontsteken worden.
Ten io ure. Tot slot der feeste, groot vierwerk, door M. Romaan Gezelle.
D sendag. 28 A ugusti, 's nuchters ten 9 ure.
Mis in de kapel van het H. Bloed en zegening
met de H. Reliquie. Binst de Mis zullen eenige
zangstukken uitgevoerd worden, onder het geleide van den Heer Van Lemberghe, zangmeester der kapelle.

Ten io ure. Letterkundige zitting in de zaal
der Concorde, Steenstraat.
Aanspraak van den Heer Advokaat AD. VERRIEST, Voorzitter der afdeeling van Kortrijk.
Redevoering van den E. H . POLYDOOR DANIËLS, over Volkstaal.
Verhandeling van den E. H. JAN BOLS, Bestierder van Sint-Josephsgesticht te Aa;rschot,
over de taal van het godsdienstig onderwis i a

,

Pruisisch Polen en in Vlaainsch Belgie.
Aanspraak van den zeer eerw. Heer Rutten,
vicaris generaal van Luik.
Bekrooning der leerlingen van 't Collegie
St-Louis, te Brugge, die, in 1882 en 1883, prijs
zen en eervolle meldingen verworven hebben, in
den wedstrijd in vlaamsche redevoering geopend
onder de leerlingen van Rhetorica van alle bisschoppelijke Collegie'n van West-Vlaanderen.
Bespreking van punten die vlaamsche belangen, kunst en vlaamsch letterwezen aangaan.
Ten i i ure. Bezoek van de voornaamste openbare plaatsen, gebouwen, kerken en museums,
van Brugge, welke dien dag kosteloos • zullen te
zien zijn voor de leden van liet Davidsfonds.
Een groot getal leden onzer afdeeling rekenen
het tot eene eer en een genoegen de vreemdelingen te vergezellen, om al de merkweerdigheden=van Brugge -te-toogen en over: alles de: noodige inlichtingen te geven.
Eene wandelkaart in Brugge, met de feestschikkingen erop wordt geschonken aan al dezen
die inschrijven op het feestmaal. Die wandelkaarten zullen ook bij de Heeren Commissarissen te krijgen zijn, voor een halven frank. Zij zullen ter zelfder tijde een goede gids in Brugge zijn,
en een prachtig gedenkstuk van onze feesten.
'S' 11,Tamiddags ten i 1/2 ure. Bijeenkomst inde
. zaal van het Davidsfonds, ter Parzjssche Halle.
Tea 2 ure. Feestmaal in de Concertzale.
Gedurende het feestmaal Zang en Harmonie.
De Heildronken zijn door den raad der Brugsche Afdeeling bepaald.
Het feestmaal zal aan alle verwachting beantwoorden. De prijs daarvan is vastgesteld op 5
frank voor eiken persoon, zonder den wijn, dien
elkeen kiezen zal naar belief te.
De Heeren die nog verlangen op het feestmaal
in te schrijven, worden verzocht dadelijk daarvan bericht te geven aan' den Heer Th. Verhoef,
St-Gilliskerkstraat, te Brugge en hem ter zelver
tijde het bedrag van hunne inschrijving te bestellen.
Eene lijste voor het feestmaal ligt ook in de
Concorde.
-

-
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ZANG DES VOLKS IN DE KERK.
EDERT Benige weken is de Gazelle van

Kortrijk met die questie bezig. Onlangs wierd de schrijver dezer artikelen door eenige van Mercadentens volgelingen
voor een buitensporigen Vlaming uitgegeven.
De Gazelle antwoordt daarop als volgt:
De schrijver der artikelen van de Meimaand is
geen buitensporige, maar 't is een ware Vlaming,
en waneer hij vroeg aan de overheden van liet
volk te laten medezingen in dekerkplechtigheden,
was hij bezield met gevoelens die geen één geestelijke zoude durven bestrijden.
Zie hier zijn bijzonderste doel:
Een vermaard kerleeraar, en al dat mij dunkt,
ik geloof dat het de 1 1. Hieronymus is, die ons
het volgende schrijft:
S► Alle menschen zingen geern , en alle menschen zingen; de reiziger zingt, en zijn weg
schijnt hem zoo lastig en zoo vervelend niet;
de landbouwer, het land beploegende, zingt,
en zijn arbeid schijnt hens min zuur en zwaar;
de herder, al zijne kudde te hoeden, zingt, en
tracht alzoo hem niet te vervelen; de werkman,
gebogen onder den arbeid, zingt, slecht of
goed, eenige liederen, die hem zijn last doen
vergeten, alsook zijnen moeilijken toestand
op deze aarde; liet kind zelf, met ruize eenige
woorden kunnende stamelen, zingt reeds eenige
liedjes die zijne voedster aan zijne wiege zingt
om liet te stillen en te doen slapen ; in een
%'oord, gelijk het waar is, dat de mensch geschapen is om het werk, zou men ook niet mogen
zeggen, dat hij gechapen is om te zingen ? De
Schepper en maker der Natuur, waneer Hij
aan het meesterstuk zijner goddelijke handen
eene welklinkende stemnie en eenen buigbaren
gorgel of keel gaf, en had inderdaad geen andere
inzichten, dan op deze wereld te hebben, hetgeen
1-hij heeft in den Hemel, verblijfplaats van zijne
glorie, lofzangers die zonder ophouden zijnen
lof verkondigden, gelijk het betaamt en juiste is;
die zijne uitstekende werken, en zijne goddelijke
eigenschappen loven ; die in 't welluidend en
altijddurend concert der schepselen de eerste en
bijzonderste partij uitmaken, en dit alles, uit
plicht en uit erkentenisse, want alles is gemaakt
voor den mensch, gelijk de mensch om God
aleen geschapen is. # (Ex/rails des joiirnczix
-

-

de Feller, tome I, page 25.)
Volgens den bovenstaanden schrijver ligt liet
in de natuur van den mensch dat hij zingt: als
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ook, zegt hij, waneer God den mensch een

stemme gaf, had hij niet anders voor doel dan
op de wereld zangers te hebben die zijnen lof
verkondigden.
10 Dat het zingen in de natuur van den mensch
ligt, en kan waarlijk niet wederleid worden,
want alle menschen zijn genegen. om te zingen,
't zij in droefheid, 't zij in blijdschap; alle 'menschen hooren geern een schoon liedje zingen, en
't is genoeg dat men weet dat men ievers zingen
zal, opdat er veel volk tegenwoordig zij.
En eens dat men weet dat het volk geern zingt
is liet niet van noode dat men het volk goede
gezangen leert
Zekerlijk, en niemand zal dit bestrijden.
Dat men dan niet zegge, dat ik buitensporig
was, waneer ik vroeg aan de overheden om het
volk te laten medezingen, want ik had een zedelijk doel ; ten andere liet ware mij genoeg leen te
antwoorden niet eenen hedendaagschen dichter
ter stede.

I eet gij niet waarom die zangen?
Houdt ^^- • nict aanvolks verlangen
Kc1tt g g ec u g cschicdcnis

Vraagt gij z'at cen Vlaming is
Ja, het gezang is het verlangen van 't volk, en
bovenal het verlangen van 't vlaamsche volk dat
zanger is, niemand zal dit bestrijden, want 't
ware genoeg hens de boeken open te leggen
waar er geschreven staat dat bijkans geen een
werkman was die niet zong op zijn werk, en
bovenal waren de kantewerksters en de weverkes
van Kar/rijk bekend voor de schoone cliristelijke liederen die zij zongen; het ware, mij dunkt,
genoeg de liederen hun te toogen die alsdan in
groote menigte lbestonden ; ten anderen wij hebben het gezien binst de meimaand, niet welk
eenen ijver het volk in groote menigte naar de
kerkelijke diensten kwam.
2<> u Als God de mensch eene stemme gaf, had
Hij niet anders voor doel dan op de wereld zang rs te hebben, die zijnen lof verkondigden. H
Te juiste is deze aanmerkingen omdat zij door
iemand bestreden worde.
Maar op onze dagen, hoeveel menschen zijn er
nog die deze stem gebruiken om God te loven?
't Is gelijk waar neen hoort zingen, 't zij op
strate, 't zij in d'herbergen, 't zij in de huizen,
't zijn bijkans altijd ivereldsche liedjes, of nog,
liedjes tegen de zeden.
Waaraan schilt liet dat de zeden zoo zeer gekrenkt zijn op onze dagen, zou het niet ten groo-
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ten deele toe te wijten zijn aan de slechte liedekens die men zingt en hoort?
Somtijds kinderen van vijf tot zes jaren, zingen liedekens waarvan groote menschen ontsticht
zien.
En waaraan schilt het dat men niets anders
meer hoort op onze dagen, dan van die gemeene
liedjes?
Zou het niet ten grooten deele daaraan toe te
wijten zijn dat men nievers geene andere liedjes
leert en zingt, en bijgevolg geen ander en kan
zingen omdat het volk geen andere kent?
Zekerlijk liegt het daaraan, en aan niets
anders.
Daarom vragen wij dat de overheden het volk
zou laten medezingen, in de diensten des zondags
in de kerke.
Daarom vragen wij, dat de overheden den
Gregoriaanschen zang inrichtten, opdat het volk
zoude kunnen deel nemen aan het gezang.
Daarom vragen wij nog dat de overheden, na
de diensten, vlaamsche gezangen inrichtten, even
als in al de katholijke scholen, opdat die gezangen zouden verspreiden onder het volk, opdat
die gezangen de plaats nemen van die wereldsche
liedjes op onze dagen, die de ondergang zijn
van het volk en van zijne zeden.
En waarom zouden wij het volk niet laten
medezingen in de diensten, zegt de H. Augustinus; in den Hemel zijn onze afgestorvene vrienden en kennissen, daar zijn mans en vrouwen,
jongmans en jonge dochters, ouderlingen en kinderen, en deze allen mengelen hunne stemme

en ben nooit te Venetiën geweest,
en questie geraak ik er ooit ; en 'k en
vete niet, moest ik er eens naartoe,
of ik er naartoe zou varen, bij dage, langs de
Adriatische zee, als de zonne glanst in den
hemel; . ofwel of ik er naartoe zou rijden met
den spoorweg en mijn reize derwijze schikken
dat ik er aankwam in den avond, als geheel Venetie in licht staat en dat het al roert en beweegt.
Misschien nog kwam ik bij nachte liefst.
Naarmate 't schip nadert en in de geulen geraakt van 't ondiep, zegt een reiziger die langs
zee bij dage er naartoe ging, naarmate ook ziet
men de stad oprijzen uit de wateren. 't Is als
eene tooverie. De toppen der torren, zenden
hun glanzende vergulde stralen uit, en boven de
grijze koepels staat er als een leger lanciën op
wacht. Men is welhaast in de smalle vaarten, en
de stakijtsels langs weêrzij den zetten een wezentlijk en vaste voorplan aan den verrukkenden grond van .het tafereel. Daareven, geheel
die betooverde duizendvormige wereld, die oostersche bechoochelende bouwtrant vlotte als
onder een azuren vole ; maar nu alles wordt
klaar en duidelijk. De donkergroene toppen van
hovingen, de somber roode gebouwen der
scheepvaart, die met Londenschen kleffen doom
beschilderd zijn, de zwarte geraamten der schepen die men aan 't bouwen is, en op wier ribben
duizenden hamers kloppend nedervallen, nade.
ren en scheuren open als een voorbehangsel en

met de verschillige chooren der Engelen ; ja

laten het waar tooneel voor de oogen verschij-

waarom zouden wij dit niet navolgen, wij die
zoo eenen schoonen en gemakkelijken, 't is te
zeggen, den Gregoriaanschen zang bezitten ?
Niets belet dezen zang te herstellen, het liegt
slechts aan een gebod uit honger hand.
En indien men dit gezang herstelt, zal neen
welhaast mogen zeggen hetgeen de H. Hieronymus te zijnen tijde zegde:
Hetzij dat rijen in de kerke is, hetzij dat men
in de huizen is, hetzij dat men op strate of te
lande is, overal hoort gij de gezangen der Kerke,
overal hoort gij God loven.
En wij roepen nu hetgeen de propheet eertijds
riep:
Lapdate, Doriimiit, onmes geiltk's, laudatc,
eu;n omnes poplel i .
Dat God geloofd, gebenedijd vorde door al
het volk, daar is ons doel.

nen. Die witte striepe daar, die straalt in de
oogen en den zonnenglans met kracht weerkaatst is de Sclavonische kaaie, wemelend van 't
bonte volk der gondoolroeiers, der kooplieden, en
der grieksche matroozen. Dit rooskleurig praalgebouw, met zijn ingestuikte bogen, is 't Hertogelijk paleis; op dit eiland, wit en rooie, dat wij
voorbijvaren, staat Staalti Maria 11✓Iaggiore, met
haar klokkentorre, in griekschen bevalligen vorm
afgeteekend op het lazuur van de lucht, en weérspiegelend in 't lazuur van het water. Recht voor
hem ziet de reiziger het groot kanaal, waar de
Fortuin naar den wind draait op haar vergulden
wereldbol. Hier rijzen de dubbele koepels van
de kerk dellaa Salute. En dit al te zamen staat
als de grootsche intrede van de prachtige waterstrate die met wonderpaleizen bezet is. Duizend
gondolen, in de schitterendste verwen slieren
rondom u op liet nat; veelkleurige volkmenigten

S,
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VENETIE.
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wemelen op de Piazzetta waarvooren het schip
landt en den anker laat zinken.
's Avonds, waneer alles in licht is, dan komt
men onder een zwarten hemel, tusschen weinig
gekleurde reken gebouwen, waarvan al de vensters schitteren van 't licht, over het water der
lagune dat de tooverglanzen der lichten weérkaatst, te midden duizende grondolen die zoevend voorbij varen en hun lantecrns doen dansen
over 't water, als in een droom van duizend en
genen nacht. 't Is iets zonderlinge, merkweerdiger
dan al wat men elders kan zien en dat een nooit
vergangbaar beeld in den geest laat.
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Maar komt men binst den nacht, langs den
ijzerweg, de indruk is gansch verschillig. Men
heeft de betoovering van de oogen verloren, en
't grootsche tafereel wordt zonderling en vereend.
Men valt uit den zoevenden trein en 't zuchtend
stoomgevaarte dat over den langen waterweg
daverend vooruitreed, in de akeligste stilzwijgendheid. Als men in een andere stad 's nachts
uit den trein stapt, men hoort de rijdende koetsen, de stampende peerden en het haastig vooruitijlende reizigersvolk. Maar hier, niets. De oore
zoekt iets te vatten : 't antwoordt alles rust, en
men hoort dat Venetiën 's nachts stil is. Gij stapt

13 ET GROOT KANAAL, 'S AVONDS.

in uwe gondole, uw pakken liggen erin, gij gletst
over de zwarte doove waters, tusschen de zwarte
paleizen waar alles slaapt. Ter nauwernood hoort
gij den roeispaan het water slaan. Uw vaartuig
spoedt vooruit, maar gij en hebt het gevoelen
der beweging noch het gezicht ervan, 't en zij als
gij onder een hooge brugge snelt, of langs eene
andere gondole schampt, die even stilzwijgend
als de uwe voorbij sliert. 't Is draaien en keeren
in stille, steeds smaller en smaller kanalen. Nievers noch geruchte, noch leven ; alles is duister,
alles stom, alles doodsch.

Maar de gondole stuikt tegen een trap waarvan de onderste terden in 't water baden ; gij
klimt, en staat in de betooverende voorhalle van
een paleis dat vonkelt van 't licht, waar gij welhaast terug geroepen zijt tot de wezentlijkheid
des levens, en gij verrijst uit den slaap van den
vreemden vereenden doodschen tocht.
tik'.
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Ja waarlijk, het- is levend. Het roert armen en

HET SNEEUWMEISJE.

beenen.

(Een Slavonisch vertelsel).

n Och, Jan! #t roept Mary, terwijl zij ten top van
blijdschap het kind in hare armen neemt, n God
heeft. eindelijk onze wenschen verhoord.! n
Een allerliefst meisje kwam uit de sneeuwvlokken te voorschijn, gelijk het kiekentje uit de
schaal van het ei waarin het gebroeid wierd.
S' lieve, schoone, welbeminde Snyegurka ! n
riep Mary, en zij omhelsde het levend lievelingske, waarop zij langen tijd vruchteloos gehoopt had en dat haar nu zoo wonderlijk was
geschonken. Stralend van blijdschap droeg
zij haren schat in haar huizeken, waar Jan, die
niet min blij was, meëging.
Snyegurka kw am van uur tot uur grooter en

N zeker dorp leefde er eens een boer
die Jan heette, met zijne vrouw Mary.
Zij waren al eenige jaren getrouwd en
ze zagen malkaar zeer geerne ; maar bij ongeluk
hadden ze geen kinderen en dat gaf hun verdriet.
Maar wat was er daar aan te doen ? Zij onderwierpen hen gewillig aan den wil des Hemels
zonder morren of pruttelen.
Nu gebeurde't eens dat er kinderen op een
schoonen winterschen dag voor hun huis kwamen
spelen. Eerst liepen en speelden zij wat in 't wilde, maar eindelijk kwamen zij overeen om een
grooten sneeuwman te maken. jan en Mary zaten voor de venster en schepten vermaak in het
bekijken van al die kinderen, die daar zooveel
leute hadden. Toen zi; alzoo eenigen tijd naar
het spel van de kinderschaar hadden gekeken,

zei Jan tegen zijn vrouw:
N Willen wij ook eenen sneeuwman gaan
maken? t►
S, Ja, u antwoordde Mary; ti wij zin wel niet
meer jong, maar wij kunnen algelijk nog wel
spelen, zeker. Doch laat ons geenen man, maar
liever een kind -van sneeuw maken, vermits dat
het den goeden God, niet behaagd en heeft ons
een levend kind te schenken.
vv Ook wel,. nn sprak jan.
Hij deed zijn peluwmutse aan en ging niet zijne
vrouw in den hof; daar maakten zij eerst het lijf,
dan de armen, de beenen, het hoofd en deden
alles wel bijeenhouden.

N God vorder ulieden ! u riep hun een voorbijganger toe.
** God loone u, #' riep J an tegen.
a Men moet altijd, uu zei Mary alsdan, tu den
bijstand van den Hemel inroepen.
t' Wat maakt gij daar dan ? ii vroeg de voorbijganger daarop.
II Zooals gij ziet : eene Snyegiii-ka 1 . ^l
In den sneeuwbal die liet hoofdje verbeeldt,
teekent Jan eenen neus, eene kin, twee oogen,
en eenen mond; en, op den oogenblik dat hij zijn
werk opmaakt, wat een wonder ! het sneeuwbeeldje wordt levend ; liet mondje begint te asemen ; de twee kijkertjes blinken ; de lipjes lachen.
uu God van den Hemel ! is 't mogelijk ! to roept

-

-

Jan, en hij maakt zijn kruis.
Het sneeuwkindje keert hem zijn kopje toe.
.L. Slavonisch woord dat .S',r.'ezi7c'ki;ud beteekent.

schooner; Jan en Mary wierden nooit mop: haar
te bekijken en hun eenzaam kluizeken, vroeger
zoo doodelijk stil, klonk nu van 't klappen en
't lachen. De dorpsmeisjes kwamen het lieve
sneeuwkind zonder staan bezoeken, speelden er
meé, gelijk met eene pop, kleedden het, koutten
en lachten er tegen, zongen liet liedjes voor en
leerden 't alles wat zij wisten. Snyegurka leerde
zeer wel, en de meisjes wisten haar al gauw niet
veel nieuws meer te zeggen. Nog binst dien
zelfden winter kwam zij zoo groot als een dertienjarig meisje .; zij sprak zeer ..verstandig en
hare stem was zoo zoet, dat het een vermaak was
om hooren. Ja, waarlijk het 'was een vriendeljk
en lieftallig kind, gehoorzaam en verkleefd aan
zijne ouders, wit als de sneeuw waaruit het geboren was, met haarlokken zacht en blond als
vlas, en oogen blauw en helder als koornbloemen ; nooit waren hare kaakskes rood gekleurd.
want zij had geen bloed in de aderen. En toch
« as zij zoo schoon, dat men altijd verlangde om
haar weêr te zien, als men ze eenen keer gezien
had ; hare geestigheid maakte al degenen die
bij haar kwamen welgezind. Iedereen zag haar
geerne : Mary had ze lief als haar oogappel en
zei dikwijls tegen Jan : n 0, wat een geluk heeft
de Hemel ons toch in onzen ouden dag vergund. n
» Ja, u placht Jan te antwoorden, uu laat ons
hem altijd dankbaar blijven ! u .
Maar het geluk en heeft op deze wereld geenen duur, en ieder huisken heeft zijn kruisken.
Allengskens te gare verloopen de dagen van
den langen winter. De zon begint de eerde te
verwarmen ; de sneeuw smelt ; ' liet gras wordt
ww•eêr groen ; de leeuwrerke kwinkeliert in de
lucht en de jonge dorpsmeisjes zingen den
lentezang.
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r► Lente zoet, hoe zijt gij tot ons wedergekomen?
Hoe hebt gij de reis gedaan? Op eene eegde of
op tenen ploeg? »
Maar de komst van de lieve lente, die het herte van de menschen verblijdt en verjongt, maakte
Snyegurka bedroefd.
u Wat hapert er toch met u, ►► vroeg Mary, en
ze sloot ze in hare armen. -► Zijt ge niet wel? Gij
en ziet er zoo wel gezind niet meer uit als vroeger. Zou de nijdige oog u bekeken hebben ? u
Neen, 't en is niets; ►► antwoordde liet zoete
kind.
Eindelijk is al de sneeuw gesmolten , de lucht
is heet ; in hc_ovinben en velden gaan de welriekende bloemen open. De bosschen klinken van
de vroolijke gezangen van naclitegaals, lijsters,
en meerelaars, en de vinken slaan.
Maar Snyegurka wordt van langsoni treuriger;
zij schuwt hare gezellinnen; zij wilt altijd uit den
zonnesching zijn en duikt haar onder 'tgeboomte,
gelijk een teeder plantje. Zij en wilt maar spelen
in de lommer van eenen groenen wilg, bij eene
koele beek, waar zij altemets hare handen in
doopt om ze te verfrisschen. Zij zoekt altijd naar
schaiuwte en koelte ; 's avonds en bij regenachtig weder. is zij best gezind. \Vaneer de lucht
overtrekt en dat liet hagelt of sneeuwt verblijdt
liet meisje op het zien van de koude hagelsteenen
gelijk anderen als zij kostelijke perels zien ; en
waneer de vierige zon weder uitkomt, dan lijdt
en weent zij bitterlijk.
Nu is het zomer. Op een zekeren dag komen
de jonge dorpsmeisjes Snyegurka halen om al te
gare in de bosschen te gaan spelen en daar SintJansfeest te vieren. Eerst wilde Mary daar niet
van hooren : maar zij bepeisde't en ze zei in haar
zelven dat zulk een uitstapke misschien aan hare
zieke lieveling deugd zou doen. Zoo sprak zij dan:
;► Ga mee, kind. en verzet u wat !
En tot de jonge meisjes:
-Zorgt er toch wel voor ! Gij weet hoe geerne
ik haar zie en hoe ik lijden zou, zoo er haar
kwaad moest overkomen.
#► \'Vees gerust ! +► antwoordden de meisjes, en zij
namen Snyegurka bij der hand en leidden ze
mee in den bosch. Daar gingen nu allen aan het
maken van bloemkapeelen en van schoone kranzen. Daarna vergaderden zij droog gras, verdorde
bramen en doode boomtakken en legden dat al
op eenen hoop; en als de avond gevallen was
staken zij dien stapel in laai. Daarop zetten zij
hunne bloemkroonen op hun hoofd, stonden al in
Bene reke en zeiden tegen Snyegurka:
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► Als gij ons ziet loopen iiioet gij doen gelijk
wij ! ►► Kijkt! nu loopen zij al te reke, al zi^igen,
om over den brandenden hoop hout te springen.
Maar horkt ! Al met een keer weêrklinkt er een
schrei ; zij kijken om en zien Snyegurka- niet
meer ; ►► Ha ! dat droef meisje ! ►► roept een, waar
zou ze haar wel gedoken hebben? N
Men zoekt langs alle kanten ; men roept overal haren naam ; maar 't en kan niet helpen.
Misschien is zij ongezien naar hare ouders wedergekeerd. De meisjes loopen naar Jans huizeken toe ; maar zij en is daar ook niet. Den ganschen nacht, en 'sanderdaags, en nog den derden
dag, zoekt men door gansch den bosch achter
haar. Geen spoor van Snyegurka. Jan en Mary
zijn over van verdriet en zoeken zonder staan
naar hun dierbaar kind. Mary roept uit : u Ocli,
vlij n zoeten lieve engel, waar zijt ge toch gebleven ! n
Altemets was liet alsof zij liet lief meisje
hoorde antwoorden op haar geroep en gekern] ;
doch 't «:as inbeelding, ai!
Waar was zij dan, de lieftallige Snyegurka?
Was zij door een wild dier of door eenen reusachtigen roofvogel weggedregen ? Neen, maar
toen zij, gelijk hare gezellinnetjes, over liet vier
had willen springen, was zij door de geweldige
hitte gesmolten, en in een lichten, witten damp
veranderd, hemelwaarts opgestegen en weg!
-

V. W.

I^RI^;I.I.3EI. (2()^I :i\I. isstl^:.

Tllh1 tldi, i/1gS /ccIltig/i 'd c,,.
L Gemeenteraad der stad Brugge, in
zitting van zaterdag 11., liet gedacht
goedgekeurd Hebbende van eenen
Ge schiedkunddigcn Stekt, zoo worden de lieeren.
Dekens, Hoofdnians en Voorzitters van alle
gilden, maatschappijen en kringen vriendelijk.
verzocht zich Zondag aanstaande, 26 Augusti,
ten I I I /2 ure stipt 's morgens te willen bevinden
in den Gouden Beer-, Zilverstraat te Brugge, om
er met de Breidel-Cominissie te beraadslagen
over liet inrichten van bovengemelden stoet.
Vota. Ten einde niemands misnoegen door
onvrijwillige nalating te veroorzaken, zullen er
geene persoonlijke uitnoodigingen rondgestuurd
worden.
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VAN HIER EN VAN ELDERS.
AVIDSFONDS. --- IIet hoofdoestier heeft over eenige
dagen den volgenden brief rondgezonden:
Waarde fleer,
In den voorraad Uwer letterkundige schriften hebt Gij wel
mogelijk eene bijdrage, geschikt om opgenomen te worden in.
het jaarboek van liet Davidsfonds voor 1884.
De stukken, in proza of poëzie, mogen handelen over taal of
letterkunde, wetenschap of geschiedenis ; een paar kleine novellen of zedeschetsen zouden ook welkom zijn.
\Vat de bijdragen ins gebonden stijl betreft, zullen geene gelege nIz idsizikke z opgenomen worden. — V oor allen wordt gevraagd (lat zij kort zijn, tienijl het letterkundig gedeelte des
J aarboekjes maar omtrent i6o bi. beslaan mag.
Men rrelieve de stukken vocír is October aanstaande (liefst
vroegerg toe te sturen a:ta den ondergeteekende, boulevard des
Godshuizen, 29, Gent.
Aanvaard, waarde Lieer, de verzekering onzer hoogachting.
Namens het hoofdbestuur
FR. DE POTTER,
A1.(^EMEENF. SEKRETARIS.

Wat de feesten van Bi ugge aargant, kan ik maar zeggen dat
alles den besten uitslag voorspelt. Zie inschrijvingen komen
dapper toe. Sommige afdeelingen en leden, uit Limburg brij
voorbeeld, bewijzen hun groote genegenheid tot (le Vlaalnsche
zaak met te komen uit de verstafgelegene streke van het land.
De Afdeeling van Luik komt op, als eèn man, geheel en"gansch.
Zij en is vel van de talrijkste niet. Maar, ten eerste, de afstand,
ten tweede, de hoedanigheid der persoonen, geeft er gewicht
aan. Zoo is het dat de zeer eerw. Fleer Rutten, vicaris-generaal
van den doorluchtigsten Bisschop van Luik ter feeste komt. Hij
zal in de vergadering van Dijsendag het woord nemen. Met
hem ook zal de zeer eerw. kanonik Schoolmeesters zijn, deken
van sint-Jacobs te Luik.
De 1-leer Baron Kervijn de Lettenhove, eere-voorzitter der
Brugsche A fdeeling, heeft ons ook reeds zijre aankomst gemeld.
Menige leden van het hoofdbestier zullen onze feesten met
hunne tegenwoordigheid vereeren. Antwerpen nogtaus blijft

Ik" mag zeggen dat de toebereidselen, die gedaan worden voor
de avondfeeste van Maandag aanstaande eene prachtige verciering zullen tot stand brengen. Zaal, spijskamers, lochting worden in tooverpaleizen en hovingen herschapen. 'c Zal er prachtig,
aangenaam, verzettend zijn.
Ik moet er nogtans bijvoegen dat de Raad der Brugsche Afdeeling vast besloten is niemand te aanveerden zonder zijne
persoonlijke kaarte, waarop zijn naam ingevuld is. Kwam er
iemand met de kaarte van een anderen persoon, deze kaarte zal
dadelijk vernietigd worden.
Die nog geen lid is van 't Davidsfonds, kan inschrijven. I)e
leden betalen vijf frank 's jaars, krijgen voor een weerde van
acht frank boeken, en mogen, kosteloos, naar al de feesten
komen van geheel, het jaar. Deze die nu inschrijven, zullen alle
de boeken hebben, die in het loopend jaar 1883 uitgegeven zijn.
Zij zullen voor hen en de leden van hun huisgezin kaarten ontvangen voor de feesten van Maandag en Dijsendag. Deze kunnen
ze krijgen mits Zaterdag avond tusschen zeven en achten te
komen naar (le I arrjsclie !/alle, waar de Raad op die uren zal
zetelen, quitancie geven en kaarten behandigen.
Nog eenige plaatsen zijn open aan de feesttafel. Daar ligt
eene lijstti van inschrijving in de Concor de. De namen der bijtredende leden kunnen nog opgegeven worden in de Pa rij
Halle, Zaterdag en Z ondag avond tusschen zeven en achten.
ENE goedkoope uitgave van Karel de Gheldere 's

Landlica'e; en is verschenen. en verkrijgbaar van fr.
-

i.5o bij E(IW. (.xailliard, oudenburgstraat, 6, Brugge.
AD. 1).

\VAAR "1' VLIEGEN VIL.'l'.

'S Zijn dat stikken, « zei de vint, en hij kreeg
'nen t' God beware je ! ii

-

wat ten achteren.
Sommige afdeelingen van Vlaanderen zullen zeer goed vertegenwoordigd zijn.
De stoet belooft vele. I)e t 711a1111/!? L)'ro,'dc^rband, die altijd
op den eersten rang staat als er Vlaairsche belangen te verdedigen zijn, heeft van de eerste aan onzen oproep beantwoord.
De Donaasg lde, Blind eken sç aide, . l ii u stinzisg lde, Sinte-L i,tgaardegilde, Vincentiuskring komen op, met vaandels en leden.
De Maatschappij de Concorde zal haar vaandel zenden en hare
Harmonie zal den stoet openen. Een groot getal jonge Heeren
der stad zullen 't ambt van geleiders oefenen in den stoet ; en
zullen ook ter !beschikking zijn van de vreemdelingen om hun
de stad te toogen.

Zoor 't gemak, heeft onze :tfdleeli,-ag de feestschikkin en
met de disclakaarte, en verdere inlichtingen doen drukken op
eèn blad met eene wandelkaarte in Brugge waarop de verschillige wandelingen in onze stad nangeteel:end staan, en waarnevens de merkweerdigheden, volgens wandelorder, vermeld zijn.
Die waudelkaarte wordt voor nieten gegeven aan de Leden die
inschrijven op de praalmaaltijd van Dijsendag, 2Sn. Die kaarte
zal algelijk te verkrijgen zijn voor een halven frank; en de
Heeren Commissarissen zullen ervan voorzien zijn. Men kan ze
ook koopera hij M. Clae3 à, Steenstraat, 83.

II Als 't moet zijn, 't snoet zi jn, 't zei 't w ijf, en
ze stierf.
't'k Wilde dat ik liet zage, uu zei de blinde man.

*** 1.n het nieuw n.aziekniagazijn van Gerarir l7ietinc * eu
Cie Ziiidzandstraat te b'ru gt.„ lij cie Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den riis der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels ,S rg e Van Groeniiz iier Velt
en der z-ijf liederen zijn daar te koop.

«'ie eene goede, gewaarborgde piano wil, niet gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijfliederen, getoonzet door E. I1. Joseph I)uclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
ver wendruk . Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
* * 4, Kruiswegen, door j. 1)eneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverve geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans 'bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Boekdrukkerij A . l)F. Z t1TTERE-Z AN 1K ER SSCITAVFR.

biet 6fab 55erfcf1íjttt aePe 'atetbage. £e uííge8er woont in be
fflariaftraat, 2, te ISCU0C- op $oortJanb te BefaCen : 800r
Zefgenfanb 5 frank; Soos Buíteneattben ben pofEpc[je erBíj. (den
kan ínfetJcíjBen óíf af be Iboftmeefter6 '6 Fattbs.

cfirrícnffc daar.

%cftícnftc 'olibag na Citif cn.

'' 40-4 1 .cprcttt6ct•

R. D. H. van verledene week is misdrukt al den binnenkant. Daar het moeilijk is te zoeken in de vier misplaatste
bladzijden, zenden wij onze Lezers een
herdrukten Numero. Rond den Heerd van
Zaterdag laatst mag dus gescheurd worden .
Deze weke heeft men een dubbel blad.
"T'e naaste weke krijgt men niets.

D:)E FEESTEN VAN HET DAVIDSFONDS TE BRUGGE.
Overdriejaar

hield het Daa'idsfo nis

eenealnemee:' ne vergadering te Leuven ; en de
feesten die

alsdan onder
toezicht van
liet Hoofdbestier gevierd wierden, hebben de
beste geheugenis bij de leden gelaten.
IIet middenbestier heeft onlangs vastgesteld
dat er nogmaals eene algemeene vergadering
zou bijeen geroepen ivorden, en de bestierleden
der Afdeeling van Brugge wierden belast met de
inrichting der letterkundige zittingen en der
feesten die ter zelfder tijde zouden plaats hebben.
Ter gelegenheid van die feesten heeft de Brug-

1883.

sche afdeeling een vaandel doen maken. Dit
vaandel, dat betaald is door de milde inschrijvingen der leden van cle Brugsche Afdeelin;, is
een schoon kunststuk.
Zondag nuchtei^d begonnen eigentlijk de feestelijkheden van het Dez-Vid fonds met de plechtige
Wijding van dit vaandel.
Die plechtigheid wierd gedaan in de kapelle
van liet Heilig Bloed. In_ de misse van acht ure,
tiaren het Bestier en vele leden tegenwoordig.
De standaard hong nevens de sacristiedeure. Na
de mis had ik de eer den standaard te wijden,
terwijl Mijnheer Verhoef, ondervoorzitter onzer
Afdeelin; hem vasthield. Als de plechtigheid ten
einde was, wierd liet vaandel, door de Breidelstraat, over de Markt en door de Steenstraat
gedregen naar het lokaal des Davidsfo;ids in
de Parijsc/zc Hallc. De leden van liet Bestier
volgden het vaandel.
De Stafrdacrd van T Iatcnderew beschreef,

l\Iaandag 27, dit vaandel omtrent als volgt:
Eerst en vooral, liet is gemaakt in den trant
der jaren 1300, den heldentijd van 13rugbe.
Op den staf staat de Brugsche beer, houdende
den w apenschild van Brugge met de gekroonde
b• Dit kenmerkend teeken der Brue sche stad
is gesneden door M. Jules Van Nie'utw'enlluvse.
-

Het vaandel zelf is;roenblauw van verve, doorsneden met een rood kruis, en versierd in de vier
blauwe vakken niet de brubsche witte 6 bekroond met goud ; zoodat de hoofdveriven van
liet vaandel de oude koleuren van Brugge zijn,
die reeds in de jaren 1300 in de rekeningen voorkomen als men spreekt van « pennoenen, tenten,
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behangsels enz. met der stede koleuren, rood,
wit ende blau. u .
Te midden op 't kruis van het vaandel, in een
vierblad, op witten grond, prijkt de schild van
het Davidsfonds, blauw met het gouden kruis,
dragende in het herte den schild van Belgenland,
zwart met den gouden leeuw.
Boven en onder, in de boorden, staat er te
lezen : Voor Godsdienst, Taal en Vaderland,
leuze van het Davidsfonds; alsook: Davidsfonds:
Brugge. Rondoen loopt eene fringe geel, blauw,
wit en rood dat eene aangename wemeling aan
het geheele geeft. Alles is dus volledig : de koleuren van Brugge, de wapenschild van de Belgische Gilde, waarin 't wapen van Belgenland .
staat, de gekroonde Brugsche kenletter ; bovenal,
alsan dweers door alles, het kruis dat den christen
mensch kenmerkt ; en ten toppe onze oude
beer, de overwinnaar in zooveel oude en nieu.were strijdperken, dragende het wapen van onze
stad waarin de gekroonde leeuw der overwinning staat, met het gouden kruis aan zijnen
halsband, wapen dat onze stad voert sedert
het begin van 1300.
Dit vaandel, gemaakt door M . Grossé-Coucke,
is allerschoonst. 't Is uit beste zijde gesneden,
het naaiwerk is ,opperwel gedaan, het . bordeurwerk, twee kanten rechts, is voortreffelijk. Met
een woord, 't is een schoon stuk, dat eere doet
aan onze Brugsche kunstwerkers, en, als 'men
het ziet waaien in de wind, men gevoelt een
recht genot van toe te behooren aan eene Gilde,
die zulk een prachtig en welsprekend zinnebeeld
heeft.

Maandag, 27 Augusti i 883 kwamen de vreemde leden ten deele toe. De Brugsche Afdeeling

had verscheidene maatschappij'n der stad uitgenoodigd om de vlaamsche broeders uit de
andere streken des lands te gaan afhalen. Ten 2
en half kwam de stoet uit de Parájssclze 1-Ialle,
lokaal der Brugsche Afdeeling,waarvan de groote
poorte met een triomfboog versierd was.
Een twintigtal Heeren behoorende tot het
Davidsfonds . of tot de Sint-Donaasgilde, die
binst die dagen, gelijk altijd, zoo treffelijk het
Davidsfonds ter zijde kwam, hadden aanveerd
den stoet te geleiden. Zij droegen zijden armsluiers, geluw en zwart, de koleuren van Vlaanderen, met een rooze te midden in rood, wit en
blauw, de koleuren van Brugge. Reeds waren
eenige dezer Heeren ter statieplaats gegaan, om

aan de vreemdelingen allen noodigen uitleg te
geven.
Voorenop den stoet trok de harmonie der
Concorde. Daarna kwamen met hun vaandels
en eereteekens, menigvuldige vertegenwoor digers der volgende' maatschappij'n:
Brugsche Zonen,
de Hoop, •
Sint-Augustinusgilde,
Sint-Donaasgilde,
Sint-Vincentiuskring,
Blindekensgilde,
Katholieke Burgersgilde,
Vlaamsche Broederbond,
Katholieke kring de si Concorde.
De wapperende standaards en andere prachtige vanen dezer Gilden gaven aan den stoet een
zeer feestelijk uitzicht.
Daarna kwam ' het nieuw vaandel der Brugsche Afdeeling van het Davidsfonds, geelregen
door een onzer leden.
Wij trokken op, met spelend muziek, langs
het Gouden Kussen en de Noordzandstraat, ter
statie.
Aan de statie gekomen omtrent den drie'n,
vonden wij daar reeds een groot getal vreemde..
lingen. Wij en hebben ze niet geteld. Maar, als
een tegenstrijdige gazette zegt dat deze Heeren
met 200 waren, dan mogen wij er wel nog iets bijvoegen. Vele onzer vreemde leden zijn nogtans
later in den avond en eenige zelfs 's anderendags
aangekomen. De leden van het Davidsfonds zijn
immers altemaal menschen die vele te schrijven
en te doen hebben, en die niet altijd hun uitstap

kunnen schikken gelijk zij zouden verlangen.
Ten andere, de staatsspoorwegen, die, den i i
Augusti, op ons verzoek van den Oen der zelfde
maand, een afslag verleend hadden van 5o ten
honderd,. geldig voor vier dagen, aan de leden die
naar de letterkundige feeste van Brugge kwamen, had op liet laatste staakske de prijsvermindering aan nieuwe schier vernietigende voorwaarden onderworpen ; en dat heeft 'ook menige
vreemde leden , die moesten uit Limburg, Braband ' of Antwerpen komen, terug gehouden en
t'huis doen blijven.
Wij moeten hier met dankbetuiging- de Afdeelingen noemen waarvan de leden in groot
getal toegesneld waren. Zoo hadden wij Heeren
uit de verste streken van Limburg, Heeren uit
Luik, uit de Kempen, uit Brussel, Mechelen,
Leuven, Antwerpen, Aarschot, Boom, SintNikolaas, Gent, Geeraardsbergen, Kortrijk,
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Poperinghe, Niepoort, en menigvuldige andere
steden nog, waar Afdeelingen van 't Davidsfonds
bestaan.
Daar dient ook nog in aanzien ' genomen te
worden dat het Davidsfonds, 't land door verspreid, slechts zijn uitstekendste mannen naar
de letterkundige vergadering van Brugge gezonden had. Deze alsdan., t'huis gekomen, geven
verslag van 't gene gezeid en beslist is aan de
honderden leden die in hunne stad ingeschreven
zijn.
'k En meene niet dat er ooit ievers een
vlaamsch Congres gehouden wierd waar zoovele
letterkundigen bijeen. waren. Op geen tien na
zijn al deze die tot de vergadering van Brugge
kwamen als schrijvers of sprekers bekend, en 't
meeste deel onder hen heeft sedert lang een
voornamen rang in het vlaamsch letter- of kunstwezen verworven.
In liet stadhuis wierden de aanleiders des
Fonds verwelkomd door het gemeentebestier
met M. den schepene Ronse, dienstdoenden burgemeester, aan het hoofd. De Heeren schepenen
Ronse en Fonteyne waren in officiëel gewaad.
Ziehier de prachtige redevoering die de achtbare
Schepene -ter dier gelegenheid uitsprak:
Mijne Heeren,
't Is mij een waar genoegen te mogen, namens
de gemeente van Brugge, in dit oude Stadhuis,
de geleerde en ieverige leden van liet Davidsfonds ontvangen.
Het staat U, den voet te stellen in dit praalgebouw, dat zoo dikwijls, in vroegere eeuwen,
den strijd der voorouders zag voor 't gene U ook
lief is, en ik op uw vaandel leze : Voor Godsdienst, taal en vaderland.
Het is hier dat het schepenliuis stond waar ze
zetelden, de helden van 1302, die den gewijden
grond des Vaderlands kusten op den Kouter
van Groeninghe, onder den zegen des Heeren.
Het is hier dat ze wrochten en de fransche
bastaardie bestreeden, die mannen die de lelievane scheurden en den vaderlandschen klank
riepen, manhaftige sprake van een volk dat zijn
eigen taal heeft.
't Is hier dat ze den grondsteen metsten van
't sierlijk gebouw der vlaamsche vrijheid op de
waarheid gesteund, waarin wij heden nog, in
onze tijden van overheersching en dwang, onze
schuilplaats gaan zoeken.
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En, ja, Mijne Heeren, het en is ons niet onbekend, in ons aloude Brugge, dat uwe Gilde uit
dezen samengesteld is die best en krachtigst wat
goed is verdedigen, en moedigst den kamp
voeren tegen al dat het vlaamsch wezen bestrijdt.
Al over gansch Belgie doet uw Davids fonds
zijn fiere leus weérklinken , gansch het Vaderland wordt zijn sterke werking gewaar ; en van
het zeestrange tot op de bergen waar de nijverheid troont, zou men, op onze dagen, ter nauwernood een man vinden, die aan het recht
houdt en de vrijheid verdedigt, of hij is een van
de uwe.
Welkom dan in Brugge, op dezen landdag
der Vlamingen. gij Davidsfonders uit onze
zustersteden Gent en Antwerpen ; gij, - die uit
het herte van Braband, liet fiere Brussel, ons
den broedergroet brengt ; gij, wier hoofden omkransd zijn met den roem van het geleerde
Leuven ;" gij, vrienden uit Kortrijk, Thielt, Poperinghe, Dixmude, Niepoort, Oostende, Blankenberghe, Westvlamingen altemaal, onze
naaste vrienden; gij bijzonderlijk, die den last
van de hitte en de vermoeidheid hebt willen
lijden, om tot ons te komen uit de uiterste gauwen der Kempen en van 't verre Limburg ; gij
bovenal, broeders uit het waalsche Luik, die
Vlamingen zijt en u Vlamingen noemt, en wie
de hoogste belangen der Vlamingen die onder
u wonen, zoo nauw ter herte liggen... Welkom!
En, om u te bewijzen, Mijne Heeren, dat gij
welkom zijt, laat mij, in den naam van de. Gemeente, op zijn oud vlaamsch, U den wijn van
eere doen schenken, en laat ons tikken, onder
den roep:
Vlaanderen den Leeuw!
Heil aan het Davidsfonds !
Deze redevoering met helklinkende stem en
overtuigenden toon uitgesproken, verwierf den
grootsten bijval. Menigmaals wierd de spreker
door de toejuichingen'onderbroken, en, als hij
gedaan had, was de begeestering groot.
Daar de algemeene voorzitter, Hoogleeraar
Willems, met snelschrift eenige oogenblikken te
vooren had doen weten dat hij onpasselijk was
en belet naar Brugge te komen, wierd het woord
genomen door M. Lambrecht Van Rijswijck, van
Antwerpen, om namens de vreemde leden des
Davidsfonds het gemeentebestier van Brugge
te bedanken. De welsprekende Antwerpenaar
deed in een beeldvolle en krachtige taal uitschijnen, hoe aangenaam liet hem en alle andere
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vreemde leden was zulk een onthaal te ontmoeten van • wege de Wetheeren van Brugge. Hij
wenschte dat het Davidsfonds overal een zoo
aanmoedigenden, een zoo ernstigen steun zou
vinden als bij die Heeren van Brugge. Ook bedankte hij in hertelijke woorden over die geestdriftige en gulhertige ontvangst.
Men dronk op de gezondheid, wij der Wetheeren, zij der Davidsfondsers, en de stoet trok
langs de Breidelstraat, die bevlagd was, over de
Markt,door de Geldmuntstraat naar de Parijsclre

Ifalle.

Wij hadden daar eene ure tijd om nadere kennis te maken en om vele reeds oude banden van
getrouwe vriendschap nog dichter toe te knoopen.
Ten vijven begon de Letterkundige zitting.
Advokaat Soenens, voorzitter der Brugsche
Afdeeling, sprak eerst den welkonlgroet aan de
vreemde maatschappie'n. Hij deed dit in eene
edele, sierlijke taal, en wist de gevoelens die hij
uitdrukte tot zijne toehoorders te doen overgaan.
l-1 ij sprak als volgt:

l jfalacc•rcn en Gcëcr a'e JICdel( eleil,
Bij het openen dezer eerste zitting, ben ik gelukkig Uedele, uit naam der Brugsche Afdeeling
van het Davidsfonds, uit ter harten welkom te
mogen heeten.
Sedert weken heeft liet Brugscha I)a:'iclijimds
alle pogingen aangewend om Uedele een onthaal
te bereiden, dat tevens zoo waardig zou zijn van
U, als het van onzentwege gulhartig is.

Dit was eene enkele plicht voor ons, Mijne
Heeren, sedert aan Brugge de eer was toegekend,
cum, eene der eerste in het land, de zetel te
zijn van eene buitengewone algemeene vergaderi ng van ons geliefde Dervi dsfonds .
Tot hoeverre deze eer ons mocht toekomen,
kunnen
gij, zooeven,
no g oordeelen, naar
,telt giJ'
liet verslag van onzen heer ondervoorzitter Verhoef, over onze laatste werkzaamheden ; en
waarbij gij onze medewerking zult kunnen waardeeren en alles wat liet verheven doel onzer inrichting ons ten. laste legt ; het behoort ons,
Brugsche leden, niet van zelven hierover uit te
spreken.
Maar van iets waren wij zeker : dit was van
voor deze algemeene vergadering eenen prachtigen zetel te mogen aanbieden, rond welken
alles, en bij eiken stap, aan uwe harten en uwen
geest zou herhalen deze schoone en groote leus

van het Davidsfonds

:

u

Voor Godsdienst, Taal

en Vaderland.'
Brugge is immers altoos nog de oude stad der
Vlaamsche Godsdienstliefde, der Vlaamsche taalliefde, der oude Vlaamsche vaderlandsliefde.
Indien onze beroemde stad het dagelijksch
tooneel niet langer oplevert van deze rijkste en
grootste koophandelstad der gansche wereld,
der XVe eeuw, toch behoudt zij in hare prachtige gestichten en gebouwen de gedenkteekens
van haren alouden en altijd heerschender Godsdienstgeest ; — in hare straten klinkt nog altoos
de schoone taal der voorvaderen ; dat het opbeuren onzer Vlaamsche letterkunde bij haar in
eere blijft, dat komt gij hier nog eens meer
bevestigen ; en Brugge's Vlaamsche vaderhij is
landsgeest is gebleven wat hij was,
steeds, als voorheen, als 't ware, de adem zelf
van dit volk, dat Breidel en de Coninc zfjtw
Helden mag noemen.
Ik zegge U dan welkom, Mijne Heeren, in
onze geliefde stad. Het is mij niet toegelaten
de weinige uren, door ons Programma besteed
voor deze twee letterkundige zittingen, nog.te
verkorten niet hier langer zelf het woord te
voeren.
Laat mij toe van enkel een warmen oproep te
doen aan uwe goede medewerking om deze vergadering wel te doen gelukken ; dat uwe beraadslagingen vruchtverwekkend mogen wezen voor
de groote zaak die ons heden schaart rond deel
vaandel, dat wij ter eere uwer aankomst in
Brugge lieden inhuldigen ; en gaan wij deftig
vooruit l"oor Godsdienst, Taal en Vaderland!»
Ik verklaar de zittingen geopend, -- en laat
het woord over aan den Heer verslaggever
Verhoer.
-

r--

t'

r►

Na den Advokaat Soenens, nam M. Van Rijswijck het woord om den Brug schen voorzitter te
bedanken, en M. Verhoef, ondervoorzitter der
Brugsche Afdeeling, beklom liet gestoelte om
verslag te geven over de werkzaamheden der
Brugsche Afdeeling sedert October 1882. Hij zei
dat wij vier groote familiefeesten gehouden hadden, waaronder een sint-Maartensfeeste voor de
kinders ; en daarbij nog een tiental voordrachten
en concerten van klassiek muziek. Hij verhaalde
verders hoe lessen van Duitsch en Engelsch begonnen wierden, en hoe de lesre van Vlaamsche
letterkunde stiptelijk en met ijver gevolgd geweest was. Hij had nog kunnen spreken van" de
brieven die wij geschreven hebben aan Kamer
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en Senaat, aan Volksvertegenwoordigers en
Senators in bijzondere omstandigheden van belang voor de vlaamsche questie. Maar 't volledig
verslag zal gedrukt worden, gelijk de verledene
jaren, en daarin zal men neer daarover kunnen
vernemen.
Ook gaf M. Verhoef lezing van onze briefwisseling met het ministerie van openbare werken
om eene prijsvermindering van 50 ten honderd
op de Staatsspoorwegen, voor onze aleenreizende
leden, op vertoog van hunne lidkaarte te verwerven; en hoe, op onzen brief van 4 Oegst, den i in
en den 22' derzelfde maand tegenstrijdige antwoorden waren gegeven ; en hoe aldus vele leden,
buiten onze schuld, moeielijkheden ontmoet hadden in de spoorwegstatie'n van waar zij wegreizen moesten.
De algemeene vergadering heeft beslist die
stukken te drukken en aan de gazetten des lands
te zenden.
't Was nu de spreekbeurt van den Heer Theodoor Sevens, bestierder der school op Walle, te
Kortrijk, den welbekenden en hooggeachten
dichter die, zoo M. Verhoef zei, tot twee maal
toe, in prijskampen, van den IVlaainsclaen Broederbond, te Brugge, bekroond wierd.
Het nieuw gedicht dat M. Sevens voorendroeg,
luidt als volgt:
-

HET LIED VAN BRUGGES BEIAA RD.
In Brugge staat een reus,
Met eeuwen op zijn kruin;
Toch klinkt zijn lied nog hel,
Ver over veld en duin.
Daar roert hij weer zijn tong
Tot eigen maatgeluid....
Weet gij, wat of zijn groet.
Wat of zijn zang beduidt

Daar was een tijd --- dus bromt een klokke --Dat Brugge rijk en machtig was,
De koningin der westersteden....
Zij voedde een edel, krachtig ras,
Bezield met kunst- en kennisliefde,
Met godsdienstzin en vrijheidszucht,'
Zij voedde een volk, dat leven wilde,
Als vogels in het veld der lucht,
Als visschen in den schoot der zeeën;
Een volk, dat eiken dwang verstiet,
En nooit zijn duur gekochte rechten
Lichtzinnig, lijdzaam krenken liet!

Die tijden zijn vervlogen!
— Dus vangt een andere aan -En geen van Brugges helden
Is ooit heropgestaan !
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Die tijden zijn vervlogen,
Die grootheid is voorbij;
En Vlaandren draagt het schandmerk
Der lafste bastaardij !
Die tijden zijn vervlogen;
En 's lands geschicht alleen
Noemt nog den naam der Klauwaarts,
Der helden van voorheen!

Al zijn ook die tijden van grootheid verzwonden,
-- Dus klingelt een derde, zoo troostend als blij —
Toch flikkert bij wijlen een straaltje van hope,
'Toch acht ik liet uur der verlossing nabij!
Mag Brugge niet roemen op menigen kunstschat,
Trots eeuwen en rampen bewaard in heur schoot?
En wijst zij niet, moederlijk fier, op de zonen,
Die jaren besteedden aan ieder kleinood?
Bereidt zij zich niet om de helden te vieren,
Die Vlaanderen hoedden voor schande en geweld?
Herdenkt zij niet jaarlijks den nacht van de Metten,
Den bloedigen kamp op het Groeningerveld !
En roept zij de zee niet terug naar heur haven,
En rijst heure Halle niet op als een baak:'
En lokt zij de Besten (les lands niet te zamen,
Om liedren te kweelen in Vlaanderens spraak ?

Zoo zingen, éen voor éen,
De klokken, groot en kleen,
In Brugges grijzen toren;
En bij den lesten klank
Laat heel het spel een zang
Door wind en weder boren:
Zijt welkom, broeders
van wijd en zijd,
Die nog aan Brugge
uw liefde wijdt!
Zijt welkom, dichters,
wier innig woord
Mij heeft begeesterd,
mij heeft bekoord!
Zijt welkom, denkers,
die mij liet spoor
Hebt aangewezen
van macht en gloor!
Zijt welkom, strijders
voor recht en eer:
Straks viert heel Vlaanderen
zijn vrijheid weer!

Dit stuk geschreven ter gelegenheid van deze
algemeene vergadering des Davidsfonds, heeft
de dichter met begeesterende taal afgelezen:
en hij wierd meermaals, naar verdienste ook,
door de toehoorders hun handgeklap en hun
Hourrah's onderbroken.
Ook als uw verslaggever ' het spreekgestoelte
beklom om met de aanwezige vreemdelingen de
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wandeltochten van 's anderdags in onze stad wat
voor te bereiden en hun te zeggen wat zij bemerken moesten bovenal, kon ik niet nalaten mijn
spijt uit te drukken, dat ik, die veroordeeld was
om over Brugge te spreken, dit niet en kon doen
met dien begeesterenden glans dien de dichters
over hunne gezegden weten te leggen ; en waarmee zij hun toehoorders verrukken en vervoeren
in de breede ruimten van het grootsche en van
het schoone.
Ik hebbe voorgehouden dat Brugge merkweerdig is om hare geheugenissen ; rijk om de
kunstschatten die zij bewaart ; schoon om de
sierlijkheid van hare straten, vaarten, markten,
vestingen enz.

Als de letterkundige zitting gedaan was, had
men nog wat tijd om onder elkander vriendelijk
te spreken over de belangrijke questie'n die onze
taal en ons letterwezen aangaan ; en zoo wierden
er, in de verschillende groupen die bijeen schooven,menige nuttige beslissingen genomen, nieuwe
werken in ontwerp geleid en vastgesteld. Die
vriendelijke gesprekken, waarin elkendeen dezen
zocht waarmede hij letterzaken te behandelen
had, waarin taalkundige inoeielijkheden besproken en uitgeleid wierden, en was voorzeker liet•
onnuttigste niet van onze feesten.
Ondertusschen wierd de avondfeest bereid in
_t Collegie St-Louis, dat de overheid zoo dienstwillig ter onze beschikking gesteld had.
In de Dweersstraat, aan den ingang, stond
een triomfpoorte, waarboven men in groote let-

ters Davidsfondskon lezen. Een drive van sperren, laurieren en palmboomen geleidde onder
't half licht van venitiaansche lanteerns, tot den
ingang der groote zaal, waarvan de poorte heerlijk versierd was, en helder verlicht.
De groote zaal, die zoo liefelijk reeds in haar
zelven is en zoo sierlijk geschilderd, was nog
daarbij prachtig opgetooid. Wapenschilden
waarop DF, de letterteekens van 't Davidsfonds
prijkten, menigvuldige vaandels en wimpels,
ijfteranken rond de hangende lichtkroonen die
met gemaakte bloemen versierd waren, 't feestelijk gezicht en de zachte kleuren der venitiaansche lanteerns gemengd met de heldere klaarte
der gaskroonen, brachten de. oogen tot in een
Bosch van zuidersche planter. t'einden de zaal,
waar te midden het nieuw vaandel van de Brugsche afdeeling van liet Davidsfonds stond.
Als men uit die zaal kwam, had men rechts

het bierhuis en de taartekamer. Beide plaatsen
waren zeer prachtig versierd en prachtig verlicht.
Maar de cour spande de kroone. Het was een
hof geworden met sperren, laurieren, palmboomen, tuia's en andere diergelijke planten, altemale regelmatig geschikt tusschen hooge masten
waaraan nationale wimpels flodderden, aaneen
verbonden met dikke slingerende ranken sperregroen waaraan bij honderden venitiaansche
lanteertjes te dansen hangden. Aan de masten
schilden van Belgenland, Brugge en 't Davidsfonds. Hier en daar de beelden van onze groote
mannen : Breidel en de Coninc, de gebroeders
en zuster van Eyck, Memlinc, Jacob van Oost,
Damhoudere, Gregoris van sint Vincent, Adriaan
Willaert, enz. enz. Deze waren omkroond met
de vonkelende diamantsteenen, van witte verlichtglazekens. Te midden stond een hooge mast,
van welker top kranzen wemelende lanteerntjes
van alle kleuren naar alle hoeken en zijkanten,
nederkwamen, en boven de hoofden der menigte
als eene vaute van levend licht uitspreidden.
t'Einden stond het vierwerk gereed.
Rechtover, tegen de groote zaal trof men
een betooverend verhoog, met masten, wimpels,
schilden, slingerende groene kranzen, honderden
vonkelende glazetjes, honderden wemelende lanteerns, beelden van groote mannen, lichtkroonen
met schitterende sterren en zachte venitiaansche
lanteerntjes behangen.
't Was als eene tooverie. Was men in een der
lusthoven misschien van s► duist-en-eenen nacht
Als het ter nauwernood achte was, kon men
reeds geen stoel meer vinden noch geen bank om
op te zitten. Ruim i7oo lieden, onder vreemde
leden van 't Davidsfonds en der vierhonderd
Brugsche familie'n die in onze afdeeling ingeschreven zijn, vervulden liet feestpark. Die
bonte, welgezinde menigte, dit treflijk en deftig
publiek, kon niet genoeg zijne bewondering uitdrukken. Ook is liet de eerste keer dat zulk
eene feeste hier gegeven wordt in stad. Het
gedacht ervan is genomen aan de concerten die
in den Haag en in Amsterdam voor de hooge
burgerklas, in daartoe bijzonder geschikte lokalen, ingericht zijn.
Welhaast greep M. Reyns, zangmeester der
Kathedrale, bestierlid onzer afdeefing en bestierder van de muziek der Cofzcorde, den maatstaf
en de toonfeeste ving aan.
Het ware tijd verliezen te schrijven dat de
harmonie der Concorde eene eerste muziek is.
Overal waar zij gaat behaalt ze prijzen, en onN?
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langs nog in ' het internationaal festivaal van
Rijsel, verwierf zij den zoo hoog geschatten
eereprijs.
.WWij hoorden eerst een marsch van Suppé, dan
een prachtig uitgevoerd concertstuk van Labory,
eene lichte mazuka van Strobl en de heerlijke
wals van Johann Strauss, die Kunstnaarsleven
getiteld is.
Die stukken, tot een nieuwe verrassing, wierden opgeluisterd door langverlichtende Bengaalsche vieren die nu een rooden, dan een witten, dan
een groenen glans over 't praalhof en over de
menigte kwamen verwen.
Binst de tusschenpooze schoot M. Romaan
Gezelle eenige stukken plat vierwerk af. De
vreemdelingen stonden te kijken als ze vernamen
dat M. Gezelle een Bruggeling is, die zijn eigen
meester geweest is in 't verveerdigen van vierwerk. Zij zagen daar verscheidene eigenaardige
.stukken, afwisselend in figuren, die geheel nieuw
waren van samenstel. De taak van M. Gezelle
was zooveel te moeielijker dat hij geen fuseien
mocht opsteken, noch niets gebruiken dat verre
of hooge kon uitspreiden. Daar en sprong niets
buiten de palen die hij zijn werk voorgeschreven
had ; en, het geruchte van de andere wereld daar
gelaten, had zijn schitterend kunstvolle vierwerk
.schier in een salon mogen afgeschoten worden.
Nu begon het tweede deel van 't Concert met
de fijne uitvoering van den Fakkeltocht no i van
Meyerbeer, het stuk dat bekroond wierd op het
festival van Rijsel. Die uitvoering was weerdig
van den grooten naam dien de harmonie der
Concorde, onder het geleide van haar kunstvollen
en onvermoeiberen bestierder, sedert lange verw'orven heeft.
Ik moet het zelfde zeggen van het tweede stuk
de Polka der Maskers van Johann Strauss, en
van het vierde den Slotgalop van den zelfden
toondichter; maar nog meer lof verdient de
uitvoering van het derde stuk een groote
Fantasia op den Pré aux Clercs van Hérold.
't Is waar, het en was dezen avond geen
klassiek muziek, gelijk het Davidsfonds in
Brugge altijd uitvoert. Maar de Raad had zijn
voorkeur geslachtofferd om aan de spelende
maatschappie toe te laten de best gestudeerde
stukken van haar repertorium uit te voeren.
Dit tweede deel van 't concert wierd ook nog
versierd doorBengaalsche vieren en onderbroken
met vierwerk. Ongetwijfeld het praalstuk was
een groot tafereel waar de zegepralende kreet:
Heil aan Vlaanderen! in letters van vier te
,
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schitteren stond, te midden een glanzende lauwerkroone, en begroet wierd met twee batterie'n
roomsche "keersen die hun gekleurde vierbollen
dooreenkruisend voor het middenstuk zonden.
Wij en mogen
ons verslag
die avondfeeste
g over
niet sluiten zonder de Heeren Oscar Van Houtryve, Jan Van den Berghe en Alfons Remi, te
bedanken die zoo goed gezorgd hadden om
drank- en spijskamers te voorzien, en op eene
uitmuntende wijze den dienst ingericht hadden.
Eere en lof aan de Heeren Bestierders van
't Collegie, aan professor Frans Claeys, M. Josef
Van den Heede, M. Emiel Bonte die geen moeite
gespaard hadden, sedert acht dagen, om alles te
doen stellen en versieren en een alledaagschen
collegie-cour tot een betooverende feestpark te
herscheppen.
Niettegenstaande de groote menigte in het
feestpark verzameld, verging alles in de uiterste
orde en met die aangename betamelijkheid die
men aleen bij wel opgevoede christelijke Vlamingen nog vindt op onze dagen. Deze immers weten
nog altijd w *at het is van geestig en stille hun
vermaak te nemen. Elkendeen was welgezind,
elkendeen vroolijk, en over gansch de feestvergadering zweefde de oude zuivere geest der
vlaamsche zedelijkheid, dien men te vergeefs in
't meeste deel der hedendaagsche feestvergaderingen zou zoeken.'t Is eene eere voor 't Davidsfonds zulke feesten te kunnen te wege brengen.
TWEEDE DAG.

De feesten van den dijnsdag, 28 Augusti, zegt
de Gazelle van Brugge, waren even prachtig en
aangenaam, als deze van den voorigen dag, en
wellicht zullen zij voor de zake van Vlaanderen
nog meer goed gesticht hebben in de herten van

alle Vlamingen die ze bijgewoond hebben.
Na de mis in de kapelle van het Heilig Bloed,
die om 9 ure voor de leden van het Davidsfonds
gelezen wierd en waaronder schoone zangstukken wierden uitgevoerd onder het geleide van
den heer Van Lemberghe, zangmeester der
kapelle, wierd de kostbare Reliquie ter zegening
uitgesteld en de vreemdelingen genooten ook de
gunst eens van nabij de kostelijke rijve van Jan
Crabbe te mogen bewonderen waarin Brugge's
grootste schàt berust.
Om io ure had de letterkundige zitting plaats
in de bovenzalen van de Concorde. De zalen waren proppensvol. Al wie in de zitting te;enw•nol--
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dig waren zullen er lang het geheugen van
bewaren, en wij hopen dat de edelmoedige voornernens die er wierden uitgedrukt, de gevoelens
die- er in alle zielen brandden en straalden op alle
wezens, welhaast zullen vruchten voortbrengen
voor geheel het vlaamsche volk.
De voorzitter begint met de zitting te openen
en geeft mij het woord. De vreemdelingen wierden verzocht na de zitting hunnen naam en hunne
woonplaats te willen opgeven. Nog eenige bemerkingen wierden gemaakt aangaande het
schikken van het feestmaal van 's achternoens.
Nu is het de spreekbeurt van den heer advokaat Verriest van Kortrijk. De redenaar gaat
een woord zeggen eerst om het oude schoone
Brugge te groeten dat een zoo gul en zoo vlaamsch
onthaal heeft gedaan aan de vreemde Afdeelingen
van het Davidsfonds, dat Brugge nog altijd zoo
kunstrijk en kunstlievend, nog altijd zoo verkleefd aan voorvaderlijken vlaamschen aard en
vlaamsche zeden. De gloeiende taal van den
spreker verwekt hevige toejuichingen. Dan biedt
hij zijnen groet aan het Davidsfonds dat hier
zoo schoon vertegenwoordigd is. Het Davidsfonds, zegt - hij, verkeert in den bloeiendsten
toestand; met zijne zes duizend leden die in alle
hoeken van het vlaamsche land onvermoeid
werken om het christene vlaamsche Vlaanderen
op te beuren, heeft het in korten tijd reeds een
onberekenbaar goed gesticht. Maar zou het niet
nog meer kunnen bloeien ? Vergelijkt het getal
zijner leden met het getal Vlamingen die van
onzen bond kunnen deel maken en gij zult bekennen dat het Davidsfonds, in korten tijd, het
getal zijner leden kan 'verdubbelen. Dat ieder
lid den gemakkelijken last opneme een nieuw
lid aan te werven, en, eer 1883 zijnen vaarwel
gezeid Nebbe, zal het inkomen van het Davidsfonds in plaats van 30,000 fr. tot 6o,000 fr. beloopen ; een grooter getal boekwerken, op een
grooter getal afdruksels getrokken, zal over het
land verspreid worden en de diensten verdubbelen welke het Davidsfonds bewijst aan de
vlaamsche taal, aan de vlaamsche zeden en gebruiken, aan het bewaren van onzen vlaamschen
volksaard. (Toejuichingen.) Vlaanderen wordt
op onze dagen aangerand door twee vijanden,
dezen die Vlaanderen willen ontvlaamschen en
dezen . die Vlaanderen «rillen ontchristenen.
Moesten zij lukken dan ware liet gedaan met
Vlaanderen ; de boek van Vlaanderen's geschiedenis ware gesloten ; al wat vlaamsch en christen
heet wierde veracht en wierd beschaamd over

zijnen naam, over zijne tale waarin zijne grootheid en zijn wezen besloten lag. Daarom, om
die twee vijanden te bestrijden, moeten wij allen
werken tot den bloei van het Davidsfonds;
daarom moeten wij ons Davidsfonds in 't getal
zijner leden doen verdubbelen ! Kunnen wij dat?
Ja ! Willen wij dat ? Ja ! Zullen wij dat ? Ja!!
Onbeschrijvelijk is de geestdrift, door deze
korte maar vierige aanspraak ontsteken. Het
duurt nog al lange eer de .toejuichingen stillen
en dan wordt de eerw. heer Daniëls, uit het
bisdom van Luik, op het spreekgestoelte gerot-,
pen.
Hij zal spreken over Volkstaal.
Geene lange geleerde verhandelingen zal de
redenaar ons voordragen. Hij meent dat zulks
hier overbodig wezen zou. De toehoorders weten
genoeg, zegt hij, hoe noodzakelijk de studie is
van de levende sprake des volks, en de ondervinding leert het ons in de schoone werken
daarover uitgegeven door taalkenners zooals
De Bo en Schuermans ; zij leert het ons ook in
de misslagen die somtijds begaan worden door
geleerden die deze studie verwaarloosden of niet
en benuttigden. De spreker wil kijven tegen
twee groote vijanden van de taal; de eene bestookt ons van uit het noorden, de andere van
uit het zuiden. De pogingen tot verhollandsching
onzer taal van wege onze schoolvossen leveren
den geestigen redenaar stoffe om het officiëel.
boeken- en gazettenvlaamsch ongenadig over
den hekel te trekken.
De aanhalingen welke hij bijeengezameld heeft
en aan de vergadering voorleest, doen te toehoorders schier bersten van lachen, terwijl zijne
koddige en welgepaste bemerkingen de verwaande zotheid van dien rimram doen uitschij
nen en luidruchtig goedgekeurd worden.
Daarna handelt hij over de fransche wendingen die onder vlaamsch vernis de vlaamsche tale
binnendringen. Hij kijft te recht tegen eene menigte vlaamsche gazettiers die dikwijls zonder ze
zelve te verstaan, fransche uitdrukkingen letterlijk in 't vlaamsch willen overbrengen en alzoo
hunne artikels belachelijk maken en ondienstig
voor het volk, waarvoor zij bestemd zijn. Het
langdurig en hevig handgeklap der vergadering
heeft den kijver gelijk gegeven en het vonnis
bekrachtigd dat hij tegen de vijanden onzer
volkstaal uitgesproken heeft.
-

-

Nu ging de eerw. Heer Jan Bols, bestierder
van 't Sint-Josefscollegie te Aarschot, het woord
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voeren om te handelen over de taal van liet

godsdienstig onderwijs in Pruisisch I'vlen en in
Vlaamsch België. Bij zijne verschijning op het
-

-

spreekgestoelte wierd de gekende en beminde
redenaar begroet door de geestdriftige toejuichingen van geheel de vergadering. Het bleek
dat men veel van den spreker verwachtende was,
en die verwachting is niet ijdel geweest, integendeel !
In een weerdige en kalme tale, waaronder men
toch de diepe verontweerdiging voelde koken
van den Vlaming, vergeleek de Heer Bols den
toestand waarin wij in Belgie verkeeren niet
dezen van de Polakken in Duitsehland. Daar ook,
in het verdrukte Polen, waren de meesters verplicht geweest den Godsdienst aan de polsche
kinders te leeren in Bene vreemde tale, in het
Duitsch. Maar over eenigen tijd stond een poolsche afgezant recht in de duitsche kamers : hij
protesteerde in den name zijner landgenooten
tegen die miskenning van het heiligste recht eens
volks; hij vroeg en eischte afschaffing van de
dwangwet,en toen hij opgehouden had te spreken,
voegden de Duitsche en protestantsche leden der
Kamer hunne stem bij de rijpe om herstelling te
vragen. Vol verontweerdiging verklaarden zij dat
de toestand door Stablewski afgeschilderd, schandel k was en ongehoord, en de Polakken kreegen
recht. De fransche gazetten van Vlaanderen hebben de Polakken gelijk gegeven in hunnen tegenstand, en hun geluk gewenscht in hunne victorie.
Maar waarom niet gedacht aan Vlaanderen en
aan de Vlamingen ? Is de miskenning hier minder? Is de schande en de verdrukking hier lijdzamer te dragen ? Wat onzen toestand walgelijker maakt, 't is dat wij hem door eigen vrijen wil
te weeg gebracht hebben en houden staan ; 't is
dat wij van de hoogte van een roemrijk verleden
door eigene ontaarding nedergestort zijn. IDe
Polakken stonden recht onder het juk waaronder
enen hen wilde doen bukken ; de Vlamingen liggen plat. Op ! Vlamingen ! eischt um recht, maar
verstaat eerst uw recht en wordt weder een volk!
De bijzonderste plichtigen in Vlaanderen zijn
veelal de ouders zelve, die, zoo zij de meesters
niet en dwingen hun onderwijs in 't fransch te
geven, toch niet krachtdadig genoeg opkomen
tegen de verfransching hunner kinders. Bij ons
zijn de kinders de slachtoffers hunner eigene
ouders; hetvolk zelf werkt aan zijne ontaarding.
—Doch, God zij gedankt ! men begint al beter
en beter te verstaan hoe noodlottig en verderfelijk de fransche opvoeding is. De ouders zullen
—
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vragen en desnoods eischen dat de opvoeding en
het onderwijs, bijzonderlijk dat van den godsdienst, in het Vlaamsch zouden geschieden. Onze
hoop steunt op de jeugd en de jeugd is de toekomst. Het bestudeeren van hetVlaamsch zal noch
moet de studie van het Fransch niet dooden. De
redenaar heeft in zijne lange loopbaan als professor kunnen bestatigen dat de studenten die het
meest uitmuntten in het Vlaamsch ook de prijzen
behaalden in het Fransch ; hij kan ook verzekeren dat de Vlaamschminnende studenten gemeenelijk ook schitteren door hun gedrag,vooral aan
de hoogeschool. Men ga dus de beweging onder
de studenten niet tegen, ' maar men geleide ze
liever.
De hoop der Vlamingen steunt nog op de
getuigenissen der bevoegde mannen die de
vlaamsche tale gevierd hebben als het sterkste
bolwerk van het vlaamsche volk tegen de ontaarding en tegen den verpestenden invloed van
Vrankrijk. M. de Gerlache, Mgr Nanièche, Mgr
Laforet, Mgr Mermillod (in 1874, te Antwerpen)
Mgr de Montpellier, Mgr Dechamps : ziedaar de
namen van doorluchtige mannen die de vlaamsche beweging geprezen en aangemoedigd hebben. Het doel dat wij beogen is edel en goed;
de vervlaamsching van liet onderwijs is een noodzakelijk middel om tot dat doel te geraken : zoodan, alle oprechte Vlamingen, vooruit ! met moed
en volherding!
Het is onnoodig te zeggen hoe deze aanspraak
door de vergadering onthaald wierd. De Heer
Bols heeft door zijne woorden niet aleenlijk
zijne toeh000rders verrukt en -overtuigd ; maar
hij zal eenen waren en eenen grooten dienst bewezen hebben aan Vlaanderen. Iiedereen drukte
den wensch uit zijne prachtige redevoering gedrukt en overal verspreid te zien, en dat zal
gedaan worden ook. Zulkeene tale moet geheel
het land door klinken om de sterken nog te
vervromen, om de flauwen sterk te maken, om
de slapers wakker te schudden en de vijanden.
te beschamen en ten gronde te slaan.
N adat de lieer Bols gedaan had niet spreken
heeft de bekrooning plaats gehad der leerlingen
van 't Collegie St. Louis te Brugge, die in 1882
en 1883 prijzen en eervolle meldingen verworven hebben, in den wedstrijd in vlaamsche redevoering geopend door den doorluchtigen Bisschop van Brugge, onder de leerlingen van
Rlletorica van alle bisschoppelijke Collegie'n van
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Westvlaanderen. Ziehier de namen der bekroonde leerlingen
Voor 1882: M. Louis Schepens die den prijs
behaalde.
M. Josef Steylaers : eervolle melding.
Voor X 883: M. Jules De Witte, die den prijs won.
M. P. Van Hoonacker, 2e eerv. meld.
3e a
II
M. Rommel,
4e p
VV
M. Dujardin,
5 e isii
M. Désiré Ancot,
M. Gustaf D'Hoore, 6e iis
De leerlingen kwamen hunne belooningen afhalen onder het handgeklap der aanwezigen. De
uitslag vooral van den prijskamp van 1883, zoo
schitterend voor het Collegie van Brugge, wie - d
driftig toegejuicht.
De zeer eerw. heer Rutten, vicaris generaal
van den Hoogweerdigen Bisschop van Luik,
heeft ons daarna gesproken over de liefdadigheidswerken die te Luik ingericht wierden voor
de vlaamsche werklieden die daar verblijven. Hij
toonde hoe hoogst noodzakelijk deze werken
waren en met wat gunstigen uitslag zij wierden
bekroond. Men heeft onlangs nog een patroonschap gesticht voor de vlaamsche kinderen en
eenen vlaamschen katholieken kring. Maar
iedereen verstaat genoeg dat dit alles . niet kan
blijven staan zonder krachtdadige ondersteuning.
De kring, bij voorbeeld, zal ongetwijfeld te niet
gaan, indien men geen nieuw lokaal bouwen kan;
maar daartoe heeft men geld noodig en het geld
-

ontbreekt. De zeer eerweerde heer Rutten doet
dus eenen oproep aan alle Vlamingen omdat de
zaak der vlaamsche broeders aan allen moet ter
herte liggen, te meer daar de Vlamingen van
Luik uit alle gewesten van vlaamsch België herkomstig zijn.

Deze oproep wordt door de toejuichingen der
vergadering beantwoord; er wordt beslist dat
de zaak aan het middenbestier te verzenden en
de redevoering van den Heer Vicaris-Generaal
Rutten zal gedrukt worden en dat men de bekwaamste middels in 't werk stellen zal om zoo
spoedig en zooveel mogelijk de katholieken van
Luik in hunne schoone onderneming ter hulpe
te komen.
Nadat men nog 't een en 't ander besproken
of geschikt had, wierd de zitting gesloten ; eene
schoone zitting, voorwaar, die de macht beween heeft van het Davidsfonds en iedereen vervult met hoop op de toekomst!
•

Dan hebben de Heeren Commissarissen de
vreemdelingen rondgeleid, om hun de merkweerdigheden der stad té toogen. Het bestier der stad,
de Burgerlijke Godshuizen, de Oudheidskundige
maatschappij, de kerkfabrieken en de edele confrerie van 't Heilig Bloed hadden vrijen toegang
tot al hunne kunstschatten verleend. In 't Vrije
aleen kon men niet binnen zonder betalen. De
Heeren inrichters der Kanten-tentoonstelling
hadden ook ingang toegestaan aan half geld, en
dit uit eigene beweging 't gene nog meest lof
verdient. Deze tentoonstelling was 's maandags
aan de vreemdelingen aanbevolen geweest.
Voorzien met hunne prachtige wandelkaart in
Brugge, die M. Vande Vijvere-Petijt gemaakt
heeft, trokken zij dan op. Een dingen speet vele
leden, 't was dat zij niet meer tijd te besteden
hadden aan 't bezoek onzer stad. Maar velen zijn
blijven slapen, en woensdag en donderdag zag
men ze nog rondgaan, met hunne wandelkaart
in de hand.
Die wandelkaart diende ook tot feestprogramma en de dischkaart van het feestmaal staat er
ook op gedrukt. 't Is een nieuw gedacht, en
daarmeê hebben de leden ter zelfder tijd een
aangenaam en smaakvol gedenkstuk van de
feestvergadering te bewaren.
-

T en 2 w as het feestmaal gereed in de schoone
concertzaal die zeer liefelijk versierd was met
planten en groen.
De eeretafel t'einden, en drie tafels die op geheel de langde der zaal stonden, leverden een
prachtig uitzicht.
Omtrent honderd-vijftig gasten namen plaats
aan de tafels van 't Da^^idsfonds. Aan de eeretafel hebben wij bemerkt benevens den Voorzitter
en den Ondervoorzitter der Brugsche Afdeeling :
Mgr. Vanhove, vicaris generaal en afgeveerdigden van den doorluchtigen Bisschop van
Brugge;
Den zeer eerw. Heer Rutten, vicaris generaal
van den doorluchtigen Bisschop en President
van het bisschoppelijk Seminarie van Luik;
De Heeren van Ockerhout, Baron de Crombrugghe de 't Serclaes, Lammens, Senators;
Baron Kervijn de Lettenhove, gewezen Minister van Binnenlandsche Zaken ;
den Heer Fonteyne, schepene van Brugge;
den Heer Adv. Veltkamp, secretaris van den
algemeenen Voorzitter van het Davidsfonds ;
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den zeer eerw. Heer Reyners, deken van Hamont, op de grenzen van Hollandsch Limburg,
den Baron Kervijn de Volckaersbeke ;
den Heer Advokaat Adolf Verriest, Voorzitter der Afdeeling van Kortrijk.
Verscheidene andere voorname I ieeren, als
waren de gemeenteraadsleden van Brugge, den
heer Alberic Kervijn, Provinciaal Raadslid, Lambrecht Van Rijswijck en De Cleer, van Antwerpen, de Heeren Bets, Claeys, Rogiers, Cleynhens,
Holemans, Adriaenssen, G. Bols, Siffer, Van
Winckel, Minnaert, Sevens, leden van het Hoofdbestier, hadden bij voorkeur plaats genomen
elk bij de leden zijner Afdeeling. Zoo hadden ook
Voorzitters gedaan van menigvuldige Afdeelingen die op 't feestmaal vertegenwoordigd
waren.
Van eersten af heerschte de gulhertigste
vriendelijkheid in. de zale.
Welhaast stond M. Henri Van den .Reek op,
die, begeleid door M. Danneels, ons liet lied van
Mignon, door Beethoven, zong. Dan gaf hij ons
met M. Edm. Bouchout, 'een liefelijk duetto van
Mendelssohn, en op aanvraag van menigvuldige
leden,.zongM. Bouchout, begeleid door M..Frans
1)upan, die Sag/te vaar GroenZnglievelt. Zangers
en pianisten verwierven den meesten bijval.
. De Harmonie der Cw tvrde, die in de ronde
voorzaal stond, speelde dan zeer aangename
stukken uit haar rijk repertorium tot dat de heildronken begonnen.
Wij hoorden eerst den heer Soenens, en op
zijn heildronk aan de sprekers der letterkundige
zittingen en aan de vreemde leden in 't algemeen antwoordde de zeer eerw. Vicaris-Generaal
Rutten, in eene geestige en gedachtvolle aanspraak. Hij bedankte Brugge over 't goed onthaal en den Raad der Brugsche Afdëeling over
de goede inrichting der feeste. Hij bracht hulde
aan Brugge, om zijn kunstroein, zijne vaderlandsliefde, zijn werk voor tale, zijn godsdienstig
gevoelen, en wenschte dat onze stad altijd voort
strijden zou voor al dat goed en • heerlijk is.
Deze aanspraak wierd begroet met I Vaar
kan men bete: r zijn van den Luikschen Gretry,
gespeeld door de Harmonie. M. Verhoef
nam daar tekst van om zijn heildronk te
beginnen, waarin hij den lof sprak der Brugsche Wetheeren. Hier in ons stadhuis, zei hij,
doen zij de tale van 't vlaamsche volk weêrklinken : de aanspraak van schepene Ronse was
er nog gisteren een bewijs van. Bewijs nog de
taalliefde van den Heer schepene Fonteyne, die,.
;
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over twee jaar, tijdens de Nijverheids-tentoonstelling van West-Vlaanderen, den Gouverneur
der Provincie en den Minister van binnenlandsche zaken in 't vlaamsch begroette en dwong
in 't vlaamsch te antwoorden.
M. schepene Fonteyne deed hierop eene krach'
tige aanspraak van bedanking. Eere aan dien
welsprekenden Bruggeling die, in zoo gepaste
woorden, heil en bloei wenschte aan de Brugsche
afdeeling van het Davidsfonds.
Verscheidene heildronken nog wierden voorgedregen door de Heeren Baron Kervijn de
Lettenhove, Adolf Verriest, Senator van Ockerhout, Senator Lammens, advokaat Veltkamp
en Lambrecht van Rijswijk.
't Was zes-en-half als het feestmaal een einde
nam, door het ronddragen van de busse van 't
Davidsfonds ten voordeele der katholieke scholen. Die omhaling heeft eene schoone somme
opgebracht.
Elkendeen verliet de zaal, den lof sprekende
van den weledelen Heer Alberic Kervijn, voorzitter der commissie van liet feestmaal, en van
M. De Bal-Soete, die de tafel aangenomen had.
't En was hier niet gegaan gelijk dikwijls op
feestmalen : elkendetn vertrok ten uiterste voldaan.
De koffij was geschonken in 't lokaal des Davidsfonds, de 1'ar Jsclie Halls; en de leden
bleeven daar nog een tijdeken te zamen.

Hier is het vtrslag ten einde dat de leden van
den Raad der Brugsche afdeeling mij verzocht
hebben samen te stellen.'1k bedanke in zonderling de opstellers van Standaard en Gazette van
Brugge, uit wiens verslagen ik 't een en 't ander
heb overgenomen, en hope dat wij welhaast de
redevoeringen van de Heeren Daniëls en Bols en
van den zeer eerweerden Heer Vicaris Rutten
zullen in 't lange kunnen drukken.
Eere en lof aan de vreemdelingen die deze
feeste opgeluisterd hebben door hun tegenwoordigheid ; eer en lof aan liet Hoofdbestier en de
gemeente van Brugge, die, door hun milde -tusschenkomst, die feest mogelijk gemaakt hebben;
dank aan al de raadsheeren der Brugsche afdeeling die zoo ijverig gewrocht hebben ; bijzonderlijk aan den taaien en onvermoeibaren ondervoorzitter, M. Th. Verhoef !

AD. D.
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VAN DE APOTHEKERS-GRIJNZEN, DE DROGISTEN-GAPERS, EN NOG WAT.
P bladzyde

286 van dit weekblad word
ik door den hooggeachten heer be stierder daarvan, persoonlik en met
naam en toenaam aangesproken en opgeroepen
om mijn hollandsche mostert te doen by 't vlaamsche gerecht dat hy ons daar heeft opgedischt
met andere woorden, om ook het een en ander
mede te deelen wat ik vete aangaande de apothekers-grinzen ofdrogisten-gapers. Zeer geerne,
ook met alle liefde, wil ik aan die uitnoodiging.
voldoen. Ook durf ik het nu niet achterwege
laten anders ! ja, anders zoude ik het niet
doen, want waarlik, tijd ontbreekt my. Tijd is
een van die zaken, waar van ik steeds te weinig
heb, al hoe spaarzaam ik er ook mee omga.
Hier in Holland heeft een etmaal maar vier-entwintig uur. Is 't in Vlaanderen anders? Ai !
goede vlaamsche vrienden ! zend my dan wat
over van uwen overvloed, van uwen overtolligen
tijd ! Wy kunnen die zaak hier gebruiken ! Maar
ookbovendien,ik weet van die grijnzende koppen,
die oude kenteekens der apothekers- en drogisten-winkels weinig meer af dan op blz. 286 hier
voren reeds vermeld is. Slechts dit, dat men die
gapende houten koppen hier te lande meest, ja
nagenoeg uitsluitend by de drogisten vindt en
niet by de apothekers, 't en zy dan dat de apotheker te gelyker tijd drogist is ; wat dikwijls
het geval is.
Ten einde toch niet met ledige handen te komen, ben ik te rade geworden om het uitmuntende en schoone werk van J. Van Lennep en
J. Ter Gouw, getiteld : De uithangteekens in
verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (Amsterdam, Gebroeders Kraay, i 868),
eens ter hand te nemen en te zien wat daar van
deze zaak vermeld wordt. Maar ook daar worden

we niet veel wyzer. Zie hier wat er van gezegd
wordt:
n Apothekers, Chemisten en Drogisten hebben,
en hadden al voor eeuwen, toen die beroepen
nog vereenigd waren, hun Gapers. Geen uithangteeken heeft zoo zeer de aandacht getrokken als
dit.Vreemdelingen hebben soms gemeend, in
die figuren langs de straten het sprekendst bewijss te mogen zien van het flegma der Hollanders. Omdat, beweerden zij, de Hollanders te
droog en te koud zijn om te kunnen lachen, en
lachen evenwel een behoefte is voor de menschelijke natuur, zoo hebben zij van afstand tot af-

stand narren-troniën gesteld, opdat het aanschouwen daarvan tot lachen wekken mocht.
Volgens G. Van Hasselt (Arnhemsche Oudheden, T deel, bl. 23) is de Gaper het zinnebeeld
of liever het portret van den Schatknar of W illensdwaas, dien de Groote Heeren er op nahielden, en waar de apothekers de afbeelding van
voor hun deuren plaatsten, tot een uitnoodiging
voor de lieden, om bij hen binnen te treden en
een likeurtje te komen drinken. Wij moeten
daar echter tegen opmerken, dat niet alle gapers
een zotskap met bellen dragen noch droegen;
zij waren op alle mogelijke wijzen uitgedoscht
en zijn dat nog, sommigen met een kroon, anderen gehelmd, met den salamander als cimier :
ook getulband als een muzelman. Ja, op de
Leidsche straat (te Amsterdam) i► hangt er zelfs
een uit, die netjes een n (hoogen) ii zwarten hoed
op den bol heeft, wat voor een gaper al heel potsierlijk staat. Jacobus Scheltema (Geschied- en
Letterkundig Mengelwerk, IV Dl, ede stuk, bl.
238) maakte van den gaper niet het kopstuk van
een gek, maar van een stadsdienaar, terwijl hij
de apothekers zelve tot stads-ambtenaren verhief,
die den stads-dienaar, gekleed in stads-livrei,
voor hun vensters plaatsen.. En van hier, zegt
hij, de lachende gapers met bellen. Wel mocht
de Franschman vragen naar le mo'ena de sif, fder
quand on Mille, si toen hem verweten werd dat
hij bij de opvoering van zeker prulwerk niet mee:
gefloten had ; en even min ook kunnen wij begrijpen, hoe men tegelijk gapen en lachen kan.
Trouwens de geheele gissing gaat boven ons
begrip.
vv Ons dunkt de eenvoudigste verklaring van
den oorsprong en de beteekenis der gapers als
uithangteeken deze. 't Is een sprekend blazoen.
Gapen toch is 't geen cle geneesheer (en de
apothekers bemoeiden zich van ouds ook met
dokteren; zij doen 't in Engeland nog) den kranke
verzoekt te doen als hij diens tong bekijken wil;
gapen is noodig om likkepotjes te slikken ; gapen
deden ook zij, die vroeger den apothekerswinkel
binnentraden, om er een teug witte of roode
ypocras of een kruidenwijntje te genieten, of iets
bitters voor de maag te nemen, of u cruyden die
ganc maken. is
u Van gapers leefde de apotheker ; is 't wonder
dat hij een gaper tot zinnebeeld koos ? En schoon
nu wel zijn klanten niet zulke fantastische hoofdtooisels droegen, is 't echter klaar, dat de apotheker er zijn gaper snee opschikte, daar hij
toch ook iets moest doen, om er de aandacht
t'
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op te.vestigen, een gaper als die op de Leidsche
straat is al te natuurlijk.
u Maar schoon men in 't algemeen de eenvoudigste verklaringen voor de aannemelijkste houden mag, zou willen wij toch ook aan de verklaringen van Van Hasselt niet alle gewicht ontzeggen. Het is waarheid, dat voorheen de gapers
met narrekap en bellen en met een aap op den
schouder; talrijker waren dan tegenwoordig:
Men zag zelfs gapers blootshoofd met een aap op
den kop, die in 't haar parasietjes scheen te zoeken ; doch die de kiescher smaak dezer eeuw
heeft doen verdwijnen. En 't is zeer wel mogelijk,
dat die uitmonstering van den gaper in verband
staat met den t ootsinaker, die, nevens den aap,
de trouwe , metgezel 'der oude kwakzalvers en
kokelers 'Was. Onder de vertooningen, welke
deze laatsten den rondom saamgevloeide n ' toekijkers gaven, behoorde vooral ook deze, dat zij
hun' nar quasi een kies trokken, waarbij de lijder
natuurlijk gapen moest en clan allerlei gebaren
en grimassen maakte, tot groot vermaak der
omstanders. En dewijl 't publiek den bootsmaker dus 't meest en 't liefst als gaper zag, zou er
niets vreemds in zijn, dat hem de kwakzalver,
toen hij, zwervens moe, zich met zijn elixirs en
pillen in een winkel vestigde, hem in dat gestalte
voor zijn deur plaatste. ii (Van Lennep en Ter
Gouw, Uithangteekens, Dl. 1, bl. rgti).
En nu Ivy 't toch over uithangteekens hebben,
moge hier vermeld worden dat men in NoordNederland van ouds veelvuldig ii De Meermin
tot uithangbord had by herbergen en winkels,
of ook als gevelsteen om een huis zijn' naam te
geven. Die Meermin is de vrouw van den Meerman, en deze laatste is de zelfde als de Zeerudder,
die in Vlaanderen herhaalde malen als huisteeken voorkwam en nog voorkomt, gelijk men in
de jaargangen 1879, bl. 131, 220, 309 en i88o
bl. i8r en 239 nalezen kan. In Vlaanderen en
Brabant is de zeerudder algemeen, en amen kent
er zijn vrouwe niet ; in Holland en Friesland
kent men juist de Meermin zoo veel te beter, en
is de Meer. man als uithanáteeken zeldzaam.
Is Wat de oorsprong van den oud-germaanschen Mereman betreft, die is uit het noorden, i►
zeggen. Van Lennep en Ter Gouw. -, Hij is de
zeeridder, die niet te land, maar ter zee uitgaat
op avontuur, en 't schip, dat hens over de baren
voert, wordt, in de dichterlijke voorstelling, zijn
staart. De Meerminne of 't Meerwijf (in 't Engelsch 1WIerinaid) is zijn minne, zijn liefje, in
wier armen de zwerver komt uitrusten van zijn
-
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moeitevollen tocht. En daarom zijn de attributen
der heraldieke meermin spiegel en kam, met
behulp waarvan zij zich opknapt om haar held
te ontvangen.
a In de middeleeuwen nu was de Mermynne
een gewild uithangbord voor herbergen en kwam
in de 1 5de eeuw ook voor als de naam van een
leuvensche brouwerij. Een . paar eeuwen later
vinden wij de lileermin, misschien om 't rijm
alleen, bij een Arnhemschen tinnegieter:

Hier in de Meeremin
Giet men allerhande tin.
u ' Kan echter dezelfde zijn, die men reeds in
een register van i 5 i i vermeld vindt. In een lijst
van die Bruderen ende Susteren van Sunter

Claes die der zfra in den Leve n in der moeder
hereke t'.A rnrlieiii komt onder anderen voor zekere : Gueken in de Meermin.
" In 1 557 werd een huis de Jlcerinin te Antwerpen gekocht door Heylwich - van - Doornik,
in de wandeling Ileyl initte linyycke geheeten.
Zij schijnt nog al vermaardheid gehad te hebben : immers niet alleen werd de Meermin Heyl
mitte huycke , verdoopt ; maar zelfs de straat
kreeg er haar naam van. Twee en vijftig jaar
later verkocht zij het huis weêr : zij schijnt dus
een goeden ouderdom bereikt te hebben.
!i Te Londen ging reeds in de i5dc eeuw Sir
Jolen Howard zich met zijn vriend Nicholas
Latimer in de Meermin in Breadstreet vermaken,
als uit oude rekeningen blijkt. In diezelfde Meermin stichtte in 16o3 Sir Walter Raleigh een
letterkundige club, ongetwijfeld de eerste in
Engeland, waar van ook Shakspere, Ben Jonson
en andere vlugge geesten leden waren. Een
andere beroemde Meermin was er in Clieapside,
waar Jasper vrayie en, later, John Dryden ook
verkeerden. Ook hing zij uit bij den boekdrukker
John Rastali, den schoonbroecler van Sir Thomas
More, in . 1527, en bij Henry Binneman, boekdrukker der koningin, in i 576. uu (Van Lennep
en Ter Gouw, Uithangteekens, Dl. I, bl. 396).
Te Gent op de Koornmarkt zag ik een herberg
die den naam draagt van de Zeeuwsclte Maagd.
Een tegenhanger van die zeeuwscl,.e ' maagd te
Gent vinden we in de stad Delft in Holland.
Daar stond aan een huis op de Groote Markt
u De 11Laagt z'an Gend in een gevelsteen. Natuurlijk had zij haar aanzijn daar aan een Gentenaar, die zich te Delft gevestigd had, te danken.'s
H De Enklmi er Maagd zag men vroeger dikwijls voor de winkels van haringkoopers, omdat
N
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het wapenschild van Enkhuizèn met drie haringen beladen is. Een Hoornsche haringman - had
er dit rijm bij laten maken:
Hier in de zuivere Enkhuizer Maagt,
-Die drie haringen in haar wapen draagt,
Verkoopt men haring met de tonnen,
Zo der niet veel gevangen is, zoo word er weinig
[gewonnen.
(Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens,
D1. I, bl. 403).
Het opstel over den Tuindag van Iper, op bl.
273 van dit werk, leerde mij dat in Vlaanderen
het woord tuin nog zijne oude en rechte beteekenis van omtuining, omschutting, omheining, omvrediging, behouden heeft. In Holland is 't niet
alzoo. Daar draagt heden ten dage een gaarde
of hof, bloemhof of lusthof, den naam van tuin;
zeer ten onrechte. Men heeft er den naam van de
omschutting overgedragen op het omschutte
stuk grond. Oudtijds was ook in Holland het
woord tuin in de oorspronkelike, nog hedendaagsch-vlaamsche beteekenis gangbaar. Bekend
is de zoogenoemde n Hollandsche tuin, is eene
zinnebeeldige voorstelling van Holland, in • de
gedaante van eene maagd, die met een' leeuw
en ander toebehoor zit in eene ronde omheining
of omschutting van wisschen of tienen gevlochten,
in een tuin dus. Ook komt wel de leeuw alleen
in den tuin voor; hy heeft dan een zweerd in den
eenen klauw en een bundel van zeven pylen, de
zeven vereenigde noord-nederlandsche gewesten
verbeeldende, in den anderen. Van Lennep en
Ter Gouw zeggen er van : ' De IIollandsche
Tuin is een zinnebeeld, dat in Holland oud en
algemeen, en ook daar buiten niet zeldzaam is.
Vooral herbergen, tabakswinkels en sclieepstimmerw•erven pronkten er nleé, en men zag 't ook,
in gevelsteenen gehouwen, voor particuliere huizen. De voorstelling was niet altijd de zelfde.
Somtijds de Maagd, die in den Tuin zat, met
den vrijheidshoed op 't hoofd en 't zwaard in de
hand. Die voorstelling is al vrij oud; men ziet
die reeds op een penning van i 573, met het
omschrift : L iberftas patric. Somtijds heeft de
Maagd een stormhoed op en draagt den vrijheidshoed op de speer, terwijl de Leeuw aan hare
voeten ligt. In andere voorstellingen weêr ziet
men alleen den Leeuw in den Tuin, de speer met
den hoed in den eenen klauw, en 't schild van
Holland met den anderen vasthoudende, en zoo
ziet men 't nog geschilderd boven de deur van
een tabakswinkel in de Kalverstraat bij den

Dam, met liet onderschrift : Het Oude Wapen
van Holland. Eindelijk ziet men ook nog den
Leeuw met het zwaard en de pijlen, dus eigent.
lijk den Staten-Leeuw, in den Tuin, gelijk op
een gevelsteen op 't Cingel bij 't Kleêrveer. Dat
deze voorstelling al vrij oud is, bewijst een - penning - van 1576.
In 1496 was er te Antwerpen een HollandscheTuin ' Jan Lemsoens huys st bij de Veemarkt,
en in I 579 was te Amsterdam bij de Haarlemerpoort den Hellantschen Tuyn, waar n de edele
ende voorsichtige Jan Vaderszoon n woonde, en
in 'de 17de eeuw was er een vermakelijke herberg
van dien naam in de Tweede-Anjeliers-dwarsstraat, waar de naam nog te lezen staat, en een
logement op de Tesselsche-kade (alles te Amsterdam). Maar ook 's Hertogenboch had zijn Hollandschen Tuin, dien we in de Haarlemer Courant van 8 Juni 1688 vinden vermeld in een
advertentie wegens den verkoop van landerijen;
en nog heden kan men aan een logement, zoo te
Alkmaar als te Zutfen op de Markt, den Hollandschen Tuin zien uithangen.
u Maar als tegelhanger van al die Hollandsche,
verschenen er ook andere Tuinen op de uithangteekens. Zoo is bijna twee eeuwen lang de Fran.sclze Tuin in de Elandsstraat bekend geweest ;
elders Fngelsclte Tuinen, ja ook de Bremer Tuin,
waarvan de naam nog boven een deurtje in de
Koningsstraat te lezen staat. (Weer alles te
Amsterdam).
't Zinnebeeld van den Tuin was ook niet
uitsluitend Hollandsch. Op oude munten ziet
men den Zceuwsclien Tuin, een Maagd in een
Tuin zittende en met den vinger ten hemel wij-.
zende, en 't wapen van Zeeland voor zich. Den
gesloten Tuin van Henegouwen zagen we op een
penning van 1576, en zelfs op een munt van
Montferrat vonden wij den Tuin met een liggend
Hert daarin. Ook Iperen had zijn tuin a (wy
weten nu wel in een gantsch andere beteekenis) u
waarvan men in een oud lied van den « Tuindag i'
leest :
N

It

A c'nsict de stadt van onder tot de krzij'n,
't Schijnt als besloten in een stercken Tkuyn.
(Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens,
D1. I, bl. 403.)
st

Dat overigens de oude beteekenis van tuin als
omheining. tegenover de nieuwe als lusthof of
gaarde, nog niet volkomen verdwenen is, daar
van kan ik nog een paar voorbeelden bybrengen.
I ti de l)rotestantsche kerken van Holland is rond-
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om den preekstoel een vierkante ruimte afgesloten door een meestal fraai uit hout gesneden
hekwerk. Dit hek draagt op 't zuidhollandsche
eiland Over-Flakkee in de volksspreektaal, den
naam van de tras. Men merke wel op dat ook
op dit eiland de aai . klank als te wordt uitgesproken, lijk de West-Vlamingen en de Friezen
doen, met de Zeeuwen, de Gelderschen en de
meeste Noord-Nederlanders. Mijn tweede voorbeeld haal ik verder uit het noorden, uit Groningerland en Drente, dat de friso-saksische gewesten van Noord-Nederland zijn, en waar de jeugd
een liedje zingt, dat begint alzoo:

De koekuut lip de tune sat,
Itreinde• ten sciwer, en Iti wczrd nat!
Een sclioer is een vlage regenvlaag, windvlaag, sneeuvlaag --; in Holland en Friesland
noemt men dit een bui ; hoe zegt men in Vlaanderen ? Het saksische woord scltoer, in al de
noordoostelike" gewesten van Nederland zeer
algemeen in gebruik, is het zelfde woord als het
engelsche slaower, het hoogduitsch sclrauer; het
is een bepaald saksisch woord, tegenover 't friesche bui, en 't vlaamsclie . . . . . ? Men merke
nog op dat de Friesen en Friso-Saksen ook
koekuut zeggen, in plaats van 't boeksclie koekoek,
en lijk- als. de West-Vlamingen (geslachtsname
Cockuyt) ; en zoo ook s•cr ncii (i t rei nde -- het
regende) voor regenen.
I7eii'olgt.

BEL( )E BERD.

EL' is nu straf de ge«wente (lat de Gilden een berd hebben, versierd en
geschilderd, met hun naam en spreuke
erop, dat voorengedregen wordt als ze in stoet
gaan. En niet dat men nu alles in 't fransch moet
noemen of dat vlaamsch niet meer treffelijk en is
noch deftig genoeg, zoo heeten de Vlamingen
dat ook al, gelijk de franschen, een Cartel. Zelfs
zullen er zijn, die denken betere Vlamingen te
zijn als anderen, en die 't fransch woord zullen
vervlaamschen en er een Kartcel van maken,
met gevaar aan entwat geheel anders te doen
denken, dat de Gilden -voorzeker voorenop hun
stoet niet en zouden willen.
Dat woord Cartel eventwel heeft vele beteekenissen in 't fransch. 't Is de schriftelijke uitdaging, in 't bijzonder tot een tweegevecht. 't Is de
-
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schikking aangegaan, tusschen twee vijandelijke
mogendheden, over het uitwisselen van krijgsgevangenen. 't Is liet vaartuig dat den aldus uitgewisselden manschap vervoert. 't Is een kasken waarin een uurwerk hangt aan de muur.
't Wordt, bij uitbreiding van zin, het sieraad dat
men snijdt aan de lijsten van schilderie'n, van
schouwen, enz. En, eindelijk, bij bekrimping van
den laatsten zin, het versierd en ingelijst berd
waarop naam en kenspreuk van eene Gilde staat.
Moeten wij dat woord bezigen, uit armoede?
En hebben wij nievers geen eigen woord dat het
zelfde bediedt ?
Te Handsaeme heeft de Rhetorica nog hetgene zij heet haar pi joenbercl; waarop haar name
en, geloof ik, haar zinnebeeld staan.
Wat is dat, een piljoenbcrd?
Dat is, anders uitgesproken, een Biljoenberd.
Biljoen is de schuinsch afgezaagde of afgekapte
boord of uiteinde van eene planke, een muur,
enz., 't gene de franschen een clianzfreifr heeten.
Als men een balk, die vierkant is, schuinsch zijn
vier scherpe neggen afschroodt, dan krijgt die
balke vier biljoenen. De biljoenen kanten van
een vensterkasijn, dat zijn vensterneggen die afgebiljoend zijn. Het werkwoord biljoenen, gelijk
't .naanwvoQrd biljoen en 't hoedanigheidswoord
biljoenen, leven altemale bij ons volk.
Een biljocnabcr•cl is dan een berd dat gebiljoend
is, waarvan er scherpe'ieggen afgescllrood, afgekapt zijn ; en, breeder genomen, een berd waarvan de omtrek versierd is met beloenwerk of
kostelijker snijwerk, een cartuccio, een cartello
gelijk de Italjaanders zeggen, dat is uitgesneden
gelijk een cartonnen kaarte met opgekrulde
neggen en kanten.
Die woorden l)iljocu, biljocncu staan nevens
het oorspronkelijke en zuiverder beloer;, l)elocsmc'n;
en, als men wilt netter schrijven dan zou men ook
kunnen bclocubcrd, in stede van biljoenberd en
piljoe^eberd gebruiken.
Ware 't nu niet beter dat onze gilden voortaan
niet meer en spraken van in stoet te gaan met
hun. Kartel voorenop ; maar het goed deugdelijk
vlaamsch woord beloenberd bezigden, dat verstaan.baar is, en in Vlaanderen nog leeft?
.
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WAAR - 'T VLIEGEN WILT.

DRIE NURSERY SONGS.

I.
Daar was een oud oud wijveke,
heur naam was Nieinendal ;
ze leefde in een kleen huizeke,
bijzonder leeg en smal.
De Fransche Reuze gaapte,
zooveel hij gapen kon,
en slokte in «rijf en huizeke...
en hij smekte en zei : c'est bon!

II.

u Poperingsche keikoppen a beteekent eenvoudiglik : Poperingsche zottekoppen. Zie Kil. i 599:
j ke1'e = Stultus, insanus ; vacillans cerebro. Lapide silice stultior (Plantus). Keyc = cerebri
morbus, cerebrum non sanum (Plaut.) insipientia, insania, phrenesis. 't
Daar ik geerne met iedereen welsta, en durve
ik niet beweren dat die benaminge gegeven
1w-orde to cum fundamento in re.
A. P.
,

Kent gij de Godsooge niet? Die purpere blomme die in 't koorn staat ? En Ons Heeres heindekes, witte blomme die ook in 't wilde bloeit,
staande aan opklimmende ranken in de hagen?
Sint _7(lils rank' moet gij ook kennen, zeker
Sint-Janskruid.

S, Wie kan dit raén:
hoeveel roode freizen
er in de Noordzee staan ? is
Ik moet niet lange peizen
en hebbe ze al geteld:
zooveel er krabben reizen
op 't Sw'ev ezeele veld. ^1

t, Die meester is heeft veel te zeggen, zei de
jongen, en hij stak zijn vader buiten.

M.
•
Daar was een kromme schooier,
en hij ging een kromme stap,
en hij vond een kromme kluite
al op een krommen trap.
En hij kocht een kromme katte
die pakte een kromme muis,
en ze weunden al te gare:
in een krom krom huis.

1-luizen
zijn ruizen,
landen
zijn panden,
en renten
tormenten.
\Vat bediedt panden in die oude Brugsche

spreuke?

K. t. G.

**, In het nieuw n aziekningaziln vang Gt'rard 17i,tinc ei;
VAN !IfLR !:\ VA\ I:1,t)El:'.
RIJS van Rt i.uen in de Schilderkunst. — 't Es zeker
de eerste keer sedert dat de +s prijskamp van Rooinen „
-,

zoo men hem heet, bestaat, dat de drie eerste, de
drie bekroonde schilders alle drie Bruggelingen zijn. De i" is
M. Emiel Verbrugghe ; de 2( 1 e M. Florinmond van Acker ; en de
jac M. Van Strydonck.
Eere aan deze veel belonvende medeburgers, en mochten zij
ware vlaamsche kunstnaars worden.
't Is dan de moeite weerd hun namen aan te teekenen ; en
hier staan ze tot een nieuw bewijs van de kunstkracht onzer
bevolking.

Cie Zuidzandstraatte Br1,çge, bij de Statie, kan neen allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
ce Ivan. Gr?cningiie:'rl:
De eenige overblijvende afdruksels 5a g/
en der zij/ liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met genaak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*, Vijfliederen, getoonzet door E. 11. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
ver wendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
*** Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters.
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstra:if,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den 1-1. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.

Ai). 1).
Alle recht van over te nemen Of te vertalen uit R. n. F1.
blijft den Uitgever voorhel ouder.
l; nes:+1Tnk:kerij A . 1)u Z U TTER é.-VAN K E.RSSCtTAV'F.k.

~et

6fab ~erf,~ilnt affe ';attrba«e. a)e uit«e~er woont in be
G')a~iaftraat, 2, te 15ru««e. l/,)rit6, op ~oor~anb te Beta!en: ~oot
15ef«enfanb 5 frank; ~oor 6uirenfanben ben poftprij6 erfiij. a-?en
kan inf,~rij~en fiit af be l/,)ofttnetfter6 ~6 fanb6.
:;r'~ttienfte 3faar.
If}o 4 2-43.
L..::

:;r,qttienfte ~onba« na a:in~en.
16 ~eptetnfier 1"883.

_

CONSCIENCE.

fl1l

i aUWE is het aan den vlaa rnschen
k~ vlJftlg jaar : die er verteldevan vlaam-

~ ~~ -~! h~e~d .. De di~hter die er zat, sichten

sche vreugde, vlaarnsch leven.en zeden ; die ons
leerde Vlaandeten berninnen, vlaamsch lezen,
spreken, schrijvenen in 't vlaamsch den ken ; die
OilS de grootheid van vroeger zong en met hope
naar de toekomst wees, Hendrik Conscience is
overleden , Maandag, 10 dezer, was die pijnelijke
dag, waarop de groote vlaamsche schrijver, hij
die den roem van .onze moedertaal deed klinken
rand de wereld , zijne hand die zoolang de penne
hieJd, nederlei.
Eene halveeeuw en langer was hij de vriend van
aile Vlamingen en dat zal hij blijven. Als men
hem zag wandelen, in zijn ouden dag, geleund
op den arm van zijn kleen -zoon , met zijne heldere blauwe oogen· als verslon den in 't gepeis,
men moest hem beminnen; want hij zag eruit
wat hij was: een goede, vriendelijke, rondborstige Vlaming, zuiver van hert en van geest , minzaam en lieflijk jegens elkendeen. Maar Conscience, die vriend ons aller is dood: en't is
rouwe aan den vlaarnschen heerd.
Zijn leven is gekend.
Flauw kind geboren, zoekende een hoek in
het huis, waar hij in een grooten printeboek
kon kijken en er de vertellingen raden die hij
nog niet lezen kon, dichter reeds alsdan en vol
herte, zoo lei hij van eersten af den grondsteen
van zijn toekomende leven.

Maar zijn vader, die een oud zeevaarder was,
achtte weinig al diedroomerie'n van zijnen
zoon; en hij deed zijn Hendrik onderwijzer
worden.
Als de omwenteling van 't jaar 30 uitborst,
verliet Conscience zijn schole, trok de blauwe
schabbe aan, en ging strijden voor de verlossing
des vaderlands. Welhaast was hij sergent-fourrier. Kempenland, dat hij naderhand zoo liefelijk bezongen heeft, wierd het strijdperk waar
hij zijn krijgsmoed toogde. Die hem daar kenden, vertelden van de aangename dagen in zijn
gezelschap gesleten; van de levende en geestvolle verhalen die hij deed, te midden eenen
kring van aandachtvolle toehoorders, die den
dichterlijken sergent aanhoorden, 't geweer in
de vuist, gereed, om op 't eerste teeken 's Vaderlands vijand te verslaan.
Maar 't soldatenleven ondermijnde zijn flauw
gestel , en dan wierd hij aanveerd in dit gastvrije
boerenhuizeken van Bae1en, dat hij naderhand
bezongen heeft, zonder Betken te vergeten, het
eenvoudig boerenmeisje, dat toch zoo geerne de
vertellingen van den ziekelijken sergcnt aanhoorde . Ook als hij, genezen, wegtrok uit dit
vriendenhuis, bleeven de beelden van die brave
lieden in zijn hert wonen; maar eilaas! zestien
jaar nadien en 'land hij te Baelen niets anders
dan eene trane te storten en een bloemeken te
plukken op de plaats waar 't huizeken gestaan
had en waar Betken met hare liefdadige ouders
hem zoo vriendelijk onthaald hadden en genezen.
\Vaneer ons land gevestigd was in zijn onaf-

33 0

Rond den Heerd

hankelijkheid wierd Hendrik Conscience bediende in -'t provinciaal bestier van Antwerpen.
Onze vlaamsche letterkunde, die vervallen lag,.
ging nu, door hem tot een nieuwen schier ongehoorden luister .klimmen.
Eenige kunstmars, schilders, beeldhouwers,
dichters hadden te Antwerpen den Olí ' tak gesticht, in het Zwart Paard. 't Is daar dat Conscienceverscheen met Het wonderjaar, waarvan
de lezing al de toehoorders verrukte.
De eerste stap was gesteld, de Conscience
gekend. Van dan af, te midden al de wissselvalligheden van zijn leven, door leed gelijk door
leute,wrocht Conscience voort. Zijn schetsen van
't Kempensch leven, zijne schilderie'n van de
vlaamsche visscherszeden, al dat hij voortbracht,
't strekte tot vereering van 't Vaderland en
tot bewaring van vlaamschen aard en vlaamsche
zeden. En als men mag zeggen dat een schrijver
honderd werken heeft voortgebracht — 't gene
waarover gansch 't vlaamsch land hem geluk
ging wenschen over twee jaar —, dat die honderdwerken alles bezingen wat den Vlaming aan
't hert ligt, van aan de nijpende pijnen van wat
Bene moeder lijden kan, en de zoete vreugden
van den huiselijken heerd, tot aan den strijd voor
de vrijheid van den leeuw van Vlaanderen, en
den kamp van den Boerenkrijg voor Godsdienst
en Vaderland, en dat, in die honderd boeken, in
onze eeuw van zedeloosheid, niet eèn onzedelijke
boek te vinden is, dan is 't wel recht en _redelijk
dat men den man hooge schatte, en bij zijn afsterven zegge dat Vlaanderen den besten der
Vlamingen komt te verliezen.
Den besten der Vlamingen, ja, en dat achtte
men hem. Dat zag men te Brussel over twee jaar;
dat zag men te Antwerpen over Benige weken
als zijn beeld ingehuldigd wierd ; dat ziet men
heden in zijn lijkdienst te Brussel; dat zal uitschijnen zondag te Antwerpen nog meer.
Wat hij was in zijn leven, dat was Conscience
ook voor de dood, voldaan over 't goede werk
dat hij verricht had, vol hope in de toekomst
die in Gods handen ligt.
Over verscheidene maanden, als hij begon zijn
zwaren staat te kennen, vroeg hij zelf de heilige
sacramenten ; verledene weke nog ontving hij
het Allerheiligste uit de hand van den eerw.
heer Verleye, onderpastor zijner prochie.
Tot den laatsten oogenblik bleef en liet hem
God bij zijn verstand. Hij klapte vriendelijk met
de zijnen van zijn naderend einde, en van de
dood, die hij verwachtte met ruste.

Zondag nog brachten hem de knaapjes en 't
dochterken van zijn schoonzoon, dichter Antheunis, kapeelen bloemen. Pensée's, reseda, en witte
roosenwaren zijn gelïefste : 'twaren dan zulkeook
die zij hem gaven, en hij, l ij sprak aan die goede
kinders van die schoone welriekende bloemen en
van hun eenvoudig kinderspel. Advokaat Coppieters-Ablay, in 't feestmaal door den Broederboedingericht,ter eerevan de Hoeren Ledeganck
en Sevens, de bekroonde zangers van Conmiene's lofgedicht, antwoordende op den Heildronk
door Bt van Caloen de Basseghem voorgesteld
aan Conscience, verklaarde dat de Breidel-Commissie beslist had, na de ínhuldingvan het praalstuk aan Breidel en de Coninc, een girootscbe
feeste te vieren ter eere van den schrijver van
den Leeuw van Vlaren, die onze helden de
eerste van al voor 't volk had geschetst. God had
het anders geschikt.
Den zondag avond was de dichter zeer flauw.
Binst den nacht tusschen zondag en maandag
was hij nogtans gedurig in sprake en meest bezig
met zijne vrienden van Antwerpen. Met eenera
ten volle helderen geest, schetste hij ook nog aan
zijne naastbestaanden verschillige tijdstippen
van zijne levensbaap.
Maandag begon de doodstrijd : Zij was lang
en pijnlijk. Maar zijn geest bleef helder en zijn
herte levendig. Hij sprak nog de woorden
Breidel, de Coninc, Brugge, verloor de spraak,
maar 't gedacht noch de vriendelijkheid zijner
oogen niet, en tot het einde, 's avonds ten 5 en
half, waren het zij die de tale der liefde spraken
aan zijn welbeminden die hem omringden.
Hendrik Conscience was bij de 72 jaar.
Conscience is gestorven van een gezwel in den
pyloor, dat de spijzen belette uit de maag hun
weg voort te zetten.
Conscience ligt over aarde in de kamer waar
hij gestorven is. Zijn wezenstrekken, schrijft men
uit " Brussel, zijn kalm, maar zeer geschonden
door het lijden der laatste tijden. Op zijn borst
rust het crucifix dat hij in zijn handen houdt.
Aan 't voeteinde van 't bedde staat een groot
Christusbeeld tusschen twee brandende keersen,
met het wijwatervat en den palmtak.
De lijkdienst voor Conscience wordt te Brussel gezongen lieden donderdag, in Sint-Bonifa.cius, op Elsene, ten elven. Het lichaam van
den dichter zal bewaard worden tot zondag i6
dezer, op 't kerkhof van Elsene.
De Gemeenteraad van Antwerpen is heden
te Brussel vertegenwoordigd. Het schepen-
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collegie van Brugge heeft gister het volgende
plakkaat in de rouwe aan de hoeken van onze
straten aan te plakken :
Burgemeester en Schepenen der stad Brugge
hebben besloten afgeveerdigden naar Brussel te
zenden om den plechtigen lijkdienst van den
schrijver van den Leeuw van Vlaanderen, Hen
di-ik Conscience, bij te wonen.
Zij verhopen dat de afgeveerdigden der Maatschappie'n der stad die ook te Brussel zouden
willen vertegenwoordigd zijn, zich rond deze van
het Stadsbestuur zullen scharen, den 13 dezer,
om 6 1/2 ure 's morgens, in de statie.

Bij Bevel:
De Sekretaris,

Brugge, 12 September 1883.
Burgemeester cri Schepenen,
A. R0NSE.

THOORIS.

Ook, heden Donderdag, van elven tot twaalven heeft ons stedelijk bestier de triompheklokke
doen weenen, en 't vaandel zat, half mast, op liet
Belfroot.
Zoodat onze stad ook ambtelijk zal vertegenwoordigd zijn. Afgeveerdigden van den Broederbond, van 't Davidsfonds, van de Breidel-Commissie zijn ook gegaan ter begraving.
Te Antwerpen hebben al de klokken der stad
over dood geluid, twee maal daags van Maandag
tot heden. Een grafkelder voor de familie van
Conscience wordt op kosten der gemeente Antw-erpen gebouwd op 't kerkhof van Kiel. Eene
inschrijving, het land door, zal de kosten dekken
van een grafmonument.
Zondag zal men het lijk van onzen grooten
schrijver, te Antwerpen plechtig begraven.
Moge zijne ziel in vrede rusten!
Ai). D.
I)onderdaag, 1 3 September i 883.

^?AN «"ILLIAM CAXTON EN VAN DEN
N EERSTEN
GEDRUKTEN BOEK IN ENGELSCHE TAAL.
ILI .IAM Caxton heeft onder de eerste

drukkers een grooten naam gewonnen. Zijn naam is onlangs nog meer
bekend geworden, als men hem, den 3o April
882, met een brandvenster vereerde, in SintMargaretskerk op Westminster ingehuldigd,
waarvan de kosten gedregen wierden door de
Londensche drukkers en hunne gasten.

Die venster is daar te zien in 't oosteinde van
den zuidvleugel der kerk, dichte bij 't opschrift
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dat de Roxburghe-Club in 1820 te zijner eere
deed plaatsen.
In 't middenvak ziet men Caxton voor zijn
houten drukperse staan, en hij houdt een gedrukten boek in zijne hand.
Bezijden ziet men langs den eenen kant, den
eerbiedweerdigen Beda in zijne celle' bezig met
de laatste zinsneden te dicteeren van zijn vertaling van sint Jan ; langs den anderen Erasmus,
die de laatste proeven verbetert van zijn werk
dat de Protestanten als den voorbode van hunne
zoogezeide hervorming aanzien.
In het bovenvak en beneden staan : de wapenschild van Kent, waar Caxton geboren
wierd ; deze van Londen, waar hij tot state
kwam; deze van Brugge, waar hij zijn kunste
leerde, en deze van Westminster, waar hij deze
in Engeland oefende.
Als die venster ingehuldigd wierd, sprak Canon Farrar eene rede, en hij deed dat vat op
zijn « humanitarisch ii, stelende half en half het
verwaaid gedacht dat Straatsburg had toen het
Guttenbergs beeld stelde en den vermaarden
Et la lumière fut ' op het voetstuk kapte, dat
Louis Veuillot, zaliger, zoo geestig zweepte
in zijn altijd jeugdigen Câ et lei. Wat min verwaand nogtans als de Straatsburgers en den
kouden David d'Angers was de protestantsche
domine, als hij den bevestigender Et la lumièrc
fijt door een \vensch verving, en, zijn opheffing
min verre drijvend, met den Fiat lux voor den
dag kwam.
II

William Caxton wierd geboren in 't land van
Kent, Engeland, rond het jaar 1412.
De Vlamingen en waren in Kent geen onbekende. De strijd tusschen Diederik van den
Elzas en Willem van Loo, waarin deze voor goed

verslegen wierd, was geeindigd met de vlucht.
van dien oproermaker naar Engeland, en hij
had er in den oorlog van de jaren i i4o zoo moedig den koning ter zijde gestaan dat hij grave
van Kent wierd. Al viel hij naderhand in ongunst, toch en waren de Vlamingen bij 't volk
niet vergeten gerockt, en ook moeten er verscheidene huisgezinnen daar blijven wonen zijn.
Mijn lezers weten dat het naar die streke is
dat Edward I I I van Engeland in de jaren 1300
eenige vlaamsche huisgezinnen trok, ten einde
de lakenweverie te vestigen in de streke zelf
waar de wolle meest gewonnen wierd.
't Was zelfs in Engeland de zeg dat men in
Kent een gemengde taal sprak ; en 't bewijs
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daarvan zou men ook uit William Caxtons - gezegde kunnen nemen, als hij in een zijner werken
schrijft : « Ik wierd geboren en leerde mijn Engelsch in de bosschen van Kent, waar ongetwijfeld zoo plat en grof Engelsch gesproken wordt
als gelijk waar in England. a
Die Vlaamsche uitwijkelingen zelf waren in
de jaren 1400 zeer aangegroeid en tot de weelde
gekomen. Hun tale was natuurlijk de zuivere
vlaamsche taal niet gebleven ; maar zij en was de
Engelsche niet zuiver ook. Deze was vermengeld
met vlaamsche woorden, zoodat ze bijvoorbeeld
altijd voort eieren zeiden in plaats van 't engelsch
eggs, 't gene waarover Caxton ievers eenen
klucht verteld heeft.
In zijn geboortestreke begon hij de Gramatica
te studeeren ; maar trok naar Londen zijne geleerdheid voltrekken. Hij was nog jong als hij er
naartoe kwam en aanzag Londen als zijne moederstad. Hij verklaart in een zijner voorredens
dat hij er « opgebracht n► wierd : u As to my
mother, of whom I have received my nurture
and living. n Hij wist veel dank aan zijne ouders
om de geleerdheid die zij hem verschaft hadden,
en schreef in de voorrede van Charles the Greet,
gedrukt in 1485: u Ik ben gehouden te bidden
voor mijns vaders en mijns moeders zielen, dat
zij mij uit gezet hebben ter school : ' I am
bounden to pray for my father and mother's
souls, that in my youth set me to school, by
which, by the sufferance of God, I get my living
I hope truly. n
Caxton was, in 1438 leerknaap ten huize van
Robrecht Large, den grooten handelaar van de
City, die later Lord-Mayor van Londen wierd.
Te Large's moet Caxton vele kennissen gemaakt hebben, immers Robrecht Large was een
dervoornaamste, de allervoornaamste misschien,
onder de leden der Compagnie van handelaars
in zijden en wollen stoffen. En, daar Brugge
alsdan nog de groote stapel was van den handel
in laken, en in de nauwste betrekkingen met
Londen lag, door den bloeienden staat van de
Londensche Hanze door de Bruggelingen langs
de Thames gesticht en waarvan een Bruggeling
graaf was, moet hij met Brugge, met de groote
handelaars onzer stad en de voorname lieden
van Vlaanderen betrekkingen aangeknoopt
hebben.
Iets dat hier nog aangeteekend moet worden,
't is dat Large in de boeken deed, gelijk al zijne
neringgenooten in dien tijd, en Caxton kreeg er
den trek naar, dien hij nooit meer en verloos.

Caxton bleef bij Large wonen., of wierd zelf
zijn associeerde ; en als Large stierf in 1441,
schonk hij bij testamente twintig marken aan
zijn gewezen leergast tot bewijs van zijne voldoening om bewezene goede diensten.
Na Large's dood, wierd Caxton burger van
Londen. Hij moet zijn knaapjaren voltrokken
hebben omtrent 1446, en alsdan vrijman zijner
Gilde geworden zijn, en meester. Hij dreef handel in Londen op eigen naam, en wierd in aanzien te geraken onder de Merciers.
Blades heeft een geleerd werk geschreven dat
getiteld is : L ife and typographiy of Wilt iar
Caxton. Daarin vind ik dat Caxtons zaken, in
1450, zoo bloeiend waren dat zijn naam te
Brugge aanzien was als eene voldoende waarborg over eene groote somme die in onze hedendaagsche geldweerde tot boven de 37 duist
frank zou klimmen.
In dien tijd riepen hem zijn zaken naar Brugge,
en Blades meldt dat hij in 1453 van Brugge met
twee gezellen naar Londen reisde, en dat zij alle
drie tot de Livreie van de Coinj5agny der handelaars in zijden en wollen stoffen aanveerd wierden.
Toch verliet hij welhaast England om voor
goed naar Vlaanderen te komen. Hij verbleef
op 't vaste land een dertigtal jaren, nu hier, dan
aldaar; maar meest te Brugge.
Lewis zegt dat hij de a travelling agent n was
der fraternity and fellowship of the mercery
van Londen.
Men en weet nogtans niet vast wat hij te
Brugge deed voór 1464, waneer hij van den
koning Edward IV zending kreeg om, met
Richard Whetehill de onderhandelingen voort
te zetten met den Hertog • Philip-den-Goede, en
't handelverdrag te sluiten. In de zendingsbrieven worden zij geheeten : Ambassiatores, procuratores, nuncios et deputatos speciales. Ziet
de stukken bij Rymer, Foedera, XI. 536 der
uitgave van 1710, en X. 127 dezer van 1741.
Philip de Goede was gestorven te Brugge den
15 juni 1467. De opvolger van den grooten westerschen Hertog was Karel, zijn zoon, die . tien
jaar later zoo ongelukkig moest aan zijn dood
komen in de. velden van Nancy.
Karel de Vermetele trouwde in 1468 met.'
Margareta van . York, de zuster van den koning
van England. Het huwelijk had plaats den 3
Juli, en 't waren groote feesten te Brugge. William Caxton, die consul der Engelsche natie
was, zegt men, moest voorzeker onder de uitget'
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noodigden des Hertogs zijn. Van dan af bleef
William Caxton gehecht aan den persoon der
Hertoginne, men weet niet niet welken titel,
maar a I am a servant unto her sayd grace, p
schrijft hij zelf, in 't voorwoord van zijn vertaling
der Hystoires de Troyes, ii and resseive of her
yerly fl'ee and other many goode and grete
benefets.
Over Benige weken heb ik geschreven van
Raoul Le Fèvre en van'zijn historie van Trooien.
Leest : dit jaar, bladzijde 204. Willem Caxton
moet Raoul Le Fèvre aan 't hof van den Hertog, te Brugge, gekend hebben. Hij was, gelijk
elkendeen, groote bewonderaar van zijn boek
Les Hystoi res de Troyes, en hij begon, in zijn
ledigen tijd, hens te vertalen in 't engelsch. En
ook, in dien tijd had hij ledigen tijd. Hij schreef
alzoo vijf of zes cahiers, en staakte ; maar hernam
zijn werk, twee jaar later, in 't begin van 1469
en dit deed hij, op verzoek van de jonge Hertoginne van Bourgonje.
Eens immers sprak hij met de Hertoginne van
zijne begonnen engelsche vertaling van Les Hystoires de Troyes, en Margriete vroeg om zijn
werk te zien de moedertaal houdt altijd haren
trek — las het gewrocht, wakkerde Caxton aan
om voort te doen en toogde hem op vele plaatsen hoe hij den stijl moest verbeteren. Margriete
van York was een zeer geleerde princesse.
Daarop hervatte Caxton zijn verlatene vertataling, den i Maarte 1469 ; maar zijn werk vermeersde Straf in dien tijd, hij moest ook dikwijls
reizen en wegzijn, en zijn schrijfwerk sleepte.
Men ziet hem binst de wijle naar Gent gaan
wonen, dan naar Keulen, om aan zijne plichten
te volkomen van Consul der Engelsche natie op
't vaste land. Het bewijs van zijne menigvuldige
bezigheden staat in een fransch stuk van 12 mei
1469, in de boeken der burgerlijke vonnissen
van Brugge, waar hij als scheidsman verschijnt
met den titel to Marchant d'Angleterre, maistre
et gouverneur des marchans de la nation d'Angleterre par deca n , en waar aangeteekend staat
dat hij « s'estoit necessairement retrait de la dite
ville de Bruges a , voorzeker om reden van zaken
die hij elders had.
't Is te denken dat W illem Caxton het House
of the Englisli bewoonde, waarvan Sanderus
een gezicht geeft, in zijn Flandria Illusstrata,
II. 39. Reeds in 1390 hadden de Engelschen hun
natiehuis te Brugge, namelijk langs de tegenwoordige Spiegelreie ; maar zij hebben dien
eigendom verkocht, en hij was in handen geq
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rocht van Maarten Lem, burgmeester van Brugge, kamerling en hofmeester van Maximiliaan.
Maarten Lem wierd uit Brugge verbannen tijdens
den oproer tegen Maximiliaan, en hij stierf te
Leuven. De gebouwen van zijne woonste wierden herbouwd in 1558 en verkocht aan de Engelsche Jesuiten. Deze lieten hun collegie herbouwen door Henri Pulincx, in 1768. 't Is het
gebouw aan de Conincsbrugge, dat vroeger, van
1838 tot 1870, 't gesticht was van kanonik Carton
en nu, sedert 1882, tot eene officieele school
veranderd is. De Engelsche Jesuiten wierden
uiteen gedreven door de wetten van KeizerKoster Joseph II, in 1773.
\Vaar dat het natiehuis der Engelschen was
in den tijd van Willem Caxton, en weet ik niet:
en 'k zou 't geerne vernemen. Misschien in de
Engelsche strate ? De Engelsche natie had daar
toch heur weeghuis, reeds in 1368; en het hoekhuis der Engelsche straat en der sint-Jansstraat
heette Oud Ing laelandt, nog in 1579.
Ik heb gemeld dat William Caxton Brugge
heeft moeten verlaten, omtrent thalven 't jaar
1469. Dit gebeurde waarschijnelijk als het hof
van Bourgonje naar Gent vervoerd wierd, voor
een tijd. De Hertog ontving aldaar van den
koning van England, Edward IV, zijn schoonbroeder, het order van den kouseband, den 4
februari 1470. 't Was toch te Gent dat Caxton
zijne vertaling voortzette van Raoul Le Fèvre,
die hij te Brugge begonnen had.
Hij had alsdan tijd. Immers England lag in
onruste, en de oorlog tusschen Louis XI en den
Hertog van Bourgonje deed den handel kwijnen.
In dien tijd vluchtte Edward IV uit England
waar zijn tegenstrevers de overhand hadden
(1470) bij zijnen schoonbroeder, die alreeds eene
-

vlote van 36 schepen te zijnen dienste uitgereed

had, en hem nog achttien schepen gaf om naar
zijn land weder te zeilen. De koning van England verliet Brugge den 19 februari 1471. Nadat
de koning vertrokken was, sloeg Caxton weder
de hand aan zijne vertaling, die hij voltrok te
Keulen den 19 september van 't zelfde jaar.
Daar zijn er die peizen dat Caxton daar gegaan was om gerust te zijn, verwijderd van de
slagvelden en 't rumoer van den oorlog. Andere
meenen dat hij er ging om zijn boek aldaar te
laten drukken.
Zou dat waar zijn?
Ten voordeele van Keulen pleit 't gene Winkin
de Worde meldt tenden den boek de Proprietatil iis rerum van Barthelmeeuw de Glanville, in
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't engelsch vertaald door Caxton, en dat de
Worde te Westminster drukte omtrent het einde
der jaren 1400. Hij spreekt als volgt:
And also of your charite bear in remembraunce
The soule ofWilliam Caxton first printer of this hoke
In laten tonge at Coloyn himself to advaunce
That every wel disposid man may theron loke.

Die boek nogtans en heeft Caxton nooit, dat
men weet, in 't latijn gedrukt ; en daar en is tot
nu toe niet het minste fragment gevonden van
de uitgave ervan te Keulen door hem uitgegeven.
Dat doet mij dan twijfelen aan de echtheid van al
't gene de Worde, na Caxton's dood schreef in
die verzen.
Ten voordeele van Keulen pleit nog het papier
van de engelsche uitgave.
De fransche is gedrukt op fransch papier,
waarin het eene blad den franschen bekroonden
schild staat, dragende drie lelien, en het andere
blad den gothiken P aanvangletter van Philipden-Goedens name, opensprietelend al onder,
en bekroond met een bloeme waarvan de vier
bladjes in klavers uitloopen. De engelsche uitgave integendeel is gedrukt op duitsch papier
zoo men meent, omdat het den druiventros
draagt gelijk men hem vindt in vele duitsche
boeken en reeds in den Bibel van Gutenberg.
Maar, ja, dat en bewijst niets, denk ik. Immers
de fransche uitgave wierd gedrukt ten tijde van
Philip-den-Goede, op papier dat voor hem ge.
maakt wierd ; en de engelsche kwam later uit,
na 's Hertogen dood ; en 't kan toch geheel wel
gebeurd zijn dat men alsdan 't papier nam dat
men in den handel gemakkelijkst krijgen kon.
Maar 'k heb andere redens om niet te gelooven dat die eerste gedrukte boek in engclsche
taal te Keulen geboekstaafd wierd.
Geen een der andere boeken door Caxton gedrukt voór zijn terugreize naar England, en die,
volgens velen te Keulen gedrukt wierden, en
dragen den name van die stad.
Van een ander kant zijn allen met denzelfden
letter gedrukt waarmee de fransche uitgave en
de engelsche vertaling van Raoul Le Fèvre's
werk geboekstaafd wierden, hooger blz. 205,
te weten in fransch cursief van i 5 punten en half.
En let nu eens hierop.
Dezen die voor Keulen houden, zeggen allemaal dat Caxton dien engelschen boek aldaar
drukte bij Ulric Zell, den eersten drukker in die
stad, aan wien men de uitgave ook toeschrijft
van Raoul Le Fèvre's franschen boek, die met
dezelfde boekstaven gedrukt is. Juist zijn die

boekstaven volstrekt verschillig van sneê met
deze die Ulric Zell gestadig gebezigd heeft en,
in die eerste tijden der drukkunst en had de.
zelfde boekprinter niet meer dan eèn type. Zoo
dat de boekstaven waarmeê Caxton deze zijne
boeken drukte, degene van Ulric Zeil niet en
waren. Zij en waren de zijne niet ook. Immers,
als hij naar England overging om aldaar boekprinter te worden, en droeg hij de boekstaven
niet meê die gediend hadden om zijn Histories
of Troye en The game of Chess te drukken, en
waarmeê ook de fransche historie van Le Fèvre
geprint was ; maar andere, waarvan de type voor
velen duitsch is. — Duitsche, zeggen zij ; maar
waren 't geen Brugsche boekstaven? De keure
van 1457, waarvan hooger, blz. 204, spreekt van
lettersuiders. Dat is nog de gewichtigste reden, meen ik, die kan bijgebracht worden om te
doen verstaan dat die boekstaven noch aan Ulric
Zell, noch aan Caxton toebehoorden, maar wel
aan den princelijken uitgever die Raoul Le Fèvre
zijn vertellingen had doen drukken, op zijn eigen
papier, verscheidene jaren vooraleer Caxton
peisde om eens boekprinter te worden. De boekstaven dan, die voor den franschen boek van
Raoul Le Fèvre dienden en ook voor Caxtons
uitgaven op 't vaste land, zijn dan in Vlaanderen
gebleven. De questie, die 't onderzoeken weerd
is, ware dan te weten of er in Brugge, na Caxtons wegreizen naar Londen, te weten nichten
1 475 iets gedrukt wierd met die zelfde boekstaven
van de fransche en van de engelsche historie'n
van Trooien ; en bij wien zulke uitgaven zouden
geprint zijn. Wie zal er dat nazien en licht
daarin brengen?
Ik geloove dat Caxton te Keulen zijn vertaling
opgemaakt heeft dit immers staat vast ; ik
kan aanveerden ook dat hij daar in den werkwinkel van Ulric Zell thuis was ; maar 't en is
mij niet bewezen, verre van daar, dat hij ginter
den boek drukte, of dat Ulric Zell hem op zijne
persen met zijne boekstaven trok.
Ik geloove al veel eerder dat de boekstaven
die Philip-de-goede had doen graveeren, waarvan ik sprak op blz. 205, waarmeê de fransche
uitgave van Raoul Le Fèvre, voor 's Hertogen
dood, dus voor den 15 juni 1467, gedrukt wierd;
die in 't erfdeel gevallen waren van Karel den
Vermetele, Margrieten van York's gemalin; ik
geloove, zeg ik, dat die boekstaven dezelfde
zijn waarmêe Caxton, in 142, of een jaar, twee
drie, vroeger misschien, zijne engelsche vertaling
drukte, en dezelfde nog waarmeê hij The gauw

;
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geschreven is met pen en inkte, gelijk de andere
keerde.
boeken, maar gedrukt op der wijze zoo gij ziet,
Ik zou dan haast gelooven dat de Histories o, "
opdat elkendeen hem kunne hebben te gelijk:
Troje, de eerste boek in engelsche tale gedrukt,
want al de exemplaren van dien boek wierden
evenals de fransche uitgave van Raoul Le FLvre,
begost en geeindigd in eènen dag. n
de 'eerste gedrukte boek in fransche tale, te
is In eènen dag n , dat en is niet te zeggen dat
Brugge geprint wierd.
in een enkelen dag geheel de boek gedrukt was.
Maar alsdan en was er nog geen een drukker li Dat ware onmogelijk. Nog heden en zou men
te Brugge.
niet kunnen, in eènen dag, zulk een boek zetten,
Colard Mansion drukte hier zijn eersten boek
verbeteren, afdrukken, zelfs in de grootste druki n 1476.
kerswinkels niet. Drie-honderd-vijftig
tig zetters,
Daarom meen ik dat Philip-de-goede, de machtwee honderd drukkersgasten en knapen, een
tige westersche Hertog, die een zoo groote liefleger verbeteraars, zou daartoe noodig zijn . Late
hebber van boeken was, en op geen geld en zag,
varen 't gewichte boekstaven dat men voorzeker
die zelf papier deed maken met zijn letterteeken
alsdan niet en had, in geene drukkerie, op verre
erin voor Le Fèvre's franschen boek, ook eene
niet. Maar die 'spreuke bediedt dat de boek op
drukperse had in zijn Princenhof, en dat daar,
eèn en denzelfden dag aangevangen was, en dat
in dit vermaard paleis, de oorsprong van de
het laatste blad ook op eèn en denzelfden dag,
Brugsche drukkunst te vinden is.
voor al de afdruksels, af was. Caxton's werk zal
Dat is iets dat 't zoeken der snuisteraarsweerd
voorzeker zes maanden geduurd hebben, zelfs
is. Ook doe ik een oproep tot de liefhebbers,
nog als men neemt dat hij onverpoosd en met
om den twijfel die nog bestaat te helpen opkladen grootsten ijver eraan deed werken.
ren : daar kan alzoo een nieuwe glorie voor onze
Als hij dan spreekt van ie. eènen dag #► , 't is
stad, die nu waarschij nelijk is, tot eene bewezene
enkel om liet verschil te toogen dat er bestaat
waarheid verheven worden.
tusschen 'een boek op zooveel exemplaren af te
Alsdan zou Margriete van York, die de verschrijven, en er zooveel met de nieuwe kunst
taling aangemoedigd had, die ze zelve verbetervoort te brengen.
de, die naar de uitgave ervan verlangde en de
Eens dat hij aan 't drukken gegaan was, bleef
opdracht ervan aanveerd had, nog meer gedaan
Caxton zijn kunst oefenen voor goed.
hebben dan de drukkosten gedekt. Immers : is She
Men gelooft in 't algemeen dat hij in 1475
hath «yell accepted hit, and largely rewarded
naar England terugkeerde. Hij deed boekstaven
me, a zegt Caxton in zij ne voorrede. De boek met
mee, deze niet die hem reeds alhier gediend
heur eigen boekstaven geprint ware dan schier
hadden, maar andere.
geheel en gansch heur werk.
De opkomende drukkunst had in Duitschland
De titel van Caxtons boek is gedrukt in 't
zijn eerste voorstaanders in de kloosterlingen
rood. 't Werk is zeer zeldzaam, en schier al de
gevonden. Dat is gemakkelijk om verstaan. De
afdruksels zijn in Engeland. Daar is er een nogmeuniken, die de handschriften uitschreeven, en
tans in de Bibliotlièque nationale van Parijs;
wisten wat arbeid zulk werk kostte, waren vermaar liet is onvolledig.
heugd een middel te hebben, om gemakkelijk de
De derde boek sluit als vdlgt : ii Zoo eindig ik
copie'n te vermenigvuldigen. En 't was in de abdezen boek, dien ik vertaald heb zoo ik best
die'n dat de eerste drukkers hunne persen zetten.
kon op den tekst van mijnen schrijver, aan wier
Zoo ging liet ook in England. Het kapitel
de roem en de verdienste van 't werk toekomt.
van Westminster schonk Caxton een werkwinkel
Daar, op dit werk, mijn penne gesleten is, mijn
in 't beluik der abdie zelf, en 't is daar dat hij
hand vermoeid, mijn oogen beneveld van geveszijn kleen quarto-boeksken uitgaf, getiteld
tigd te zijn op 't wit papier ; daar mijn moed
Propositio clarissimi oratoris magistri 7olaanniet meer en is gelijk weleer, omdat ik dagelijks
nis Russel. Dat was de redevoering die John
meer de jaren gevoele; daar ik eindelijk aan
Russel, gezant des konings van England, te
verscheidene edelheeren en aan mijne vrienden
Gent uitsprak , den 4 februari 1470, volgens den
beloofd heb zoohaast mogelijk mijn werk te
nieuwen jaarstijl, als hij, namens zijn meester,
zenden ; zoo heb ik de drukkunst geleerd, en 'k
aai den Hertog van Bourgonje, 's konings
Nebbe ze, ten grooten onkoste (— van trien ? )
schoonbroeder, de eerteekens van 't Order van
geoefend tot voltrekking van dezen boek, die niet
den Kouseband bestelde.
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Daarna drukte hij aldaar omtrent 1475 zijn
engelsche vertaling van den roman The history
of Yason en The History of the Mirror of the
World, alsook menige andere, waaronder The

dictes and sayinges of philosophers, 1477, The
historye of Reynart the Fox, 1481, The golden
legende, enz. enz.
Caxton woonde nog alsan in de abdie van Westminster, en hij verkocht de boeken, die hij er
printte, in de Aalmoeserie, die welhaast voor
de Londensche drukkers wierd 't gene de Grand'
salle dat Palais te Parijs was, waar zooveel
boekverkoopers eertijds hun kramen hadden.
Dat vernemen wij uit een prospectus dat hij uitgaf om kenbaar te maken dat hij goedkoope
boekskens verkocht ten gerieve der geloovigen
van Salisburykerk, -- almanakken, denk ik, .of
choortabellen, — waarvan er ongelukkiglijk
geen een overgeschoten is. Zijn aankondiging
luidt als volgt:
uu If it plese ony man spirituel or temporel to vye ony pyes
of two and thre coinemoracions of Salisbury - use, enpryntid
after the forme of this present lettre, whiche ben wel and truly
correct, latte hym come to Westmonestei into the almonesrye
at the reed pale, and he shal have theet good chepe.
N Supplico stet cedula. a

Ondertusschen had Caxton mededingers gevonden. John Letton, die, denkt men, een zijner
knapen geweest was, drukte aleen te Londen, in
1480 ; en, 't jaar daarna in gezelschap met
William de Machlinia.
In 1485 verliet Caxton Westminster-abdie, en
ging wonen in de voorname Kingstrect, nu Kings
Road, Chelsea, dichte bij Westminster-abbey,
waar hij drukte tot in 1491, jaar van zijne dood.
De Registers van Sint-Margarethskerk, die
tegen de abdiekerk van Westminster staat en
prochiekerk was, spreken v^rscheide maal van
Caxton. 1-let schijnt dat hij daar, de elf laatste
jaren van zijn leven alle missedagen zijn christene plichten kwam volbrengen. Hij maakte
deel van eene gilde, waarvan hij tot drie maal
toe als A editor in de boeken vermeld staat.
Daar ook wierd hij begraven, en, onder de items
van rekeningen in de kerkmeestersboeken, leest
men:
u 1491. Item, atte bureyng of William Caxton, for iiii. torches, vj S. viij d.
u Item, for the belle atte same bureyng, vj d. a

Het conterfeitsel van Caxton, dat in den loop
is, moet als valsch aanzien worden : daarom ook
heeft M. Holiday, de schilder van de brandvenster, die verleden jaar in Sint-Margareths

gesteld wierd, aan den eersten engelschen drukker, een wezen naar zijn gedacht gegeven.
Caxtons opvolger was Winkin de Worde. Hij
drukte in 't huis waar zijn meester gestorven
was, en gebruikte zijn oorspronkelijk mark.
Winkin de Worde wierd een der befaamdste engelsche drukkers. Velen zeggen dat hij Lorrein
was. van geboorte : zijn naam zou een Vlaming
wijzen. Hij drukte nog in 1535, en schijnt mij
een leerknape, medegenomen uit Vlaanderen
door William Caxton als hij naar Londen ging
drukken. AD. D.

VAN DE APOTHEKERS-GRIJNZEN, DE DROGISTEN-GAPERS, EN NOG WAT.

Vervolg van bladz. 327.
N Vlaanderen en Brabant, waar zoo
vele dwazen zoo geerne, maar zoo
geheel t'onpasse, hun fransch te luchten hangen aan de gevels hunner huizen, kan
men vermakelike staaltjes van spraak-mingelary
lezen. Zie hier eenigen,die ik ook in 't werk der
heeren Van L. en Ter G. gevonden heb : Te
Loo-Christi : In de Groote Grosse Caisse; te
Baleghem : In Sint Ivo bon bier ; te Ayghem
by Aalst: .... peintre et vitriers . Hy zet ook

cheesen. (Cheesen is ook een schoone spelling
van scheersela.) Te Antwerpen by de Leopoldstraat leest men : Ici on schenk di café op,
en te Berchem bij Antwerpen : In de belle
Zwaen. Te Lier : A tel ier doreur et encadreer,
in 't oud steen. Estaminet. Het schoonste
is nog te Ruysbrouck te vinden; men kan er
tevens zien wat een vlaamsche schilderskwast
van 't fransch maakt:

In de Vanpeur
Agio 7ozurdlioi Pour de Lar Geat
de Main poer Rein
Bj' Pilet.
Hier is ook nog,een uit West-Vlaanderen, uit
Rousselaere:
Deckm i/n Cardon
Maekt caffé bon
Ren een stuiver de man
Voor die 't betalen kan.
Het geestigste opschrift, in verschillende vermingelde talen opgesteld, is te lezen aan een
herberg, op een uur afstands van de Kaapstad,
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aan den weg naar Simonsstad, in Zuid-Afrika.
Hier is het:

Zum sanftena Schizfer der Salisbury-Ebene,
Multur in parvo 1 Pro bono publ ico !
Entertainment/or men and beasts all ofa row.
Lekkere kost as mach as you please.
.Excellent beds wi thou t any f eas.
Nos patriam fugirnus: now we are here,
Viviinus, let us live by selling beer,
On donne a' boire et manger ici ;
Come in and try ii, whoever you be.
Het nederlandsch in dit opschrift bestaat maar
uit twee woorden : lekkere kost. Maar dezen
zeggen den afrikaanschen Hollanders en Vlamingen al wat noodig is.
Dat de Vlamingen en Brabanders dikwijls hun
eigen moedertaal gruwelik mishandelen in 't
schryven, kan niemand verwonderen, die weet
hoe zeer op vele scholen in Belgie het onderwijs
in 't vlaamsch achterstaan moet by dat in 't
fransch. De opschriften aan de huizen geven daar
ruimschoots blyken van. Het volgende is voor
my althans volkomen onverstaanbaar ; men vindt
het te Landeghem aan de brug:
Roetkis smeker
Pjp. De Smet in liet
Sclaieperslauis Estaminet.
Wie ontraadselt mij dit? Het rijmt ook nog:
Smet, liet, net. De weduwe Laplaise, die woont
aan den weg van Forthem naar den Rabbelaar
(provincie Antwerpen) is ook al niet sterk in
't boekstaven; zy kondigt aan:
By de Wedie Laplaise
een weinig verder landst
den State te kant, ve rkopt
men weet zand.
In de Hemelstraat te Antwerpen staat te lezen
voor wie 't lezen kan:
Hier reparert men guta persika galolicen.
Gent doet ook mede. Daar leest men in de
Wijngaardstraat :
Hier verkoopt men bier en geeft enen heette.
In de Keizerstraat te Gent stond onder d'afbeeldinge van een kurassier : in 't Kassierke;
doch toen de weerd daarom uitgelachen werd,
liet hy 't verbeteren, en er staat nu : in 't Kasseeu wke.
Deze voorbeelden heb ik weer allen ontleend
aan 't meergemelde werk van V. L. en T. G.
Maar het volgende opschrift heb ik zelf met mijn
eigen oogen gelezen, met groote witte letters
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geschilderd op den donker bruinen zymuur van
een oude herberg in 't mastbosch tusschen Esschen en Antwerpen.

Hir his het herberg.
En dan nog zeggen dat de Vlamingen de lt
niet uitspreken ! Dat onzydige geslacht (het) aan
het, anders ook in de volksspreektaal van geheel
Noord-Nederland vrouwelike woord herberg hier
gegeven, komt my wel te passe. Ik zal het mynen
westvlaamschen vrienden onder den neuswryven,
als zy my weer eens voor de voeten werpen dat
wy in 't Noorden liet oog, het oor, het boek
zeggen en schryven, terwijl die woorden toch
van ouds her de twee eersten vrouelik, het laatste mannelik zijn, en alzoo nog door de Vlamingen gebruikt worden.
Ik heb in Vlaanderen zoo vele estaminets
gezien, lyder ! zoo buitengewoon veel, veel te
veel. Ik wilde wel, om der Vlamingen wille, dat
er minder waren, veel minder, de helft minder;
dan waren er nog te veel ! In de noordelike gewesten zijn er ook veel, ook veel te veel. Maar
men gaat ze daar nu opruimen, in aantal grooteliks verminderen, met onze nieuwe wet, de
zoogenoemde si drankwet in de hand. Die wet
gedoogt maar een huis waar sterken drank verkocht wordt op de 500, 400 of 25o inwoners van
eenige plaats, al naar verhouding van de volkrijkheid der verschillende gemeenten. In de
grootste plaatsen mag er maar een zulk een huis
zijn op de 500 inwoners, in de kleinste maar een
op de 250. Die wet werkt uitstekend ; hare heilzame werking tot beteugeling van 't misbruik
van sterken dank bier en wijn is vry laat
zich reeds duidelik bemerken. Toch is 't nog
#t

maar in 't derde jaar dat die wet in werking is.

Hadden de Zuid-Nederlanders ook maar zulk
een wet. Maar al zijn die verderfelike d rankhuizen in 't noorden zoo wel bekend als in 't zuiden,
het woord cstaminnet kent men hier niet. Men
zegt er kroeg, tappery, te Amsterdam ook wel,
verschoonender wyze, worjtnlzziis, al en wordt er
nooit een druppel wijn getapt nochte gedronken.
In mijn jeugd, te Leeuwarden in Friesland, zeide
men surup-laiuuskc, en dat friesche woord zullen
myne westvlaamsche lezers zoo goed verstaan,
peins ik, als of 't er een uit hun eigene tale was.
Als ik zoo in Vlaanderens schoone steden wandelde en telkens weer met verdriet dat leelike
woord estaminet zag, ergerde het my te meer,
dewijl de oorsprong, de beteekenis ervan my
onbekend is. V. L. en T. G. vermelden dien
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aangaande 't volgende : te Bescherelle zocht den
oorsprong van 't fransche woord estaminet in 't
vlaamsch, en vond dien in een opschrift, dat voor
8 of 9 jaren nog te lezen stond boven de deur
van een oud huis te Leysele in West-Vlaanderen:
Stainenay. Volgens hem bestond oudtijds onder
de familiën in Vlaanderen de gewoonte, zich
beurtelings bij een lid der familie te vereenigen,
en noemde men dit in stamme zijn. Daar van
zou liet vlaamsche woor d stanien ay en van dit
weder estarinct ontsproten zijn. Wat, zoo 't al
niet waar mocht zijn, toch vernuftig gevonden
is. ,► (D1. I, bl. 173).
Wie geeft my in dit tijdschrift eene betere afleiding van dit woord?
'Too r eenigen tijd door Kortrijk wandelende,
kwant ik 'langs eene strate die tot opschrift
droeg den naam van Breda straat . Mijn vriend,
die my vergezelde, een inw oner van Kortrijk,
vertelde my, dat die straat zijn vreemden naam
droeg naar cie stad Buda, de hoofdstad van
Hunáar yen, en wel ter gedachtenis aan het feit
dat de Keizer van Oostenrijk deze stad in 1686
weer op de Turken heroverde, in wier macht zy
anderhalve eeuw geweest is. Buda is de naam dien
de Franschen voor de hungaarsche hoofdstad
gebruiken, en in navolging van dezen, noemen
de Belgen haar ook zoo. Maar de duitsche naam
daar van is Ofen, en dien naam gebruiken de
Noord-Nederlanders ook ; te recht. D eze zelfde
gebeurtenis van de herwinning der stad Buda
of Ofen door den Keizer van Oostenryk, die
den naam gaf aan een straat te Kortrijk, werd
door een burger van de stad Amsterdam , die
aldaar op de Reguliersgracht woonde, en een
zydewever was, door een opschrift aan zyn huis
vereeuwigd, in dezer voege:
-

.ITier iizaekt E7t verkoo_tt hielt (l(f9Jh tilde: Z(Ic'll ;Í)J f'1!
(. i)(); -

7i'

17tig tijd ie:vnt van den 7.1r k (tb r: Ae'!'s-.'Y Off:1.

(V T an Lennep en Ter Gouw , Uithangteekens,
D1. I. bi. 275.

Tot besluit van al deze opschriften, zie hier
nog eene aardige geschiedenis, of, zoo men liever wil, een aardig volksverhaal, met een paar
oude huis-opschriften uit de stad Hoorn in
^Vest-Friesland, anders gezeid : liet hedendaagsche noordelik deel van Noord-Holland.
In d'eerste helft der jaren 1500 woonde in die
stad een paar getrouwde lieden, in de wandeling
o► Truydeman en sy n w y-f is genoemd. Het waren
zeer weldadige lieden. De man was bakker;
snaar 1w;- verkocht zijn brood enkel naaar aan de

ryken en welgestelden; de armen konden zonder
geld een brood by hem halen ; hy schonk het
hun uit liefdadigheid. Hy was jaren lang getvoon 's morgens zijn brood op een ezel te laden,
en liet zoo aan de huizen zy ner klanten te bezorgen. De ezel had dit nu al zoo veel jaren
gedaan, dat hy den weg wel vinden kon zonder
zynen baas ; lly bleef al van zelven staan by de
deuren van de huizen daar liy moeste zyn. Zoo
liet de bakker zyn grauwtje weldra aleen rond
gaan niet brood, uchtend op uchtend.
De armen namen het brood uit de mande, en
bedankten den ezel ; de ry ken namen l iet brood
ook uit de niand, maar zy legden er hun geld
voor in de plaatse. En de ezel zag zoo wel toe
dat geen ryke brood nam zonder geld. En als
zyn da ;liksch , tocht afgeloopen -as en al het
brood uit rij: manden, dan draafde 't goede beest
ii;titi naar zyn meester terug en bracht leem 't
geld. Eens echt er was er een ry ke man zoo slecht.
en hy lelde een vaisch geldstuk in de mande, in
plaa ts van liet brood dat hy er uit nam. Maar
als hy gedacht had dit ongemerkt te kunnen
doen, dan vergistte hy zich deerlik. Want d'opmerkza tuc ezel had he t bespeurd , en vervol gde nu
niet al:; maar gewoonte zynen weg, naaar keerde
in eens terug naar huis . Bakker Truydeman zag
verwonderd op dat grauw tje zoo binnen tijds
t'huiss kwam, en zijn manden met brood waren
nog niet lia!f ledig. Hy onderzocht de zake, vond
den kwaden penning, en, wijl hy juist kon uitrekenen, volgens liet getal brooden dat uit de
mande mistte, hoe ver in zyn dageliksche onimegang de ezel gekomen was, kon hy gemakkelik
weten, wie de schelm was die hem bedrogen
had.
Dit geval baarde veel opzien onder de burgerye van Hoorn, en men vond het merkweerdig
genoeg om het te vereeuwigen in een gevelsteen,
geplaatst aan het huis dat Truydeman bewoonde.
Die steen bestaat nog, en stelt in half verheven
arbeid Truydeman en zyne vrouwe voor, die een
brood aan eenen armen man geven . En daar
onder staan deze versen:
Desc Hofstede heeft bewoont

Tr uydenzan met syn w3 f, vilt dat verstaen,
S)' hebben liaer eerste deelbroot laten utytgaen .
Sy backten, Irae re esel liet broot verkocht,
Ontfi ngquaetgelt, heeft het thuysgebroclet.

Hierom was de borg ery ster bevacn,
I 'rcesde dat Hoorn soirde ve:á aen.
In i63 w erd dat oude huis vernieuwd. Maar
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de oude steen zette men weer in den nieuwen gevel, en men plaatste er nog een steen onder, met
dit opschrift:

Truydeman, met syn wyf, wilt weten,
Sy hebben den armen nyet vergeten.
Wie uyt liefde bloot,
Den armen in den noot
Bystaet,
Die sal voorwaer
Den Heer der Heirscliaer,
Hebben te baet. i658.
Die te Hoorn komt, en hy gaat er door de
buurt, die den naam draagt van het Oost, die
kan deze twee steenen nog heden ten dage op
hun plaatsvinden.
Haarlem. JOIIAN WINKLER.

OVER VOLKSTAAL.

Voordracht van den E. H. Polydoor Daniëls,
in 't Davidsfonds te Brugge, 28 Augusti 1883.
Mijne Heeren,
Al weéral over Volkstaal ! u zal misschien
de eene of de andere gezucht hebben toen hij
las dat ik over Volkstaal wilde spreken.
Weest gerust : ik zal u geene lange, geene
geleerde verhandeling komen verkoopen ; -- ik
wil maar eenige gedachten uiteendoen over die
rijke stof, en vrij en vrank wat kijven tegen twee
vijanden van de volkstaal.
Ik zal u niet spreken over den aard der Volkstaal, ►i de taal van 't spraakmakende deel der
natie « zooals een geleerde ze noemt ; ik zal u
hare rijke vormen en kleuren, hare schilderachtige figuren en wendingen, hare zoo juiste en
bondige uitdrukkingen niet aanprijzen die uit
het hert van den Vlaming vloeien en die zijne
taal zoo frisch, zoo natuurlijk, zoo levendig
maken.
Waarom niet ?
Omdat het God dank ! eene uitgemaakte
zaak is : dat hij die onze taal grondig wil kennen,
onze oude schrijvers met vrucht wil lezen, zuiver en sierlijk vlaamsch wil schrijven of spreken,
de taal van 't volk moet bestudeeren , de gewone
vlaamsche taal, de taal die 't echte vlaamsche
volk dagelijks spreekt door 't gansche vlaainsche
Vaderland. Want ik spreek hier niet van deze
of gene gewestspraak ; ik spreek in 't algemeen,
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ik sluit geene provincie, geen hoeksken uit van
het vlaamsche land.
Waarom nog zal ik met die geleerde verhandeling maar niet voor den dag komen ?
Omdat wij allen bij ondervinding geleerd hebben wat schatten er opgesloten liggen in de
volkstaal ; omdat wij allen de verdienstelijke
Idiotica's van Schuermans en De Bo doorsnuffeld hebben ; omdat wij allen reeds zoo veel
profijt getrokken hebben uit het zwoegen en
slaven der wakkere voorstaanders van de volkstaal bijzonder der taaie West-Vlamingen.
Ik sprak daar zoo van onze oude schrijvers
met vrucht te lezen ; laat mij u hier een klein
gevalleken aanhalen.
Ik kreeg verleden jaar van den geleerden
pater Jesuiet Allard eenige zijner Studiën present, onder andere : Pater Poirters. Allard
drukt natuurlijk sommige stukskens over van
zijnen confrater en zet er hier en daar een nootje
bij.
Op bladz. 3o komt er een dichtje voor : is Stanislaus Kostka noch jong zijnde, gaet in de
Societeyt. u 't Is getrokken uit de Afbeelding e

van d'cerste cent te der Socictcyt 7esu.

u

u

Liefde ging eens hovenieren,

S,

En omtrent den w- ijngacrt swieren

zegt Poirters,
om , wat te plucken ;.... niaer liet was te vroeg.

ii

Doch het kind en wou niet wachten
En het sey : is zijn koude nachten,
En mijn druyven zijn zoo teer !......
S,

r)och ik weet een nieuwen voedt
'k Sa1 het (frosken) in een ílesken sluyten
Soo blijft al de louw daer buyten,
Soo en kruipt daer st2 oft mier :
Soo en sluypt daer Blek oft pier.....
o► Sog, schrijft Allard in eene noot, is nadeelig vocht. « Dat's onmogelijk ! dacht ik.
Poirters kan geen uu nadeelig vocht u doen kriti,pen op een druiventrosken... Er is daar spraak
van 't een of ander kruipend dier..... Bij toeval
vernam ik later van eenen hovenier uit het land
van Maaseyck : dat zijne druiven fel geplaagd
waren van de mieren en de u wilde verkens. u
Wilde verken noemt men op een ander verkensbeesten, kelderverkens, en 't is het beestje
dat de Franschen cloporte noemen. Zou Poirters
van die kruipende dierkens niet spreken? dacht
ik weer... En nu ik weet dat op vele plaatsen
de wilde verkens van Maaseyck, de kelderver-
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kenas, de verkénsbeesten ook kelderzeugen, kelderzoggen, zoggen heeten, kan er geen twijfel
meer bestaan over de « sog « van Poitiers. Al
weéral een klein bewijs van liet nut der Volkstaal !

!i Ik wil kijven, « heb ik gezegd, Mijne Heeren.
Ja ; en dat tegen twee groote, groote vijanden
van de volkstaal; tegen twee vijanden die de
volkstaal bij het volk zelve den nek willen omwringen. De eene is uit 't Noorden afgezakt ; de
andere waait ons uit 't Zuiden over.

Ik begin met nummer i : de school.
Sedert het ontstaan der Vlaamsche Beweging
in Belgie zijn de Hollandsche schrijvers meer en
meer in eere geraakt. Dat kon niet anders : onze
Belgische schrijvers leverden ten eerste niet genoeg op om den leeslust van 't vlaamsche volk
te verzadigen en, ten tweede, over vele wetenschappelijke en andere zaken mierden er geen
vlaamsche werken uitgegeven. Daar moest dus
hollandsch proviand aangebracht worden. Dat
had zijn goed maar ook zijn kwaad in. Langzamerhand zijn er veel vlaamsche magen op dien
hollandschen kost verlekkerd en het werd zoo
w-at de mode van den Hollander uit te hangen
om voor een goeden Vlaming aanzien te worden.
Voor velen werd het jac?c plats ultra der vlaamsche volmaaktheid : te spreken gelijk een leidsche Hoogleeraar en eene taal te schrijven waar
de stijfste hollandsche Domiuc eerbiedig zou
voor buigen.
\Vij hebben tegenwoordig nog veel van die
hollandsche Vlamingen en bijzonder.... tusschen
de schoolmeesters van allen rang.
0 ! MM. HH., ik schat de mannen hoog die de
kinderen onderwijzen; maar dikwijls kookt mijn
bloed als ik hoor hoe sommigen van onze ronde
vlaamsche jongens fijne holiandsche nufjes willen maken!
In vele vlaamsche scholen mag de jongen van
geen peerd meer spreken. Neen : n Vader heeft
een paard gekocht. ii En als Janneken t'huis
komt en aan vader vraagt hoe 't met het paard
is, staat vader aardig op te zien...
In de meeste scholen krijgt de jongen tien
slechte noten als hij durft schrijven : ' t jan is
grooter als ik. « -- u Dan moet het zijn, jongen;
volgens den regel die leert.... — En als de meester de school uitkomt zegt hij zelf: i' 't Is van-

daag kou'er als gisteren.... #t Dan moet het zijn,
meester !....
Schrijft de jongen : t' Moeder gaf den hond
een stuksken brood «► seffens is de meester
met zijn potlood er bij en verbetert : een stukje.
De jongen moet op de letter spreken: hij mag
geen onderscheid maken tusschen kool en kool,
tonen en toonco, beten en beeten ; -- hij moet
gapen gelijk 'ne kerper om te zeggen : de eene
en de andere, — alhoewel de meester hem zal
leeren dat de Franschen st welluidenheidshalve
a-t-il schrijven en uitspreken....
Woorden die in 't hollandsch woordenboek
niet staan, mag de jongen niet gebruiken ; de
meester zoekt op voorhand die woorden op die
hem liet schoonste dat is hollandsch
voorkomen en die moet de jongen gebruiken tot
in het kleinste briefken toe....
Ja, zoô verstaan vele, zeer vele schoolmeesters
liet onderwijs der vlaamsche taal ! i En ik vraag
het u : waartoe moet dat dienen?
Wat kan een boerenjongen of een burgersjongen uitzetten met dat hollandsch ? En wast er
uit den schooljongen een student op die ook
weer een liollandschen professor kan ontmoeten,
wat taal zal die student op den duur dan spreken?
En schrijven ?...
Stijf
hollandsch, of P
iets dat er op trekt, gelijk
1
de taal van veel belgische schrijvers, die, ons iets
ii litterarisch « te verkoopgin, een mengelmoes
maken volgens het recept : iets of 'at z'laainscfi,

veel hollandsch, dat alles gedraaid in diiitsche
wendingen en c'ol, innen.
Wilt gij er staalleen van hebben, MM. HH.,
van dat hollandsch-duitsch-vlaamsch? Ik heb
hier een uu voorwoord u dat puik is.
De schrijver spreekt van het kenmerk onzer
eeuw:
S' Is het niet, na de geweldige nederstorting
der alleenheerschende monarchale grondbeginsels, na het weg- en weerzwanken des vooruitgangs, het koortsig opkomen en nog feller
neertuimelen der kerkelijke reactie, na den welverdienden val van het tweede, allesbedreigend.
alles bedervend Fransch-Europeesch Keizerrijk
en met dezes val, de nog beter verdiende nedervelling van het volksverpestende, geestesdoodend
Pausdom : is het kenmerk onzer eeuw niet de
opkomst der nationaliteiten ? Met de uitroeping
i. Ik hel) later vernomen dat er vele schoolmeesters ins
Vlaanderen wijzer geworden zijn ; tien keeren tien goede noten
voor die Vlamingen?
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der volkssouvereiniteit rijst het volksbewustzijn
op.
En verder van onze Letteren:
to Indien tijdelijk voor den smaak van ons Volk
de hoogere kunstuitdrukkingen lijden ; indien
het historische drama, het epos, het fijne lustspel
weinig beantwoorden aan zijn kunstverlangen;.
indien onze dichters daartoe de gepaste, heldere
en toch verhevene vormen nog niet vinden, daar
ons volk eenerzijds de literarische opvoeding
mist, daar anderzijds de omgangsspraak, door
het te bedrijvige leven niet genoeg geoefend,
beschaafd en veredeld wordt, toch het lied, de
roman en de novelle bestaan, in afwachting, dat
ons volledig tooneel daadkrachtig, gedachten rijk,
vol levensglans en geur uit onze volksziel ontspringe.
Is dat vlaamsch, ik vraag het u ?.....
En voor zulke taal staan vele schoolmeesters
stom van bewondering ! En ik zou niet kijven !...
Schoolmeesters, schoolmeesters ! ik bid en
smeek u van toch te begrijpen dat de Vlaming
nooit of nooit die deftige, statige, stijve hollandsche taal zal spreken die gij de vlaamsche jongens
wilt opgieten, en nooit of nooit de half-duitsche
warreltaal zal schrijven die hollandsche schoolvossen voor n beschaafde, geijkte, eenig ware
taal « willen doen doorgaan ! Begrijpt in Gods
naam toch dat taal en stijl niet opwassen uit
deze of gene Spraakkunst door hollandsche
pedanten aaneengeknoeid, maar dat taal en stijl
opschieten uit het volk ; en dat taal die geene
volkstaal is geene vlaamsche taal zijn kan!
11

ii

Ten tweede wil ik kijven tegen vele vlaamsche
Gazetten.
De gazet, MM. HH., gij weet het allen de
gazet is eene macht. En als men eens peist aan
het groot getal gazetten die er gedrukt worden
en aan de plaats die zij aan den vlaamschen
heerd hebben ingenomen, dan kan men licht
oordeelen over den invloed die zij kunnen hebben op het vlaamsche volk. Die invloed is zoo
groot dat -men het oude jurare in verba magi.
stri op de gazetten kan toepassen.
Welnu vele vlaamsche gazetten oefenen eenen
allerslechtsten invloed uit . op de volkstaal.
Waarom ? Bijzondor om deze.. reden : zij die
onze vlaamsche gazetten opstellen moeten op
de hoogte blijven van al wat er gebeurd in de
wereld ; ongelukkiglijk kunnen zij dat niet zonder franschebladen te lezen, in- en uitlandsche;
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op den duur, als zij niet oppassen, hebben zij
hunnen kop zoo vol franschen rimram dat zij....
vlaamschen rimram schrijven.
Ik weet niet of gij er ooit groote attentie op
gegeven hebt ; maar neemt eens eene vlaamsche gazet in de hand en ziet eens wat een fransch
dat daar in staat in vlaamsche woorden !
Nogtans voor wie is de vlaamsche gazet geschreven ! Voor het vlaamsche volk. Zij moet
dus eene taal spreken die het volk kan verstaan
en gemakkelijk verstaan. Wat nut zit er in
een artikel dat het volk leest zonder seffens te
verstaan of ten minste goed te verstaan?
Gij zult zeggen : ii Gij overdrijft ! Er kunnen
woorden in voorkomen die 't volk niet verstaat,
maar den zin vat het 1
Ik neem dat zelfs aan ; maar waarom uwe
gedachten uitdrukken met woorden die 't volk
niet verstaat? Verliest een goed artikel dikwijls
zijne weerde niet omdat er van die flaters in
staan, die den eenen doen lachen, en den anderen
doen vragen of 't hebreeuwsch is ? En dan nog:
komen zoo de slechte uitdrukkingen, de vreemde
wendingen niet onder den man, en verbastert
aldus de volkstaal niet ? Er zijn al eenige slechte
wendingen en uitdrukkingen in omloop geraakt
onder 't volk en de gazetten zijn daar de groote
schuld van.
Alhoewel onze hollandsche Vlamingen hier
ook hunnen rol spelen, komt het kwaad toch
bijzonderlijk van den kant dier gazetschrijvers,
die de belachelijkste sterke toeren verrichten om
fransche uitdrukkingen en spreekwi j zen letterlijk
in 't vlaamsch te vertalen.
Moest ik u de curiositeiten toonen die ik in
onze vlaamsche gazetten gevonden heb in den
laatsten tijd alleen, gij zoudt er stom voor
staan!
Ik ga er u eenige op den toog leggen:
u AAN HEM DE POMPOEN ! « las ik boven een
artikel. Wat is dat voor een ding? vraagt de
lezer. 't Is de vertaling van : A lui le pompon.
In 't vlaamsch : Hij heeft den vogel afgeschoten... En dan nog is de pompon van 't fransch de
pompoen van 't vlaamsch niet ! Onze piotten
zouden er lief uitzien met eene pompoen op den
shako.....
In eene beoordeeling van den ii ZAAL van
Antwerpen « (Salon d'Anvers) stond er : « IS
NIET LANDSCHAPSCHILDER DIE WIL
N'est
pas paysagiste qui veut !
In een artikel over Mgr. Du Rousseaux: « WIJ
-8

!

N

ZETTEN - DEZE DWALING WEER RECHT. " -
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Nous redressons cette erreur • ..... En wat verder:
'S

MGR SPRAK IN EENE MENSCHLIEVENDE TAAL

Mgr, dans un langage charitable.....
It

WIJ VULLEN DEZE VERGETELHEID AAN, «

schrijft een vertaler van : nous réparons cet
oubli....
Over veertien dagen las ik : nt HOE DIKWIJLS
'HEBBEN WIJ NIET HOOREN ZEGGEN DAT DE
PATERS EN NONNEN HET GRAS VAN ONDER DE
VOETEN ETEN.... ii Shocking ! zou John Bull

zeggen... — 't Was de vertaling van : ils nous
mangent 1'herbe sous les pieds....
In een artikel over minister Graux : i► Wij
ZULLEN IN WEZENLIJKHEID MOETEN BETALEN. ii -- Neen : in geld !... En wat verder:

dacht. Ik draai dan 't kraantje toe, en zoo als
een vertaler zei : « ik vat mij te zamen met deze
woorden :
W erken wij toch allen mede om de Volkstaal
in eere te houden ; zij is de ware taal van 't
vlaamsche volk.
Laat ons alles doen wat wij kunnen om onze
schoolmeesters van liet pad des verderfs der
hollandsche pedanterie af te houden.
Er zijn onder u gazetschrijvers, vrienden, die
met de pen strij den voor onze vlaam!;cihe rechten,
onze vlaamsche vaderlandsche katholieke politiek ; ik bid en smeek ze van in 't vlaamsch te
denken en te schrijven voor het vlaamsche volk,
opdat liet vlaamsche volk hun niet trage 'lijk
N

GRAUX VERLIET DE BELASTING OP

Griml'er•t desa Das aan Reimzer•t vroeg

DEN KOFFIE.... En zoo voorts, en zoo voorts, en

Oom, ivalsche di?
Gfgi iet wilt, spreect jegen nii
in dietsche, dat ict mach verstaeti

uu MAAR

zoo voorts !
Gij lacht, MM. HH. ; • . • maar ik heb artikels
gelezen die heel en gansch met zulken praat
aaneenhangen...
En verstonden dan die slaafsche vertalers nog
maar altijd wat zij -vertalen ! Maar neen ; 't kaai
maar vertaald zijn !

PO[LVLU. DA; [:1:s.
oer

sant' (L i n i hzi i ') .

VAN LITER EN VAN ELDER.

Hoe- dikwijls komt gij bij voorbeeld het woord

abt niet tegen in den zin van het fransch abbé,
priester f Alsof ieder priester die geen pastoor
of kapelaan is met den mijter op het hoofd moet
loopen...
Eergisteren nog las ik in s' Een omreisje in
Holland ii : De cathedraal van Sint-jan, een

praclttiggebouw IN OGIVALEN OF KRUISVORMIGEN BOUWTRANT.... n

ELIJK

ik gedrukt Nebbe in No -9, is eene goedkoop

uitgave van Karel de Gheldere's Landliederen verschenen. Zij is te krijgen bij M. Edw. Gailliard, 6,
Ouclenburg, Brugge, en kost slechts i frank en half. De Afdeelingen van 't Davidsfonds zullen wel doen dien boek bij de
dozijne te koopei, oir hem te verloten te geven aan hun leden,
in de feestvergaderingen van dezen winter.
-

,

E

eerste feeste van het Davidsfonds te Brugge zal

Ten slotte knip ik uit eene gazet van over

plaats hebben, den Zondag, 7 October aanstaande,

veertien dagen het volgende:
De plechtigheid (der prijsdeeling), verhoogd
door de tegenwoordigheid van...., heeft iedereen
'bekoord. De door met zooveel moeite aangeleerde rollen werden zeer goed, op uitstekende
wijze zelfs opgevoerd, gezien dat de jonge heeren
voor de eerste maal als tooneellisten optraden.
Wij mogen voor toekomende jaar eene niet minder luisterlijke zitting voorspellen.
Wat taal, lieve hemel ! En de Vlaming moet
dat lezen ! Dat is taal die voor 't volk geschreven is ! Schrijven zulke mannen om verstaan te
worden of wel om de hersens der lezers ziek te
maken ? Kunnen zij dan het volk niet aanspreken in zijne taal, in de vlaamsche volkstaal?

's avonds ten zessen. M. Helleputte, Hoogleeraar te
Leuven, zal er komen spreken over de christene en nationale
kunst. Al die het levend en glanzend woord van Hoogleeraar
Helleputte nog gehoord hebben, verlangen tegen den dag dat
hij te Brugge voor de eerste maal als spreker zal optreden.
M. Helleputte die bouwmeester is en onze oude vlaamsche
christene kunst in zijn gebouwen doet herleven , is zeker ook
een der bevoegdste sprekers die men over dit onderwerp hooren kan.

Doch ik heb u lang genoeg opgehouden, 1\1 M .
HH., en ik dank u voor uwe welwillende aan-

.

UISTERT

eens wat ik u ga vertellen.

Daar bestaat in Holland een zeker u letterkundige
L.L. die leesboeken voor de scholen uit de werken
der bekende schrijvers knipt.
Gij zult zeggen : zulke menschen bestaan er elders ook; en gij
hebt gelijk.
Maar 't gene waarin gij geen gelijk en zoudt hebben, 't ware
te denken dat M. L. L. niets anders en doet dan werken met
de schare.
Knippen doet hij, ja; maar hij heeft eene penne ook, en olie
hooggeleerde, zeer gestrenge L. L. verbetert 't gene hij uitgeknif.t heeft, eer dat hij het laat drukken.
Dat moest ik u, Lezers van R. D. H., melden.
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'k Hoore u zeggen : hewel, en dan 9 wat is er daar zoo bijzonders in ?
Bijzonders, ja, 'k wete wel dat zulke letterkundige speculatie
hier ook in Vlaanderen geoefend wordt. De schare wrocht, de
penne verbetert, en de boek wordt gedrukt, en hij verkoopt.
Hier in Vlaanderen vindt men het zeer s, mooi Y en zeer
praktijk, de schrijvers ten gerieve van de studeerende jeugd te
verbeteren, anders gezeid de fauten eruit te zandten en een
zuiveren tekst, die met alle de regels van het officiëel overeenkomt in de handen der schooljongens te zetten. Een tekst alzoo,
waarin er geen eèn woord staat dat niet te vinden weze in den
Dictionnaire de oche van den een of den anderen Callewaert
of Heremans, waar niets buiten de alledaagsche wetenschap
der schoolvossen kijkt. Is dat niet lief ook als een arend
in honderd en tien bladzijden tekst tot negenhonderd fauten
kan te verbeteren vinden? Als hij in twee bladzijden van Dr.
Jan Ten Brink, zeven fauten opvischt ? Cremer in zonde betraapt
in een stuksken van eène bladzijde tot zes maal toe tegen taal
en stijl ? Als Hofdijk in middenmate tien slechte punten per
bladzijde krijgt? Als Snieders en Conscience wel twintig maal
per bladzijde op heeter daad betraapt woorden van manslag op
stijl en tale. De Heere zij gedankt dat M. L. L. 't gedacht niet
gekregen en heeft eenige onzer westvlaamsche schrijvers over te
drukken in zijn bundels, wij zouden er kwalijk van afgekomen
zijn. Als er niet eèn stuk van Bilderdijk gedrukt kan worden
zonder veranderingen — ten einde de u jongelui to hun stijl niet
en zouden bederven, — hoe ware het met Gezelle gegaan, en
met Victor Van Coillie ! Onze mannen zouden voorzeker zeer
duchtig geslegen en verslegen geweest zijn dat zij ervan zouden
getrappeld , hebben, — wille zeggen is getrakeld u — langs
den weg, met stijve leen en gekraakte boenen en nooit meer
zouden gave en gezond geworden zijn.
#► Taalzuivering n, zoo hadde men de werkzaamheid van dien
L. L. hier in Belgenland geheeten, en hij zou er veel geld rneê
gewonnen hebben — 't gene voor zulke mannen 'tbijzonderste is.
Maar in Holland en gaat dat nog alzoo niet, en daar zijn er
mannen, lijk M. Heimkes kz., van Haarlem, clie zulke verknoeiers zoo duchtig op de duimen kloppen, dat het heimt
door 't land ; die durven schrijven, 't gene waarheid is
v► zooveel wijzigingen, zooveel ontsieringen, zooveel fauten,
zooveel bederf."
S' Waar de Heer L. L., zegt hij, de Gedichten aangrijpt, verclwijnt de dichterlijke gloed, het fijn geteekende, het diep gevoelde. Het botte snoeimes van den ruwen boomschender snijdt
bloem en knoppen af.
N Waar de Heer L. L. het Ondicht aantast, blijkt het, dat
hij de schoonheden niet vat, of den zin niet verstaat, of de behandelde zaak niet kundig is. •'
Ja, ja, M. Hemkes heeft gelijk. En 't is hierin dat het verschil
ligt tusschen Holland en Vlaanderen. Als men zulk t, broddelwerk ', gelijk M. Hemkes het heet, in Holland durft aangaan,
het gezond oordeel komt ertegen op, en men brandmerkt den
verknoeier. Als zulke zaak in Vlaanderen gedaan wordt, dan
heet dit een deugdelijk werk, en 't vaderland is gered, immers
om dat mende oproerige geesten, die noch .God noch gebod meer
eerbiedigen en met den revolutiezucht vervuld zijn, den kop
heeft s' afgeslaaagen. uu
Da br ligt het verschil.
as En vergelijkt, zegt M. Hemkes, hetgeen L. L. van Conscience maakt, 'net Conscience's eigen woorden. Dan aanschouwt gij den daad van tivandalisme. Van den geestigen
Vlaamschen schrijver, die zijn landaard schets in sprekende,
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eigenaardige taal, maakt de heer L. L. een ' botten Hollander «.
De heer L. L. moest weten, dat hij, enkele echt vlaamsche
woorden en uitdrukkingen, door Hollandsche vervangende, den
vlaamschen schrijver niet omzet in een Noord-Nederlandschen
verteller. — Broddelwerk is dit. In de taal toch, in de opvatting, in de uitwerking, in ALLES ligt het eigenaardige Vlaamsche, niet in enkele woorden of zegswijzen. s►
'Lou men niet denken dat die regels door ievers een hevigen
verontweerdigden West-Vlaming geschreven wierden?
u Waar moet men heen, vraagt de Hollandsche Criticus, als
men aan Neêrlands jeugd, stukken der beste schrijvers aanbiedt, zoo verhaspeld, zoo bedorven?
u Die ZO(') handelt, doodt het aangeboren taalgevoel, verstikt
voor de toekomst Nederlands roem. as
Dat is hard gezeid ; maar die het te hard vindt moet bewijzen
dat M. Hemkes ongelijk heeft.
EN

schoon boeksken van den eerw. Heer Joseph

Samyn is verschenen te Thielt bij de Heeren Minnaert en Van Landeghem. Het draagt voor titel:
1-let wonderbaar leven van den H. Niklaais van Tolentijn,
met gebeden te zijner eere en de geschiedenis van 't Broederschap van Thielt. 't Is net geschreven, lief gedrukt, aangenaam
om lezen. Het kapitel van het gewijd brood van sint Niklaais
ligt vol belang. De geschiedenis van het broederschap van
Thielt, gesticht in i 714, is zeer aantrekkelijk om Iezen, en loopt
van blz. 46 tot 84. Zij is opgehelderd door menige bijzonderheden uit de rekeningen getrokken, door de beschrijvingen van
feesten en plechtigheden, die 't broederschap aangaan. Het
boeksken van M. Samyn is een waar voorbeeld van Confrerieboeksken, en 't zal veel deugd doen. Mochte hij er nog
zulke schrijven.
,5

N het

begin der aanstaande maand October verschijnt

de tweede uitgaaf van den bundel : Nog een Vijftig
Vlaamsche Liederen, met zangen deels met klavierbegeleiding. a►
Slechts in Maarte laatstleden verscheen de eerste uitgave van
dien bundel, en in drie weken wiercl de uitgave uitgeput.
De nieuwe uitgave zal nog beter gekomen zijn als de voorige,
want verscheidene verbeteringen wierden aan het werk toegebracht.
Eenige liederen der voorige uitgave, die minst bevielen,
wierden door andere vervangen van onze beste Vlaamsche toonkundigen, zooals van Pieter Peiioit, bestierder van het Antwerpsche Conservatorium; van Edgar Tinel, bestierder derLemmenschool te Mechelen en toondichter der bekroonde cantate
De A7okke Roeland ; van F. A. Gevaert, bestierder van het
Gentsche Conservatorium, van Karel Miry, leeraar aldaar, enz.
In deze nieuwe uitgaaf zal men clan niet genoegen eerst en
vooral De Vlaamsche Leeuw van Karel Miry, aantreffen, het
volkslied aller ware Vlamingen ; den meêslependen Leeuwenstandaard, gedicht door Jan de Laet; den indrukwekkenden
triomfzang uit de cantate 7acol van Artevelde door F. A. Gevaert; het schoonste Lied der Vlamingen, uit het oratorio
De Sckelde, een der meesterstukken van Pieter Benoit, enz. enz.
Maar andere veranderingen nog komen de tweede uitgave
verbeteren.
De eerste uitgave verscheen in schriftdruk : verscheidene
bladzijden waren schier onleesbaar. Deze tweede is gansch,
zoowel muziek als woorden, in klaren, netten boekdruk uitgevoerd.
Het formaat der uitgave was te groot om tien boek te kunnen
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in den zak steken zonder hem te plooien, te kleen om hem op
te rollen : daarom is de nieuwe in 12 ^, zoodat eenieder nu gemakkelijk het boeksken zal kunnen meêdragen naar vergaderingen en landdagen, waar het juist best te pas komt.
Zeven liederen in plaats van zes, hebben eene klavierbegeleiding. Voor een enkel Fransch ronaanceken betaalt men ten
minste t.00 fr. -- en hoe dikwijls nog is het dien prijs niet
woerd ! — voor hetzelfde geld heeft men hier vijftig liederen.
En voor de weerde dezer laatste staan, buiten de bovengemelde, de volgende namen van dichters en toonkundigen borg:
Servaas Daems, Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach, Amaat
Joos, Jacob Muyldermans, Arnold Sauwen, Jan van Droogenbroeck, Heije Tollens, V. A. de la Montagne, Dr Eugeen
van Oye, Hugo Verriest, enz. — Jacob Lemmens, Emiel Wambach, B. Raes, Jan Blockx, G. Antheunis, Karel van der Sloten, H. V. Cauwenbergh, Frans Mille, Jan de Stoop, enz.
De bundel en is niet uitsluitelijk voor het Vlaamsche studentenvolk bestemd, ook huisgezinnen, scholen, maatschappie'n,
enz. zullen er stof genoeg in vinden om vele zoutelooze romancen
voor altijd bij het vuil papier te laten smijten.
De prijs is gesteld op één frank voor inschrijvers, maar ' zal
op anderhalven frank gebracht worden op ir' November.
De 200 eerste inschrijvers zullen, zonder verhooging van
prijs, het boeksken gebonden ontvangen.
De uitgever is M. E. Janssens, en hij woont in de Arsenaalstraat. nr 29, ter stad Mechelen.
;

ET

Staatsblad, van i i dezer, bevat den uitslag van

den bijzoiicleren kampstrijd in vlaanische taal, onder
de leerlingen van de latijnsche Syntaxis der Atheneums, Staats-collegie'n, en gepatroneerde vrije collegie'n des
lands.
De prijs is behaald door Joseph Loosveldt, leerling van 't
bisschoppelijk collegie van Kortrijk, met 65 punten op honderd.
Vierde accessit : Hendrik 'Van cie Sompele, van 't zelfde
collegie, met 6z punten.
Vijfde accessit : Ernest Reynaert, van 't zelfde collegie, met
6o punten.
Eerste eervolle melding, Paul Van Ilove, van 't collegie van
Thielt, met 59 punten.
Derde, Medard Vanden Berghe, van 't zelfde collegie, met

VIER Bene

week of twee heli ik gedrukt dat slechts

onze Frans De Coninck den vlaamschen tekst verkozen had voos zijn kampstuk. Ik verneine dat M. L.
Bergh, van Antwerpen, ook op 't vlaamsch gedicht van Dr
Eng. van Oye gewrocht heeft.
EN

rescript van de Congregatie van kerkgebruiken,

volgens verhoor van Zijne Heiligheid, op iq. Augusti
laatstleden, strekt de feeste van den zaligen Karel
den Goede, grave van Vlaanderen, met misse en kerkelijke
getijder, in meerder dubbelen ritus, aan het bisdom Brugge
verleden jaar toegestaan, ook tot de andere bisdomme i uit van
Belgenland. At). D.

'T VLIEGEN WVIL'1'.
or Nu. daar zullen nog al dagyen komen, » zei
Bató tegen Clare. el Ja, ja 't, 't zei Clare, is de
muizen en eten geene.

Weet gif w'aneer de koeibeesten met vijf muilen eten ? ir Als ze in nat weder, in de we zoo.
vele vertrappelen met ieder poot als ze eten,
zei er mij een oud wijveke van in de negentig.

1-loe gaat 't ? Redelijk'lijk als moeie biek.
95

95

Zondag na kermis is hier koekezondag. De
laatste feest van vele buitenkermissen in de solemneele begravingvan't hespebeen. En kandeel
wat is dat?

57 punten.
Vierde, Désiré Flour en Camil Vande Walle, van 't zelfde
collegie, Alfons Snick, van 't collegie van Poperinghe, deze
drie met 55 punten.
Zulk een uitslag doet vele eer aan onze collegie'n, waarvan
drie slechts mededingen in den kampstrijd, die alle drie bekroond worden ; daar zooveel atheneums met ijdele handen
uit den strijd komen.
Zoo is 't dat het kostelijk atheneum van Brugge uit dien
vlaamschen kamp treedt met de eere van het kruis.... op den
rugge.
De uitslag, die onze collegie'n behaald hebben, doet bijzonder veel eer aan de leermeesters, die hun studenten zoowel
weten te oefenen in de moedertaal ; hij antwoordt eens te mee:
aan dezen die de geestelijkheid beschuldigen van afkeerig te zijn
van onze taal.
N

den kampstrijd van bouwkunde ingericht door de

Sociétéce,ztrale d'architecture, zijn er nog eens, op
vijf prijzen, twee door Bruggelingen gewonnen : de
heeren Jan Iiubrecht, die den tweeden prijs behaalde, en

*** In het nieuw muziekmagazijn van Gesard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groeninghevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw ge•
diend aan gematigde prijzen.
*** Vijfliederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
** 41 Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R.
blijft den Uitgever voorbehouden.

D.

Louis Tulpinck, die den derden heeft.
liolc:lrukkerij A. I

)E Zu'TTERE-`Ali KERSSCNAvER.

H.

ÇQet óeab SerfiE^í^nt are aEetbage. £'e uíEgeSer woont in be
fflariaftraat, 2, te Israage. lorijer, op BooCtjanb te BeEafen : Soor
1$ePgeneanb 5 frank; Soos 8uítenCattben ben pofEpríjg erBíj. (den
kan ín fetríjSen Bij af be OofEmeefferg 'g fanbs.
,cfitticnftc 3aar.
Ir) ° 44..

DAVIDSFONDS.

E Brugsche afdeeliná van liet Davidsfonds, was vertegenwoordigd op den
lijkdienst van Hendrik Conscience te
Brussel, door een lid van den Raad. Hadde 't in
September niet geweest, ivaneer voorzitter, ondervoorzitter en nog andere raadsleden op reize
waren, en was de zake zoo haastig niet gekomen,
meer leden zouden in de lijkplechtigheden tegenwoordig geweest zijn.
Zondag, i6 dezer, zijn de heeren Clae3•s,
Reyns en Vanneste, namens onze afdeeling naar
Antwerpen gegaan ter uitvaart en begrafenis

van onzen beroemden schrijver.
De Raad heeft ook, op 16 September, den
volgenden brief aan Burgemeester, Schepenen
en Raden der stad Brugge gezonden:
ikT n1e Heel en,
-

Het Bestier van liet Davidsfonds, afdeeling
Brugge, aanziet het als een waren plicht UEd.
te komen bedanken, namens de 36o huisgezinnen der stad en van 't omliggende die deel maken van onze maatschappij, over de eere die gij
de vlaamsche zaak aangedaan hebt met of icieël
ter lijkplechtigheden van Hendrik Conscience te
gaan, met het vaandel in rouwe aan het Belfoort
te steken en met de klokken der stad te doen
weenen over het verlies dat liet vlaamsche land
komt te doen.
Dit nieuw, grootsch bewijs van uwen vlaamschen zin, gegeven in 't openbaar, in 't gezicht

wi:ifigffc 'otibag na 1írv,vcn.
30 . cp torn b cr 1883.

van gansch het land, niet op 't aandringen van
den een of den anderen, maar uit eigene beweging, doet ons eens te meer verstaan wie gij zijt,
en betoogt dat uwe gevoelens en uwe gedachten
eens zijn met deze van de bevolking der stad.
IIet den grooten man te vereeren, die Brugge
bezongen heeft, die den Brugschen leeuw heeft
wakker geschud, die onze dierbare tale, onze
patriarchale vlaamsche zeden aan den eerbied
zelfs der vreemde volkeren ter bewondering
heeft aangeboden, hebt gij — ja, een plicht ge-

kweten, maar, op onze dagen wordt plicht zoo
dikwijls verzuimd, dat het eene eerewordt zijnen
plicht te kwijten. En, als men dezen vervult,
zoo gij het gedaan hebt, dan wordt die daad
zoo heerlijk, dat wij zelf aan onze verplichting
zouden te kort blijven, kwamen wij U de hulde
niet bieden van onze dankbaarheid en niet zeggen, in het openbaar, dat wij fier staan, voor
gansch het land, van een gemeentebestier te
hebben, dat, het eenigste van België, ter uitvaart van Conscience gegaan is, met een kroone,
met het befloersde vaandel der stad, met de
schepenen in ambtelijk gewaad en de gezanten
van den Raad die de stad bestiert.

Onzen dank brengen wij UEd. dan, mijne
Heeren, en wij groeten u, als Vlamingen en
Bruggelingen, met allen eerbied en met alle
vriendelijkheid.
Namens den Raad, enz.
Deze brief werd in zitting van 23 dezer in den
gemeente-Raad voorgelezen.
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Onze afdeeling - heeft dezer dagen een brief
aan zijne Brugsche leden gezonden met de
schikkingen voor het wintersaisoen. Ziehier wat
er dezen winter zal gedaan worden:
I. Feestvergaderingen voor de huisgezinnen
der leden, in de tooneelzaal der Parijsche Halle,
'S avonds ten zessen:
Zondag, 7 october 1883: Concert, waarop
voorname artisten zullen spelen, en M. Helleputte, hoogleeraar ter Universiteit van Leuven,
zal spreken over christen en nationale kunst.
Zondag, 2 december 1883;
Zondag, 20 januari 1884;
Zondag, 2 maart 1884.
I I . Avondvergaderingen ten achten, in de bovenzaal der Parijsche Halle, waarin zal gesproken worden, over letterkundige, wetenschappelijke en andere onderwerpen, en ook muziekstukken uitgevoerd worden, op de volgende

donderdagen:
27 september 1883, 31 januari 1884,
8 october, 21 februari,
5 november, i3 maarte,
6 december, 3 april.
27 december.
I I I . Drie leergangen : i . Een praktische leergang van duitsch en engelsch, gegrond op het
vlaamsch. Die leergang bestaande uit twee lessen te weke, wordt, onvergeld, gegeven aan de
leden der afdeeling door den geleerden heer
Amand Leun, die in het vak der talen ongemeene
kennissen bezit. Die leergang wordt gehouden
alle ' di jsendage en vrijdage, 's avonds van zeven
tot achte, te beginnen met diisendag, 9 october.
De leden die den leergang willen volgen, worden
verzocht hun naam op te geven bij M. Claeys,
Steenstraat 83, voor den 6 october aanstaande,
en op 9 october ter Pari, sche Halle te komen,
's avonds ten zevenen voor de openingslesse. Na
den 6 october zal er niemand meer aanveerd
worelcn. Dus opgelet.
2. Een leergang van vlaamsche taal- en letterkunde, die M. Th. Verhoef zal geven, en waarvan de opening bij eenige dagen zal bepaald
worden. Men wordt verzocht hiertoe in te schrijven bij M. Claeys voornoemd, ook voor den 6
october.
3. Een leergang van vaderlandsche geschiedenis, die zal gegeven worden door den E. H.
Ad. Duclos, 's avonds van acht tot negen, op de
volgende donderdagen:
4 october 1 883, 25 october 1 883,
i i october,
8 november,

november,
7 februari,
29 november,
14 februari,
13 december,
28 februari, wezende
daags na asschen
20 december.
woensdag.
17 januari 1 884,
24 januari,
Men schrijft in ' op dezen leergang bij den
zelfden M. Claeys ; maar de inschrijvingslijst zal
gesloten worden, den laatsten September.
Onze lezers zien dat het Davidsfonds in Brugge
niet n slaapt. Ter nauwernood is de grootsche
feeste van 27 en 28 augusti voorbij-, of ziet, daar
zijn die heeren weder aan het werk.
22

Wij wakkeren onze lezers aan die nog geen
deel maken van het Davidsfonds ervan lid te
worden.
De jaarschare is van 5 frank : maar de beschermende leden betalen er tien.
Benevens het recht van tegenwoordig te zijn
in feesten, voordrachten en leergangen, krijgen
de leden nog alle j are boeken, die, in den winkel
gekocht ruim negen frank zouden kosten. 't Davidsfonds van Brugge is dus eene maatschappij
waar men geld toekrijgt.
In 1882 heeft het Davids/ouds de volgende
boeken uitgedeeld:
jaarboek voor - i 882. . . . . . . fr. i,00
Zoo werd hij rijk, door Aug. Snieders
3,00
Onderrichtingen over den landbouw .
3,00
Opkomst der stoomtuigen, Kan. Martens 2, 50
te zamen voor fr. 9,50
In 1883 zijn reeds uitgedeeld :
_jaarboek voor 1883.
fr. 2,00
De Franschen in Vlaanderen door julius Plankaert, 2 deelen, 336 en 322 blz..
6,00
Nog een aantrekkelijk werk zal voor het einde
des jaars verschijnen. Is het dan niet waar dat
men winste doet met in te schrijven in het Davidsfonds ? Die begeeren in te teekenen, worden
verzocht hun naam op te geven bij den heer
Claeys, boekhandelaar, Steenstraat, 83, waar
zij ook alle inlichtingen wegens de maatschappij
kunnen krijgen.
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DAGKLAPPER.
ONDAG, 30 September 1883. Daar was
een koningsken, regulus, zegt sint

Jan, in 't Evangelie van dezen Zondag,
wiens zoon te Kaphar-Nahum ziek was. Regulus
bediedt een man van edelen stam, een machtige,
.een prince, een raadsman misschien van Herodes
Antipas, een openbare ambtenaar, een prefekt
of een vriend des konings. Origines meent dat
die voorname man misschien wel van den stam
van den roomschen keizer Tiberius was, en
eene staats-bediening in Judea had. Wat
ervan weze, hij woonde te Kaphar-Nahuni en
kwam van daar naar Cana in Gallilea om zijn
zoons genezing af te smeeken. Kaphar-Nahum,
dat het u Dorp van Nahum u bediedt, of wel
graf van Nahum want men vindt ook KepharNaham geschreven, was een stedeken van Gallilea op den westeroever van het meer van Genesareth, langs den weg van Damas naar de
Middenlandsche zee. Petrus en Andreas woonden
daar, en 't was ten hunnen huize dat de Zaligmaker waarschijnelijk zijn intrek nam als hij te
Kaphar-Naham was. Jesus verbleef daar zeer
dikwijls ; bij zoo verre dat sint Mattheus en sint
Lukas dit stedeken is zijn eigene stad «, idia
polis, heeten. Vele der mirakels van den Zaligmaker geschiedden te Kaphar-Nahum. Zoo,
onder andere, de genezing van sint Pieters
schoonmoeder, de genezing van den zoon van
den rcegitllns, waarvan in 't Evangelie van heden;
zoo ook verscheide maal de uitdrijving van booze
geesten. 't Was daar nog dat Jesus eens onderwijzende was in een huis. Daar was zooveel volk
dat men bij Hem niet en gerocht niet een lammen
die genezing kwam afsmeeken. Die hem droegen
op zijn matrasse, mieken eene opening in het
dak, en lieten den lamme van daar neder tot
voor de voeten des Zaligmakers ; en Jesus zei:
Sta op, neem uw bedde, en ga naar huis.
En hij stond op, nam zijn bedde en droeg het
weg, daar het elkendeen zag, en de aanwezigen
vol bewondering glorie aan God gaven en zeiden:
Nooit van ons leven hebben wij iets gezien dat
daaraan gelijkt. n Te Kaphar-Nahum verwekte
Jesus de dochter van Jair, die .t hoofd der Synagoge van die stad was. Hij genas er eene vrouwe
die een vloed van bloed had. De Zaligmaker
onderwees dikwijls te Kaphar-Nahum in de Synagoge. 't Was daar dat hij op een miraculeuze
wijze vijf duist menschen spijsde, waarvan in
sint Jan, xxiv, 24 en volgende verzen. Tegen Ka-

-
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pliar-Nahum was er, bij de haven, een roomsch
tolhuis, waar Levi ontvanger was. Levi, tot het
apostelschap geroepen, wierd Mattheus geheeten, en heeft het Evangelie geschreven in h'ebreeuwsche tale. Niettegenstaande al die gunsten,
lessen en mirakels des Zaligmakers, waren er
vele te Kaphar-Nahum die in Hem niet geloofden, en van daar dat die stad de volgende waarschuwing des Heeren verdiende : to En gij , Kaphar-Nahum, die u verheven hebt tot den Hemel,
gij zult geworpen worden tot in de Helle. ii Die
woorden staan bij sint Lukas, X. i 5.
Kaphar-Nahum, waar Constantijn een kerke
bouwde, was nog stad ten tijde van sint Hierony-mus, wiens feestdag wij vandage vieren. Maar,
reeds op 't einde der jaren 600, had die stad geen
muren meer, en in den tweeden helft der jaren
1500 lag zij gansch in puinen. Heden liggen de
oudheidskenders in twist wegens de eigentlijke
plaats waar de stad stond. Dr. Gratz, die zeker
wel een der geleerdste mannen is in dit vak,
houdt voor de plaats waar nu de klaan Minyeh
staat, waarlangs de weg loopt dien de karawanen
volgen om naar Damas te gaan. Een klaan, in
't Oosten, is deze bijzondere soort van herbergen,
waar de karawanen rusten en vernachten. 11lian
A inycla of AIcnaï, 't gene hetzelfde is, beteekent
in dè tale dr Rabbineii » Herberg der Ketters, or
en den naam van . Ketters of Jfeizaï gaven de
Joodsche Rabbinen aan de Christenen. Zoodat
de name van dien klian nog immer de Christenen
gedenkt. De tegenwoordige naam zelf wijst dan
naar eene plaats waar Christenen woonden, en
doet peizen op de kerstenheid die de Zaligmaker
zelf te Kaphar-Nahum stichtte, en die, natuur]ijk, in de roonstad van Petrus en Andreas, te
midden hun bloedverwanten en vrienden, na de
verrijzenis al zeer zal toegenomen hebben. Waar
nu de Khan Minyeh staat, vinden de reizigers
nog het speur van de haven die aldaar bestond
ten tijde dat sint Pieter, sint Andries, sint Jacob
en sint Jan vischten. Als men op den afhellenden rotseweg staat tegen de kaaie die in de
rotse gekapt is, kan men nog geheel wel den
omtrek van de haven met der ooge volgen. Ten
tijde van den Zaligmaker waren er door de vier
duist visscherssloepen op .het meer van Genesareth; daar er tegenwoordig maar een schip meer
en is om over geheel het meer de vischvangst te
oefenen. Dit meer is van de vischrijkste die ievers
bestaan. Aan strange zelf vangt men er vele,
met sleepnetten, met de vischlijne en men kan
er pakken met de hand. Rondom het meer ziet
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men, wie hier wie daar, puinen van menigvoudige
eertijds bloeiende steden.
Men mag de gebeurtenis van 't Evangelie van
heden niet vermengelen met de genezing van
den dienaar des Honderdmans, die ook te Kaphar-Nahum gevestigd 'was, en waarvan spraak
is in het achtste hoofdstuk van sint Mattheus.
Als de regulus den Zaligmaker kwam vragen
dat hij zijn zoon zou komen genezen, was Ons
Heere te Cana, in Gallilea, dat is veertien uren
van Kaphar-Nahum, waar die keizerlijke bediende woonde.
Integendeel de Honderdman komt Jesus vinden als Hij den berg afkwam naar KapharNahtim te vege.
De Honderdman zegt aan den Zaligmaker,
die nabij zijn huis was, dat hij niet weerdig en is
dat Christus tot hem kome; daar de keizerlijke
bediende aan Jesus vraagt van veertien uren
verre te komen, uit Cana naar Kaphar-Nahum.
De Honderdman vraagt de genezing van zijn
dienaar, die lam was; de keizerlijke bediende,
smeekt de genezing af van zijn eigen zoon, die
stervende was van de koortsen.•
Christus wilt zelf naar den dienaar van den
Honderdman gaan, en de Honderdman verklaart
niet weerdig te zijn den Heere te ontvangen
onder zijn dak ; daar Jesus naar den zoon van
den keizerlijken bediende weigert
te gaan.
Dit mirakel van de genezing van den zoon des
bedienden gebeurde het eerste der twee, niettegenstaande het wankelend geloof van den rc zc
lrus. 't Is zeker daaruit dat de Honderdman zulk
een sterk geloof geput had dat, zoo hij verklaarde, eèn enkel woord des Zaligmakers kracht
genoeg had, om, zonder bezoek, zijn dienaar te
genezen, al moest dit bezoek nogtans naar
weinig moeite aan den Heer kosten, die 't huis
van den Honderdman, te Kaphar-Nahurn, zoo
nabij was.
Wij hebben hier nu alreeds wat lange bij
Kaphar-Nahum stil gehouden, en daar en is niet
veel plaats meer over om van de heiligen en gedachtenissen der weke te handelen.
Maandag, i October, sint Bavo, Bámisse.
Dijsendag, 2. Sint Remigius, Remeeuw, Remy,
die Hlovis doopte.
Woensdag, 3. Sint Piato,
een der eerste geloofszendelingen in onze streke.
— Donderdag, 4. Sint Franciscus van Assisi.
Vrijdag, 5. Sint Placidus en gezellen, martelaars. — Zaterdag, 6. Sint Bruno, stichter der
Karthuizers..— Zondag, 7. Roozenkranszondag,
dees jaar allerplechtigst te vieren, ten gevolge

der Pauselijke brieven van Augusti laatstleden.
Den 5 October i6o5 stierf Pieter Simons, tweede bisschop van Iper. Leest wat volgt.
AD. D.

I3ISSCI-IOP SIMONS.
P 5 October 1584 stierf Petrus Sinlons, tweede bisschop van Iper, in het
66stc jaar van zijn ouderdom. Pieter
Simons wierd geboren te Thielt in de sint Jansstraat alwaar men nog, in 1819 boven de ingangdeur van zijn huis zijn bisschoppelijk wapen zag.
Hij deed zijne studie'n in de Boggaardeschool te
Brugge. De bestierders van dit gesticht bemerkten de groote bekwaamheid van Simons en zonden hem naar Leuven, op 27 September i 556, om
er zijne studie'n van wijsbegeerte te doen in de
Hoogeschool. Ten dien einde gaven zij hem eene
der beurzen gesticht voor leerlingen der Boggaardeschool door Jacob Themseike. In de algemeene
Promotie was Simons tweede in de wijsbegeerte.
Daarna keerde hij er naar Leuven terug om er
insgelijks zijne theologische studie'n te verrichten. Simons uit eeuwige erkentenis over 't gene
hij verschuldigd was aan de Boggaardeschool,
stichtte bij testament eene beurze tot onderhoud
van eenen leerling dezer school in de Universiteit
van Leuven, en hij wilde dat men ze zoude noemen De l'cur.;c van eten. Bisschop van IpcY, opdat,
zoo als hij zelf zegt, de kinderen zouden opgewekt
worden door zijn voorbeeld, om hen met vlijt,
tot Gods glorie op de studie'n toe te leggen.
Hij liet bovendien aan de Boggaardeschool
eene somme gelds, opdat men aan de schoolieren
op den dag zijner begraving, wat lekkernij, des
doztcciu's, zoude geven. 'Ten ziet nog hedendaags
in den refter der schoolkinderen, het portret van
Simons.
De Bisschop van Iper was zijne geboortestad
ook zoo toegenegen, dat hij gewoon was zijne
brieven te onderteekenen Simons Tilctanus.
Nadat hij Licentiaat in de godheid geworden
was, wierd hij Pastor te Heusden bij 's Hertogenbosch, tot dat Cornelius Jansenius, eerste
bisschop van Gent, hem Kanonik-Penitencier benoemde van Sint-Baafs en later Aartspriester.
Hij lei hem bijzonderlijk toe op 't verkondigen
van Gods woord. Zijne sermoenen die nooit gedrukt geweest zijn, liet hij aan een klooster van
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Iper en het is onbekend waar zij betonden zijn.
Na de dood van Bisschop Jansenius, verwekten
de Geuzen eenen oproer te Gent, in 1578, en Simons met de andere kanoniken wierd verbannen
uit het Bisdom. Later. wierd hij Pastor van
Sint-Maartens te Kortrijk en bleef daar vijf jaar.
Pieter Simons wierd in 1584 bisschop benoemd
van Iper en ontvong de bisschoppelijke wijding
te Doornik, 6 januari I 585 uit handen van Maximiliaan de Morillon. Op 27 Januari nam Simons
bezit van zijnen. stoel. Hij begon met het Seminarie te voltrekken en stelde het aan tot zijnen
algemeenen erfgenaam. De Bisschop was van
iedereen bemind en tot de armste toe waren
altijd zeker van bij hem aanveerd en als door
eenen teerhertigen vader geholpen te worden.
Zij ne kathedraal vond Simons gansch verwoest
en van alle inwendige versiersels ontbloot. De
gestoelten van den choor van Sint-Maartens en
de predikstoel zijn nog deze die hij deed maken.
Simons droeg zijne priesters eene buitengewone
achting toe en hij ontvong ze altijd met éene
vaderlijke goedheid, moedigde hen aan en kwam
hen ter hulp in hunne moeielijkheden.
Ziet hier . een uittreksel uit zijn testament.
,# Wat mijne erfgenamen aangaat, -mijn inzicht
heeft altijd geweest en is nog, van geene andere
erfgenamen te hebben als de kerk en de armen
Cliristi, welkdanig de fortuin moge zijn die de
goddelijke Voorzienigheid mij zal verleenen;
gevolgentlijk alles wat er zal overblijven nadat
men eenige bijzondere schikkingen zal volbracht
hebben, zal toekomen aan het Seminarie van
Iper. Ik zal aan mijne zuster, die mij getrouwiglijk en niet ijver sedert lang en op verscheidene
plaatsen gediend heeft, laten hetgeen haar zal
noodig zijn om geene armoede te lijden, ne e estalentpatiatur. Indien deze die deel maken van
mijn kapitel mij belooven welhaast eene biblioteke op te richten, zooals ik altijd gewensclit heb,
zoo zal ik hun afstaan alle de boeken welke ik
op eene lijste zal aanduiden. « Hij schonk aan
Benen zijner neven een vergulden kelk op voorwaarde van hem niet te verkoopen, maar van
hem, op zijne beurt, te geven aan iemand der familie die hem kon bezigen. Ofschóon, zegt hij,
deze kelk niet al te kostelijk is als men de stof
beschouwt daar hij van gemaakt is, verdient hijj
in eere gehouden te worden, omdat hij ten gebruike geweest is van verscheidene merkweerdige
persoonen. Vooraleer hij mij toehoorde heeft
Jansenius, Bisschop van Gent, hem gebezigd, en
voór hem mijn professor Hesselius, wiens ge-
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dachtenis ik rechtzinnelijk beware. u Wijlen
Monseigneur Johannes Simons, Vicaris-Generaal
van Brugge, heeft in bezit geweest van dezen
kelk. Weet er mij iemand te zeggen waar dat
hij nu is?
Simons gaf alle zijne handschriften bij testament aan Heer en Meester Jacob Elbo, pastor
van Sint-Jacobs te Iper, en deze verzocht den
Jesuit David, ze in 't licht te geven. Zij verscheenen te Antwerpen bij Jan Moretus in 16og.
Alle de werken van Simons zijn geschreven tot
verdediging van den godsdienst.
Het. graf van Simons staat nog in den choor
van Sint-Maartens, langs den Epistelkant en
draagt het volgende opschrift:
Petrus Simonis Tiletanus,
II Episcopus Iprensis,
Praedecessorisvestigia gnaviter sequens, Ecclesia
hac annis XXI administrata, Seminario scripto
lixrede, in Domino obdormivit
V Oct. M. D. C. V.
G. E.

DON BELTRAN.
N de velden van Alventosa, heeft men

don Beltran gedood . Men en wierd
het maar geware als men door de bergpoorten moest.. Zeven maal trekt men 't lot om
te weten wie gaan zoeken moet. Zeven maal valt
het lot op den braven ouderling, zijnen vader.
Drie maal was het slimheid van 't lot ; vier maal,
boosheid .
Hij trekt den toom en zijn draver keert om.
Hij zal hem zoeken : 's nachts langs de wegen,
bij dage in het kreupelhout.
Hij gaat, de ouderling, door 't bloedige veld,
en door 't bloedige veld treedt hij vooruit. Zijn
armen zijn lam van dooden te keeren. Maar dien
hij zoekt, dien en vindt hij niet. Geen speur van
hem. Hij heeft al de franschen gezien, maar don
Beltran, dien en ziet hij niet. Hij gaat, en hij
zendt zijn vloek over den wijn ; hij gaat, en hij
verwenscht het brood, 't gene dat de Mooren
eten, maar niet 't gene van de Kerstenheid. Hij.
gaat, en hij verwenscht den boom die groeit
aleen te midden het veld, omdat er alle• de vogelen des hemels komen rusten, en hem van geen
enkelen tak of blad genot laten. Hij gaat, en hij
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verwenscht den ridder die rijdt zonder knape;
want valt zijne lancie, hij en heeft niemand om
ze op te rapen ; en ontgespt zijn spoore, wie zal
ze sluiten ? Hij gaat, en hij' verwenscht de
vrouwe die maar eenen zoon en heeft ; want
komt de vijand en slaat hij hem dood, wie zal er
hem wreken ? En, lijk hij uit het zandveld komt,
aan den ingang van een smalle strate in de rotsen,
zoo ziet hij een Moor, die wacht houdt bachten
de kanteelen. Hij spreekt hem aan in algarabrasprake, als kende hij die tale, die hij nooit geleerd en had. In Gods name, Moor, zei hij, ik
bid u, zeg mij de waarheid. Zeg mij, hebt gij
langs hier, geenen ridder, met het witte harnas
zien gaan ? Is hij uw gevangene, men zal hem u
opwegen in 't goud; is hij dood, geef hem mij,
dat ik hem begrave, want een lichaam zonder
ziele en is geen hapenink weerd. Dien ridder,
vriend, zeg mij, hoe was hij ? Zijn wapenrusting
is wit, en zijn peerd is baaide. Op zijn rechter
kake, een schramme die een sperwer, als hij kind
was, hem miek. Die ridder, vriend, ligt daar
dood in de wei. Zijn beenen liggen in 't water en
zijn lijf op het gers. Van zijn schouder tot zijn
hielen is hij zeven maal doorsteken. Zijn peerd,
van zijn borst tot den cingel, ook. Beschuldig
zijn peerd niet; 't ware onverdiend. Zeven maal
trok liet hem uit het heet gevecht, ongewond,
ongedeerd. Maar zeven maal dwong liet de
Ridder weér in, strijdens zat.

Zoo luidt een oude spaansche romanz uit den
Kaarlinger kring, die betrek heeft met de . drie
Beltrans, die de dichters doen strijden in den
slag van Roncevale. Wat eigentlijk een Romanz
is zal ik een ander- keer uiteen doen.
AD. D.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
P

de begraving van Hendrik Conscience, zondag

laatst, te Antwerpen, heeft M. Al. Nelis namens den
t-7aanrsclae Broederbond van Brugge, eene redevoering uitgesproken. Zij is zoo schoon en zoo edel, dat in denke
ze te moeten ter bewaarnis in R. D. H. drukken.
Hier volgt ze:
S, Zondag laatstleden was het voor den ï7aamusclten Broederbond van Brugge een hooggetij ; in de ruime zalen der eeuwenoude Stadshalle, die zoo treffend getuigen van Vlaanderens
grootheid, van Vlaanderens kunst- en vrijheidzin, vierden wij
den schitterenden uitslag des letterkundigen prijskamps door

onze Maatschappij uitgeschreven voor het bezingen van Hendrik
Cons ience, bekroonden wij plechtig de overwinnaars, de heeren
Ledeganck en Sevens, die beide met dichterlijken gloed, in
hart- en geestverrukkende tonen de nooit volprezen verdiensten,
den reuzenarbeid, het aanhoudende streven des vorsten der
Dietsche letteren hadden afgemaald.
II Moge Hendrik Conscience spoedig hersteld wezen ; moge
hij-nog zoo menigvuldige als gelukkige jaren over zijne grijze
haren zien voorbijgaan, moge hij de volledige zegepraal der
Vlaamsche zaak bijwonen. op Zoo sprak onze eerevoorzitter, en
deze wensch, ontvloeid uit het edel hart van den edelen van
Caloen de Basseghem, vond den geestdriftigsten weerklank in
de harten der honderden en honderden Vlamingen tot het feest
toegestroomd en on' twee jeugdige en talentvolle Vlaamsche
dichters glanzende lauweren te zien plukken, en om den grooten
Man te vereeren, die de gevierde held was van onzen wedstrijd.
,► Eilaas ! de laatste tonen van dit heuglijk feest waren
nauwelijks uitgedoofd en de klapdraad, aan wiet wij de uitdrukking van onzen innigsten wensch, den eenpariger kreet
van ons aller harten hadden toevertrouwd, bracht ons voor
antwoord op dien wensch, op dien vreugdekreet, de droeve,
cie treurige mare dat Hendrik Conscience, naar 't eeuwig
Vaderland was teruggekeerd ! Ja, de Dood had nog eens
willen tooien dat zijne wreede zeis noch verhevenheid van vernuft spaart, noch reinheid van geweten, noch edelmoedigheid
van gevoelen. Gestorven was hij, die, sedert eene halve eeuw,
de Vlaamsche zaak verpersoonlijkte ; dat brein, welk zulke
krachtige wonderen schiep, was nu ijskoud; ciat hart, welk zoo
warm klopte voor het schoone en voor het goede, ligt gebroken ; die hand, die zoo rusteloos wrocht voor het verlichten,
voor het veredelen van het Dietsche volk, is voor altijd verstijfd.
I► De wil des T-Iecren is volbracht. Ootmoediglijk buigen wij
het hoofd, maar grievend is de smart, die ons -hart doorboort,
bitter zijn de tranen, die aan onze oogen ontwellen. Geheel
Vlaanderenland weent met recht hij uwe ter aarde bestelling,
inzonderheid de Vlamingen van de Klauwaartsstad. Hendrik
Conscience, door uwen Leeuw vaam Vlaanderenn, hebt gij liet
gansche Vlaamsche volk, beter gezegd hebt gij de gansche
wereld ingewijd in het roemrijk verleden van het Venetië des
Noorden, van dat gemeenebest, dat weleer den scepter zwaaide
over het rijkste en tevens het vrijzinnigste oord van Euroop,
ingewijd in de doorluchtige jaarboeken der stad, die, in lang
verzwondene eeuwen een uitstekend middenpunt was van beschaving en verlichting, en wier glorievolle naam het jongste
woord was dat aan uwe stervende lippen ontrolde ! Door dit
uw onovertrefbaar meesterstuk zijn de koene helden van 5302,
zij, die den trots van den tergenden Gal, van den gekroonden
Munteschrooder op den Groeningherkouter verpletterden,
«wereldberoemd geworden en zal hun standbeeld weldra, in-het
bijzijn van gansch het Dietsche volk, voor onzen statigen, onzen
grijzen Hallereus oprijzen
'S En zulks niet genoeg ! Over vijftig jaren was, zoo de
dichter het beweende, Brugge slechts de schier onkenbare
schaduw van het grootsche Brugge van weleer, van het levensvolle Brugge der XIVe en XVe eeuwen. De drie lange eeuwen
vreemde heerschappij, welke op haar loodzwaar hadden gedrukt, de staatsorkanen, welke op haar erbarmelijk hadden
gewoed, de baren der Noorderzee, die haar eertijds de schatten
der heele wereld brachten en welke haar waren ontrouw gebleven, de kunsten en wetenschappen, die zij gebaard en met
zulke moederlijke liefde gekoesterd had en die, haar verlatende,
naar gelukkigere streken waren heengevlucht, o ! dit alles had
•
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niet alleen bronnen van hare stoffelijke welvaart uitgeput, maar
haar verbasterd, haar van den Vlaamschen aard, van de
Vlaamsche zeden geheel en al onthecht !
r Dank aan u, door alle uwe stamgenooten zoo waard beschreide Man, dank vooral aan uwen Leeuw van Vlaanderen,
is eindelijk de heldere dageraad van een nieuw, van een luisterrijk tijdstip aangebroken voor de bakermat van Breidel, van
Memlinc en van Simon Steven. Schudt met ongeduld het knellend juk af van uitheemsch gewaad, van ondietschen tooi en
smaak ; eiken dag groeit in haar midden de schaar der moedige,
der onverdrotene kampers voor eigen taal, voor eigen kunst, voor
eigen grootheid ; elke dag ziet een harer kinderen roemvolle
lauweren gaderen op het Vlaamsche kunstgebied ! Het hedendaagsche middenpunt dierVlaamsche kunst, de stad van Rubens
en Leys kan zulks getuigen. Voorwaar, indien de geniale bard
der Drie Zustersteden, hij, wiens gezegende gedachtenis tot bij
ons verste nageslacht innig gestrengeld blijven zal met de uwe,
Hendrik Conscience, en met de uwe, Jan-Frans Willems,
indien Karel Ledeganck, zeg ik, het Brugge van vandaag kon
aanschouwen, zou hij verrukt de lier aangrijpen en met blijde
tonen zingen van die maagd, die uit haren schijndood is opgestaan en in wier aderen een vernieuwd, een krachtig bloed
bruischt, dat een talrijk kroost voorspelt van zoo manhaftige
als geestrijke Vlaamsche strijders, een Epigonen ras der voorvaderen van 5302 overwaerdig.
w Hendrik Conscience, uwe vlekkelooze ziel geniete alreeds
de eeuwige vreugde bij Godes troon, uw stoffelijk overschot
ruste zacht in den schoot van dat Vaderland, dat gij zoo teder
hebt bemind en dat u zooveel dankbaarheid schuldig is. Wij,
Broederbonders, wij, Vlamingen van het aloude Leeuwennest,
van het hedendaagsch zoo beroemde Kerelsland, op dit plechtig
oogenblik, rond uw ons allen zoo duurbaar graf geschaard, wij
zweren hou en trouw te blijven aan de Vlaamsche zaak, wij
zweren onverpoosd voort te strijden met woord en daad, met
mond en pen voor onze duurbare taal, voor onze aangebedene
kunst. Hendrik Conscience, gij, dien wij allen als eenen vader
lief hadden, schrijver van den Leeuw en van de Kerels van
Vlaanderr n, vaarwel, vaarwel ! i►
Met die redevoering te doen heeft de geleerde professor eens
te meer bewezen dat hij een welsprekende redenaar is, en dat
zijn hert, even als zijn geest en taal, vlaamsch is.
wat een der reporters van de Gaz tle van
Gent overkomen is in het telegraafbureel van Elsene,

IEHIER

tegen Brussel, bij de verzending van een telegram
naar gemeld dagblad, over de lijkplechtigheid van H. Conscience :
a Wij laten hier het woord aan den reporter zelf:
S, Terwijl het lijk in de kerk van' Elsene was, spoedden wij
ons naar het dichtst bijgelegen telegraafbureel, om naar Gent
.de hoofdbijzonderheden der, begrafenis te telegrafeeren, ten
einde onze lezers het eerste nieuws te geven.
N Het bureel van het' gemeentehuis te Elsene werd ons aangewezen. Wij schreven ons telegram, reikten het den telegraafbediende over. x Oh, 't is vlaamsch ! as riep hij uit (in 't fransch
wel te verstaan). u Ik ken geen vlaamsch ! o
N — \\' elhoe, gij kent geen vlaamsch ? gij zult dus mijn
telegram niet kunnen overbrengen ? u
N — Als het leesbaar geschreven is, zal het wel gaan, « sprak
de bediende.
u — Lees eens mijn telegram, i, vroeg ik.
ti Hij las : ont-zak-lik (ontzagelijke was het eerste woord
mijner depeche). Gijn dat drie woorden?« vroeg mij de bediende.
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S, — ' t Is te sterk !n riep ik uit... a Men plaatst hier bedienden
die geen vlaamsch kennen ? a
u Mijnheer, N zegde nu de bediende, a ik verzoek u geene opmerkingen te maken... a
II — En ik verzoek u, mijnheer, mij te zeggen of gij ja of
neen mijn telegram kunt verzenden ; de tijd gaat voorbij : de
Gazette van Gent verschijnt ten 2 ure en het is reeds 1 2 ure...
Gij zult mij in de onmogelijkheid stellen mijne lezers het nieuws
te geven dat zij van ons verwachten... De kosten die wij maken
zullen vruchteloos zijn. n
N De bediende hernam : u Indien uw telegram leesbaar geschreven ware, zou ik het kunnen verzenden. N
tl — Is het niet leesbaar ? is
is—Neen! .. n
i► M. Sijthoff, uitgever van hollandsche dagbladen en zijn
zoon stonden .naast mij, ook bezig met een telegram te schrijven.
Zij hoorden mijne woordenwisseling met de bedienden en ik
verzocht M. Sijthoff eens te oordeelen of mijn telegram niet
leesbaar geschreven was. M. Sijthoff nam het en las het glad
weg zonder eenige aarzeling.
w Geachte lezers, ik bid u te gelooven dat iedereen die maar
vlaamsch kent, mijn telegram zal lezen; het is duidelijk, met
groote, kloeke letters geschreven, en die er aan twijfelen zou,
mag het op ons bureel komen zien.
a Nu gaf M. Sijthoff, zoon, zijn telegram aan den bediende
over.
a De bediende sprak : x Het eerste woord is, àbriek, niet
waar? u Het zou om te lachen geweest zijn, indien het niet van

aard ware om onze diepe verontweerdiging te wekken. Het
eerste woord waarvan de bediende fabriek had gemaakt, was
talrijk. Indien wij hem hadden laten begaan, wie weet of de
bediende van het telegraafbureel van Elsene naar Holland niet
zou getelegrafieerd hebben dat al dc fabrieken van Brussel
waren afgebrand op den begrafenisdag van Conscience!
,S Ik kan geen vlaamsch, het is
mijn schuld niet, is herhaalde
de bediende, #, overigens is het hier een bureel van de gemeente
Elsene. i
o Hoe hij zich daarmede trachtte te verontschuldigen, begrepen wij niet.

i Er stond ons niets anders te doen dan een rijtuig te nemen
en ons naar de Limburgstatie te laten voeren.
is Daar troffen wij . gelukkig eenen bediende aan die onze
taal kende. en ons telegram kon nog in tijds te Gent toekomen,
om in de Gazette van Gent opgenomen te worden.
a Moeten wij daar bemerkingen bijvoegen ? Neen, niet waar,
het feit is schreeuwend genoeg : een Vlaming kan dus in het
hert van zijn eigen land, in zijne taal geen telegram verzenden.
is Wij bepalen ons hierop de ernstige aandacht des ministers
van openbare werken te roepen. M. Sijthoff, een der bijzonderste mannen van de noordnederlandsche pers, stond verbaasd
over het feit waarvan hij getuige was geweest. Zal de wijze
waarop men in België de taalrechten der Vlamingen miskent,
de verstomming van den vreemde mogen blijven teweeg brengen?i,
IJN lezers kennen de poorte van den Gapaard in de
Noordzandstraat. Gebouwd onitrent i66o, en versierd
met schoon platte beeldwerk, voorstellende het bronvers werk, was die poortgevel deerlijk geschonden geweest
over lange jaren. M. Vander Ghote-Vande Velde komt nu ter
gelegenheid van 't maken eener kamer met twee vensters langs
strate boven de poorte, de bekrooning met karteelen voor de bakgote doen hermetsen ; 't gene nu aan dien poortgevel een bevallig
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uitzicht geeft. 't Is te hopen dat M. Vander Ghote nog verder
zal gaan. Het zou mij verwonderen moest dit werk niet geschied
zijn onder de ingeving van M. Vander Ghote u engijnmeester u+
zoo men eertijds zei, en leerling van M. Helleputte, ter Iloogschole van Leuven.
Het bouwwerk der nieuwe kapelle van 't Collegie St-Louis
wordt ook. onder 't bestier van • den zelfden Heer engijnmeester
dapper voortgezet.
M. Ad. De Wolf, apotheker, zal, hoop ik, den gevel van
zijn huis, aan Sint-Salvatorskerkhof en de Zuidzandstraat, doen
schilderen in steentjes. 't Is al dat men doen kan met een
gevelbouw die zoo deerlijk geschonden is als deze hier. Maar
't ware jammer hem toch geen uitzicht te geven naar de oude
ktinst. Ik hoore dat hij op den tippel van den gevel een windwijzer zal zetten, waarop hij den naam dien het huis reeds droeg
over bij de drie-honderd jaar doet schilderen nn den cleynen
tems is, dat is het kleen zeefde. Zou dit huis van den apotheker
De `Wulf wel gebouwd zijn door een drogist of kruidenier?
Op den anderen hoek van Sint-Salvators kerkhof doet M.
Gooris het huis dat bevond is door den Heer Vogels in zijn
steen en brijken herschilderen. Gebouwd in 1673, is het merkweerdig om zijn uitstekend rustijkwerk en zijn zeven platte
beeldwerken die de houfdzonden verbeelden.
't Is jammer dat Madame Vander Meersch-Vander Hofstadt
haar huis, dat daar rechtover staat, een der schoone groote
gevels der Steenstraat, dat van 1570 is, of daaromtrent, ook
alzoo niet en heeft doen versieren ; aangezien toch, naar men
zegt, de herstelling in rauwgekapten baksteen onmogelijk was.
Ik en kan niet laten mij te verzetten tegen 't wegsmijten van
een nogtans onbeduidenden gevel in de Zuidzandstraat, die
vervangen is door een geplaasterde, effen, gekroonlijste voorhoofd, al zoo plat en plaasterachtig als het groot is ; 't en zij
dat er een gebeeldhouwd versiersel op te zien is, weerdig van
uitgeteekend te worden door al de vreemdelingen die in stad
komen, tot eeuwige gedachtenis dat dit puikstuk van bouwkunde gezet wierd in 1883 en dat het daar staat, dank aan den
kunstsmaak van dezen wier naamletters erop te lezen zijn.
K hebbe meermaals geklaagd, en velen met mij dat

ERLEDEN weke, Zaterdag, in onzen gemeente-Raad,

ter gelegenheid van den voorstel Conscience's naam
aan een onzer straten te geven, hebben al de leden, de
Heeren Burgemeester, Fonteyne, Cauwe, Van Ockerhout, Van
Steenkiste, Vanden Abeele in 't Vlaamsch gesproken. Begint
men nu overtuigd te zijn dat men te Brugge de gemeente kan
bestieren in 't vlaamsch? Vooruit dan, Heeren van de Wet,
en tracht snaar. allichte altemale goede Vlamingen te worden.
Wegens de zaak zelf zal ik te naaste weke drukken 't gene
waartoe ik nu geen plaats hebbe.
AD. D.

WAAR 'T V.LIEGE\T WILT.

In R. D. HH., laatsten nummer, bl. 337 haalt
onze taalgeleerde J. Winkler, onder andere,
dit opschrift aan:

Hi r Iris liet herberd
en beschouwt het alsof herberg hier onzijdig;
gebruikt ware : maar liet, dat voorgaat, behoort
bij herberg niet. Dit opschrift is duist hetzelfde
als Het is (hier lierbesg. Dus zegt men ook : Hier

is het winkel of Het is hier winkel; vandagc is
het Zomer of 't is vandage zomer. Herberg is
vrouwelijk overal : hier is liet Gene herberg, ici
c'cst linze aztbergc.

Zelfde bl. 337, e kolom : Roetkis, d. is. Roetkeers, holl. Roetkaars, clurudelle (d.e snif).

men de gebouwen der Halle liet vervallen. Met een
waar genoegen hebben de vrienden der kunst gezien
dat men den achterkant, langs Oudenburg hersteld. Voor zooveel als het thans mogelijk is te oordeelen zal dit werk goed
gedaan zijn. Men zou behooren zoohaast mogelijk, gansch het
gebouw in goeden staat te zetten en het tot ?ijn oorspronkelijken
stijl te brengen.
E Provincie \Vest-Vlaanderen geeft 3.349 fr. op drie

jaardiensten te verdeelen, tot de herstelling van
Gruuthuse. In geheime zitting van i8 Augusti, heeft
onze gemeente-Raad M. A. Calloigne als aanbesteder aanveerd
voor de herstelling van de gevels van dit gebouw langs de
Reie. Zijn bestek klimt tot 10.94o frank.
P denzelfden dag heeft de gemeente-Raad het bestek

aanveerd voor de meubels van de nieuwe Stads-Academie van schoone kunsten, en het programma der
leergangen aangenomen. De inschrijving van leerlingen geschiedt ten stadhuize, tot 3o dezer maand.
AANDAG heeft Brugge de primussen ingehaald die

overwonnen hebben in den strijd voor den Prijs van
Roomen in de schilderkunst, de Heeren Verbrugghe,
Van Acker en Van Stryedonck. Vele maatschappij'n, waaronder het Davids gingen in den stoet.

*** In het nieuw ir.aziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Groeningher'elt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eerre goede, gewaarborgde piano vil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
**,, Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**„ Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

g>ct 6fab S¢CfCE3TjttE alle aEerbage. £e uííge8er woont in be
(%)aríaj'traat, 2 , te Isrugge. Oríte, op Soorflanb te BeEaCert : Soor
Zefgcnfanb 5 frank; 800c óuíteneanben ben pofípríjó er8íj. (den
kan ínfetcíjSett 8í1 af be Iboftmeefter6 'a Panbe.
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FEESTVERGADERING
op Zondag, 7
October, voor
de leden van
de Brugsche
Afdeelingvan
het Davidsfou ds en hunne huisgezinnen, 's avonds
ten zessen, in
de groote zaal van de P'ar-ijssche Hallo.
z . Bekroond Quatuor voor

viole, alto, cello
en klawier door de Heeren Queeckers,

Versailles, De Post en Van Kersschaever

LACHNER.

2. Fcintazij, gedicht van Dr Eug. Van Oye,
te zingen Gloor Al. Braet-L)e Jong he

IT. WAELP T.

3. a. Gondelierlied
b. Serenade.

11I. Moozy..

•

up de cello te spelen door M. De Post.

4. Serenade, gedicht van E. I•., te zingen
door M. Braet-1)e Jonghe.

.

.

G. HLBERTi.

5. Trio voor viole, cello en klawier, te spelen
door cle Heeren Queeckers, De Post en
Van Kersschaever : a. andante, b. slotstuk .

. DELSSOHN.
lIEN

Voordracht over christene en nationale kunst,
door den Heer G. Helleputte, Hoogleeraar ter
Universiteit van Leuven.
Het programma dat rondgezonden is moet getoogd worden aan den ingang, en is geldig voor
een lid met zijn huisgezin.
Deuren open ten 5 1 ;'2.

on ao na Ctnvcn.

1)AGILLAPPER.

met de feeste van den Roozenkrans, en ter gelegenheid der bijzondere plechtigheden, ingericht binst
de maand october door Paus Leo XIII, wil ik
zi at schrijven van den Roozenkrans.
Maar eerst van den Lees gegroet.
Mabillon, in zijn voorrede tot de vijfde eeuwe
van 't Order van sint Benedict, I, no i 18 en volgende, leert van de engelsche groetenis omtrent
als volgt:
De I'i ecs d cgroet bestaat. uit drie deelen. De
twee eerste bestaan uit de woorden van den
Aartsengel Gabriël en van sinte Elisabeth, die
in sint Lukas overgeschreven zijn. Het derde is
een gebed waarin de geloovigen de voorsprake
van Maria, bijzonderlijk in de ure der dood afsmeeken. Beide eerste deelen zijn dus zeer oud;
het derde is van later date. De l Vices geroet,
ANDAGE,
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tot aan de vrucht n rc's l icluza,ns, schijnt sint
Gregoris den groote ingebracht of aanveerd te
zijn, want hij stelde hem aan 't offertorium in de
misse van den vierden zondag in den Advent.
Hij staat ook, zegt Mabillon, .in de Liturgie van
sint Jacob en in andere, die uitgegeven zijn:
maar in deze tvierd het door latere schrijvers bijgevoegd. Sint Pieter Canisius haalt een geheele
reek teksten van oude vaders aan, die de woorden
des Engels als gebed aanbevelen. Leest de beata
Maria, hoofdstuk X en volgende. Den IVecsgcgroet leest neen op zijn geheele, in 't leven van
sint Ildephons, bisschop van Toledo, dat voór
de jaren zoo gekend was. Toch, wierd de Wees
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gegroet bij de geloovigen slechts met de jaren
in algemeen gebruik. De oude statuten,
die voorenschrijven wat de christenen moeten
weten en leeren, spreken enkel van 't Spnbolum
en van den Onze Vader. In de sermoenen van
sint Elooi vindt men : u Bidt met geloof en godvruchtigheid het Symbolum en het gebed . des
Heeren. n De heilige B&da schreef omtrent! de
zelfde woorden in zijn brief aan Egbert. Twee
bisschoppen van Orleans in de jaren 800 en 900
insgelijks. Paus sint Leo IV zegt : u Let op niet
na te laten aan uwe parochianen het Symbolum
der apostelen en 't gebed des Heeren.te leeren. n
Ratherius, bisschop van Verona, herhaalt die
woorden in zijn Synodica. Een engelsche kerkvergadering van Clovenshof, de kerkvergade-.
ring van Maintz, in Duitschland, in 813, en
andere, spreken in gelijker voege. De kerkeboek
van Hemma, vrouwe van koning Lotharis van
Vrankrijk, dien Mabillon gelezen heeft, bevat
het Symbolur en het gebed des H eeren op hun
geheel, zonder den PVees gegroet. Zoo ook in 't
psalterium van Notker den Stamelaar, in duitsche taal overgezet. Beda vertaaldi ook die beide
gebeden in 't -engelsch, maar de engelsche groetenis niet. De zelfde heilige schrijver zegt dat de
ongeleerde .lieden beide in hun taal van buiten
moeten weten, en in de kerke zingen. De engelsche groetenis en staat ook niet vermeld noch in
de Regels der Tempeliers, noch der Carmers,
noch der Franciscanen, noch in 't Testament van
sint Franciscus. Guigo, in zijn statuten, schrijft
drie honderd maal .'t gebed des Heeren vooren,
over eiken overledenen ; maar hij en spreekt van
de Engelsche groetenis niet.
De eerste die den Drees gcg roet als gebed aan
't volk voorenstelt, is sint Pieter Damiaan, die
geboren wierd omtrent 988 en stierf 'in 1072. Hij
schrijft namentlijk van een klerk die dagelijks'
bad tot en met de woorden onder alle vrouwenti.
Bij de religieuzen van Cistercen, die altijd eene
groote devotie tot Maria hadden, plachten de
leekebroeders de groetenis te bidden ; dat weten
wi] uit het Exordium li'Tagrnunz. Maar was die
Groe.tenis juist deze die wij nu hebben, of was
het enkel het invitatorium van de Metten, A ave
Maria g ratia pleng, Dominus tecum, gelijk men
in 't kleen officie der Heilige Maagd las en zong
reeds in dien tijd ? 't Is genoeg en zoovele dat
de llromasticon, boek der gebruiken van Cistercen,. die geschreven wierd omtrent den zelfden
tijd als het Exordium, zegt dat men na Completen 't kruis maakt, Amen antwoordt, daarna
100o

.
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Onze Vader en Credo. Rainout, een monik van
den tijd van sint Bernardus, zegt. Herbertus,
had de gewente de engelsche groetenis te bidden. Maar 't is slechts in de verzameling der
regels in de jaren 1200 gemaakt, dat men voor
de eerste maal leest
Geen een leekebroeder en
mag een boek hebben, noch iets anders leeren
dan Pater poster en Credo in Deum, Miserere
mei Deus en Ave Maria.
Odo, die bisschop van Parijs wierd in i i6, is
van de eerste die den wensch uitdrukt dat de
priesters de geloovigen -zouden aanwakkeren om
het gebed des Heeren te leeren, alsook den
Credo in Deum en de n groetenis van de heilige
Maagd, a Het zelfde wordt aan de Dekens van
't bisdom van Roanen aanbevolen, in de zelfde
bewoording, in 't jaar 1246. Van dan af was de
Wees gegroet, als een wettig gebed overal.
Paus Johannes XXII, 1 316-1334, schonk aflaten aan deze die hem drie maal zouden bidden,
als de klokke klipt 's avonds. De kerkvergadering van Sens, 1346, beveelt « te houden aan de
ordonnancie door dien Paus ingesteld, van drie
Wees gegroet's te bidden, bij 't hooren van de
avondklokke, in welke ordonnantie zeker aflaat
toegestaan is «, enz. De zelfde kerkvergadering
voegt er dertig dagen bij uit eigen macht, en de
suffraganen twintig voor dezen die alsdan den
Onze Vader en den Wees gegroet zullen bidden
voorkerk,koning, koninklij ke familieen'skoningrijks welvaart. Naderhand wierd het zelfde gebruik ingebracht 's nuchtens en 's noens. Van
dan af vindt men regelmatig den Wees gegroet.
Maar, was de Wees gegroet alsdan reeds gelijk
wij hem nu hebben ? Urbaan IV, 1261-1264, voegde
na de woorden de vrucht u vvs liclïaa,ns den naam
_7esus Christus en Amen. Een reguliere kanonik
van Windesheim had de gewente die woorden te
zeggen, erbij voegende : qui est á loriosics Duits
benedictus in saecula. Het laatste deel Heilige
Maria enz. en • staat in de gebedenboeken niet,
noch geschrevene noch gedrukte, voor het jaar
1500. In deze die Simon Vostre drukte te Parijs,
in 1493, eindigt de Wees geroet met _7esiis,
amen. Zoo ook in den uitleg van dit gebed, gedrukt bij Johan Lambert, 1494. Maar in den Bre.
vier der. Kartuizers gedrukt bij . Dielman Kerver,
152.1, staat er tot en met : voor ons, arme zondaars, amen. Insgelijks in de uurgebeden van de
zelfde religieuzen gedrukt bij leervers weduwe,
in 1551. Eindelijk in den Brevier van de Franciscanen, bij Dielman Kerver gedrukt in 1525
staat er bijgevoegd nu en in tic.• uur der dood,
: N

-
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amen. Dit einde staat ook in den brevier van de
slavenafkoopers te Parijs gedrukt in 1514. In
verscheidene breviers nogtans tot aan sint- Pi as V
en vindt men die laatste woorden niet.
`. De Brevier van Sint-Donaas te Brugge, gedrukt te Parijs, in 1520, geeft slechts het begin
van den Wees gegroet, en hij stelt het aan de
kleene uurkens van het officie der Heilige Maagd,
aldus : u A ve, Maria, gratia pleraa, Dominus
tecutin .

Dat liet derde deel van 'den hedendaagschen
Wees gegroct alsdan nog niet algemeen gebeden

wierd, staat vast uit de getuigenis van Erasmus.
Erasmus 'verhaalt dat het de gewente wierd
in zijn tijd, den Wees gegroet te zeggen in de
sermoenen, na de inleiding. Hij komt daar
tegen op. Dat en is van zijn schoonste niet; maar
Erasmus had zulke gedachten, die niet verre en
waren van deze van sommige Protestanten. Hij
wilde dat men daar den heiligen Geest zou aanroepen hebben of den heilige van wien men
prak. En, zegt hij, mijn reden daarvan is dat
men wel Maria groet . met de woorden van den
Engel en van Elisabeth, maar dat men haar niets
eni vraagt. Dat is een teeken dat men alsdan nog
het derde deel van den Wees gegroet u Heilige
Maria, enz., waarin men vele vraagt, niet bij
en voegde, toch niet overal.
De Roozenkrans bestaat uit t 5 Onze Vader
en i 5o 1Vees gegroet. Men is verre van eens te
zijn wie den Roozenkrans ingebracht heeft. Sommigen houden voor sint Benedict, anderen voor
den heiligen Beda, nog andere voor een eremijt
Petrus geheeten, meer nog voor sint Dominicus.
Wat de twee eerste aangaat, dat valt, ingezien
de geschiedenis van den Wees gegroet. Dat men
bij de Engelschen oudtijds Bede zei en misschien
nog zegt tegen den Roozenkrans, bewijst, voor
die de Saksensche talen kent, hoegenaamd niet
dat Beda die wijze van bidden en zijn # bede o te
doen inbracht. Ook verliest Mabillon zijn tijd als
hij een anderen uitleg van dien name zoekt, en
geheele hoopen geleerdheid . aanbrengt om tot
een voldoende uitlegging te komen. Immers
de krans alsan samengesteld uit zooveel keeren
den Onze Vader en zooveel keeren den Wees
gegroet en kon toch maar opkomen als de Wees
gegroet zelf in zwang was-.
'k Wete wel dat de getelde gebeden van overouds in gebruik waren. Sint Paulus, de eremijt,
bad dagelijks drie honderd gebeden, die hij telde
op keitjes die hij in zijn schoot lei. Wilhelm van
Malmesbury spreekt van de stichtster des kloost'

.
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ters van Conventry die een perelsnoer had waarop zij bad, en bij haar overlijden deed hangen
over den hals van een Onze Vrouwenbeeld. Dit
feit behoort tot omtrent het jaar io5o. Maar bad
zij daar Wees gegroet's op? Dit behoort men in
twijfel te stellen, om niet meer te zeggen.
In de geschiedenis der herstelling van de abdie
. van Sint-Maartens te Doornik, spreekt abt Heriman van een eremijt in 't bosch van Brokcheroy
die een visioen had. Hij zag namentlijk dat Diederijk van Avesnes voor het oordeel God geroepen was, omdat hij in den oorlog tegen Boudewijn van Bergen de kloosters van Sinte-Waltrudis
te Bergen en van Sinte-Aldegonde te Mabuizen
in brand had gesteken. Maar dat Onze -Lieve
Vrouwe ten beste sprak, omdat Ada, zijn vrouwe,
de engelsche groetenis zestig maal daags bad,
twintig maal nederliggend op den grond, twintig
maal knielend en twintig maal staande, 't zij in
de kerk, 't zij in haar kamer, 't zij in eene afgezonderde plaats, aldus : Wees gegroet, Maria,

vol van gratie, de Heer is met u, gebenedijd zit
gij onder alle vrouwen, en gebenedijd de vrucht
uw's licliaams. Hij voegt erbij dat dit zulk een
groot gerucht maakte, dat Goswijn, die aan zijn
oom Diederijk opvolgde, ook alzoo bad, en dit
gebed aan zijn soldaten leerde.
Ik houde dat dit het begin is van den Roozenhoed, en dat deze opklimt tot het begin der
jaren i ioo.
Wat den Roozenkrans in zijn hedendaagschen
vorm van 15 tientjes aangaat, daar en wordt van
hem niet gesproken in de echte geschiedenis van
sint Dominicus; en de eerste die van deze wijze
van bidden spreekt, is Thomas van Cantimpré,
die van het order van sint Dominicus was, en er
verscheide maal van spreekt ook, maar den insteller niet en noemt.
. Slechts in de XVe eeuw begint men sint Dominicus aan te geven als insteller van den Roozenkrans.
Het is dan moeilijk over die zake een oordeel
te uiten dat gesteund weze op de echte bronnen
der geschiedenis. Maar hedendaags wordt sint
Dominicus algemeen aanveerd als de insteller
van die devotie. 't Is toch genoeg en zoovele dat
het Broederschap van den Roozenkrans in 1475
in de Hoogschool van Keulen ingericht of heringericht wierd door de Paters Predikeeren die er
doceerden. Dat staat in de Chronicon Santas
Agnetis, bladzijde g6, geschreven door Thomas
van Kempen, die bijvoegt dat de Predikeeren te
Keulen dit godvruchtig broederschap ingericht
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a of beter hersteld, u zegt hij, u hebben, om dies
wille dat die devotie, naar men leest, door sint
Dominicus gepredikt wierd, al verviel zij naderhand in ongebruik en vergetenheid. u Aldus
Thomas van Kempen, en met zijn woord mag
ik wel sluiten. AD. D.

HET NOORDSCH VENETIE.
HE A
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rchitect, een vermaard kunstblad

van Londen, drukte over veertien dagen den volgenden artikel ter gelegenheid van mijn-Brugesen troisjozurs. Ik drukke
hem over aleenlijk tot bewijs van 't groot gedacht dat de Engelsche kunstliefhebbers van
onze stad hebben.
De schrijver van den artikel is veel te goed te
mijnen opzichte. Hij denkt dat ik ben 't gene ik
wel zou willen zijn of worden : maar zijn genegenheid voor Brugge doet hem somtijds wat veel
lof schrijven van dezen die de stad tracht te
leeren kennen.
Hij weze bedankt om zijn goed inzicht.
Hier volgt nu zijn artikel:

De oude vlaamsche stad Brugge meent, en
met recht, op den name van n Noordsch Venetië, u aansprake te mogen maken. Hare menigvuldige waterstroomen en ontelbare bruggen
geven haar tot op den dag van heden Benige
gelijkenis met de bekoorlijke koningin der Adriatische zee ; gelijkenis die nog treffender- zijn
moest waneer hare nu verlatene waterstroomen
niet de schepen aller natiën vervuld lagen, hare
nu verwoeste kaaien met balen waren uit de
vier wereldshocken opgehoopt, en hare nu
ledige straten wemelden van het gewoel eens
handels, die over den geheelen aardbol uitstrekte. Genoeg nogtans heeft zij van haren ouden
roem behouden, vooral wat hare burgerlijke
huisbouwkunde aangaat, om te bewijzen dat de
schrijver van den boek n Bruges en trois jours,
niet uit ij-dele praalzucht handelde, waneer hij
de stad, die hij zoo wel kent en bemint, met
den liefelijken naam van u Noordsch Venetië uu
doopte.
Onze schrijver is-een zeer geschikte en tevens
vermakelijke. gezel-voor-dezen, die zouden bet'
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goest zijn in de straten der oude vlaamsche stad
eene wandeling te doen. Hij is een plaatselijke
oudheidskundige, geschiedschrijver van name,
en opsteller van een plaatselijk blad, u Rond den
Heerd, vv dat in zake van legenden geschiedenis,
oudheidskunde en landstale, veel merkweerdigs
oplevert. De E. H. Duclos is dus j uist de man
om iemand in het net der over de twee honderd
brugsche straten rond te leiden. En in dit groot
getal straten, en is er geen eenti, wij durven het
zeggen, waarin niet iets of wat bijzonders te zien
is, voor den reiziger die er op geschiedenis of schilderachtigheid op uit is. Iemand die bouwkunde
studeeren wil in de straten van Brugge, zal hem
ruimschoots beloond vinden voor den lastigen
gang over hun oneffen en vermoeiend plaveisel.
Om een voorbeeld te geven der bouwkundige
belangrijkheid, welke deze straten opleveren,
wil ik hier aanstippen dat ik laatst, in eene dezer,
drie jongelingen aantrof, in een groepje staande,
rugge tegen rugge in het midden der kalsie, lijk
schermutselaars die hen bereiden om Benen aanval van ruiterij op te vangen. Ieder van hen was
gewapend, niet met geweer en bajonnet, maar
met potlood en papier, waarop hij om ter neerstigst bouwkundige notas nam.
En Brugge is rijke voor zulke studiën. Geene
stad, wij mogen het zeggen, heeft gedurende de
laatste drie-honderd jaren beter haren burgerlijken huisbouwtrant bewaard. Men vindt er
zelfs nog twee stalen van houten huizen uit de
zestiende eeuwe herkomstig, alhoewel al zulke
huizen reeds in 1634, op bevel, moesten afgebroken worden. Nogtans de verscheidenheid 'in den
burgerlijken huisbouwtrant te Brugge, is niet
het eenigste kenmerk dezer stad. #► De kunst
des bouwens, zoo zegt de E. H. Duclos, bereikte te Brugge in de middeneeuwen, eenen
elders onbekenden rijkdom. In 148o nam zij
voor goed hare eigene kenmerken aan, die wij
in alle huiselijke gebouwen wel tot omtrent 1640
wedervinden: Ten anderen, wijze wetsbepalingen
hielden er de hand aan om de kunstoverleveringen
te bewaren. Het is alzoo dat de nietsenaars te
Brugge, volgens de keure hunner gilde, niet als
bazen kosten aangenomen worden, 't en ware zij
zeker teekeningen inleverden, en twee werken
uitwrochten door voorzeide keure bepaald. 't Is
waarschi j nelik aan deze wijze verordeningen te
danken dat eertijds deze schoont; schouwen, tot
sieraad onzer huizen gemaakt wierden, waarvan
wij tegenwoordig merkweerdige voorbeelden in
sommige bijzondere woningen nu nog vinden.
t'
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En de E. H. Duclos gaat voort met de bijzondere kenmerken van den Brugschen bouwtrant
aan te duiden, ter loops bemerkende hoe deze
den invloed der •' Renaissance uf niet gevoelde
tot aan het tweede tiental jaren der zeventiende
eeuwe, alhoewel het meerendeel der kerken, wat
hun binnenste aangaat, reeds vroeger aan de
slechte gouste van dat tijdstip ten prijze gegeven
waren. Dit is waarschijnelijk hieraan te wijten
dat, nadat de beeldstormers der zestiende eeuwe
het meestendeel der vlaamsche kerken verwoest
hadden, als deze nu tot den godsdienst heropend wierden, degenen die met de herstellingen
belast waren niets beter meenden te kunnen
doen als ze te over plaasteren om ze een Grieksch
of Romeinsch uitzicht te geven. Hoe veel schoonheid en ware kunst er door deze ruwe en haastige behandelingverdoken wierd, komt nog dagelijks tot het licht, ter gelegenheid van behendige
herstellingswerken. In Onze Vrouwe vond men
onder zes of zeven duimen plaaster, eene zeer
keurige muurschildering, fijn gesnedene gedenksteenen, en eenige schoonbewrochte zuilen en
bogen. In Sint-Jacobs vond men onder plaaster
eene rijke zoldering in eikenhout. Zoo in Sint-Gillis en ter Potterie bracht het wegschrepen van veel
karrevoeren plaaster eene mijne van verdokene
schoonheid te voorschijn. Wie weet of wij het
Wandalismus dezer plaastermakers geenen - dank
schuldig zijn, mits zij zoo doende menig stuk
voor onze bewondering bewaarden, die de tijd
zelve misschien toch zou vernietigd hebben, en
ons dus een merkweerdig getal u palimpsesten u
overleverden.
Een zeker getal oude huizen der stad zijn
nieuwelings hersteld geworden en ontdaan van
de zware kroonlijsten en kalkbepleisteringen
onder welke de slechte fransche gouste van de
eerste jaren. der eeuw zoo menig roodgebrijkt
geveltje verdoken hadt. Hier moet bemerkt worden dat de meeste gebouwen in Brugge uit kleine
brijken bestaan,- mits steen zeer zeldzaam is, en
het land, voor vele mijlen in het ronde, eene
zandige vlakte vormt. Het meeste steen dat in
Brugge gebruikt wierd, is uit de groeven van
Henegau herkomstig. De Hoofdkerk en andere
kerken, ook het belfroot zijn bijkan geheel
in brijken.
Men moet, het - Brugsche volk tot eere, vermelden hetgeen zij deden en nog doen om aan
hunne stad hare oude schilderachtigheid te bewaren. De nieuwe gebouwen zijn in 't algemeene
in overeenkomste met den trant der oudere. De
-
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nieuwe normaalschole, een groot en uitgestrekt
gebouw, is, naar ons dunken, een waar meesterstuk van brugschen bouwtrant, en zal iemand, die
in zulke zaken belang stelt, wel over de moeite
eens bezoeks beloonen. Zij is in den trant der
zestiende eeuw, en is opgebouwd volgens de teekeningen van M. L. Delacenserie, 's stads bouwmeester, op eenen grond die voormaals aan de
Sint-Jooris-schuttersgilde toebehoorde. Een ge-welfde trap en een torre van voorig tijdstip zijn in
de nieuwe gebouwen ingelijfd. Het metselwerk
der veisters in de slaapzalen is misschien wat al
te zwaar en te versierd. M. Delacenserie te zamen
met M. R. Buyck heeft aan het landsbestier plans
in den zelfden trant ingeleverd, voor den heropbouw van den oostkant der markt van Brugge. Een
vrouwenklooster dichte bij de poorte van 't Beggijnhof, eene zaal of Halle voor godsdienstige
vergaderingen, een weinig rechts uit den weg
gelegen als de reiziger de statie verlaat om de
stad in te gaan, zijn beide nieuwe gebouwen die
weerd om zien zijn. Wij zouden van het nieuwe
statiegebouw moeten spreken, ook van eene
nieuwe kerk, die de Jesuiten oprichten, doch
zonder deze twee laatsten veel te bewonderen.
Nogtans't is tot de andere praalgebouwen, welke
al door den E. H. Duclos zeer nauwkeurig beschreven zijn, dat de reiziger liefst zal zijne
aandacht keeren. De boek is daarenboven met
platen, volgens kundige teekeningen, versierd,
welke tot nuttige gedenkenissen strekken aan
de merkweerdigste gebouwen der stad.
De Eerw. H. Duclos bespreekt, nog al in 't
lange, de maniere van de gevels der bijzondere
woningen in Brugge te herstellen. De moeielijkheid daarvan spruit meestal uit deze oorzake dat
het niet genoeg en is de brijken af te schrepen
en het steen bloot te leggen; want dikwijls hebben
de tijd en slechter vijanden, zoo wel steen als
brijken deerlijk beschadigd. In zulke gevallen
zijn vele huizen in olie geschilderd geworden, op
manier om het metselwerk in roode brijken te
verbeelden. Alhoewel zulke behandeling niet
geheel en al in den regel is, kan men toch niet
loochenen dat zij aan de schilderachtigheid
der straten iets bijbrengt.
Men weet in 't algemeene niet hoeveel bouwkundige belangrijkheden er in de dorpen rond
Brugge te vinden zijn. Om naar deze te gaan
moet men vooreerst door de oude poorten der
stad zeer merkweerdige voorbeelden der middeneeuwsche krijgsbouwkunde. Wij hopen
dat het plaatselijk bestier niet zal toestemmen,
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dat ze omverregeworpen worden, zoo als het
deed met de liefelijke windmolens, die sedert onheugelijke tijden op de brugsche vesten stonden.
Te Lisseweghe, een dorp middenweg tusschen
Brugge en de zee, op de linie die het voorengestelde zeekanaal zou moeten volgen, vindt
men eene schoone kerk, met eenen sterken vierkanten torre in brijken, een schoon voorbeeld
zulker torren, die nog al langs den vlaamschen
zeekant gevonden worden. Niet verre van hier
stond de abdie van !n Ter Doest, .' waarvan nog
aleenlijk eene oude graanschuur overblijft, rustende op eene dobbele reke eekene pijlaren en
gebouwd in 1280. Te Damme, in 't noorden van
Brugge, is een klein doch zeer schoon stadhuis
der vijftiende eeuw. In de nabijheid te Vive-Capelle, zijn er kerke, scholen, pastorie en woningen,
alle tref olijke voorbeelden der hedendaagsche
Belgische gothijke bouwkunde, volgens teekeTningen van den edelen Heer Baron Bethune,
van Gent.
Om onze wandeling te eindigen, waarmede
wij, zonder het willen, tot zelfs buiten de brugsche palen gerocht zijn, zoo willen wij aan
allen die tijd en geld hebben, en nog Brugge
niet gezien hebben, aanraden deze stad te bezoeken. Jonge bouwkundigen zullen er vele
vinden in zake van belangrijkheid en nuttige gedachten. De eerste dagen van October zijn zeer
dikwijls voor zulke reis een goed tijdstip, want
lichte regenvlagen komen nu en dan het zandig
stof natten, waarmede de reiziger in den vroegen
zomer belastigd wordt. Eindelijk de Eerw. Heer
Duclos' boek zal tot eene aangename gedachtenis strekken van het bezoek der oude vlaamsche
stad.
( Tlie A rclritect.)

BREIDELSTRAAT. CONTSCIENCE......

ons eens kouten, Lezers van R.
D. H. Misschien zal er uit onze koutenancie ' wel entwat kunnen komen.
Eenige dagen geleden zond mij een vriend
een uitknipsel uit de Chronique van Brussel, dat
luidt als volgt:
Men zal ons niet betichten van buiten mate
de zotte trekken en de grillen der Flaminganten
te streelen.
u Wij gaan nogtans protesteeren, op onze
beurt., in den naam der ware nationaliteit (?), der
AAT

M
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ware vlaamsche taal, deze die de taal niet en is
van langs de kaaie.
In den Aloniteur die Commerce, van 12 Augusti, lezen wij een afschrift van een deurwaardersactie, geregistreerd, waar men de thuiswij zing geeft van iemand die te Brugge woont, rite
'S

Breydel.
Men heet die straat in 't fransch rite de la
Bride. Dat is ongerijmd, dat is gek. Omdat,
tijdens den franschen inval, eenige fransquillons
de flaminganten der Franschen -- Breidel
vertaald hebben door Bride, omdat zij niet en
wisten, of niet en Wilden weten dat dit een menschennaam was, zullen wij dan voort aan den
grooten brugschen gemeenteheld een naam van
peerdetuig geven?
n Neen, niet waar? en daar de flamingantsche
vertalers niet protesteeren, we protesteeren wij,
en vragen dat men van de straatplate den belachelijken naam van race de la Bride wegneme,
om er weder den naam van Breidel op te zetten. ii
Tot hier de Chronique.
Dat is ongerijmd, zegt ze ; dat is gek.
En wat gek is, naar ons oordeel, 't is te spreken
van dingen die men niet en kent, gelijk de
Cltronique doet.
Die strate heette reeds over vijfhonderd jaar
vicus frenorum, dat is, geleerde mannen der
Cltroiaique die dat niet en verstaat, straat der
breidels, der breidelmakers (?) rtie des Brides, te
zeggen. Rue Breidel en was nooit de naam van
die strate, tot over eenige jaren, waneer de stadhuisbestierders, ten tijde van M. Boyaval, de mise
des Brides, die rite de la Bride geworden was,
herdoopten in race Brcydel. En zoo staat het te
lezen op den lanteern aan den ingang dezer
straat, langs den kant van den Burg.
De Chronique heeft hier dan nog eens eene
goede gelegenheid verloren van te zwijgen. Dit
gebeurt haar dikwijls : ieder keer te weten dat
ze hare Sint-Antoniusbeestjes verlaat om van
wat trefs te spreken.
Wat aangaat dat die strate nu rzie Breidel
heet, dat strijdt tegen de oude Brugsche gebruiken. Breidel en heeft daar nooit gewoond ; en
men en gaf hier nooit aan geen strate den name
van een mensch die er niet gewoond had.
De ware Breidelstraat is de Naaldestraat,
denk ik, omdat Breidel daar nog gewoond heeft,
een tijdeken, ten minste ; gelijk de Hoogstraat,
om dezelfde reden de Pieter de Conincstraat is.
Maar ja, men is van die oude gezonde gedachten afgedwaald ; en wij hebben reeds Joos DamII
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houderstraat, Niklaais Desparsstraat, Adriaan
Willaertstaat, waar die groote mannen nooit
hun woonste hadden, en zelf geen voet - grond
bezaten .
Zaterdag 22 September, daar er questie was
van den naam Conscience te geven aan een onzer
openbare plaatsen, straten of wegen, zei Mr Eug.
Van Steenkiste, in den Gemeente-Raad, met vollen grond van waarheid dat de gewente van alzoo
straten en markten te herdoopen al weêr Bene
parijsche mode is, die langs Brussel naar t'onzent
overgewaaid is. De middel die Dr Van Steenkisteaanwijst om dadelijk Conscience te vereeren
is al beter gepast als die fransche mode : » Laat
ons betrachten wat hij betrachtte, ii zei hij.
t, Laat ons beginnen met onze vlaamsche taal
grondig te leeren. Laat ons werken, schrijven,
spreken in die taal. Laat ons onze onderwijsgestichten gansch op vlaamschen geest schoeien;
laat ons vooral de scholen voor jufvrouwen in
dien zin hervormen, en verijdelen dat in 't vervolg onze vlaamsche jufvrouwen nog vervreemd
worden van hunne moedertaal. Laat ons het
voorbeeld geven en vlaamsch gebruiken overal
waar wij kunnen. Zoo doende zullen wij beter
Conscience's nagedachtenis vereeren dan door
het ont- en hérdoopen eener oude strate in
Brugge. u Dr Van Steenkiste heeft gelijk, en hij
heeft duist maal gelijk als hij van de scholen voor
jufvrouwen spreekt. Wat moet er van 't nageslacht geworden, als de jonge meisjes hunne
groote .statige rijkuitgedochte meesteressen hooren spreken van uu ce sc£lc ftainaud. ti
Neen, geen straten ontdoopen of herdoopen.
Immers de geschiedenis der stad ligt daarin ; en,
hadden onze voorouders liet verstand niet gehad
aan straten, plaaatsen en 'bruggen hun oude
oorspronkelijke namen te laten, wij zouden vele
nuttige inlichtingen over liet oud Brugge moeten
missen.
Dr Van Steenkiste evenwel zou den naam
van Conscicucestraat geven zóohaast er een nieuwe straat geopend wordt. In den grond ben ik
daar weinig vooren. Mijn reden is deze hooger
gegeven dat men nooit geen strate met den
naam van een persoon placht te noemen, als die
persoon er noch gewoond had, noch eigendommen
gehad. Op een ander wijze persoonnamen aan
straten vasthechten is de toekomende navorschers op den doolweg leiden, immers omdat
het stelsel strijdt tegen de rechte reden.
Ik heb een anderen voorstel om Conscience te
vereeren.

Ik stelle vooren dat men op 't voetstuk van
onze Helden, in halfverheven beeldwerk Conscience zou zetten die zijn epos De Leeuw van
Vlaanderen #► schrijft.
Als men op dit voetstuk Jacob van Maarlant
stelt, die den wat walscla is, valscla is voorengezongen heeft, waarom en zou men er ook Hendrik Conscience niet zetten, die de Vlamingen
wakker geschud Beeft, met hun de I Ielden van
1302, die schier in vergetelheid gevallen waren,
af te malen, het volk deze te doen kunnen, en
onze vervallen Vlamingen heeft leeren den ouden
kreet roepen : Vlaanderen den leeuw ! l Vat
-

walscli is, valscit is 't, slaat al dood!
In 't verleden
ligt het heden,
zei de dichter, en Conscience leerde ons dat
verstaan en achten. Met hem te vervoegen bij
van Maarlant aan de voeten van onze Helden,
zullen wij die spreuke nog meer in den klaren
zetten ; en zijn verbeelding zal de schakel zijn
die liet heden, met verleden meé, aan de toekomst
zal vasthechten.
En zoo eensgansch Vlaanderen weder vlaamsch
wordt, dan zal men zien en weten aan wien liet
te danken is, zien en weten ook dat wij, de mannen van 't einde der XIXe eeuw, wisten van waar
wij kwamen, en onder wiens geleide wij tot den
grooten strijd trokken, die, met taaien moed
gestreden, naar 't voorbeeld van de vijftig jaren
zwoegen van Hendrik Consience, eindelijk met
een vollen zegepraal zou bekroond zijn.
AD. D.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
E Brugsche Afdeeling van liet Davidsfonds heeft, op
28 September laatstleden den volgenden brief aan

zijne leden gezonden, die eenige veranderingen brengt
aan 't gene in den voorigen omzendbrief gestaan had.
De leden worden verzocht goede nota te houden van de dagen waarop de vergaderingen plaats hebben.
u Ten gevolge van de vergadering der leden gehouden gister
avond, wordt de leergang van vaderlandsche geschiedenis met
de voordrachten op zulke wijze samengesmolten, dat wij zullen
vergadering houden op de volgende Donderdagen, waarvan
deze die met een sterreken geteekend staan, aan de vaderlandsche geschiedenis zullen toegewijd zijn:
* Donderdag, 4 October 1883.
Donderdag, i 8 October.
Donderdag, 8 November.
Donderdag, 22 November.

Donderdag, 6 December.
4e Donderdag, 20 December.
* Donderdag , 17 J anuari t 884.
* Donderdag, 31 Januari.
Donderdag, 14 Februari.
Donderdag, 28 Februari, daags na Asschenwoensdag.
Donderdag, 13 Maarte.
Donderdag, 3 April.
nn De Feesten voor de huisgezinnen blijven vastgesteld gelijk
op onzen brief staat van 25 dezer.
NAMENS DEN RAAD:

De
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Tii. VERHOEF.

BONTE.

K. is mis als hij peist dat er geene herbergen
In den Gans 11 uit en steken. Langs de kalsijde van Aaltre op Loo-ten-Hulle staat er zulk
eene, en Luis Vereecke, zaliger, den keizer der
gaaischieters, was er baas. H. G.
11

. oo :zitter,
Ine Onder,

Schrijver,

Klooefhekken staat wel in De I3o : is Lomp
mensch ui ; maar wat is hekken te zeggen en wat
bediedt de samenstelling met kloof? Van waar,
komt liet beeld ? Is dat een hekken, eene balie
waarvan de staven en dwarshouten zoo lomp
zijn dat ze er uitzien als kloefen nevens schoe'n?

EN vlugschrift getiteld u I1enclrik Conscience, een
blik in het vverledene, u is dezer dagen uitgekomen
bij Lodewijk Janssens, te Antwerpen. Dit werksken
van M. J. Staes bevat eenige brieven van den grooten schrijver,
die d..gteekenen van. 1835 en 1836, en twee dichtstukken, in
den zelfden tijd geschreven, waneer Conscience nog sprak van
S, cie sierlijke Fransche taal u en nog vele moeite had om
V1aalnsch aaneen te krijgen, zelfs nog niet feilloos zijn tale
schrijven kon. Men vindt er ook een conterfeitsel door Conscience's hand geschreven in 1836, van den dichter Prudens van
Duyse, den staat van dienst van Conscience in 't leger, met den
uitleg dien hij zelf ervan gaf toen hij in 1851 kandidaat was
voor d+ n Gemeenteraad van Antwerpen, alsook weinig bekende
bijzonderheden over zijne eerste, zijne onherdrukte en zijne
onuitgegeven werken .
K weet iemand die het 8%te en het gste jaar van

Rond Meehen zegt men ook vichten voor
vecl^ten .

Daar is uit de school blijven, u de school blind
slaan ii . Rond Iper is liet bussollen kappen, elders
haltemuiten.

0. I 1. beestjes heften ook hemelbeestjes.

o

R. D. 11. wilt verknopen. Beide jaargangen, allerzuiverst bewaard, zijn zeer schoon gebonden. I)ie twee
jaargangen, de achtste bijzonderlijk, zijn zeer zeldzaam om
vinden. Die ze begeert te hebben wordt verzocht te schrij ven.
'k Zal hem 's verkoopars voorwaarden kenbaar maken.
AD. D.

S, Ze sprak wel, maar 'k en kost uit heur zin
geen garen spinnen; u dat is: al dat ze vertelde
en sloot niet, noch en kon aaneen gebracht

«orden.
N 1-lij zit aan 't kantje van den nest, a zegt
men van iemand die tenden alle markten en
straten is.

«'AAR ''1' VLIEGEN \V1 L'1'.

1let kapelleken van Iiooge-Seine, staande
dicht bij de Bever- kalsie, in April 1781 ingevallen zijnde, hebben de Dannen van RZousbruáge
van Iper, op wiens grond het stond, in Augusti
daarna doen herbouwen. Aldus in een Ipersche geschreven Chronike van 't einde der verledene eeuwe.

Als de zonne begint ten onderen te gaan, zegt
enen te Marcke : Van nu voort zou pro beste keerse
balti neen in de pit ipe te branden.

're Pitthem, van iemand die zeer dom is, zegt
men : ii 't Is een kloefhekken, ii en, uu dom lijk
een kloefhekken. N Vat is dat, een k looflackkcn

*, In het nieuw mr.aziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sag/ e van Groeninglievelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eerre goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. I1. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
ver rendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,N Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. r). H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Boekdrukkerij A . 1)S ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

iet Beab $erjcfítttt aPfe aEecbage. £e aíf^eBer woont írc be
*)acíafEraaf, 2, te ISCU0C-IDCO, op $oort^attb te BeEaY¢n : Soor
?$ef^eneanb 5 frank;Voor óuítenPanben ben pofEpríJe eróíj. )en
kan ínfc1vtjSen 6ij af beIboftmeefter6 'a eanbs.

'qcCftictiftc liaar.
IC 0 46.

CON'SCIENCELANE.

AT aardige dingen men al kan hooren
en zien op een zomerschen dag, en op
een winterschen avond, in onze aloude
stede van Brugge, is onzeggelijk.
Laatst, stierf Hendrik Conscience, en Vlaanderen trok den rouw aan.
Onze schepenen plakten eene aankondiging
uit, gingen in ambtelijk gewaad naar Brussel,
naar Antwerpen ; onze maatschappij'n trokken
op, beweezen hun eerbied voor den afgestorven
dichter ; men deed diensten ter lafenis zijner ziel
celebreeren ; men zal hem een prachtig grafmonument oprichten....
Kortrijk, waar hij gewoond heeft, zal hare
Conscience-straat hebben, en die strate is juist
deze waar 's dichters huis stond.
Dat vindt iedereen wel, en men behoort te bekennen dat er daar al op niets te bemerken valt.
Heette men te Antwerpen de straat waar hij
geboren is, of deze waar hij gewoond heeft,
Conscience-straat, 't ware nog zeer goed.
Stelde men in plaats van W iertz' naam dezen
van Conscience te Brussel, 'k en zou er ook
niets tegen opwerpen ; immers omdat Hendrik
Conscience merkelijk hooger staat als Wiertz,
en dat hij in 't Wiertz-Museum ook gewoond
heeft.
Maar, dat men in Brugge, waar hij noch huis
noch erve had hem eene straat geve, dat is
buiten alle oude vlaamsche geplogendheid.
Dit ontwerp is toch aardig opgekomen. 'k En
spreke niet van deze Heeren die daarover brieven
-

(E incc^cn^twintiftc onbag na eiw en.
,
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geschreven hebben aan gazetten of aan Regencie.
Maar 'k spreke van 't eerste, 't allereerste gedacht
van dit ontwerp. Indien mijne inlichtingen goed
zijn, zou het allereerste gedacht daarvan gekomen zijn van iemand die nooit geen vlaamsch en
spreekt, die de vlaamsche kunst en letteren zeer
weinig genegen is ; en 't gedacht en zou uit geen
vlaamschgezindheid gesproten zijn, maar uit
eene soorte van Figarogeest, waarmeé de gewone
lezing van dit uiterst fransch blad er zoovele
besmet. Ben ik mis, zooveel te beter. Maar
't is toch genoeg en zoovele dat dit straten-benamen Figarotisch mag geheeten worden, en
eene overgewaaide, ongegronde, onredelijke
fransche doening is.
A Wat in R. D. H. staat over # Breidelstraat
en Conscience... # — daarin ben ik het volkomen
met u eens — te weten met het noemen van
fiouc straten niet de namen van beroemde mannen, eene onzede (Unasittc) die ook hier in 't

Noorden uit Parijs is overgewaaid en tegenwoordig sterk in zwang is.
Zoo schrijft mij Johan Winkler; zoo sprak
ook Dr Van Steenkiste in onzen Raad.
Zelfs nieuwe straten wilt' hij niet genoemd
zien met namen van befaamde mannen, als zij
met de strate zelf geen gemeens hebben. Verre

dan van de Vlamingstrate of een deel ervan te
laten herdoopen.
En Johan Winkler heet dat eene onzede, iets
dat uit onze zeden valt, iets dat onzedelijk is, in
den Vlaamschen zin.
Nu 't afdoopen van de Vlamingstraat is voor
goed verworpen, over drie weken in den Gemeente-Raad. Maar, naar beslissing alsdan ge-
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nomen, zou men de Smedevest aan Conscien ce
vereeren.
't Is hier nu dat men aardige dingen ziet. Als
men denkt dat, om dit te verwerpen, met niet op
en komt met de eenige gegronde reden die wij
daartegen kunnen hebben, te weten dat 'het
• onzede is voor Vlamingen en Bruggelingen'
van alzoo te handelen, men komt met dingen
te voorschijn, die oprecht aan geen redelijk
gesprek en gelijken.
Men zou niet mogen die wandeling aan Conscience toewijden : rr omdat het slachthuis niet
verre daarvan is, 2° omdat in 't zelfde kwartier
der stad een Zwijnstraatje loopt, 30 omdat tenden
de Bouveriestraat het Zothuis staat, 49 omdat...
wat weet ik al nog.
Die uitkomt met zulken praat, zou wel doen
denken dat hij te dichte die befaamde gewezen
Bouveriepoort gerocht is.
Moest men immers op den zelfsten leest eene
antwoorde maken, men zou kunnen antwoorden:
10 dat de nabijheid van 't slachthuis juist goed is
om te doen denken aan den Jan Breidel van
Conscience, die een ware slachter was ; 2° dat
Conscience het Zwijnstraatje bachten zijn rugge
laat, om ons te doen verstaan dat hij de Vlamingen heeft willen aftrekken van de fransche zeden .: om hen te leeren wandelen, in 't lommer
van V laanderens - lin den in de zuivere vrije lucht
gelijk men op de wandeling der Smedeveste kan
doen ; 3° dat - Conscience, met Vlaanderen
Vlaamsch te bewaren, de Vlamingen den weg
afgesperd heeft der franschdolheid, die ze langzamerhand naar Sint-Juliaans geleidde....
Maar dat ware arme praat ; juist gelijk 't eerste
ook ellendige klap is.
Indien men Conscieuce's naam hier in Brugge
aan iets geven moest, dan was ook het best, denk
ik, de schoone nieuwe wandeling tusschen S medeen Bouveriepoort hem toe te wijden. Daar kan
men nog, wilt men, plaats vinden om zijn beeld
te zetten ; en zoo kreegen wij hier nog een Conscience-park, gelijk Amsterdam zijn Vondelpark en zijn Rembrandtplein heeft.
'k En ga nu in de bijzonderheden niet treden
van de benoeming.
Dat de Burgemeester het Parijsche Boulevard
veel deftiger vindt, veel grootscher en treffelijker
als promenade laat ik varen ; maar dat Boulevard
a Lane ii is, en dat men de Lane zoude moeten
een anderen name geven omdat men een Conscience-lane heeft, zijn dingen die toch in mijnen
vatten i► niet en kunnen.
t'

W

Dr Eugeen van Steenkiste heeft grondig bewezen dat lane niet en bediedt -'t gene men wilt
bedieden.'. Een lane -- leest Loquela, no 8,
88 r, halfzijde 63 -- is u het speur dat een perlijfe
grond, of ijssneeuw, of water achterlaat, alswaneer -zij schielijk van eene hoogte nederwaards
loopt en afschiet. # -Hier in Vlaanderen is een
lane een dreve. Dat en is de Smedeveste niet.
Maar nu, 't is er, en daar en is geen veranderen
meer aan. Het weze dan de Conscience-lane en
't blijve het. AD. D.

WINTERSCHE AVONDSTONDEN.
XIII.
VAN DE WISSELING DER WAREN

1.

Vervolg van bladzijde 286.
over zijn werk mag beschikken,
mag ook beschikken over de vrucht
van zijnen arbeid.
En 't is 'daarin dat het recht van eigendom
bestaat.
De mensch en gebruikt niet zelve al hetgeen
hij voorbrengt, maar hij mag er over beschikken 2 ; hij mag er zijn huisgezin mede onderhouden, hij mag het weggeven, of wisselen tegen
andere waren, enz.
En hier zijn wij op een punt gekomen dat al
onze oplettendheid verdient : de wisseling der
LWIE

waren volgens de wet der reclatveerdiglzeid.

Ik en zal niet vele steunen op de aangelegenheid van de wisselingen in de samenleving.
Elkendeen kan dat bij zijn zelven overpeizen.
Hij moet daarom maar rond hem zien hoevele
waren ieder mensch verbruikt die hij zelve niet
voortgebracht, en die hij voor andere waren bekomen heeft, bij middel van verwisselingen. Hij
moet maar zien hoevele die menschen gewrocht
hebben, en nog dagelijks werken, om de wisselingen mogelijk en gemakkelijk te maken. —
Wegen en straten, wagens en schepen, geld en
i. Met dat het zoo lange is dat er van de Wintersche avondstonden niets in R. D. H. gestaan heeft, raad ik de lezers die er
belang in stellen de voorgaande artikels eenste herlezen ; en
daarom geef ik hier de nummers van de bladzijden waar zij te
vinden zijn : Zeventienste jaar, blz. 3 6 9. 37 8 , 409. Achttienste
jaar, blz. 17, 25, 5 2 , 75, 82, 123, 170, i86, 238, 282.
2. 't En is niet noodig van te zeggen dat de mensch daarom niet
al en mag doen met zijn goed dat hij wil, — omdat 't zijne is.
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banken, wetenschappen en geleerdheid, 't spreekt
hem al van wisselingen.
Wisseling 1 is, in eenen zekeren zin, geheel de
samenleving.
De knoop van de vrage is hier:
Hoe de . wisselingen moeten geschieden om
tegen de wet der rechtveerdigheid niet te strijden.
Aangezien de mensch recht heeft op de vrucht
van zijnen arbeid, hij moet voor zijn ware eene
andere ware bekomen die dezelfde moeite kost a.
Dat is de wet der rechtveerdigheid gelijk zij
moet onderhouden worden en gelijk zij inderdaad
onderhouden wordt in de wisselingen, als er noch
bedrog noch geweld tusschen komt.
-In andere woorden, 't is volgens die wet dat
de prijs der waren op de markt vastgesteld
wordt, buiten eenige gevallen waarvan wij verder
zullen spreken.
Maar die wet en is zoo gemakkelijk niet om
vatten en om toepassen op de wisselingen, als
dat men zou kunnen peizen. 't Is een geheel
moeielijk punt dat lange zou moeten besproken
worden.
'k En zal maar zeggen hetgeen waarzonder
wij niet voort en kunnen.
Als ik zegge dat ik voor mijne ware eene
ware moet hebben, die dezelfste moeite kost,
men kan vragen:
u Dezelfste moeite kost aan wien ! a
Om de zaken zoo eenvoudig vooren te stellen
als dat 't zijn kan, neemt twee menschen waarvan de eene leeft met jagen en de andere met
visschen.
De jager zou geern een keer visch eten.
In plaats van zelve visch te gaan vangen, hij
haalt er bij den visscher.
Hoevele wild zal hij moeten geven voor eenen
schotel visch?
Laat hooren:
De jager. Ik zou willen eenen schotel visch
hebben.
De visscizer. Goed, maar wat zult gij mij geven?
Dejager. Een schotel wild zeker.
De visscizer. Alzoo niet geraan, vriend. Gij
hebt keus tusschen twee middels : zelve visch
vangen, en gij zult daaraan gij kent er immers
. 't Is klaar dat men toen aan het woord wisseling eene
breedere beteekenis moet herkennen.
2. 't En is niet noodig den geleerden lezer hier te vermanen
dat hetgeen ik zegge van elkendeen niet aanvaerd en wordt. Ik
zeg mijn gedacht. Maar ik en kan hier de gedachten van anderen
niet beoordeelen. 'k Zou daarvoor moeten een geheelen boek
schrijven.
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niets van ten minsten twee dagen van uwen
arbeid besteén ; of wel, gij zult mij, al het wild
geven, dat gij schiet in twee dagen min eene
ure. Gij zult er nog op winnen met den laatsten
middel te kiezen.
Dejager. Maar gij zult er nog meer op winnen. Een schotel visch en kost u maar twee uren
arbeid, en gij zoudt in geen weke het wild vangen
dat ik schiete in twee dagen min eene ure. Gij
kent daar immers ook niets van.
De visscher. W spreekt nog al wel voor eenen
jager. Maar mijn visch is mijn visch ; en gij zult
of wel geen visch eten, of wel het wild geven dat
ik u vrage, of wel in uw eigen licht staan :- eene
geheele ure verloren werk doen.
De jager zou moeten voor een schotel wild de
moeite doen die het hem zelve zou kosten om
den visch te vangen.
Begeerde de visscher wild, de jager zou hem
even lastig kunnen vallen.
En als men weet dat men voor eenen schotel
visch tien hazen moet geven, men zou nog niet
weten hoevele visch men moet geven voor eenen
haze.
Dat is aardig, zult gij mij zeggen.
Dat is niet aardig, maar 't geen dat aardig is,
't is, als men bij ons eenen haze moet geven voor
eenen schotel visch, men ook eenen haze kan
krijgen voor eenen schotel visch.
Dat is zoo aardig dat ik het moet uitleggen
hoe dat 't mogelijk is.
De metsenaar weet dat gij, in geen jaar, eenen
oven zoudt kunnen metsen, en hij metst u dat•
voor iets dat u niet meer als drie dagen werk
gekost en heeft. Is dat uit loutere liefde voor u?
Neen 't, 't is omdat hij weet dat gij naar eenen
anderen zoudt gaan, indien hij meer vroege.
Zoo lange als dat hij metser aleene was, hij
kon u inderdaad alzoo dwingen met te zeggen:
als gij mij zoovele niet en wilt geven, doet het
zelve.
Maar juiste omdat het werk zoo profijtig was,
zijn er andere gekomen die 't voor wat min gedaan hebben en nog andere die 't nog voor wat
min gedaan hebben, tot dat zij voor drie dagen
werk maar eene ware en vroegen die gemeenlijk
drie dagen moeite kost.
Al de menschen trekken voordeel uit de verdeeling der bezigheden.
Door de wisseling kon ik mij zoovele voldoening verschaffen alsof ik even rap en behendig
zou zijn in al de werken die dienen om mij die
voldoening te verschaffen.
.
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Voor mijne ware bekom ik in onze samenleving
eene andere ware, die mij zes, tien, honderd
keeren meer moeite zou kosten — maar die gemeenlijk, door de verdeeling der bezigheden,
maar zoo vele moeite kost als mijne ware.
En dat woord moeite moet nu uitgeleid worden.
-

Vervolgt.

WELGEMANIERDHEID.

E fransche welgemanierdheid en fatsoenlijkheid is, 'k en weet - niet hoe,
sedert een tijd, zoodanig bezongen en
groot gemaakt, dat de menschen langzamerhand
begonnen peizen hebben dat er geen andere en
bestond. Van daar dat al die wilde voor een fatsoenlijk mensch aanzien worden in Vlaanderen,
al zeere een msaanauel de pol i tesse kocht waar de
zaken op zijn fransch uiteengedaan en aangeleerd
worden, en dat men nu zelfs met het kleen boeksken onder dien titel bij Casterman uitgegeven
niet meer voldaan, uitgebreidene fransche octavo's koopt, om er te leeren de menschen foppen,
-

met fransche complimenten,

gelijk het liedje zingt.
Dat de welgemanierdheid in Vlaanderen met
den inval der fransche fatsoenlijkheid geboren
is, dat de Vlamingen te vooren t' boeren n waren
en grof, ongemanierd, kwalijk opgebracht volk;
dat zijn zooveel onwaarheden, die sedert tijd
stand genomen hebben in Vlaanderen, en die
enen te vergeefs zou pogen zonder bewijs uit
vele hoofden te bannen.
Men is daar zoo overtuigd van dat men denkt
geen anderen middel te hebben om van iemand
M entwien te maken ii 't en zij met hem te schoeien
op zijn fransch. Geeft mij een lomperik, zegt
men, 'k zal hem fransch leeren : hij zal de welvoegelijkheid aanwinnen en een deftig man wor-

den.
't En verwondert mij niet dat vele Vlamingen
ongemanierd zijn, en dat deze • die gemanierd
zijn ook onfatsoenlijk zouden zijn, hadden zij
geen fransche manieren. Immers sedert jaren
van hier heeft men de vlaamsche welvoegelijkheid laten varen, doodgebeuld en doodgemarteld ; en als een volk zijn eigene fatsoenlijkheid
verloren heeft, die deel maakte van zijn zeden,
zijn gebruiken en dus ook van zijn wezen, 't en
is alsdan niet te verwonderen dat er geen andere
fatsoenlijke menschen meer gevonden worden

dan deze die een vreemd stelsel van beleefdheid
aangewonnen hebben.
Eertijds bestond er eene vlaamsche welgemanierdheid. Wij staan somwijlen nog verwonderd
over de fatsoenlijkheid van zekere oude lieden,
die zelfs tot een geringe klas behooren. Ik kenne
boeren en boerinnen, van 7o en 8o jaar, die alle
slach van beleefde spraakvormen hebben, die
alle slach van beleefde dingen weten te zeggen
als zij u spreken, nooit kort en staan als zij een
u compliment n moeten draaien. Ik wete oude
lieden, die geene opvoeding ontvangen hebben,
in den hedendaagschen zin van het woord, en
die een zoo edele en deftige maniere van voorkomen en buigen hebben, dat zij voor niemand
.en moeten onderdoen. Te lande, waar men u't is
zonder bedankinge « antwoordt en menige andere vorms van spreken bewaard heeft, is men
zeker al zoo fatsoenlijk als een steeman die u il
n'y a pas de quoi, ii zegt, op zijn fransch.
Maar wij hebben onze fatsoenlijkheid afgeleerd. Daarin, gelijk in vele andere dingen, hebben wij ons zelven afgeloochend, wij hebben ons
vlaamsch vel laten afstroopen, en loopen in onze
bloote spieren, bedekt hier en daar met een lap
fransche gemanierdheid, die dan nog dikwijls
van buiten te binnen aangedaan is.
Een Franschman zou een Engelschman ongemanierd schelden, als hij met zijn hoed op zijn
hoofd blijft zitten. En nogtans die Engelschman
is zeer wel gemanierd : ingezien 't gebruik, van
ouds, in zijn land is, gelijk eertijds bij de Vlamingen, van zijn hoed niet af te nemen ; net gelijk de Franschen hun handschoen niet af en
doen als ze op bezoek gaan, en wij ons druppenden regenscherm niet en laten uitleken op de
matte in de kamer waar men ons binnenleidt,
maar hem buiten laten staan.
In den ouden tijd waren er in Vlaanderen vele
boeken waarin de fatsoenlijkheid aangeleerd
wierd, en die op schole gebruikt waren.
In Jacob van Maarlants tijd, was het de vertaling van Cato's disticha de inoribus, op vlaamschen leest geschoeid, die men in de scholen
bezigde.
Cato screef een boek van seden,
dien vint men in vele steden,
in Dietse ghemaect : dies laetic bliven
hier dat icker af sonde scriven,

zegt onze dichter in zijn Spiegel l^istoriael.
In Holland, herdrukte men de dietsche Distic/za nog en gebruikte ze in de scholen, lang na
de invoering van de Hervorming of Reformacie.
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In 1 587 verscheen er te Antwerpen bij Jan
van Waesberghe, in de Canerstrate, in den
Schilt van Vlaenderen, een kleen 8°-boeksken,
zonder naam van schrijver, u ghecolligeert wt
diversche Autheuren, ende meer andere gheleerde Boecken, door Vraghe ende Antwoorde
ghestelt, ' dat voor bijzondersten titel droeg:
u Goede manierlijcke zeden, hoe de jonghers
gaen, staen, eten, drincken, spreken, swyghen,
ter tafelen dienen, en de spijse ontginnen sullen,
met vele andere schoene onderwijsinghen. i ►
De schrijver laat zijn oogwit kennen, volgender wijze:
Aenghesien men nu ter tijt so vele onghemanierde jonghers vint, omdatse de ouders van
jonx aen in Gods vreese ende goede seden niet
op en voeden, opdat alle jonghers haer tot
goede manieren wennen, ende hierdoor in alle
eerbaerheyt ende deucht toenemen souden,
d'welc (de schrijver) haer al te samen wenschte
met langhe welvaren. »
En, inderdaad, wellevendheid is de weerspiegeling der deugdzaamheid en ir goede zeden'
hebben !r bediedt zoo wel goede opvoeding bezitten, als zuiver van zedelijkheid zijn.
Ik heb hier een stuk van een ander oud boeksken, waarvan de goedkeuring luidt als volgt:
Dit Boeksken, beschryvende op eene goede
manier de Fondamenten of Grondregels, om in
korten tyd de Nederduytsche Spelkonst in de
uyterste volmaektheyd te leeren, zal tot vobrdeel der Nederlanders mogen gedrukt worden:
gemerkt het met regels leert hoe alles moet gespelt en geschreéven worden, zonder welke men
geene tael wel kan leeren, en meer andere dingen
bevat, zeer dienstig voor de Jongheyd, enz.
J. B. FICHI , S. T. et J. U. L., Lib. Cens.
J•. F. FJESTRAETS, Can. en Schoólaster
van Antwerpen.

HISTORIE VAN JAN GRIJP, DEN OUDEN

-

N

Op bladzijde 82 van dit boeksken begint:
Regels van de wel-gemanierdlieyd. n Die regels zijn, gelijk in 't ander werksken daar ik
even van schreef, in vragen en antwoorden vooren gesteld, en zijn het lezen weerd.
Tot -onderwijs van de Vlamingen en tot lesse
voor de nieuwerwetsche lieden die houden staan
dat welgemanierdheid aleen in de fransche boeken te leeren is, zal ik te naaste weke de u regels
van de welgernanierdheid l► overdrukken, die in
dit oud werksken te lezen staan.
is

AD. D.

365
MOLENAAR.

Daar was een ouden molenaar,
Die, meer met scheppen als met malen,
Zoo rijk werd als een woekeraar,
Die zich doet dubbel kroois betalen.
Die man, genaamd Jan Grypelaer,
Of ook Jan Gryp wel, kwam te sterven,
En liet noch vriend noch maagden na
Om 't vet van zijnen spaarpot te erven.
Een publicacie werd gedaan
Dat al wie 't best zijn recht kon toonen,
Terstond moest naar het sterfhuis gaan
Als erfgenaam van Grypelaers kroonen.
-

Op zulk een zonderling gerucht
Ziet men de bakkers met heele hoopen
En al de boeren van 't gehucht
Ras naar Jan Gryp zijn sterfhuis loopen.
Daar werden rechters aangesteld
Aan wie elk een verslag moest geven
Van 't recht dat hij had tot het geld
't Welk in het sterfhuis was gebleven.
De bakkers werden eerst gehoord •
Om hunne redens voor te stellen,
De oudste onder hen nam dan het woord
En sprak voor al zijn troggezellen.
Hij komt vooruit getreên en zegt:
Gestolen goed, hoogachtbaar Heeren,
Moet altijd, volgens alle recht,
Tot zijne meesters wederkeeren.
N

Welaan al wat Jan Gryp bezat
Heeft hij gestolen van ons kooren
Diesvolgens moet geheel zijn schat

Aan ons te zamen toebehooren. es
Die redens werden goedgekeurd:
De bakkers waren vol genoegen.
Een ouden boer kwam op zijn beurt
En sprak omtrent in dezer voegen:
u Mij nheeren, ik vind goeden grond
In 't geen debakker komt te zeggen,
En stopte liever mijnen mond
Als iets daarvan te wederleggen.

'k Beken liet met rechtzinnigheid:
't Is klaar hetgeen hij komt te melden;
Maar al hetgeen hij heeft gezeid,
Moet ook voor 't recht der boeren gelden.
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Want heeft Jan Gryp veel geld vergaard
Met van de bakkers meel te pakken,
Hij heeft ons meel ook niet gespaard,
Maar schepte diep uit onze zakken.

Ik kom hier zeer ootmoediglijk
De goedren van Jan Grijper vragen,
En in den naam van 't helsche rijk
U onze rechten voorendragen. i

Dus hoort, mijnheeren, en zijt recht,
Heeft Jan veel bakkersmeel gegrepen
De bakkers hebben ook niet slecht
Den deeg der boeren afgenepen.

Op zulke en zoo beleefde taal
Stond men verbaasd, meer dan te vooren,
En elk kwam weder in de zaal
Om Satans redevoering t' hooren.

Dus : dan zal 't goed van eenen dief
Tot baat van andere dieven strekken,
En zal een bakker zijn gerief
Uit 't stelen van een mulder trekken.

Men heeft hier houden staan
Hij sprak
Dat Jan zijn goed al heeft gestolen;
Maar, wist ge dat, waarom uw graan
Aan een bekenden dief bevolen?

Ik peins niet dat 'k hun faam verleeg
Als 'k zeg dat molenaars en bakkers
Al koek zijn van den zelfden deeg,
Het zijn al grijpelaars en pakkers. a

Of wel, indien ge dit niet wist,
Hoe durft ge nu dien man beliegen?
Dit is dan juist een loozen list
Waardoor ge uw rechters wilt bedriegen.

Zoo sprak de boer met koel gemoed.
De bakkers stonden al te pronken.
En 't volk riep dat Jan Grypers goed
Moest aan de boeren zijn geschonken.

Jan schepte wel en veel, 't is klaar;
Hij kende wel de kunst, mijnheeren,
De kunst van eenen molenaar,
Dien ik hem zelf heb willen leeren.

De rechters zaten op hun stoel
Om 't vonnis plechtig uit te spreken;
Maar schielijk komt met groot gewoel
Een derde pleiter opgestreken.

Het is door deze kunst aleen
Dat 't goed van Jan is opgerezen;
Het is dan ook met recht, zoo 'k meen,
Dat mij zijn goed zij toegewezen.

Men hield hem voor een molenaar,
Zijn kleed was gansch met meel bestoven:
Een stouten vent met dik zwart haar
En eenen witten hoed daarboven.

Dit ware aleen genoeg gezeid;
Maar 't geen mijn recht niet zal verkleenen
Is, dat ik in alle eeuwigheid
Aan Jan moet vuur en pek verleenen.

Men wist niet wat dit mocht bediên
En men beschouwd' hem met verlangen;
Maar als men hem had wel bezien
Elk stond met doodschen schrik bevangen.

Heer Lucifer won het proces
Het goed van Jan werd hem gegeven,
0, mocht dit dienen voor een les
Aan al de mulders die nog leven.

Hij had twee pooten als een peerd
Een brandende tonge, twee scherpe oogen,
En men zag nog een langen steert
Al onder zijnen frak vertogen.
Hij sprak : ii Ik ben Heer Lucifer.
Op zulk een woord wie zou niet duchten?
Men sprong de meublen al omver
En elk was spoedig aan het vluchten.
N

De duivel sprak met zoet gelaat:
Mijnheeren, 'k wil u niet ontstellen:
Ik kom hier niet voor eenig kwaad,
Ik zweer het bij de poort der hellen.
N

: W

GRAFSCHRIFT VAN GRIJPER JAN.

Hier ligt het lijk van Grijper Jan,
Een man zoo recht als mulder wezen kan.
Hij maalde en schepte gansch den dag
Tot dat zijn kas vol kroonen lag.
Maar als hij nu werd oud en stijf
Dan greep hem Lucifer bij 't lijf
En zei : gij kunt uw ambacht wel,
Ik maak u mulder van de hel.
A. R.
Naar den Depere Standaard (America).
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VAN HIER EN VAN ELDERS.
ET begint te gaan. De Franschmans worden vervaard
van de Vlaamsche beweging. Wij bewegen te vele,
naar dat het schijnt, en wij gaan allichte Parijs,
Rijsel, enz. ingenomen hebben. 'k En zegge niet van neen.
Moest het vijftig jaar gaan lijk nu, de meerderheid der Parijsche
bevolking zou uit vlaamsprekende lieden bestaan. Te Rijsel
hoort men ook al weder veel vlaamsch langs strate, en de stad
zou wel kunnen langzamerhand nogmaals de hoofdstad van
Fransch-Vlaanderen worden.
Het Handelsblad drukt als volgt :
S, VERFRANSCHING. — De Patrie van Parijs is niet tevreden
over België — in 't geheele niet ; België toont zich nog niet
fransch genoeg, in belooning misschien voor al de weldaden,
die wij, bijvoorbeeld van tijdens 1193, van la grande nation
hebben ontvangen.
u Wij wenschen wel, integendeel, dat wij wat minder van die
weldaden ontvingen en dat Frankrijk ons met zijne beschaving,
die wij bederf noemen, meer en meer van het lijf bleef.
u Het blad klaagt er. onder ander over, dat er een groot getal
werkliê uit Vlaanderen naar Frankrijk komen, daar goedkoop
werken, en.... rijk worden. Het leste zal precies wel niet altijd
evangelie zijn.
II Wij zullen nogtans antwoorden, dat als er vlaamsche werkliê
in Frankrijk gaan werken, zij zeker door hun goedkoopen arbeid
den franschen landbouw en de nijverheid bevoordeelen; van
den anderen kant konen er dag in dag uit een aantal Franschen
over onze grenzen, die ons hier op verre na niet komen rijk
maken ; wel integendeel.
u Eene gansche vlucht trekvogels komt hier, onder ander,
dansen, springen zingen, piroueten-maken, en met dit alles
zitten zij met de vingers in onze stadskassen, terwijl zij op slot
van rekening meer dan eens het stuk van Robert Macaire
spelen : Sauvons la caisse.
w De Patrie wordt hoogst komiek als zij het ons kwalijk
neemt, dat wij ons niet te vreden stellen met.... fransche taal.
N In Belgie a, zegt het blad, dat in ander gevallen veel gezond verstand aan den dag legt, maar nu cliazivin is als een
boulevardier, ,' in België vindt men de fransche taal niet voldoende ; er is, zoo het schijnt, eene vlaamsche 'aal, en men wil
krachtens dat ideaal Vlaanderen, ons Fransch-Vlaanderen binnenpalmen, van welk land Z. M. de Koning Leopold II de
vorst zijn moet. Op de kaarten, gelijk op de ijzeren wegen,
ontdoopt men de steden, volgens duitsch gebruik, om haar

vlaamsche natten op te leggen.

n

Als een Parijzenaar den neus buiten Parijs steekt, zegt Lamartine ergens, is hij een domkop, en dat woord is hier nog al
tamelijk juist toepasselijk.
u Ja, wij hebben hier onze vlaamsche taal en wij houden
daaraan, omdat zij ons eigen is, omdat zij het karakter, het bestaan van ons volk uitmaakt ; maar wij willen, door middel van
olie taal, hoegenaamd niets annexeeren, niets inpalmen.
II Wij willen blijven wat wij zijn ; wij willen dus ook niet
door Frankrijk geannexeerd worden en over die onwilligheid
schijnt de goede parijzer-Patrie zich geweldig te ergeren.
or Noch fransch, noch duitsch — vlaamsch willen wij zijn,
vlaamsch willen wij blijven en als de droom van inpalming van
Fransch-Vlaanderen in hooger kringen bestaat, dan zeker bestaat deze niet in het volk. Voorwaar, wat zouden wij met dien
franschen ettcrbuil aan het lijf doen!
II Wij willen eigen zijn, zooals de Franschen zelf zijn : wij
II
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ontdoopen geen steden, wij behouden den waren, den onvervalschten doopnaam : het zijn integendeel onze lamlendige
verfranschelaars, die onze vlaamsche namen willen debaptiseerers.
Of de heerschznchtige plans, die de parijzer-Patrie aan het
hof van Brussel toeschrijft, inderdaad bestaan, is voor het
vlaamsch volk nog niet bewezen ; maar wat zeer degelijk en
stellig bestaat is, dat men aan genen kant van Rirquons-tout,
ons aanziet als een verfranscht en een verbasterd volk, dat geen
recht meer heeft eene eigene taal, dat is een eigen bestaan, te
bezitten !
a Aan die beleediging, ons vlaamsch volk toegebracht, hebben al degenen schuld, die hier de pest der verfransching invoeren en uitbreiden. u
K

leze in de gazette dat er alweer een Comiteit aan

den gezichteinder van Vlaanderen verschijnt, om eene
betooging in te richten. Dat begint aan de steertsterren te gelijken, van over een jaar of vier. 't Zijn er alle
dage nieuwe, en men betoogt zoovele dat die betoogingen op
't einde niemendalle meer en gaan bc,toogen 't en zij dat er
eenige mannen zijn die geernè in een comiteit zitten en de
N onontbeerlijke a schijnen.
.

ITTING van den Brugschen Gemeente-Raad, van
zaterdag 6 october 1883. top Benaming van een
openbaren weg.

M. Visart, burgemeester doet kennen dat de Breidel-Commissie schiijft om hare voldoening uit te drukken over het
besluit door den Raad genomen Conscience's naam te schenken
aan een onzer openbare wegen.
Thans, zegt de Burgemeester, moeten wij eene beslissing
nemen over de aanduiding van den aard des wegs, en ik denk
dat wij zouden geraadzaam handelen, " het daarover spoedig
eens te zijn, opdat ons redetwisten zoo lang en zoo nutteloos
niet weze als den voorigen keer.
Om het kort te maken zal ik zeggen dat het beste gedacht
ware van in 't fransch Boulevard-Conscicnce en in het vlaamsch
Conscience -laan te kiezen.
Men gelieve echter op te merken dat in het vlaamsch de S
achter Conscience overbodig is ; het moet niet zijn Conscience'slaan maar wel Conscience-laan.
Ik heb daarover eenen langen brief ontvangen van iemand
die verscheidene malen reeds voorzitter of ondervoorzitter was
van een taalcongres en die ook voorzitter zijn zal van het aanstaande taal-congres van Brugge.
Hij is dus zeer bevoegd in de zaak, als hij verklaart dat
Laan het eenige gebruikhaar woord is.
M. Van Steenkiste (Vlaamsch). Als M. de burgemeester
denkt dat het genoeg is van lid of voorzitter te zijn van een
Taal-Congres om met bevoegdheid over eene taalquestie te
kunnen spreken, is hij verre mis; ik zal dit in korte woorden
bewijzen.
Over eenige jaren moest er een aardrijkskundig Congres
plaats hebben te Parijs en ons land moest daar vertegenwoordigd zijn.
Welnu die vertegenwoordiger van Belgenland bij het aardrijkskundig Congres van Parijs, was met mij te Thourout in
de statie, den dag dat hij vertrok, en hij hield mij bij hoog en
leeg staan dat de weg naar Parijs langs Armentièrés was, terwijl ik zei dat het al Rijssel is.
Niets bewijst dat de Taal.Congiessist van 111. den burgemeester meer in de waarheid is dan mijn aardrijkskundig afgeveerdigde het was.
Volgens Loynela, dat opgesteld is door Guido Gezelle, die
-

-
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zekerlijk met M. 7ohan Winkler onder de grootste taalkundigen mag staan, is het woord laan hier teen.emaal ongepast.
(Hij leest een uittrek uit Loquela om het te bewijzen).
Dr Vanden Abeele doet hier nu bemerken dat als men het
woord Lane aanveerdt om den aard van een strate of weg uit te
drukken, men dan de Lane, die eene strate is, de Lanestrate zal
moeten herdoopen. Immers, is Lane, Boulevard, dan wordt
Lanestrate, Boulevardstrate, 't gene geen zin heeft.
M. Goethals vindt die bemerking geestig en stelt voor van
de Lane, Vanden Abeele-Lane te heeten.
Ik en vatte niet goed. Mij dunkt, M. Muuis spreekt hier de
tale van 't gezond oordeel.
Waarom, vraagt hij, vermits het woord laan de algemeene
goedkeuring niet verwerft, niet gezegd wandeling, in het
fransch promenade ?
Volgens den heer Burgemeester en kan dat niet zijn : immers
wandeling en' is niet deftig genoeg. Boulevard is veel grootscher en treffelijker.
Ik en vinde de ontreffelijkheid van wandeling niet. Dit en
dachten onze voorgangers niet als zij de Niez we upandelintg
doopten langs den ijzerweg van Oostende, over veertig jaar.
Nu M. de Burgemeester stelt vooren te stemmen over Boule-

vard, Lane.
MM. Van Caillie, Goethals en Strubbe stemmen neen ; de
anderen ja, behalve M. Van Steenkiste die hem onthoudt.
M. de Burgemeester vraagt in het vlaamsch aan M. Van
Steenkiste de redens zijner onthouding te laten kennen.
M. Van Steenkiste verklaart in 't Vlaamsch : Ik en kan natuurlijk in deze questie niet medestemmen, aangezien ik stellig
tegen alle naamverandering der straten van Brugge ben.

Gij zoudt mij mijn kokelare . doen halen : dit
is: .mij doen overhaasten.

Van de zanten drommen, Van 't geest maken,
is als zoovele als duivels-domdag, of duivels
kermesse houden.

't Is lijk ongedoeg, zegt men, waar er vele
geruchte is ; g verandert in f (lijk ploeg,' in ploef)
en zoo staat er in Debo ; ongedoef.

Wilt gij bij uwe waterspreuken (in de kuste
Van Vlaanderen) er nog hebben ?
Ja, ik.

'k En zou 't water niet bron dervan, dit is:
er geen verdriet in maken.

Jouwtje uit de zee ! als vloek gezeid ; jauwtje,
wie is dat?

Hij gaat over zijn brugske loopen, toekomen.

AD. D.

't Is lijk è Blankenbergsche rekeninge, te hooge
gerekend.
WAAR 'T VLIEGEN «TILT.

Het Wdb. der Nederl. Taal zegt dat de uitdrukking onder of veer in den zin van iets min-

Hij kost met den -oever den dijk vullen : zijn
scha inhalen.

der of iets meer, verouderd is. — In Vlaanderen

zeggen wij onder of boven, en die uitdrukking,
verre van verouderd, is nog van alledaagsch gebruik; b. v. vijftig uren van hier, onder of boven.
Dat weegt honderd pond : een vierendeel onder
of boven en kan de zake niet maken. Hoe oud is
hij nu ? Onder of boven, zestig jaar.

Van eene vrouw aan wien ik vroeg hoe 't met
heur ging : u Mijnheer, zei ze, 't zal al gedaan
als de spâ ne keer gevaagd is' a • ( Als ik
dood en begraven ben).
Voorbeeld van beeldspraak. ' ' k Weune ik hier
moederziele aleene ii , zei er eene oude man;
't is vier jaren dat ze mijne vrouwe weggeleid
hebben ' .

zijn

N

**„ In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidaandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saglie van Groeninghevelt
en der vijf Liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
ii*. Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
. **„ Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. n. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.

Wel doen kweekt vijanden.

Boekdrukkerij A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

e uítgeSer woont in be
J^et ófab Ser(c1í;nt afee aEerbage.
fflart'aftraat, 2, te 15rugge- JOV"jdr, op Sooctanb fe BeEafen : Soor
?$¢Pgeneanb 5 frank; Soos Buíteneanb¢n ben poftpríjs eróíj. ffien
kan ínfel^ríjSen Bij a! be lOortmeefter6 '6 eanbs.
tiiccnfjuitit frc

ctifrÏcl;frc

ofiba na Ci►i'cn.
21 ecto6cr 1883.
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ONDAG, 21 october 1883, drie en -twin-

tigste na Cinxen . Evangelie, v an jaïre's
dochter door ons Heere verrezen, bij
sint Mattheus, IX, 18 tot 25. Sinte Ursula en hare
elf-duist maagden. 't Is mij onmogelijk den naam
%.an sinte Ursula te schrijven, zonder dat mijn
gedachten gaan naar de prachtige rijve die
Memlinc schilderde om er hare en vele andere
heilige gebeenderen in te bewaren, waarin die
gebeenderen inderdaad ook geleid wierden, door
onzen hoo<T eerdiásten Heer Gillis de Baerdemaker, bisschop van Sarepta en wijbisschop van
Doornijk, op vandage, 't jaar 1489; en die nu,
ten tooge staat voor de heidenen en de ketters,
afgetrokken van zijne heerlijke bestemming en
ontstolen aan de heiligen voor wie ze Memliuc
geschilderd heeft. -- Vandage ook, feestdag
van sint Hilario, abt, Wiens leven sint Hieronymus, zijn tijdgenoot, geschreven heeft.
Maandag, 22, sint Philip, bisschop van H erakleia, en gezellen, martelaars,. sterven 304. —
Dijsendag, sint Theodoretus, priester, martelaar
in 362. Sint Jan Capistran, -van 't order van sint
Franciscus, sterft 1456. De overwinningen van
Tamerlan over Bujazet, in-1399, hadden de Turken wel verflauwd; maar daar was hun kracht
genoeg gebleven om, wat later, onder Mahometh l
herop te staan en Kerstenland te bedreigen.
Zoo had Mahometh op de Venetianen verscheidene plaatsen gewonnen die zij bezaten langs de
kusten van Kleen-Azia en in Europa zelf. De
Turken heerschten alsdan van den kaap van

Histria tot tegen de vallen van Constantinopelen.
In 1420, nam Mahometh I op de Venetianen
Salonica, de hoofdstad van Macedoniën, eene
stad die de grieksche keizer hun afgestaan had,
omdat hij in staat niet en was ze te verdedigen
tegen de Turk. Amurat II en Mahometh II, die
onmiddelijk aan Mahometh I opvolgden, zijn de
vermaardste veroveraars onder de Turksche
keizers gebleven. De eerste wierd wel versleten
nogtans door Huniade en door Scanderberg.
Huniade, Jan Corvin eigentlijk bij name, die
Vaivod van Transsylvanie was en bestierder van
Ungarn, versloeg de twee legers die Amurat inUngarn zond, in 1442, en deed den Turk een
vrede teekenen die aan koning Ladislas IV zeer
voordeelig was. Die vrede algelijk en hield geen
stand ; en de reden daarvan en doet geen eere
aan koning Ladislas. Immers, onder voorwendsel dat de Turk ook nooit zijn woord en hield,
als liet hem voordeelig was het te breken, brak

hij het zijne ; alsof men wel onrechtveerdig mag
zijn omdat een andere liet is.... Ook en haalde
Ladislas uit zijn trounwloosheid geen voordeel, want terwijl de stoutmoedige Huniade
den slinkervlengel der Turken in stukken
sloeg in de vlakten van Varna, in Bulgarie, in
1414, eerloos de koning het leven in 't zelfde
gevecht.
Omtrent den zelfden tijd was de vermaarde
Jooris Castriot koning van Epire. De Turken
heetten hem Scanderberg, een name dien wij
allichte voor een Sakserschen of vlaamschen
zouden aanzien, maar die Turksch is en u Heer
Alexander • bediedt. • Zijne zegepralen over
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Amurat en Mahometh II zijn vermaard in de
geschiedenis.
Als Mahometh •II Constantinopel stormender
hand ingenomen had, den 26 Mei 1453, belastte
Paus Niklaais V Pater Johannes Capistran de
christene princen te gaan opwekken om de wapens te trekken tegen de vijanden van godsdienst
en staat. De heilige -pater kweet geheel wel de
boodschap die hij ontvangen had. Callixtus II,
die in 1455 den stoel van Petrus besteeg, zond
hem in Duitschland en Ungarn rond om er de
kruisvaart te prediken. 't Was noodig ook. Immers Mahometh nu meester van Constantinopelen, was overtuigd dat het een kleentje ging
zijn voor hem om meester te worden van geheel
Kerstenrijk. 't Was dan met de hope dat zijne
halve mane allichte 't kruis ging vervangen op
de torren van Weenen en van Roomen, dat hij
vooruit trok en den 3 Juni 1456 beleg lei voor
Belgrade.
Binst dat Huniade tegen Mahometh II optrok,
ging sint Jan Capistran de kruisvaarders vragen
dat zij hun optocht ' zouden verhaast hebben.
Huniade ging een gevecht met de Turken aan in
.de waters van den Donau, en deed zijne intrede,
met sint Jan Capistran, in Belgrade. Sint Jan
Capistran. droeg een kruis dat hem de Paus ge- geven had, bij wijze van standaard des legers, en
moedigde de. soldaten aan met zijn welsprekende
tale. Maar de Turken volgden de Christenen
voor Belgrade. Weggedreven in hunnen aanval
door de Christene legerbenden, wilden zij stand
houden nogtans, en drongen terug, al over de
lijken van hun eigen krijgsvolk. Dweepzucht,
razernij en de beloften van den Propheet waren
de drijfveeren van hun moed. Hunne aanhoudendheid ging hun de stad leveren, en reeds
waren de Christenen aan 't achteruit deinzen,
toen sint Jan Capistran, midden 't gevecht verscheen, voorenop de legerbenden liep, en 't
kruise in de hand, met den roep : Zege ! 7esu 1
zege ! de legerbenden van Huniade deed vooruit
stormen, de gelederen der Turken brak, en de
schier zegevierende krijgsbenden van Mahometh
II uiteen wierp. Mahometh II had schoon al
zijn krijgskennissen uit te halen, 't en hielp niet.
Zelve gewond, moest hij zijn verwarde legerbenden latén loopen, en Belgrade ontzetten.
Zijn wagens en zijn kanonnen bleeven in de
handen der christenen.
Over sint Jan Capistran staat er in R. d. H.
te lezen : VII. 399, 400, 401. Over zijn brief die
te Gent bewaard wordt, VIII. 370. Van eene

schilderie te Parijs, VIII. 370, en hij staat afgebeeld, XI . - 377 en 381.
Woensdag, 24. Sint Raphaël, aartsengel.
Donderdag, 25. Sinte Crispinus en Crispinianus,
martelaars, te Soissons, 't jaar 287. — Vrijdag,
.26. Sint Evaristus, Paus en martelaar, 12. --=
Zaterdag, 27. Zalige Bonaventura van Potenza,
sterft 1711.
AD. D.

DE VRIJDAGMARKT.

ik laatst, op blz. 300-3Q3 van de
Vrijdagmarkt schreef, heb ik gesloten
met te zeggen dat slechts op 't einde
der jaren 1200 het Zand tot markt geschikt
wierd.
In de rekening van 1285 staat er een tamelijk
gewichtige somme voor delfwerk op 't Zand:
OEN

Rek. 1285. Tunc fossoribus supra arenam ubi situm est forum
diei veneris, xvij 5.

Dat dit delfwerk eigentlijk bestond in de
plaatse tot markt te schikken, blijkt uit 't gene
in de zelfde rekeninge volgt :
Rek.1285. Pro opere supra arenam pro for oveneris faciendo,
xxv 1. x$ s.

Eene somme van 42 pond tien schelen en half
wordt dan in 1285 besteed, om te delven op 't
Zand, en voor 't werk aldaar tot schikken van
de plaatse die den Vrijdag tot markt diende, of,
nader nog vertalende, om op het Zand de Vrijdagmarkt te maken.
Of de Vrijdagmarkt alsdan gekalsijd wierd,
en weet ik niet; maar ik denke haast van ja.
Immers, in i 290 kalsij dt men reeds de Bouveriestraat, ten geheele, of ten deele 1 ; ' t jaar daarna
kalsij dt men de Noordzandstrate 2; en de Hangwaartstraat, nu, verkeerd, de Hauwerstraat geheeten, was reeds gekalsijd voór X299, ingezien
men, in dit -jaar, de kalsij van die strate breekt,
voor 't leggen van waterbuizen of van riolen 3 .
De bruggen die 't Zand met de oude stad verbonden, tenden de Noord- en de Zuidzandstrate,
wierden in 't begin der jaren 1300 vernieuwd,
en in de Rekening over 't jaar 133 1 staat er:
An beeden siden vander kelchieden vander nieuwe zantbrucghen.
i. Rek. 1290. Pro calceia in Boveria.
2. Rek. 1291. Pro calceia in Nordzandstrate.
3. Rek. 1299. Pro calceia frangenda in Hangwarghstrate.
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Welhaast, om den toegang ter plaats nog te
verbeteren, wordt er een nieuwe strate geopend
bij de Noordzandbrugge:
Rek. 1352. Jan Wanten van dat zyn heus te brokers was
ende van sinen lande ghenomen ende tere straten gheleit bider
Noortzantbrucghe.

Zoodat Jan Wauten's huis afgesmeten wierd,
en de erve ervan gebruikt om eene nieuwe strate
te leggen.
Omtrent het einde der jaren i300 wierd de
Vrijdagmarkt herkalsijd. Dit staat in de rekening over 't jaar 1395 , folio 46, op de keerzijde
van 't blad.
Of nu die kalsijde geheel de plaatse overdekte,
en weet ik niet. In dien tijd waren de groote
straten gekalsijd op geheel hunne breedte, in
mindere lagen de kalsijden te midden tusschen
sponden of kantstukekn die gewoonlijk in eekenhout waren, en met gordelen aaneen gewrocht.
Dat weten wij uit de rekeningen van dien tijd.
Rek. 1394-95. Ghewrocht Janne Hanoots, den temmerman, an de sponden vander kelchiede...
An Janne van Bevere, den smet, van gardelen an de sponden
des• nieuwer kelchiede...

't En is hier de plaats niet van de kalsijwerken
te spreken in 't algemeen : maar 't mag den lezer
voldoen te weten dat, sedert het einde van 1200,
er alle jare vele geld besteed wierd door de gemeente aan 't kalsijden van wegen, straten en
markten. Uit de rekening van 1396-97 vernemen
wij dat de stad in dit jaar 72 lasten » kelchietsteenen Brabandsche u kocht : en van 1394 tot
1403 wierden al de bijzonderse e straten herkalsijd. In 1401, onder andere, hermaakt men 64 roeden in de Zuidzandstrate. In 1411 -12 vermaakt
men de kalsijde bij de Vrijdagmarkt, langs een
andere zijde:
-

-

Ghewrocht 1bi Janne den Tos den kelchi^dere bi der vrin(Lach marot int straetkin bachten der stove ten hcnufyzere... de
kelchiecle aldaer vermakende.

De Hoefijzerstraat is mijne brugsche lezers
genoeg bekend. De ir Stove ten hoefyzere u is een
stove (fr. étuve), een badhuis, dat onder den
naam en 't uithangteeken van 't hoefijzer bekend
was, zoo blijkt uit de volgende aanhaling uit de
rekening over 1431-32:
Item, bider vridachmarct op ten hout van der stove ten
hoefysere.

'k Zou hier nu van de Moerbuize kunnen schrijven; maar dat is te gewichtig om alzoo tusschen-
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in behandeld te worden ; 'k schrijve daarvan een
keer op zijn eigen.
Mijn lezers weten genoeg dat, reeds in de jaren
1 200, het water onder de straten bij middel van
't gene men de moerbuize heette, geleed was
naar eene groote hoeveelheid putten die men
„ fonteinen n heette.
De moerbuize lei voorzeker reeds onder de
Vrijdagmarkt en in stad, lange voor 't einde der
jaren 1200. Onder andere, in 1288, moet zij
aldaar, volgens stadsrekening, vermaakt worden.
En, niet aldaar aleenlijk, maar een beetje overal,
luidens den volgender item uit dezelfde rekening:
-

Pro veteribus pipis infra villam per Johannem Abin reficiendis,
c 'ii;. xviij s. iiij d.

De moerbuize was deels in poteerde, deels in
lood en tin.
Op 't einde ook der jaren I2oo, waneer men
de Vrijdagmarkt tot markt opschikte en versierde, wierd de fonteine of put hermaakt. Dit
deed men in 1289 of i 29o, en hij was vercierd met
een beeld dat er nevens stond. Men belastte zelf
een thans onbekenden schilder met het vercieren
van het beeld :
Rekening 1290. Lanisino pictori de Ipra pro ymagine juxta
fontem supra a renam pingenda, xlv s.

Over den schilder Lamsin de Ipra en weet .ik
ongelukkiglijk geen 'verder bescheed. Hij is alleszins een onzer eerst bekende Brugsche schilders.
De zelfde Jan Abin, daar ik kom van te spreken, heeft in dien tijd veel openbaar werk voor
stad aangenomen. In 1291 doet hij eene aanneminge van door de 1200 pond, om 't water van
de Vrijdagmarkt door stad te leiden. Hij neemt
ook de uitbaggeringe van de Reie aan, in 't zelfde
jaar, verpandde zijn roerende en onroerende goed

en zijn persoon over de sommen die de stad hem
vooruit gaf om dit groot werk aan te vangen.
Hij wordt, alsan in 1291, op zijn eigen betaald
om den put op 't Zand uit te putten en te kuischen.
In I292 wordt de put gekuischt op de Vrijdagmarkt en de zelfde rekening vermeldt werk gedaan aan de fonteine op 't Zand. Dit doet mij
denken dat er alsdan op de uitgestrekte openbare plaats buiten de beide voormalige Zandpoorten, twee putten waren : u pro puteo supra
vryndachmarct s', #► pro fonte supra sabulum x •
De eerste stond, denk ik, aan den ingang der
Smedestrate, waar men hem nog ziet op de kaarte
van Marc Gheeraerts — kijkt naar de prente,
dit jaar, op blz. Ion dat was daar immers,

37 2

Rond den Heerd

gelijk nog, op de Vrijdagmarkt. De andere
stond, volgens mijn gedacht, alzoo half-vvege
Bouverie- en Zuidzandstraat gelijk de zelfdekaarte ook uitwijst. Deze ii fons supra Zabulum u
was alleszins langs den kant van 't Speitje, want
de item der Rekening die ervan handelt in 1292,
meldt betaling in eens van 300 pond 4 schelen,
over 't werk aan die fonteine gedaan, aan 't
Speitje daarnevens en voor een bak in de Reie.
In 1294 wordt die zelfde fonteine op 't Zand
nogmaals gekuischt en vermaakt. In 1299 worden de pijpen der waterbuizen op de Vrijdagmarkt gezuiverd.
Verderop is er dikwijls sprake van die fonteinen,
en, in 1 45 8- 59 wordt er eene in steen van Ecaussines, op de Vrijdagmarkt geplaatst.
In 1562 en was de Vrijdagmarkt nog niet beplant met bootnen. Kijkt op de kaarte van Marc
Gheeraerts, dit jaar, blz. io; . De plaatse strekte
alsdan uit ten noorden tot aan eene reke huizen,
gebouwd waar nu 't huis van M. Neut-Janssens
staat, maar vooruitstrekkende l ver den ijzerweg
tot aan de Hoefij zeestraat; ten noorden tot aan
eene reke huizen staande tonden den voormaligen hof der Capucinen, op de hoogte van 't Speitje;
ten westen tot aan de huizen van de hedendaagsche Vrijdagmarkt en zuidwaardsop rechte
voort, voorbij de Bouveriestrate. Ten oosten
liep het reitje, de oude Po rt nacht, waarvan een
deel later 't Capucinereitje wierd, en een ander
deel, noord van de Vrijdagmarkt, nu, sedert
136o of daaromtrent het Spcelmansreitje genoemd is.
De huizen die op liet deel der Vrijdagmarkt
tusschen de Noord- en de Zuidzandstrate stonden, waren door een strate van 't geve de Smedereie heette, afgescheiden.
Voór den ingang der IIang^vartstrate, nu
Hauwerstrate, stond een groote linde. Op de
eibentli jke Vrijdagmarkt, stonden drie reken
staken om beestemarkt te houden; en omtrent
waar nu de t;•czvcrs is of p assage cz niveau van
den ijzerweg, stonden gebouwen, die ik meene
het vleeschhuis te zijn.
Een vleeschhuis vind ik aller vij ze vermeld in
de rekening van stad over't jaar 1308, als staande
op de Vrijdagmarkt:
Rek. 1308. Van delvene bi den vleeschuse ter Vrindachmaerct.

Van dat vleeschhuis zal ik een ander keer
schrijven, als ik van onze andere oude vleesch.
huizen zal handelen.

Drie bruggen leverden uit de oude stad toegang tot de Vrijdagmarkt.
Eerst, ten zuiden, uit de Meersch, het Speibrugsken, dat in 1562 reeds een steenen brugsken was. Dan de Zuidzandbrugge, aan den
uitgang der strate van den zelfden name. Verders
de Noordzandbrugge aan den uitgang der Noordzandstrate.
Reeds in 1282 wordt de Noordzandbrugge
vermaakt.
Rek . 1282 . Pro ponte de Nordzand reficiendo....

In 1290, verfnaakt men eene der Zandbruggen,
waarschijnelijk de Zuidzandbrugge:
Rek . 1290 . Pro ponte supra Zabuluin reparando...

In 1331 vind ik de volgende melding:
Rek. 1331 . An beeden siden van der kelchieden van der
nieuwer zantbrucghen .

Van x roeden kelchieden te makene in tasse, die te broker.
waren als men de vaute vermakede van dcr Zandbrucghe.
Van hondert voete leensteene die ghebesicht waren ter
Nortzanthrucghe.

Leenstccnen, dat zijn de orduinen leuningsteenen op en aan de brugge.
't Jaar 1352 onteigende men het huis en de
erve van Jan Wanten, tegen de Noorzandbrugge,
om er een straatje te maken, zoo ik vroeger zei.
Wat de poorten aangaat, die aan den uitgang
der oude stad stonden, deze liet men zeker vervallen als liet Zand en'toverige tot aan Bouverieen Smedepoorten in stad gebracht wierden. In
de jaren 1300 w ierd een deel van de versterkingswerken nevens de zandpoorten afgebroken. Dit
staat in eene rekening van 't beginsel, geloof ik,
van de XI Ve eeuw, waar ik gelezen heb en afgeschreven als volgt:
Van der bastclgieringhe te brekene besider Zantpoorte.

Maar, bij ongeiukke, 'k hebbe vergeten aan
te teekenen van welk jaar die rekening is. Nu,
dat doet er weinig aan : men heeft die bastelgieringe afgeworpen in 1390 of in 1309, 't is toch
zeker en bewezen neet dien tekst dat er daar
bastelgieringen waren ; en 't bevestigt 't gene
wij anders wisten of vermoedden, dat de omtrek
der stad van sint Karel-den-Goedens tijd, dat is
het tweede uitgebreide Brugge, zoo niet rondomme, toch bij plaatsen,versterkt en verschansd
was.

Vervolgt.
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WELGEMANIERDHEID.
1t gevolg te geven aan 't gene verleden
weke gezeid wierd, druk .ik hier nu de

Regels i:'aiL de wel gemanierdheyd
over uit het boeksken daar ik laatst van sprak.
De laatste uitgave, die ik ervan voor oogen
hebbe, en is nog zoo oud niet, immers zij be hoort tot het beginsel der jaren 1840. Eilaas,
zoo men zien zal, hebben de Vlamingen, in de
laatste veertig jaar vele van hunne eigene oude
christene welgemanierdheid verloren.
't Gene volgt druk ik in de hedendaagsche
spelling over, daar latende de y en de vocalen
niet pluimtjes erop, van het stelsel van Des
Roches, waarmede men zoo gelachen heeft in
den tijd.
REGELS VAN DE \VELGEMANIERDHEID.

V . I t ararin bestezat de welg emanierdlre•id en
wellevendheid van ecluena jonagel ing 2
-

A . Deze bestaat in zich altijd en in alle gezelschappen beleefd en ootmoedig te gedragen,
alle menschen eerende, en zich altijd achtende
van de minste te zijn, volgens den raad van het
H. Evangelie.

V . Zijn er g ecnc b jtonadere regels van de
wclgemant erdlieid ?
A . Verscheide, die ik u hier in 't kort zal
voorstellen : vooreerst moet gij in acht nemen
nooit of zelden in een gezelschap te spreken, 't
en zij dat gij gevraagd of aangesproken wordt:
want veel spreken is eene groote onbeleefdheid
voor jonge lieden, ja zelfs voor bejaarde persoonen: weet gij niet waarom God u heeft gegeven
twee ooren, twee oogen en maar eènen mond ?
Omdat gij - twee maal zoo veel hooren en zien
dan spreken zoudt. De wijze man zegt, dat
een zot zelfs voor wijs gehouden wordt als hij
zwijgt : hoe meer gij spreekt, hoe meer ander
voordeel doet met uwe woorden.
Leert dan zwijgen, zoo zult gij van spreken
geen hinder krijgen.
Ten tweeden : als iemand u aanspreekt, iets
vraagt, of iets geeft, doet altijd uwen hoed af
tot beneden, en niet alsof gij slagen wilde.
Ten derden : gij moet altijd twee woorden
spreken, niet ja, neen : maar; ja, Vader, Moeder, Meester, Mijnheer, Mevrouw, enz.
Ook, moet gij wel letten als gij iemand groet,
gij niet staat alsof gij een paal in uw lichaam
hadt, maar dat gij u zelven boogt, stellende uw
recht been achter het slink.
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Voorders moet gij wel letten, dat, als gij met
.iemand, die meer is als gij in staat of ouderdom,
of zulks u gelijk is, gaat of wandelt, die op de
rechte hand stelt ; is 't dat gij met drie'n gaat,
zoo begeeft u op de slinke hand, stelt in het
midden, die de meeste eere weerdig is, den derden op de rechte hand.
Ook moet gij letten, dat, als gij met iemand
in een huis of kerk wilt gaan, gij dien, die de
meeste eere weerdig is, altijd laat voorgaan.
Aan een huis nakende, waar gij met andere
persoonen wilt ingaan, 'zoo begeeft u eenige
stappen vooruit, om alzoo voor de andere te
konnen bellen.
Indien gij iemand of verscheide persoónen
wilt in uw huis leiden, zoo doet de deur open, u
buigende, biedt hen den ingang, en blijft zoo
lang staan tot de laatste binnen is. 't Zelve
moet gij doen in 't uitgaan.
Zoo gij iemand uitlaat, moet gij wel letten,
dat gij de deur niet haastig achter hen toesluit,
maar moet wachten tot dat zij uit uwe oogen of
wat verre weg zijn.
Als men zelf uitgelaten wordt, zoo zal men,
buiten de deur zijnde, zich nog eens omkeeren
en eerbieding maken.
Ook staat te bemerken, dat, als gij met iemand
gaat of wandelt, en daar iemand komt, die uwen
vriend aanspreekt, gij alsdan moet aan d'eene
zijde gaan, om aan hem de vrijheid niet te be.
nemen, tot dat gij geroepen of bij hen verzocht
wordt, waneer men nog schuldig is dit eenigszins
te weigeren.
Ook, is het eene onbeleefdheid, dat, als iemand
bezig is met lezen, schrijven of geld te tellen,
men zich daarbij voegt, vooraleer men daartoe
verzocht of geboden wordt..
Als men bij iemand in eene kamer gaat, behoort men nooit recht daar binnen te loopen,
maar men moet voor de deur blijven staan, tot
dat" men eerst geklopt of gevraagd heeft of er
geen belet is, narrende den naam of eertitel van
dengenen die daar binnen is.
Als gij nu binnen zijt, zult gij eerst uwe eerbiedigheid betoonen, en alsdan uw belang zeggen; en is 't dat gij in eene kamer bij andere
vrienden geleid wordt, zoo moet gij het geheel
gezelschap groeten, en u wel wachten, dat, indien gij daar eenen bijzonderen vriend ziet, gij
alsdan niet roept of schreewt van verre, maar
bij hem gaat, om hem te vragen naar den staat
van zijne gezondheid.
Ook moet gij, in een gezelschap zijnde, u
-
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wachten, dat gij nooit den eersten gaat zitten,
maar moet wachten tot dat de andere gezeten
zijn : en indien men u de eerste plaats wilde
geven, zoo zult gij die beleefdelijk trachten te
weiberen : is 't bij aldien" die plaats u toekomt,
zoo zult gij die met eerbiedigheid aannemen,
daar altijd wel dient op gelet te worden.
't Is eene groote onbeleefdheid, te spreken in
iemands reden, is 't dat iemand iets vertelt . of
zegt, zoo moet men hunne reden geheel laten
uitzeggen : is 't dat de zaak anders is dan zij die
verteld hebben, zoo mag men daarom niet zeggen : liet enz is zoo niet, maar men moet zeggen
met u welnemen, Mijnheer of Joufvrouw, daar
zijn die of die omstandigheden bij : want het
dient beter te zwijgen, dan iemand beschaamd
te maken, veel min mag men zeggen : gij liegt,
of liet is niet waar, maar zegt : verschoon

Mijnheer, de zaak is aldus.
Als gij met eenen Vriend bij het vuur zit, en
moogt gij nooit met uwe armen leunen op den
stoel ; nooit met de beenen over malkanderen
zitten, nooit met liet vuur of met de tang spelen;
nooit in het vuur of in de kamer spouwen, maar
in uwen neusdoek ; en is het dat de Vriend het
vuur wilt opstoken : dan zich poogen om het zelfs te
doen, en zeggen : met uw welnemen : doch men
moetden meester in zijn huis altijd meester laten.
Ook mag men nooit in iemands tegenwoordigheid zijne nagelen korten, geeuwen, of rekken, en is het dat men zijne neus wilt snuiten,
zoo moet men zijnen hoed, of een deel van zijn
bovenkleed of mantel daarvoor houden : is het
dat gij genegen zijt om te niezen, zoo houdt ook
altijd iets voor uwen mond en neus.
Dit zijn eenige regels van de wel-geinanierdheid, waarna gij u dient te gedragen.
r.

Maar kunt gij nog iziet c'euige regels <<oor•scla ri jven, hoe iaen zich moet gedragen aan dc
tafel f
A . Ja, deze volgende : ten eersten, als gij van
iemand ter maaltijd genoodigd wordt, dan moet
gij u zelven eerlijk toeschikken, opdat gij uwen
Vriend geene schande aandoet.
Als gij in de kamer komt, waar de genoodigde
Gasten zijn, zoo moogt gij nooit eerst gaan zitten
noch de beste plaats nemen, als vooren gezegd is.
Aan de tafel gaande, moet gij uwen hoed afleggen ergens op eenen stoel, en zitten ongedekt,
't en zij de andere gedekt zitten, en plaats
nemende, moet gij dicht bij de tafel zitten, niet
als de ongeregelde, dat het eten, dat zij laten
vallen, tusschen hunne beenen valt.

Als nu de Benedictie gezegd is, die men altijd
aan de Geestelijken d'eere geeft, of aan den
meester van de tafel, zoo is het dat de Tractant
de Vrienden en Genoodigde verwelkomt ; waarna het gebruik is dat de meester of iemand
u voordient: zoo dit niet geschiedt, moet gij letten
nooit eerst in de schotel te gaan.
Gij moet wel letten, dat gij van het brood niet
bijt, maar gij moet liet leggen aan uwe slinke
zijde, en met uwe slinke hand daar af breken.
Uw mes, lepel of fourchet moeten liggen aan
uwe rechte hand ; maar gij moet letten, dat, als
gij uwen lepel hebt gebruikt, en als hij vet is,
gij dien nooit moogt leggen op het schoon tafellaken, maar neus op uwe tailloor : is uw mes vet,
vaagt het af aan wat brood; nooit aan uwe servet.
Let ook wel, dat gij nooit moogt voordienen
of in de schotel komen met uwen lepel, die gij
in uwen mond hebt gehad ; maar moet eenen
schoonen lepel vragen.
Als men u voordient op eene tailloor, dan
moet gij die aannemen, en geven eene van uwe
schoonti t aillooren wederom met eene kleine eerbieding of boobin; Van het lichaam.
Als gij nu eet, zoo en moogt ,gij nooit gulzig
eten, noch uwen mond zoo opvollen met spijs,
dat uwe kaken gespannen staan ; nooit moogt
gij drinken of spreken vooraleer uwen mond
afdroogen met uwe servet, en aan iemand toebrengen, zeggende : Mijnheer of Mevrouw, uwe
gezondheid ; of ik heb d'eer van u te groeten.
Bij de voornaamste is het gebruik, als men de
gezondheid wilt drinken, dat men iemand naamt
van de naastzittende persoonen.
Bemerkt dat men den Tractant de gezondheden
moet laten instellen ; als, of men wilt eene gezondheid instellen, dan moet men zeggen aan
den Tractant : Mijnheer, is het met uw welne-.
men, dat men de gezondheid drinke van Mevrouw
uwe Beminde, of van dien, of die? Men zegt ook
de welvarendheid van dien, of die. Gij moet ook
wel letten van uw glas nooit seffens uit te drinken, dit staat te gulzig 't en zij het geheel
gezelschap te zamen eene gezondheid drinkt.
Als u iets bezonders aan de tafel wordt aangeboden, moet gij dit met eerbiedigheid ontzeggen;
maar als men u praamt, neemt het met beleefdheid zeggende : Mijnheer, ik ben u dankbaar.
Gij moet ook rel letten aan de tafel of elders
zittende, dat gij nooit iemand sterlings beziet,
nog als iemand zingt, al zingen zij kwalijk, dat
gij daar mede lacht, of toont, dat gij het beter
kondt.

.
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Men mag wel lachen als iemand iets knoddig
of geestig vertelt, maar niet schreeuwen of schetteren .

V. Hoe moet uiten zich houden in dien teinpel
Gods?
A . Gaande naar de Kerk, moet reen wel-gemanierd en stil over de straat gaan.
Komende in de Kerk, moet neen zich besproeien met gewijd water. Zoo ook als men
daar uit gaat.
Daarna zal ielen zoeken eene stille plaats,
daar men den Priester, die den dienst verricht,
kan hooren en zien, om hierdoor te beter de verstrooidheden te voorkomen.
Nedergezeten zijnde, mag men nooit omzien,
roepen of klappen, nog iets doen, waardoor men
een ander of zich zelven zou kannen verstrooien,
maar met aandachtigheid en godvruchtigheid
zijne meening vervoegen net die van den Priester,
om alzoo gezamentlijk, 't zi liet heilig Sacrificie
der Misse, 't zij andere diensten, aan God op te
offeren .
Is 't dat men de misse gaat hooren, moet men
nedergezeten zijn-de, God bidden om genade,
om dit Sacrificie met aandachtigheid en godvruchtigheid te kunnen opofferen.
Als de Priester de Misse begint, moet gij uwe
meening vervoegen met de zijne', en voorts wel
in acht nemen de drij deelen der Misse, de Of erande, de Consecratie en de Nutting, overpeizende het bitter Lijden Christi, waarvan het
heilig Sacrificie der Misse de waarachtige verbeelding is.
De Misse geëindigd zijnde, bedankt God voor
de genade, die hij u gedaan heeft, niet u van dit
Sacrificie deelachtig te laten zijn.

V. Zijn er nog andere regels van de wel-gemanierdheid?
A. Daar zijn er nog verscheidt andere, die gij
door liet gebruik, oplettendheid en genegenheid
tot de zelve, zult kunnen leeren : doch zal u nog
eenige noodzakelijkheden zeggen.
Als gij voorbij eene Kerk, Crucifix of Beeld
van Maria gaat, laat nooit na uwen hoed af te
doen, en eenig klein gebedeken te zeggen, als:

.7esus, ik groet U, 7esus, vergeef mij mijne
zonden. Heilige Maria, bid voor ons. Wees gegroet, MIaria; of diergelijke.
Zoo gij eenen armen mensch ontmoet, die u
eene aalmoes vraagt, doet uwen hoed af; en hebt
gij niets te geven, zegt beleefdelijk : God helt ai.
Zoo gij iemand ontmoet op eenen weg, alwaar
de doorgang eng is, en niet wel te zamen kunt
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doorgaan, zoo stelt u altijd de eerste aan de
eene zijde aanbiedende den eersten doorgang
aan een ander. Zoo het gevalt, dat een ander
van gelijken voor u doet, zoo tracht u te verontschuldigen.
Nooit moogt gij iemands goed misachten.
Nooit moogt gij stoffen op uw goed, rijkdom.
men of kunst.
Als gij iemand aanspreekt, en uwen hoed afgenomen hebbende, moogt gij dien nooit de
eerste wederom opzetten, maar wachten tot
dat uw vriend, of die gij aanspreekt, den zijnen
opgezet heeft, en indien dat de persoon, die
gij aanspreekt, van eene hoedanigheid boven
de uwe is, zoo moogt gij uwen hoed niet opzetten voor hij u dit gezegd heeft ; in dit geval zult
gij nog antwoorden : verscltoon mij, Mijnheer,
of ik vrage versclaooning, Mijnheer; en wachten
tot dat hij liet nog eens zegt.
Door deze en diergelijke beleefdheden; die u
niets kosten, zult gij van eenieder geprezen, geeerd en bemind worden : want de beleefdheid
vindt overal plaats, zelfs bij de allerbaarste
menschen.

-

VAN HIER EN VAN ELDERS.
ERLEDENE

weke is het mij onmogelijk geweest ver-

slag te geven van de eerste feeste des Davidsf;nds,
dezen winter openende, en 'k wilde nu mijn onvrijwillige nalatigheid herstellen.
Niettegenstaande dat, na de aankondiging van onze feestvergadering, de buitengewone processie van den Roozenkrans op
denzelfden dag gesteld wierd, en aldus vele menschen in de
onmogelijkheid waren tot onze vergadering te komen, vervulde
een goed getal leden onze feestzaal. Leden van de hoogere klas
zijn meestal nog buiten stad op hunne kasteelen. Toch, 'k moet

het zeggen gelijk het is, buiten drie of vier, waren er geen gemeente-raadsheeren tegenwoordig. Niemand van 't schepencollegie deed ons de eer aanwezig te zijn. 'k En durf niet denken
dat die Heeren dc vlaamsche zaak afvallig geworden zijn. Maar
toch, hun afwezigheid wierd bemerkt, en 't is te hopen dat het
te naaste keer beter zal gaan.
De Heer Braet-De Jonghe verdient den meesten lof voor den
zang van Tinels Gondellied en van Bloemen bloeien van Blocx.
Ik en heb, dunkt mij, den Heer Braet nooit beter hooren zingen
als Zondag, 7 dezer. Wat het snaarspel aangaat van de Heeren
Queeckers en De Post, deze Heeren staan heide zoo verre boven
mijnen lof, dat ik er liever niet aan en beginne. MM. Van Kcr •
schaever en Versailles, hebben, naar gevente, ten volle hun
talent laten bewonderen.
Over de voordracht moet ik weinig zeggen, aangezien ik deze
op haar geheel in R. D. H. zal drukken. Goedgekozen onderwerp; wel doorgronde uitbreiding; sierlijke taal ; bevallige,
overtuigde en krachtige spreekkunst : dit zijn de hoedanigheden
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die de aanhoorders in M. Helleputte, niet aleen een kunstmeester in 't vak van bouwwetenschap deden groeten, maar nog
een warmen overtuigden en overtuigenden Vlaming, die zijn
tale kent, de beeldsprake der dichters bezit en den nieêsleependen gloed der welsprekendheid heeft.
Als M. Helleputte verklaarde dat hij vervaard was in 't
Daridsfonds van Brugge te spreken, heeft hij enkel eèn ding
bewezen : dat hij veel te ootmoedig is, en de eenige is om
aan zijn sprekerstalent geen geloof te geven. Te Leuven,
daarbij wordt Hoogleeraar 1 lelleputte ook als een welsprekender
Vlaming aanzien : en 't is wel omdat hij dat is, dat hij . aan
't hoofd gesteld wierd van het roemvolle genootschap Met tijd
nr vlijt en behouden wordt.

S, Hij is al hoorende doof en al ziende blind,
lijk de hennen in den oest, « zegt men van een
slimmerik die den doove en den blinde speelt,
omn er voordeel uit te trekken.

lI Die menschen betalen slot en lot in de parochie u ; 't is te zeggen belastingen,- ivie geeft er
reden van deze beteekenisse-?

ONDERDAG hadden wij eene voordracht van M. Vo-

't Is lijk e landinge, 't ligt al vul.

ghels, over de barnkracht, haar toepassingen en 't gene
men poogt te vinden tot dagelijks benuttigen van die
wondere kracht der schepping. 'k Spreke er te naaste weke over.

't Is van den oever in d%en dijk ; meer scl:â of
voordeel.

IJNHEER Leun en heeft nog zijn lessen van Duitsch
en Engelsch in verband met het Vlaamsch niet kunnen beginnen. Een droevig ongeval is daar de oorzaak
van. De lessen zullen nogtans allichte kunnen beginnen.
AD. D.

Hij gaat entwaar op k^\- , of op goê water, heeft
iets slechts of -goeds in zin.

EN «VILT.
W`'AAR ''l' VLIEGEN

Hebt gij de Revue dit monde Catliolique? In
den nr van 30 november 78, staat een artikel,
die bewijst mij dunkt, dat de kaakslag in het
vormsel door den bisschop gegeven, voortkomt
uit een germaansch gebruik : Slagen te geven
om iemand te doen opletten, en te helpen onthouden. G. Gezelle heeft ons eens gezeid iets
diergelijks gevonden te hebben in de oude gerinaansche rechtsgebruiken : zij leidden de jongensw aar de palen van de eigendommen geplant
stonden, en, om de plaatse te doen onthouden, ze
gaven hun gildig troef op... hun achterkasteel.
Over tijd schreef ik 't volgende op uit de
al Lamentatie van Segher van Maele, uitgave der
bibliophelen van Gent, bezorgd door C. Carton
18 59 N. N 4 coninck van Spagnien, machtigen
heere, aanziet nu met compassie op uwe groote
stadt van Brugghe, hoe zieck ende cranck dat
se ligt omme te sterven met penninck ende kerse
in der handt al levende doot. ►n bl. 72.
'k Peisde, al is de uitleg van 't `voord penninkkeerse licht te raden, daar hebben wij een
schakel der keten die tot aan 't heidendom ons
moet binden. Maar hoe stond ik verwonderd als
ik wat later in 't Idioticon leze op penninckkeerse
dat kanonik Carton in zijn uitgave voor Ernitlation waarschijnlijk mis is? Wat denkt gij daar
over ? Carton zegt dat Segher .'s laatste aanteekening van 1598 is.

Raadsel:
Een korte leute,
een lang verdriet.
Die 't niet en doet
en weet het niet.

Ante'.: Trozic'en.

)

Ondank
leeft lang.

**„ In het nieuw meziekinagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek hekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe zant Groeninglievelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door L. II. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
ver wendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**. Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
-

-

Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
Iioekdrukkerii A . DE ZUTTERE-VAN KSRSSCHAVER.

^ 6fab $ec fefí;nt afPe ^aEerbage. t'e aítge$er woont in be
ffiart'aftraat, 2, te Isrugge. ^Orí^s, op $oorfJattb te BetaCen : Soor
.$ePg¢ttfanb 5 frank ; Soos Buíteneanben ben pofEpcíje er6íj . tien
kan ínfcfríjSen Bíj af be Iboftmeefter6 'g fattbó.

XcOttictifte 3laar.

tiemnlitwintfigfte 'onbag na tCínivcn.
28 ecfo 6 ec 1883.

ID° 48.

WINTERSCHE AVONDSTONDEN.
xIII.
VAN DE WISSELING DER WAREN.

Vervolg van bladzijde 364.
E geleerden strijden vele over de vrage
van de weerde der waren.
Maar ik heb nog geen eenen gevonden die zijne woorden niet wat moet uitleggen
om reden dat hij ze niet in hunnen gewonen en
alledaagschen zin gebruikt.
Zoo dat er niemand moet verwonderd zijn dat
ik het woord moeite w at uitrekke om er mijn
gedacht in te krijgen.
Ik zal nogtans al de bemerkingen aanveerden
die men op mijn gedacht zal maken en op de
maniere van mijn gedacht uiteen te doen.
Ik zeg dan dat twee waren die gelijke moeite'
-kosten, gelijke weerde hebben, of, in andere
i. Wij moeten het woord moeite wat geweld aandoen om
geheel ons gedacht te dragen. Maar 't en is toch niet ongehoord
dat 'men in de wetenschappen; aan een woord eene breedere of
nauwere beteekenis geeft, als in den dagelij kschen handel.
In mécaniqure, bij voorbeeld, geeft men aan het alledaagsch
woord' travail eene beteekenis die het nooit heeft in het dage-

lijksch gebruik.
Vele woorden, die nu nog gebruikt zijn, in géo7Nt'trie, bij
voorbeeld, hadden eertijds eene alledaagsche beteekenis, die
verre was van de juiste wetenschappelijke beteekenis die zij nu
hebben : Een cdne was een top waarmeê kinders speelden ; een
cylindre was eene rolle of tolle om het land toe te leggen ; eene
pyramide. was eene soorte van koeke of gebak ; eene ..here was
een knikker of eene kaatsebolle,'k wil er van zijn.

woorden, dat men, door wisseling, voor de eene
ware, eene andere ware kan bekomen die nu gemeenlijk de zelfste moeite kost.
Men moet wel letten op het woord gemeenlijk,
't is te zeggen dat er geen sprake is van de
moeite die deze andere ware aan mij zou kosten
— en dat is al uitgeleid — noch van' de moeite
die zou kosten aan eenen voortbrencrer..die- bijzonder rap is, of bijzonder traag, maar de moeite
die zij door den band kost aan de voortbrengers.
De kleêrmaker die in twee dagen een kleed
maakt waaraan de andere, dooreen, vier dagen
zouden werken, zal tweemaal zoovele winnen
als een gewone kleêrmaker.
Een ander die daartoe acht dagen noodig
heeft, zal maar half zoovele winnen als een
gewone kleêrmaker.
Dat - hangt af van de behendigheid, en de
behendigheid is ook Bene omstandigheid die
men in acht moet nemen om de moeite te
schatten.
Ik heb nog gezeid : de moeite die de ware nu
gemeenlijk kost, 't is te zengen niet de moeite
die zij gekost heeft, in den tijd toen de werktuigen, bijvoorbeeld, zoo volmaakt niet en waren
als dat zij nu zijn.
Een boek en zal nu bijvoorbeeld zoovele . niet
kosten als dat hij kostte voor de uitvinding van
het drukken, om reden dat het nu zoovele
moeite niet en kost om eenen boek te drukken,
als toen om eenen boek uit te schrijven.
Maar hoe zal men nu twee - moeiten aan
malkander vergelijken?
Daartoe moet men vele omstandigheden te
-
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zamen voor oogera : :hebben, en aan malkander
vergelijken, onder andere de volgende.:
A. Den tijd dat de moeite gemeenlijk duurt.
Elkendeen verstaat dat, al de andere omstandigheden gelijk zijnde, eene moeite van
twee dagen; twee maal zoovele zal geschat
worden als eene moeite van eenen dag.
B. Den last, en de slordigheid, zou ik zeggen,
van het werk.
Dat is zeker eene omstandigheid die moet in
aandacht genomen worden.
En indien zekere slordige werken min hooge
geschat zijn, 't is omdat zij verlaten zijnde door
alwie eenige bijzondere bekwaamheid hebben,
aanzien worden alsof zij minst van al bekwaamheid vereischten.
C. Het gevaar van het werk.
't Is om die reden dat de werklieden in de
koolmijnen, bijvoorbeeld, een hoogeren loon
hebben, als andere werklieden die den zelfden
last doen, en de zelfde bekwaamheid moeten
hebben, maar min in gevaar zijn van gekwetst
te worden of hun leven te verliezen.
D. De riesche die het werk gemeenlijk heeft
van te lukken of te mislukken.
Om een voorbeeld te geven dat vatbaar is -de waren die verre moet' n vervoerd worden
kosten dierder niet aleenlijk om het vervoeren,
maar ook nog om het gevaar dat zij lijden van
beschadigd te zijn of te vergaan, en men is zoo
verre gekomen, in onze samenleving, dat die
verhooging van prijs uitgerekend is : zij is gelijk
aan hetgeen men moet geven om de ware te
verzekeren.
E. De bijzondere bekwaamheden, die tot dat
werk vereischt worden. En dat is eene van de
bijzonderste omstandigheden.
Daarom . zou ik er moeten wat op steunen,
maar 't zal beter te passe komen sprekende van
den loon der werklieden.
Ik zal liever dezen avondstond eindigen met
al mijne drooge regels eens toe te passen aan
twee waren.
Gij vraagt aan tien menschen waarom de
oesters zoovele dierder kosten als de mossels?
En zijt er zeker van, op die tiene zullen er,
ten minste negen zijn die zullen verwonderd
zijn ..dat gij zulke vragen doet en die u zullen
antwoorden:
Omdat de oesters zoo vele beter zijn.
Smaakt gij dat niet? »
Ik en zeg niet dat de antwoorde zoo kwalijk
is, maar:
.

W

De menschen kunnen gemakkelijker kaf missen als water. En nogtans kost het kaf meer in
onze streken, als het water.'
De oesters kosten meer als de mossels omdat
het meer moeite kost aan oesters te geraken als
aan mossels.
Indien het niet meer moeite en kostte, de
mosselvangers zouden oesters vangen en 't en
zou niemand geen mossels eten.
Eene van de redens waarom het zoo moeielijk
is oesters te vangen 't is omdat zij zoo goed zijn
en bijgevolg zoo vele gezocht. En 't is hetgeen
de menschen eigentlijk willen . zeggen als zij
antwoorden op uwe vrage.
Maar gij verstaat dat hunne antwoorde niet
geheel en voldoet.
Indien de oesters, zonder beter te zijn als de
mossels, zes keers zoovele moeite kosten, 't en
zou niemand geen oesters eten, of hij zou ze zes
keers zoovele betalen als de mossels.
Maar zouden er zulke menschen zijn?
Zeker, ja.
En dat is een verschijnsel, in de samenleving,
dat men moet in acht nemen, en 't is daarom dat
ik de vrage gesteld heb.
Daar zijn menschen die hunne voldoening
vinzkn,
iets te bezitten of te bezigen waar een
ander niet aan en kan, en die zekere waren
begeren aleenlijk omdat zij vele moeite kosten.
Wij zijn altemale met die genegendheid geboren, maar bij zekere menschen is zij eene
ware drift, eene passie geworden die tot de
zinloosheid kan gaan.
De koninginne die eenen kostelijken perel
dronk, wist wel dat die perel niet beter en kon
smaken dan vele andere dranken; maar zij wiste
ook dat er in de wereld weinig vrouwen eenen
perel gedronken hadden.
't Meeste deel van de baldadige keizers van
Roomen waren in den grond dikwijls niet anders
als hooveerdigaards die iets wilden hebben, iets
wilden doen buiten een ander.
De lezer mag niet peizen dat ik al gezeid heb
wat ik te wege was te - zeggen aangaande de
wisselingen
Alles te zeggen ware aan de eéne leeringen
voorhouden die zij in schole gehoord hebben —
en zij zouden mij niet lezen - 't ware aan de
andere al te lastig vallen -- en zij zouden mij
niet lezen ook.
Wij hebben nu gesproken van de wisselingen
die liet gevolg zijn van de verdeeling der bezigheden.

in
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Den volgenden avondstond zullen wij spreken
van de verdeeling der waren, die het gevolg is
van de vereeniging der krachten 1
P. H.
.

CONSCIENCELANE.
N mijn numero van 30 - September

schreef ik drie woorden over de eerste
bespreking in den Gemeente-Raad
van Brugge der questie van Conscience's
naam aan een strate te geven. Die zelfde weke
had ik een artikel daarover geschreven, die ongelukkiglijk niet en kon verschijnen, bij plaatsgebrek, en slechts den 7 October, op blz. 35 8
kon gedrukt worden. De zake nader willende
behandelen, schreef ik nogmaals daarover, den
14 October, en besloot, ja, dat de Smedewandeling nu Consciencelane was.
Nogtans 't mocht wel Conscience-veste zijn.
't Is nu wel Smedeveste, Remnpart des Maréchaux
(of keeraafsch du Maréclial — welkeen Maréchal ?) `%T ij hebben wel de Kruisveste, de Katlze1 i nevestc en andere, en dat zijn benamingen van
ouden brugschen aard. Omdat veste een kleedingsstuk is, 't en is - geen reden - om . 't.. niet te
bezigen in den anderen zin dien het woord ook
heeft ; en 'k en peize niet dat het genoeg is te
roepen - op Brugschen toon : Conscience's veste !
met een genitief-s tusschengevoegd om eene
benoeming die eeuwenoud is, belachelijk te maken. Wij hebben dikwijls ongelijk een scherts of
klucht die onbedacht of zonder grond van redelijkheid gezeid wordt, voor eene doorslaande
reden te aanveerden. En zoo doen de Brug.
gelingen dikwijls nogtans, tot schade van hun
reputatie.
Nu, 't is en 't blijft Consciencelane.
Als men wat zijdwaards van den eigentlijken
zin des woords gaat, kan men er nog komen ons
dien wandelweg als eene lane te doen aanveerden.
De noord-nederlandsche hedendaagsche beteekenis van lane is een weg midden door een
bosch gekapt, of een weg aan beide zijden met
boomen bezet.
LAAN, zegt Kramers, allcc', voie destinée a' la
promenade, ordinairement 1ongue et étroite, et
W
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i. Op blz. 363, voorlaatsten nummer van R. D. I1. staat er 21 1 e
kolonne, reke i6 wild (voorlaatste woord) in plaats van z'iscli
gelijk het zijn moet, en gelijk de verstandige lezer wel zal
kenmerkt hebben.
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bordée d'arbres 'ou de verdere; aula plantée
d'arbres.
Wandellaan, zegt Kramers, alile plantéè.d'arbres ohs fora se promène, promenoir.
Dat is hetgene wij u eene dreve a heeten. Dat was
eertijds de oude Brugsche L ane, denk ik, staande
buiten den tweeden wal der stad, die alsdan door
de Sloterbrugge met den buiten verbonden was.
Die Lane liep ten noorden van de onbeplante
zandplate, die Het Zand heette. Later wierd,
bij uitbreiding der stad, die lane langs weêrzijden
met huizen bebouwd, en de boomen langzamerhand zoo wij zien gebeuren sedert een tiental
jaren buiten de Kruispoorte, van de poorte tot
aan -Sinte-Kruiskerke uitgekapt om lucht en
licht in de huizen te winnen; maar de oude naam
bleef, al was de zake veranderd, en 't volk deed,
zoo het altijd doet , bij voortduring lane zeggende,
aan hetgene geen lane of dreve meer en was,
maar een strate gelijk alle andere.
Zoo ging het in Nederland en in Engeland ook.
Te Londen, op Camberwell, eene strate sedert
eenige jaren nu ten volle in stad, en die geen
dreve meer en is, heet de Grovelane. De Leatlaerlane bij Holborn-hill, de London-lane bij Marestreet (Hackney), de Lower-Kennington-lane,
de Mark-lane, de Petticoat-lane, en honderd
lanen nog. in -die stad, midden in.'t oude Londen,
hebben denzelfden oorsprong, en 'n zijn nu geen
lanen meer.
Zoo ook in Nederland. Te Harlingen heet een
der hoofdstraten is de Lanen u, omdat er daar
zeker oudtijds verscheidene lanen nevens elkan..
der waren, gelijk nu nog in de prachtige Spanjaardslaan nevens Haarlem. In de zelfde stad,
de Twijndcrslaan, de Poel/aan, de Kamperlaan,
de Meester-_7oostenlaan, de MeesterLottenlaan
.

en andere, zijn nu

straten en geen lanen meer;

maar de naam bleef. Te Rotterdam is de Hojlaan
nu een dichtbebouwde straat. Aldus, schier
efFenop, in alle Nederlandsche steden.
De weg nogtans tusschen de Smedepoort en gewezen Bouveriepoort, en is geen larve, hij en was
het nooit en zal het nooit zijn in den eigen zin
des woords. Daar en stond daar nooit geen dreve.
Nu dat men de bolwerken der vesting tot een
park veranderd heeft, staan er wel boomen langs
eèn kant, dezen der vesting, maar langs de huizen niet, en nooit en zal het in 't gedacht van een.
Vlaming komen te zeggen dat er daar eene dreve
of lane staat. Men zou wel eenigszins de benoeming willen verrechtveerdigen met te zeggen dat
het eene halve lane is, een weg niet boomen langs
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eéne zijde. Maar, na tijd, zal men denken dat er
daar twee reken boomen, eene van weêrzijden,
gestaan hebben, en dat er eène uitgekapt wierd:
een valsch denkbeeld te wege. En daar wij aan
waarheid houden tot in- de geringste zaken, kan
ik niet nalaten die bemerkingen te drukken. Ik
en schrijve dat niet uit - -eigenzinnigheid, maar
enkel om der waarheid wille.
Nu, 't is gedaan, en 't is' Conscience-larve.
Maar hoe zal men dat vertalen in het fransch?
Ik en zou 't niet vertalen. Immers, 'k en wete
niet waarom de namen der straten hier moeten
in twee talen bestaan. Voor de Franschen die
hier komen? Ik denke dat er veel meer Franschen naar Londen, naar New-York, naar Berlin,
naar Roómen, naar Madrid, naar Weenen, naar
Petersburg gaan als dat er naar Brugge komen.
En nievers in die steden, dat ik wete, staan de
namen in een andere tale als in de tale des volks.
De Franschen en hebben hier ook maar Steenstraat te zeggen, gelijk zij te Keulen Hochstrasse,
te Londen Strand en West- End, te Weenen
der Ring en te Berlin Unter die L inden zeggen.
En 't en is nooit in 't gedacht van een Amsterdammer gekomen zijn Kalverstraat, zijn Nieuwen-dik, zijn Warmoesstraat, zijn Dam in een
andere tale dan de zijne kenbaar te maken.
Dus: 'ken zou ik niet meer vertalen te Brugge
als elders ; en die mode aan Brussel laten.
Maar als men nu wilt vertalen?
Boulevard-Conscience en is geen vertaling van
Conscience-larve. Dat leelijk woord Boulevard
dat men deftig en treffelijk heet, hebben de
Franschen aan onze taal ontleend. 1-let is immers
eene verfransching van het NederduitschBol wcrk.
De Smedevesting zelf, de wal, het aardwerk,
opgevoerd ter verdediging der stad, waarop later
molens gezet wierden, was in den tijd, nu niet
meer, een bolwerk. Maar de wandehveg, of de
wandeling is beneden de vesting want wandeling beteekent zoowel promenoi r, l telt ok l'on
se prommaène, als action de se promener(Kramers)
en is geen bolwerk geen boulevard, 't is de weg
langs, beneden het bolwerk.
Als men, van een ander kant, 't woord Larve
aanneemt om dezen wandelweg te noenen, dan
mag men ook geen Boulevard zeggen in 'tfransch.
Een Boulevard kan een wandeldreve zijn gemaakt op den efl'engemaakten en opgevulden
grond van bolwerk en vesting. Lauc is A venue
in 't fransch. Dat woord luidt goed. Daarbij 't is
te Brussel gebruikt : A venae de la Toison d'Or
te Elsene. Dus 't is treflijk, zullen de Brus-

selschgezinden bekennen. Ik houde hier, een
keer, met hen, en vrage dat men in 't fransch
Avenue-Conscience zou zeggen. AD. D.

:
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UIT DEN FRANSCHEN TIJD.
IEHIER eenige aanteekeningen uit
den besloten tijd, over persoonen en
gebeurtenissen betreffende de gemeente Vijnckt in'tbijzonder, Deynze en Thielt
in tweeden rang.
Bij 't overrompelen van ons -lieve Vlaanderen
door de Sansculotten in 1794, was te Vijnckt
pastor de zeer eerweerde heer Bartholomeus
Van Baelen, geboortig van Moll in 't Antwerpsche; hij was ook, terzelver tijde, deken van
Thielt.
.Getrouw aan zijne priesterplicht, weigerde hij
den eed aan de goddelooze republiek en moest
hij zich verduiken om ballingschap of schavot te
ontgaan. Zijn hardnekkigste vervolger en naspeurder, zoo als hij die was van alle brave
menschen te Vijnckt, dat was de gewezen
onderpastor dier parochie die de republiek
getrouwheid en hulp had gezworen en dus alles
in 't werk legde om den heiligen godsdienst,
wiens bedienaar hij eens was, hinder te doen en
verachtelijk te maken. Daar die ongelukkige
later echter tot inkeer kwam en opentlijk en
ootmoediglijk de straf aanveerdde, hem door de
geestelijke overheid opgeleid, zoo zullen wij hier
zijnen naam niet aan den smaad en de verachting
der nakomelingen overleveren. Laat ons liever
hopen dat God hem genade zal hebben verleend.
De zeer eerweerde heer Van Baelen, hoezeer
ook nagejaagd, liet zijne kudde niet in den nood;
dikwijls was hij te Vijnckt en dan zat hij meestal
verscholen bij de zoogenaamde .' tante Saimoise u
Dit was eene dochter Damman, der eeuwenoude
kostersfamilie van Vijnckt, en zij was alsdan
kinderlooze weduwe van eengin zekeren heer
Saimoise. Redelijk begoed zijnde, bewoonde zij
een net huisje dat langs de groote straat stond,
en als de heer deken te harent was dan was eene
harer gordijntjes een hoekje omhoog gespeet
met eene naalde. Dit was het teeken voor
eenige weinige ingewijden door wiens tusschenkomst alsdan de heilige sakramenten enz. konden worden toegediend.
De bijzonderste helpster en vertrouwde van
tante Saimoise i► was hare gebuurvrouw van
N
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recht over, Barbara Simons, huisvrouw van Jan,
'S dorps schilder.
't Was zij die onder andere goede werken,
des nachts de boorlingskes langs haar hofpoortjé
dat op 't Eierstraatje uitkwam, aanveerdde;
't was zij die ze bij dage in haren voorschoot
nam, er groenteblaren of gers boven op schikte
en er zoo mede bij j uf er Saimoise liep om die
arme schaapkes aldus het heilig doopsel te verschaffen.
In 't huisje zelve ' van Jan en Barbara, daar
werd dikwijls des nachts het heilig misoffer opgedragen, bijzonderlijk nadat het slecht volk
gegronde vermoedels had opgevat tegen Jozef
de Stoop in wiens meulenhuis eerst in 't verdoken die heil ig:.te plechtigheid plaats had.
De geestelijken die zich aldus voor de geloovigen van Vijnckt in 't gevaar stelden, waren, na
de zeer eerweerde heer deken, op eersten rang
de eerweerde heer Clays, een recollet van
Thielt, geboortig van Ruysselede, en die binst
de vervolging meest altijd in 't huizeken van jan
verscholen zat. Daarna kwam de eerweerde
heer De Brabander, onderpastor van Ruysselede, geboortig van Caneghem. Deze ging veel
de streek af, verkleed als een kuiper en met zijn
halam op den rug gelijk de kuipers, in dien
tijd, veel gewoon waren. 't Was een zeer stoute
en kluchtige kerel, die op zijne kuipersronden
heel vele deugdelijke priesterswerken en liefdedaden verichtte.
Jan, de huisschilder, was intusschen, door
zijn charakter en door het ambacht dat hij
uitoefende, juist de geschikte man om al die
goede zielen onderling behulpzaam te zijn.
Noodzakelijk veel moetende van huis gaan, nu
hier dan daar, en bij alle slach van lieden, zoo

mijnheer pastor en zij zelve .. van erfgoed of
gespaard geld bezaten ; maar toen alles zoo op
geraakte en de kwade tijd bleef voortduren, dan
gelastte pastor Laridon zelve zijne meid met
den verkoop van verscheide verborgen kostbaarheden die in tijd van nood tot onderhoud
van den godsdiensten zij ner bedienaren mochten
verkocht worden. 't Was nog eens Jan die deze
gewichtige en kiesche zaak moest tot goed einde
brengen. Hij vond te Thielt twee treffelijke
goudsmeden, wier namen mij, helaas, onbekend
zijn, en sloot met hen een goeden koop. Zoo
kon de - eerweerde heer Laridon genezen en het
einde der vervolging afwachten.
Theresia Simons, intusschen, die langen tijd
de pastorij van Deynze had opengehouden, was
daar ook eindelijk moeten vluchten voor de
woede van gentsche republikanen die daar huiszoeking waren komen doen en haar wilden
mishandelen. Zij was als door mirakel langs een
venster kunnen ontsnappen.. Als de vrede eindelijk aan de kerk werd wedergegeven traden
de meester en de trouwe meid beiden wederom
in hunne oude bedieningen , en sleeten zij te
te zamen nog eenige rustige jaren tot de verweerde heer Laridon eindelijk als pastor van
Deynze in den Heer ontsliep.
Van dezen eerweerden heer, die te Meulebeke
in West-Vlaanderen geboren was, heb ik hier
voor oogen een welkomsgroet hem bij zijne
inhaling als pastor van Deynze aangeboden en
aldus getiteld:
a Den voedenden herder beschouwd in den zeer
agtbaeren, deugdminnenden en eerweerden
heer, mijnheer Josephus Laridon : Plegtig aenvaerd hebbende het geestelijk herderschap der
zielen ende gewenschtelijk inkomende als Herder

was hij het die 't nieuws uitpluisde en aanbracht,
de boodschappen ontving en overdroeg, de ge-

binnen de stede ende marquisaet van Deijnse

varen ontdekte en hielp afweren.
Zoo was het dat hij ook bijzonder nuttig kon
zijn aan Therees, de zuster zijner vrouw, en aan
dezer meester den eerweerde heer Laridon, pastor van Deynze.
Die eerweerde heer was gevangen en op het
punt naar Cayenne opgestuurd te worden, als
hij zoo ziek werd dat hij onmogelijk kon verzonden worden. Men sloot hem dan op in 't gewezen klooster der cellebroêrs te Gent, waarvan
de Sansculotten een slach van hospitaal hadden
gemaakt. Om haren meester eenige verzachting
in zijn lijden en een beetje menschelijken kost
te kunnen bezorgen, offerde Therees alles op wat

aLs LarlDon DIt sChaepentaL, In Dees
geWensChten herDerstaL, aLs Waren zIeLsVoogD VoeDen za L .
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den XII Meije in 't jaer

Dit jaarschrift is dubbel, gelijk dit meer in
't gebruik pleegt te zijn. Na veel krinkels en
versieringen in waterkleur en na een lang gedicht van weinig kunstweerde, vind ik onder op
't papier nog twee jaarschriften, waarvan het
eene nog eens een dubbel is. Het laatste is
enkel en geeft juist het jaar 1792 op, het luidt
als volgt:
gULhertIg gesChonken Van De nIeUWe
DlChtkUnst-IVeraeren bInnen DeYnse.
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Na den meester past hier nog een woordje
over de meid.
Theresia en hare zuster Barbara Simons (ook
Simoens gezegd en geschreven) beiden geboren
te Thielt, waren van denzelfden familiestam als
de tweede Ipersche bisschop Petrus Simons,
waarvan Rond den Heerd gewaagd in zijn
nummer van 30 september laatst.
In deze familie vertelt men dat deze doorluchtige voorzaat voor de Geuzen uit Gent moest
vluchten met nog verscheide andere priesters, en
dat zij door hunne vervolgers werden achter..
haald tusschen Aerseele en Thielt. Monseigneur
Simons, zegt de overlevering, verdook hem in
het koorn dat groot te velde stond en ontkwam
zoo alleen aan 't gevaar ; al de anderen werden
gevangen. Wat mag daarvan waar zijn?
Ook schijnt het wel dat deze prelaat, niettegenstaande de woorden uit zijn testament in
Rond den Heerd aangehaald, niet zijne bloedverwanten zoo geheel vergeten heeft. Hij stichtte,
vertelt men, twee studiebeurzen voor de afstammelingen van zijnen naam en stam die begeerden
priester te worden. Zoo hebben sedert gedurig
priesters met name Simons, in ons land bestaan.
De laatste daarvan, die ik weet, was de eerweerde heer Simons, van Meulebeke, die in
't begin dezer eeuw als onderpastor van SintPieters, binnen Gent, gestorven is.
Was de zeer eerweerde heer Joannes Simons,
vicaris generaal van Brugge, die den zilveren
kelk van den bisschop van Iper had overgeërfd, ook niet van dit geslacht? Zijn nu geene
Simons' meer in 's Heerens wijngaard ? Of wat
blijft er van die familie te Thielt of elders nog
over ?
Wie daarover eenige nadere inlichting kan
verschaffen zal ongetwijfeld rond den Heerd
vriendelijk onthaald worden.
Duffel, 't 5 October 1883. AL. WALGRAVE.

CONSCIENCE'S DOOD.

De "geest der kunst had hem zijn taak gewezen:
Ontwring aan den nacht, wat het volk mag lezen,
Wat opbeurt, troost en sticht;.
Maar dring in den nacht terug, wat het licht
Onwaardig is ! •
Leer Vlaanderens volk zijn geschiedenis;
Opdat het eens, getrouw aan eer en sprake,
In al zijn adeldom ontwake!

Conscience zong voor klein en groot,
Voor groot en klein.... en nu is hij dood!

Wie zal ons weêr vertellen,
Vertellen van het Kempenland,
Zoo lief, zoo stil, zoo geurig,
Aan godsdienst, eer en deugd verpand?
Wie zal ons weêr verhalen,
Wat trouwe moederliefde kan,
Of van een jongen schilder,
Of van een armen edelman?
**
Wie zal ons weêr zeggen
In eenig verhaal,
Wat Klauwaart beteekent
In Vlaanderens taal?
Wie zal ons verhalen:
Dat niemand vergeet,
Wat Breidel eens wilde,
De Coninc eens deed?

Slaap zacht, geliefde bard,
In Vlaanderens grond, uw moeders hart!
Het zaad, dat gij geplant hebt, kiemt en schiet;
Uw geest bezielt ons allen;
En waar men zulk een man ziet vallen,
Daar sterft het Vaderland nog niet?
THEODOOR SEVENS.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
ONDERDAG

•h1/1•tzan

, 0.p muziek gr.'zet door FRANS DE CONINCK.;

Vlaanderen schreit.... klokken weenen,
Mannen zuchten, vrouwen stenen...
De lieveling van klein en groot,
Conscience, de edele bard, is dood!

i8 dezer hadden wij in onze Brugsche

Afdeeling van het Davids

de eerste lesse van

M. Karel Voghels over de elektriciteit. De spreker
had voor onderwerp gekozen : N elektriciteit kan van alles u
Hij heeft ons die kracht der schepping laten kennen in hare uitwerksels. Elektriciteit geeft licht, geeft warmte, maakt geruchte,
schrijft, spreekt, doet bewegen, geneest, slaat dood. Dit alles was
opgeluisterd door menigvuldige kleenigheden die de zaken doen
verstaan, en door een korten uitleg van de verscheidene getuigen
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die gebezigd worden en van de verschillige verschijnsels dié
den mensch plegen te verwonderen. Getuig en werking, élek .
trieke lampten, spreek- en schrijfdraad wierden beschreven.
Ook van de bijzonderste ontdekkers der krachten van de
elektriciteit heeft de spreker gehandeld ; hij deed verstaan wat
een a stapel a of file van Volta is, hoe deze verbeterd wierd en
welk haar tegenwoordig gemaaksel is. Dit alles heeft M. Voghels
met vele spraakbegaafdheid ten klaarsten uitgeleid. Hij weet
hier en daar 't woordeken dat doet lachen te vinden en kent
zijn zaken zoo goed dat er niets onverslaan blijft.
In 't vervolg zal M. Voghels nog twee maal over elektriciteit
handelen. Te naaste maal zal hij getuig mede hebben en allerhande proeven doen.
Alle aanwezige leden — en ,zij waren in groot getal, verlangen tegen dat die goede en kennisvolle spreker nog eens in de
vergadering verschijne.
De naaste vergadering zal plaats hebben in de groote zaal:
er komen immers te vele leden op, om nog te kunnen in de
kleene zaal bijeen komen.
Dijsendag, 22 dezer zijn de lessen van Engelsche en Duitsche
talen in verband gebracht met de Vlaamsche begonnen. M.
Leun heeft 69 leerlingen.
Donderdag, 8 November, tweede lesse van vaderlandsche
geschiedenis.
ET

Drama Godefried en Roeland, van den eerw. Heer

K. Callebert, onderpastor te Thorhout, is verschenen bij M. Jules De Meester te Rousselare. Dat is
een schoon stuk, en die M. Callebert kennen zullen het willen
lezen, kunnen zij het niet zien spelen. Als lezing is dit drama
een aangenaam en meeslepend verhaal. De schrijver aanveerde
mijn openbare gelukwenschen. 't Was lange dat hij niets gedrukt en had : hij en mag zoo lang ook niet meer wachten.
ENIGEN

tijd geleden stond er als volgt in de Gazelle

van Kortrijk :
In zitting van 24 september 1883, heeft de Gemeenteraad van Kortrijk, op voorstel van M. Ad. Verriest,
den naam van Consciencestraat gegeven aan de zoogenoemde
Rijselwijkstraat, welke de schrijver tijdens zijn verblijf alhier
bewoonde.
Dit geeft den Courrier de Courtrai de gelegenheid om eenige
bemerkingen in het midden te brengen, welke wij geerne ondeteekenen. Wij zouden willen — zegt het blad — dat de namen
der straten zoo kort en zoo eenvoudig mogelijk waren, en dat
zij tevens eene historische gebeurtenis, den naam van eenen
held, van eenen weldoener der mcnschheid, enz., herinnerden...
Waarom zouden wij geene Breidel-en De Conincstraat mogen
hebben ? geene Sint-Amand en Sint-Elooistraat ? • Mogen de
forestiers en de graven van Vlaanderen, die vrijheden en voorrechten aan Kortrijk schonken, niet dankbaar herdacht worden?
Heeft onze stad geene dichters, geene geleerden, gene schilders, geene weldoeners der menschen genoeg, wier namen wij
in eere dienen te houden ? Zijn Vlerick, Savery, De Jonghe,
Andries,Vande Walle, Surmont, Goethals, Snellaert,Van Dale,
enz., geene kinderen der Leiestad?
Niet te onrecht hekelt het blad de meeste der huidige benamingen ; als daar zijn : Doornijkwijkstraat, IJzerenwegvesting,
Rijselwijkvesting, Weldadigheidstraat, Wetstraat, enz., enz.
Dit alles is zeer waar en verdient de ernstige aandacht der
stedelijke overheid. Daarbij moet ook de spelling van vele
namen gewijzigd worden, want de tijd van Des Roches is lang
voorbij. Niemand zou toch nog Gendof Kaey durven schrijven.
Vele vertalingen zijn doorslecht. De Steeg:straat zou moeten

heeten rue du Steen, en de. Korte Steenst4raat, rue Courte d u
Steen. a

'k En ga daar al niet veel bemerkingen op maken : mijn gedacht is gekend, te weten : Aan oude straten hun oorspronkelijken naam bewaren, aan nieuwe straten en wegen, een naam
geven eigen aan den aard der strate of aan den grond waarop
zij gebouwd is, van een gesticht dat er staat, een voornamen
man die er gewoond heeft of er zijn eigendommen had, enz.
Maar goed-kome-het-uit namen van groote mannen geven, op
zijn Parijsche of zijn Brusselsch, — dat niet.
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October, doet de Kortrijksche afdeeling
van het Davidsfonds, om elf ure voormiddag, in
Sint-Martenskerk eene Mis lezen tot lafenis der ziel
van Hendrik Conscience.
De leden van het Davidsfonds worden dringend verzocht
rond tien ure en half te vergaderen in hun lokaal : Café des

Arcades.
Gedurende de Mis zullen de leerlingen der stedelijke' Muziekschool eenige motetten zingen. Wij vernemen met genoegen,
dat vele maatschappijen schikking maken, om talrijk . op te
komen. Conscience heeft dit ook verdiend!
Denzelfden dag, om zes ure 's avonds, geeft dezelfde afdeeling in de groote zaal der Sint-Martenschool eene ConcertVoordracht voor de leden en hunne familie.
neme het volgende over uit den Standaard van
Vlaanderen. Het zal mijne lezers aangenaam zijn

K

om lezen:
Men weet waarin de prijs van Rome bestaat : een jaarlijksch
hulpgeld van 4000 fr. gedurende vier jaar, hetgeen dus eene
subsidie van i6000 fr. maakt. Daarmee^ moet de prijswinnaar
in den vreemde de kunst gaan beoefenen, en alle jare een werk
afzenden, dat eigendom van den Staat blijft.
M. Edw. De Jans, prijs van Rome in 1878, — wiens inhaling
men zich alhier nog geheugt -- heeft aan die voorwaarden voldaan.
Tegenwoordig is, in de Academie van Antwerpen, lokaal
• der Venusstraat, zijne laatste reglementaire zending tentoon
gesteld.
Zijne voorgaande zendingen werden, destijds, door de drukpers, met veel lof besproken. Het goed oordeel der kunstkritiek
over het talent van den gewezen leerling onzer voortreffelijke
Boggaardeschool, blijft aanhouden. Tot bewijs kunnen de volgende regels dienen die de Précurseur aan het werk van M.
De Jans wijdt :
u De op dit oogenblik tentoongestelde schilderij ademt een
gezond en eerlijk realismus , de figuren zijn naar de natuur genomen en wij denken het moeilijk de werklieden van ons land
beter weêr te geven met hun eigene kenmerk en . hun eenvoudig karakter, wanneer men ze niet bederft. N
Dus dat M. De Jans de hoop verwezenlijkt die men, bij zijn
veelbeloovend begin, op hem vestigde. Nog andere feiten bewijzen het overigens.
Over tijd richtte M. De Jans eene tentoonstelling in van
eenige zijner werken. Die uitstelling ging niet ongemerkt voorbij. Er werden aankoopen gedaan. Een heer, onder ander,
vroeg hoeveel eene schilderij kostte ar waarop hij bek had, t'
zooals het te Brugge zou heeten. M. De Jans zegde hem den
prijs. De heer in questie sloeg den koop onmiddelijk toe ; hij
was zoozeer van de kunstweerde van zijnen aankoop overtuigd,
dat hij den schilder I000 fr. boven de gevraagde som gaf.
M. De Jans is op goeden weg. Wij zijn overtuigd dat hij
erin zal voortgaan, niet zooveel moed en volherding als ooit,
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Daar het alsan regende, zei er een landbouwer:
N 'k Geloove dat het geen weder en zal zijn om
te kruien.
Waarop men hem antwoordde:
Neen 't ; de puiden gaan weder weggaan met
de daghuren. a

nu voornamelijk hij te Antwerpen geplaatst -- en, laat het er
ons maar bijvoegen, getrouwd is. Onze lezers en M. De Jans
zelf, zullen, wij betrouwen er op, ons die misschien wat te
bijzondere inlichting vergeven, -- de eersten des te gereeder
door de belangstelling waarmee zij alles vernemen wat betrek
heeft op hen die, op kunstgebied, voor Brugge's roem, terzelfder tijde als voor den hunnen, ie veren.
Want, M. De Jans heeft Brugge niet vergeten. 1lij bezit het
geheugen des herten. M. Eug. efebure, gemeenteraadsheer,
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die hem voor de kunst deed geboren worden, en M. Wallays,
de bestuurder der Academie, die hem in de kunstbaan opleidde,
ontvingen reeds, meer dan eens, bewijzen zijner herkentenis.
Dankbaarheid misstaat nooit. Zij is voor M. De Jans eenen
titel te meer tot onze hoogachting.
OK in den Standaerd lees ik dat er te Brussel een
fransch vluchtschrift komt te verschijnen, over het
vlaamsch. Het handelt bijzonderlijk over de aanvallen waaraan de nationale taal en de meerderheid der Belgen
gedurig, vanwege sommige brusselsche dagbladen, blootstaan,
— ook al en zelfs voornamelijk naar aanleiding der vlaamsche
'benamingen aan de straten en wegen der vlaamsche hoofdstad
van het vlaamsche Braband teruggeven.
De weérlegging is meesterlijk. Goupil, -- waarschijnlijk de
leenman des schrijvers, -- heeft eene flinke pen.
Ongelukkiglijk en kan ik dit wcrkje niet ter verspreiding
aanbevelen. Het is ontsierd door eenige der grove beleedingen
tegen priesters en geloof die Goupil aan de pers ontleend heeft
die hij bestrijdt.
AD. D.

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

Eernat : is dat tweemaal 't zelfde?
eemat... ?
Zoo eernat
na-,v eyyde (na
Kiliaan heeft : achtermoe? e
depascere,
't maeien ?) : en bij hem : inacden
-

metere.
E. H . Debo heeft achtermade : nabars, --regain.
etgroen
Amat, eetmat, namat, toemat, ofte den ontbloot.
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Met der tijd zou ik wel nog eenige spreuken
zenden : ze liggen als gereed.
Lijk bijv. vari die wezentlijke spreuken, waar
't wezen van ons christelijk Roomschgezind volk
voor ieder klaarziende verstand uitstraalt, zooals:

Ja, llier geen Onze- ï Vaders te lezen of 't moeten l'l aamsclie z n !
N

Zijn dat geen schoone? En zijn ze niet:
naar den trog
achter nog. .. ?
R.

In mijn laatste schrijven over Duf elsche
woorden en spreuken stond er : langen, 'in plaats
van aangeven. Uw drukker heeft daar hangen
van gemaakt, dat is mis. Dit langen wilt hier
ook zeggen afnemen.
Voorbeelden : a. Lang mij dien kaffepot eens;
voor : Geef mij dien kaffepot eens aan. b. Langt
de peën van 't schap ; voor : Pakt de suikerijen
van 't boord, enz.
2° Ik heb een Duffelsch woord verkeerd.opgegeven, op 't verkeerd uitspreken mijner jongens
wier tongen dan zeker nog niet genoeg verduffeld
+ . waren. 'k Wil spreken van Rekketekken ; dat
moet zijn R i jtekken, (bijzen, rijkokken, tou teren,
rennen enz.)
30 Eens drukte Rond den Heerd dat de woorden pronkinge en kloeringe in volle gebruik -zijn
te Terzeele ; 't is niet Terseele dat ik schreef
maar wel Aerseele, in West-Vlaanderen.
49 I n Rond den Heerd, 30 September 1 883,
pagina 348, staat er dat Mr Pieter Simons stierf
5. October 16o ; en drij regels daaronder dat
hij stierf op 5 October 1 584. 't Welk is nu waar?
(Antw. 16o5.
Duffel, to October 1883.
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**„ In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en

Cie Zuid zandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sagle van Groeninglaevelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te- trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,, Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Sclíilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Alle recht van over te nemen of te vertalen uit R. D. H.
blijft den Uitgever voorbehouden.
IBoekdrnkkerij A. I)R ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER.

g>et 8fab $erfcf5í;nE arre aEerbage. £e uíEgeSer woont in be
(%aríaftraaE, 2, te ISVUCW- rijs, op Soorqanb te Betafett : Soor
1$eegeneanb 5 frank; Soos Baíteneanben ben pofípcíjs eróíj. (den
kan ínfcfJeíj8en Bij af be looftmeefter6 'a eanbs.
xcgtti'enfte 3aar*
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DAGKLAPPER.

4 November, vijf-en-twintigste na Cinxen. ' Evangelie van Jesus
die den storm stilde. Feestdag van
sint Carolus Borromeus, die stierf in 1584. —
Maandag, 5. Sint Zacharias. — Dijsendag, 6.
Sint Leenaard, Bisschop en belijder. — Woensdag, 7. Sint Willebrord, eerste bisschop van
Utrecht, apostel van Friesland, enz., sterft, 't
jaar 738.
Friesland, in de oude tijden, was de kustestreke van den Dollar tot in West-Vlaanderen.
Eginhard in Kàrlemanjes tijd geeft Schaltheim,
een dorp aan den mond der Schelde op, als behoorende tot het kustgebied der Friezen. Hij
zegt dat de Schelde de Friezen van cie Vlamingen scheidde. Lambrecht van Hersfeld, in de
elfde eeuw, spreekt van Friesland als grenzende
aan Vlaanderen. Maar in 't leven van sint Elooi,
door zijn discipel, sint Audoenus, staat er dat
de heilige goudsmid het geloof verkondigde op
de Saksensche kuste, en dat hij daar predikte
aan Vlamingen, Sueven, Friezen en Antwerpenaars. Vlamingen was alsdan de name der bewoonders van Brugge's omstreke. Die laatste
naam breide uit, en de naam Friezen wierd, met
tijd, aan meer noorderlijke volksstammen voorbehouden ; zoo nogtans dat de Vlamingen Friezen waren en gebleven zijn, die hun vroegeren
naam verloren hebben.
Sint Elooi had dan 't geloof gepredikt aan
een deel der Friezen, in den eersten helft der
jaren 600 ; sint Wilfried trok naar de noorderONDAG,

Î,íjf enrfivinti fte onbag na Cíntoen.
4
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lijke Friezen, in 678. Wilfried was bisschop van
York, maar wierd door koning Egfried uit zijn
bisdom verjogen, wilde zelf zijn beroep naar
Roomen dragen, en wierd dooreen hevigen zuidwesterschen i ind op de kusten van . Friesland
geworpen. Hij wierd wel ontvangen door den
koning Adagijs, en vele hoofden des volks ontvingen het doopsel.
.Hij verbleef aldaar. geheel den winter en trok
met het voorjaar 't zuiden in, naar koning Dagbert II. Het schijnt dat Dagbert alsdan alles in
't werk lei om een bisdom in Friesland te verkrijgen, en dat het door zijne hulpe was dat de
kerk van Utrecht gesticht wierd, en toevertrouwd
aan den bisschop van Keulen, met last van de
Friezen te bekeeren. Dat weten wij uit een brief
van sint Bonifacius, 72 jaar later geschreven,
waarin deze heilige apostel en martelaar verders
zegt dat de bisschop van Keulen Friesland niet
bekeerd en heeft ; zoo dat de Friezen heidensch
bleeven tot dat Sergius I Gods dienaar Willebrord als bisschop zond om dit volk Christen te
maken.
't Gene ik daar uit den brief van sint Bonifacius nam, is bevestigd door 't gene van sintEgbert, die sint Willibrord, sint Swijtbert en
tien andere naar de Friezen zond, verteld staat
bij Beda. Sint Egbert, zegt Beda, had het gedacht het Geloof te gaan prediken aan volksstammen die de leering van Christus nog niet
ontvangen hadden, en deze stammen waren : de
Friezen, Rugenen, Denen, Hunnen, Saksen,
Bructuaren. Hij en kon zijn gedacht niet uitvoeren ; maar een zijner discipelen Wigbert stak
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naar Friesland over, en predikte er twee jaar lang.
't geloof aan 't volk en aan den koning Radbob,
toch, zonder vrucht, . en keerde naar zijn land
terug. 't Was alsdan dat sint Egbert nieuwe
zendelingen voor Friesland opzocht, en hij vond
er twaalf, waaronder sint Willibrord. Deze trokken eerst naar Pippin, die 't hoofd der Franken
was, en Radbod kwam te overwinnen, en die de
_geloofspredikers naar west-friesland zond, naar de
deelen te weten aan den zuidkant van den- Rhijn.
Geheugenissen van sint-Willibrords werk zijn
er vele te vinden in West-Vlaanderen en in Zeeland. Ziet in R. D. H., I I.386, 3 87, 389 ; V • 394;
Ix. 393, 397 •
't Was in 't Eiland Walcheren, te West-Cappel, dat sint Wilfried door de wind geworpen
was, zegt de overlevering. Daar ook verbrijzelde
sint Willibrord, ten prijze van zijn bloed, den
afgod die aldaar vereerd wierd. Daar ook, na
zijn dood, hielp hij Robrecht, 's graven van
Vlaanderens zoon, die hem aanroepen had, een
zege behalen op de Wallakers, en men zag, .zegt
Thiefried van Epternach, zijn discipel, geheel
den tijd van 't gevecht, een witte duive over
't leger der Wallakers zweven, en beeld zeker,
in de legende, van de verzachting der Barbaren
door het geloof.
Hoogerop vinden wij nogmaals 't speur van
sint Willibrord.
Tegen Leyden ligt het dorp Katwijk aan de
zee. Van Leyden naar Katwijk loopt eene schoone
dreve, waarlangs de woonsten van Boerhave en
van Descartes staan. Rechts ziet men een water
dat zeer stillekens zeewaarts vloeit. Dat water
is de Rhij n, de grootsche fiere Rhij n van Duitschland, die nu, oud en tenden zijn leven, schier
zonder kracht en leven, komt sterven in 't zand.
Och ! hoe gelijkt hij den mensch, die grootsche
stroom.... De Rhijn, beneden Millingen gekomen, splijt in twee'n. De breedste vloed, trekt
westvaarts, naar Nymegen op en wordt de
Withal geheeten zoo lang als hij aleen loopt,
maar verliest dien naam als hij samenvloeit met
de Maas. De andere stroom die veel smaller is,
en 't noorden in loopt, heet het kanaal van
Pannerden, maar neemt verder den naam van
Neder-Rhijn. Deze Neder-Rli jn splijt nog eens
wat boven. Arnhem, ende westersche arm, slinks,
houdt den naam van den stroom, daar de noordersche arm, Ijssel geheeten, naar de Zuiderzee
loopt.
De Neder-Rhijn vloeit voor Arnhem, Wageningen, Rhenen en Wijk-bij-Duurstede. Dicht

die laatste plaats, loopt hij weér in twee'n : rechts
vloeit de Kromme Rhijn. De Kromme Rhijn,.
splijt wederom te Utrecht : rechts de Vecht die
bij Muiden in de Zuiderzee spoelt, slinks de
Oude Rhijn, dien wij hier te Katwijk vinden.
De andere arm, te Wijk-bij-Duurstede, heet de
Leck en loopt in de Maas bij Rotterdam.
Deskundigen zeggen dat het ten gevolge der
groote overstrooming van 't jaar 839 is dat de
middenstroom van den Rhijn, die vroeger de
ware stroom was, zijn wateren verloren heeft,
en dat de Leck, die een kanaal was, door de
Romeinen gedolven, eene stroom geworden is,
in den rechten zin des woords.
Wonderbare Rhijn voorwaar, die verdeelt en
nog verdeelt, en den helft schier van Noord-Ne-.
derland snijdt en hersnijdt in menigvuldige
eilanden ; en 't en is maar dank aan de wetenschap en de oplettendheid van de engijnmeesters
van den waterstaat, dat het land bewoonbaar is
en blijft.
Te Katwijk dan heeft men den ouden Rhijn
met een geheel stelsel van sluizen vereerd. Voor
dat men dit aanging, onder koning Louis Buonaparte, in 1807, liep de Rhijn daar letterlijk
verloren in 't zand. Een deel der wateren had
een ondiepe kom gevormd waarin het staande
bleef, en geheel de streke was een moeras. Dan
dolf men een groote vaart met drie sluizen . De
eerste sluis heeft twee koppels deuren ; de tweede
heeft vier koppels deuren ; de derde, vijf. Als
de zee aankomt, sluit men alle de sluispoorten,
en 't zeewater klimt tot vier meters hooge,
zoodat het veel hooger staat als 't water in de
vaart. Als de zee afgaat, worden de sluisdeuren
geopend, en aldus, vijf of zes uren lang, spoelen
de waters van den Rhijn die afgekomen zijn, tot
in zee, het zand medeslepende dat door de ebbe.
aangebracht was. Die sluizen laten alzoo per
seconde, wel 3 duist kubike meters water weg-.
vloeien, als zij geopend worden. Sedert dat men
langs daar ook een der ontlastingsvaarten van
't gewezen meer van Haarlem geleed heeft, zijn
die waterwerken van koning Louis nog merkelijk vergroot geworden ; en zij mogen aanzien
worden als de prachtigste werken in dien aard
die ievers in Europa bestaan.
Wij zijn verre van sint Willebrord, niet waar,.
met onzen ouden Rhijn gerocht. Toch zoo verre.
niet als men misschien denken zou. Als men te
Katwijk immers op den dijk staat, kan men bij
leeg water, de zee zien spoelen over eene witte
zaiidplate, niet«verre in zee, een bank die dik-
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wijls drooge ligt, en 't is daar dat het vermaard
Brittenhuis stond waar sint Willibrord aanlandde, als hij uit zijn streke terugkeerde, waar hij
zijn studien voltrokken had. Dat en leest men
in de Reisgidsen niet; maar enkel van de sluizen
staat er daar melding, en nogtans, hadde het
van sint Willibrord niet geweest en anderen die
de beschaving met de waarheid ingebracht hebben in onze streken, zou men 'er wel ooit aan
die grootsche merken gedacht hebben. Theofrid
van Epternach schrijft als volgt : s' Omdat in die
streken de opzwellende wateren der Zee dikwijls
de landerie'n van de kuste innamen, zoo wilde de
Heer, die wonderbaar is in zijne groote wateren,
door de verdiensten' van den profeet die Hem
predikte, de verwoestingen van den Oceaan inhouden 't Is daarom dat, naar de algemeene getuigenis van geheel de streke, de man Gods, met
zijnen stok een schreve trok in het zand, en, in
den naam _7esu, die op 't water wandelde en met
een enkel woord de baren en de orkanen stilde,
maakte hij die veure tot grenspaal aan de zee.
Onder zijn stappen klommen zandheuvels op,
die een ondoordringbare dijk wierden. 't Is hetgene de lieden der streke de duinen heeten,
tegen dewelke de kracht der schrikkelijkste
'baren breekt en bruischend in zijn woede stil
houdt voor - de hinderpaal, alsof God, haar
teen de- zee stellende, zou gezeid hebben : Gij
zult komen tot daar! is
Wat is dat, 't en zij de beeldende tale van een
dichter die de eerste waterwerken in Holland
aangegaan door sint Willibrord en zijn volgelingen beschri" ft, en ons het land toogt bevrijd
tegen de zee en bedijkt, door de meuniken,
die ook ons W est-Vlaanderen hielpen winnen
uit de zee.
Hoogerop, in Friesland, leeft de nagedachtenis van sint Willibrord nog. Maar daarvan op
een ander keer.
— Donderdag, 8. Octavedag van Allerlheiligen . De vier gekroonde Broeders, martelaars,
304. Vrijdag, 9. Kerkwijding van Sint-Salvators, te Roomen. — Zaterdag, io. Sint Andreas
Avellini, belijder, sterft i 5go. Hij wordt gediend
om bevrijd te zijn van beroerten.
Ai D.
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'T JAARGEBED.

Deze zijn de namen van de medeschrijvers,
inschrijvers, vrienden . en helpers "van R. D. H.,
die in den Heer verscheiden zijn sedert ons
laatste jaargebed, en waarover wij de gebeden
van alle leden onzer Gilde en lezers verzoeken :
De zeer eerw. Heer Karel Denys, deken van
Thielt, overleden den. 25 november 1882. De
Gazette van Thielt schreef over die dood als
volgt:
u Dezen morgen vroeg ging de rouwklok aan
't luiden, om de Thieltenaars aan te kondigen
dat hun pastor-deken overleden was ; . van den
nacht rond i i ure, gaf de ' hoogachtbare - lij der
den geest. Zijne ziekelijkheid heeft hij met eene
wonderbare overgeving verdragen ; zoo lang hij
kon, . was hij nog -met zijne parochie en zijne
dekenij bezig ; hij zag de dood met onverstoorbare kalmte naderen en ontsliep zacht en gerust
in den Heer.
u Die dood was voorzien, en toch zal zij diep
treffen.
5, Ruim 27 jaar, immers sedert Juli 1855,
stond M. Karel Denys aan het hoofd der belangrijke pastorij en gewichtige dekenij van
Thielt.
N In de stad bracht hij al dien tijd een onmetelijk goed te weeg ; hij stichtte door zijne deugden ; hij' wekte — op of vermaande als een ware
vader ; voor zeer velen was hij . een oprechte•
trooster en een beste raadsman ; allen vonden in
hem eenen helper en eenen vriend; niet een goed
werk dat onder zijn bestuur niet tot stand kwam
of verhoogd wierd in groei en bloei.
81 't Is onzeggelijk wat M. de deken te Thielt
al gedaan heeft tot welzijn van zijne parochianen.
Voor de ouden en ongelukkigen wierd meer
en meer gezorgd ; inrichtingen van allen aard
wierden opgerecht ; genootschappen kwamen
tot stand, waar de werkman den zondag kan
vinden vriendelijk gezelschap, nuttige vermaning
en eerlijk verzet ; grootsche gestichten reezen uit
den grond, om voor de jonkheid van beide geslachten plaatsen te zijn van behoud en van
deugdzaamheid; aan de kerke van Thielt kwam er
veel verfraaiing; het christelijk onderwijs nam
eene vlucht zonder weêrga, en zoowel te lande
als in de stad, kwam school op school tot stand.
Wij herinneren ons nog de vreugde en de aandoening van den zeer eerw. heer deken, toen hij
over ruim drij jaar in zijne stad rondtrok en de
nieuwe katholieke scholen plechtiglijk inwijdde.
-
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• M. Denys kwam te Thielt aan in moeielijke
omstandigheden. Deken Darras, van onvergetelijker gedachtenis, had hier twee groote dingen
gedaan : den nazenden hongersnood bestreden
en er velen aan de hongerdood ontrukt ; het
razend liberalisme bestreden en zijne parochianen uit dezes klauwen verlost. Alsdan vief deken
Darras, uitgeput door zwoegen en strijden, en
toen kwam deken Denys. Hij ging te werk met
rijp beleg, maar standvastig; met veel voorzichtigheid, maar vastberaden, en het was een der
karaktertrekken van dezen man, langmoedig te
zijn, maar ook op tijd en stond doortastend te
kunnen handelen.
• Deken Denys gelukte volkomen ; wat deken
Darras onderdrukt had, hij liet het niet herop
komen ; wat deken Darras geplant had, hij
wist het te doen groeien, te doen bloeien, vruchte doen dragen, en hij plantte vele nog er bij.
Niet alleen wrocht hij voor het zedelijk geluk
der Thieltenaars, maar ook hun tijdelijk welzijn
nam hij ter herte. Samen met burgmeester Stevens zaliger, een man zoo wijs als godsdienstig,
wist M. 'Denys de zaken zoodanig aan te leggen,
dat zij strekten tot Thielt's welzijn. En . alzoo
heeft Thielt, onder deken Denys, 27 jaar lang,
rust en vrede genoten en wijs bestuur. 't Is waar,
tegenwoordig zijn er te Thielt eenige lieden die
dat liefst zouden veranderen en geern de mannen van stoornis en ongeloof hier zouden inbrèngen. Maar dat zal niet ! Wat deken Denys
stichtte, heeft te veel goed gedaan, en het katholijk geloof en de katholijke vroomheid, zijn te
diep geworteld in 't herte van de Thieltenaars.
Voor de stad Thielt niet aleen, was deken
Denys een vrome bestuurder, maar ook voor
zijne belangrijke dekenij . Voor zijne onderhoorige heeren pastors en onderpastors, was hij
een oprechte vriend en vader, altijd minzaam en
altijd bereid tot goeden raad. 't Is ook voor ruim
deel aan hem te danken, dat in bijna al de parochiën der dekenij, er eensgezindheid heerscht
tusschen geestelijke en wereldlijke overheden.
In alle gewichtige gevallen, kwam men M. den
deken van Thielt raadplegen, en niemand ging
van hem weg zonder getroost en verlicht te zijn.
Talrijke inrichtingen ook, over geheel de dekenij
verspreid, .wierden door hem aangemoedigd en
tot bloei geholpen. En om de dekenij van deken
Denys in eens te schetsen, 't is zij die aan het
hoofd staat, voor wat het katholiek onderwijs
betreft, onder al de dekenijen van het gansche
and.
.

N
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á Zoo eenen man hebben Thielt en de dekenij
van Thielt verloren : eenen besten herder, eenen
wijzen bestuurder, eenen waren vader. ,Lang en
veel zal hij betreurd worden, en zijne werken,
die na hem zullen voort leven, zullen aan het
verre nageslacht verkonden wat hij was en wat
deed, deze dien de Thieltenaars nu beweenen.
Wie vooral veel verloren hebben, dat zijn de
armen, en namelijk dezulken die door tegenspoed
tot verval waren gerocht en elders hunnen nood
niet dierven gaan klagen. Ja, alsdan gingen zij
tot bij M. den deken, en daar wierden zij getroost en geholpen.
Zeer eerw. Karel Denys wierd geboren te
Rousselaere, den 24 December z800; hij wierd
professor in 't collegie van Iper in 1824, priester gewijd te Mechelen 'in 1827, onderpastor te
Heestert in 1828, principal te Iper in 1833,
bestierder der Iersche Damen aldaar in 1841,
pastor te Rolleghem in 1842, pastoor te Moorseele in 1852, en pastor-deken te Thielt, den 29
Juni 1855, waar hij dezen nacht overleden is.... tv
Zijne plechtige uitvaart had plaats woensdag
29 November ten io uren, in de parochiale
kerk van St-Pieters, te Thielt. Na de mis sprak
Mgr. Vanhove, groot Vicaris des Bisdoms omtrent volgender wijze:
M

Ik heb den rechten weg bewandeld.... Veel
wisheid heb ik in mij gevonden, en heb haar
voor anderen ten nutte gemaakt.... Ik heb liet
goede beijverd, en ik zal mij niet bedrogen vinden. (ECCLESIASTICI CAP. ULT.) -- Over 27 jaar
sprak ik hier, van op deze zelfde plaats, de lijkrede uit van eenen man wiens gedachtenis nu
nog bij de Thieltenaars in zegening is, van den
zeer eerw. deken Darras. Het geheugt mij nog
dat ik alsdan eindigde met den wensch, dat de
opvolger van dien zoo grooten priester hem niet
onweerdig mochte wezen.
Die wensch, gij weet het altemaal, parochianen van Thielt, hij is vervuld geworden in geheel
zijne volheid. De opvolger van deken Darras,
deken Denys, is een priester geweest vol deugden, die een onschatbaar goed heeft gedaan,
die de zijnen onderwees en vermaande, maar
die ze vooral stichtte door zijn wonderbaar
voorbeeld.
Hetgeen M. Darras hier had begonnen, M.
Denys zette het voort, hij deed het groeien en
bloeien, hij vermenigvuldigde de goede inrichtingen, hij wist vrede en eendracht te doen heerschen. En niet aleen in de stad Thielt, maar in
gansch de dekenij, heeft hij door vaderlijke zorg
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en ijverig -bestuur, het goede machtig bevorderd.
M. Karel Denys wierd ten - jare . i 800 geboren
te Rousselaere, uit een dier voortreffelijke familiën waar deugd en eerlijkheid de kostbaarste
erfenis zijn. Hij ontving eene zorgvuldige opvoeding, hij leerde in het Klein-Seminarie zijner
geboortestad, en richtte verder zijne studiën tot
den priesterlijken staat; immers zijn verheven
roep scheen reeds van kindsche jaren bij hem
uit, en hij volgde dien met godvruchtigheid en
onderwerping.
Hij was nog geen priester, toen hij ten jare
1824 door zijnen bisschop gezonden wierd naar
het collegie van Iper. Daar legde hij zich
met ijver toe op de christene opvoeding der
jeugd, verichtte er veel goed en wierd er geacht
en bemind.
Van daar keerde hij voor eenigen tijd naar
het Seminarie weder om er zijne studiën te voltrekken, en ten j are 1826 wierd hij te Mechelen
priester gewijd.
In 1828 wierd de jonge geestelijke als onderpastor gezonden naar Heestert, om er de steun
te zijn van den weerdigen ouden pastor dier
parochie. Nu nog, te Heestert, weet men te
spreken over de godsvrucht en den ijver van
den onderpastor M. Denys. Over 27 jaar, als uw
overleden deken wierd geïnstalleerd, was de
stokoude gri'saárd wiens onderpastor M. Denys
te Heestert was geweest, hier in deze kerke
geknield voor den autaar, biddende voor dezen
wiens eerste stappen in het priesterdom hij had
geleid, en zijne ontroering was zoo groot, dat
men hem in de sacristij moest leiden.
De onderpastor Denys was reeds professor
geweest te Iper en zijn goede naam was daar
gebleven. De bisschop van Brugge, Monseigneur
Boussen, zaliger gedachtenis, ging reusachtige
ondernemingen aan, om in zijn bisdom goede
gestichten van onderwijs tot stand te brengen.
Voor de jeugd zorgen en voor haar zielenheil,
dat is immers de groote plicht van eenen bisschop,
en van toen reeds, was onder duim de strijd tegen
de christeli,ke opvoeding begonnen. Te Iper
vooral, stonden de zaken erg. Het collegie dier
stad was ten onderen gegaan, eerst door de slagen van het fransch bewind, daarna door de
plagernij'n van het hollandsch bestier, en 't was
M. Denys die in 1833 door zijnen bisschop verko+
zen wierd om de eerste principaal van dit onlangs
verrezen gesticht te worden. Hij deed er wonderen, en 't is hij die er het goede zaad legde,
waardoor het Ipersch collegie nu is opgegroeid
-
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tot een der bloeiendste gestichten van het bisdom. Hij was tevens bestierder der Iersche Damen ter stede van Iper.
Na -acht jaar principaal van het collegie van
Iper te zijn geweest, wierd M. Denys ten jare
1842 pastor van Rolleghem, eene goede parochie,
doch waar geruimen tijd een ziekelijke pastor
was geweest en waar erge verdeeldheid bestond.
M. Denys trok er naartoe. De oude pastor leefde
nog. Hij ontving dezes laatsten adem, en hij
begon met ijver te werken en door deugd te
stichten. Welhaast was alles daar bevredigd en
groot goed was er gedaan.
Hij bleef te Rolleghem tien jaar, en in 1852
wierd hij pastor .te Moorseele benoemd, toen ter
tijd de moeielijkste parochie van geheel het bisdom, waar diepe tweespalt heerschte. Pastor
Denys nam weêr kloekelijk die wapens ter hand
welke ten zegepraal moeten leiden : hij bad en
wrocht, hij vermaande en gaf het voorbeeld. En
na drie jaren tijds was het vrede geworden op
Moorseele.
Het was in 1855, uw deken Darras overleed,
vallend in den strijd. Als pastor Denys te Moorseele de dood van M. den deken Darras vernam,
riep hij uit : « Hoe zeer beklaag ik dezen die zoo
eenen man moet opvolgen ! ar Hij dacht aleens
niet aan zijn eigen, daartoe was hij te ootmoedig.
Ook stond hij geheel verlegen als de bisschop
hem naar Brugge riep, om hem deken van Thielt
te maken, en hij bad en smeekte om dien -last
niet te moeten aanveerden. Maar de bisschop
hield aan, en pastor Denys onderwierp zich,
zeggende
In Gods naam, ik zal doen wat ik
kan.
En hij kon vele, die man. Hij kwam dan naar
Thielt, en gij hebt hem aan het werk gezien,
: N

zoo lange jaren. Er is altijd iet verschrikkelijks

in, aan het hoofd te staan van zulk eene groote
parochie gelijk de stad Thielt ; immers de pastor
is bij God verantwoordelijk voor de zielen die
door zijne schuld mochten verloren gaan. Deken
Denys was daar diepe van doordrongen, en dat
was ongetwijfeld de oorsprong van zijnen ijver
om altijd te werken voor het zielenheil van allen.
Hij was waarlijk de herder die voorop ging, en
de schapen mochten gerust den heerder volgen.
Hoe wijs was zijn raad, hoe treffend zij ne vermaning, hoe krachtig zijn voorbeeld ! Uw overleden
deken had vooral eene diepe godvruchtigheid,
en gij hebt hem menigmaal gezien, binst mis en
lof, biddend met zooveel hert en ziel voor zijne
lieve parochianen.
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Het ware te lang om» alles aan te halen wat
deken Denys hier gedaanheeft. ' Deken Darras
had wonderen van liefdadigheid verricht. Deken
Denys bleef niet ten achteren. Veel en groote
nood heeft hij gelenigd, en zij zijn talrijk, degenen die van hem hulp bekwamen zonder dat
iemand het wist. Hij was ook de trooster der
bedrukten, en in zijn vaderlijk hert, kon hij die
leed verzachting en troost vinden. Wat heeft hij
niet al gedaan, onder andere, voor het oudemanhuis, waar hij zoo geern naartoe ging,, om
er de kranken en ouden van dagen troost en moed
in te spreken ? Wat al goede inrichtingen kwamen er onder zijn bestuur tot stand, wat al gebouwen reezen er als uit den grond, om voor de
jeugd te dienen tot schuilplaats tegen gevaren.
En van dat alles was uw deken de ziel, de bevoorderaar, en God aleene weet hoeveel hij er
van zijne eigene fortuin heeft aan geslachtofFerd.
Iedereen kent het werk van 't christen onderwijs, dat zooeven in de lijkkapel van den overledene, door eenen hoogst achtbaren vriend
S, het groote werk van den dag u wierd genoemd.
Alle ware katholiek moet geern en zooveel hij
kan in dat werk meêhelpen, om de jonkheid uit
de handen der boozen te trekken en te behouden
in geloof en deugd. Onder dat opzicht heeft uw
deken wonderen gedaan, en de stad en de dekenij van Thielt prijken op de eerste plaats, onder
al de steden en dekenij'n des lands. Scholen en
gestichten van onderwijs verreezen ten allen
kante, .en dat al om uwe kinderen te behouden
in de deugdzaamheid.
Eene deugd waarin uw deken ook vooral uitblonk, dat was zijn eerbied en onderwerping aan
zijne geestelijke overheid, deugd die hedendaags zoo noodig is, niet aleen onder de priesters, maar insgelijks bij de wereldlijke persoonen.
't Was voor hem een waar genoegen, de begeerte
van zijnen bisschop te voldoen. Als Monseigneur
op vormronde was en voor acht dagen in de
dekenij van Thielt verbleef, 't was treffend om
zien hoe de grijze deken 's morgens en 's avonds
voor den prelaat neêrknielde om zijnen zegen te
vragen, die de bisschop hem met aandoening
gaf. Ook heeft zijne Hoogweerdigheid mij gelast
u te zeggen dat hij eenen zijner kloekste meehelpers en beste vrienden heeft verloren.
Twee namen zullen voortaan onafscheidbaar
zijn te Thielt, de naam van Darras en de naam
van deken Denys, en de latere tijden zullen nog
luide over hunne werken getuigen. Deken Denys,
die heilige priester, zal ongetwijfeld den loon
-

hierboven ontvangen, voor het vele goed welk
hij heeft gedaan; doch laat ons, door onze gebeden, als 't nog noodig is, den blijden stond
der eeuwige belooning verhaasten. En door hier
zoo talrijk vereenigd te zijn om voor hem te
bidden, toont gij genoeg dat gij dezen ook niet
vergeet in de dood, dien gij in het leven zoo
rechtzinniglijk bemind hebt. Ten laatste 'zet ik
u aan om ook te bidden opdat hetgene de zeer
eerw. deken Denys gesticht heef, zou mogen
in stand en groei blijven, en dat hij voor het
geluk der stad en der dekenij van Thielt, eenen
opvolger moge bekomen hem weerdig.
Mijnheer Louis Leenaard Aloys Stock, echtgenoot van Vrouwe Maria Fraeys, geboren te
Rousselare, den i6 April 1829, en aldaar overleden op Kerstdag 1882.
Mijnheer Lodeww jk A ndries Faignart, ridder
van 't Leopoldsorder, gewezen volksvertegenwoordiger van Soignies, schoonvader van den
weledelen Heer Visart de Bocarmé, Burgemeester van Brugge, overleden te Rollé, den 6 December 1882, in den gezegenden ouderdom van
8o j aar.

Mevrouw A una Maria Sidonie de Perceval,
weduwe van den Heer Lieutenant-Generaal Narcisse August Ablay, overleden te Brugge, den
4 Januari 1883, oud 68 jaar en 3 maanden.

Vervolgt.

ONZE KONING EN ONZE KONINGIN IN
HOLLAND.
L de gazetten van Nederland en van

Belgenland staan vol beschrijvingen
van de reize des Konings en der Koninginne van de Belgen in Nederland, en van
.'t vriendelijk onthaal dat zij van wege de Nederlandsche Koning, Koninginne en volk genoten
hebben.
R. D. H. en zal die beschrijvingen niet overdrukken noch de overwegingen van allen aard
die dag- en weekbladen, elk volgens zijn aard
en denkwijze, daarbij voegen.
Een brief nogtans dien ik van een dierbaren
vriend uit gindsche streke ontvange, wil ik hier
plaatsen, ter geheugenis van het feit.
Hier volgt hij.
II Bij gelegenheid van het bezoek van hunne
Majesteiten den koning en de koningin van Belgie
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hier te lande, heerscht hier onder de bevolking
uit der mate veel geestdrift, voornamenlijk ook
te Amsterdam, waar hunne Majesteiten - eenige
dagen vertoeven, en in het koninklijk paleis . op
den Dam logeeren. Hun intocht te Amsterdam
van het baanhof naar 't paleis, geleek een triomftocht. Niettegenstaande het late avonduur (io
uur), en de hoogst ongunstige weêrgesteldheid
(storm en hevige regenvlagen) waren tien duizenden der burgerie aan het baanhof en langs
den weg geschaard, die de hooge gasten met de
meeste hertelijkheid begroetten. En overal waar
hunne Majesteiten zich vertoonen, 't zij met hun
beiden, 't zij in gezelschap van onzen Koning en
onze Koningin en van den Kroonprins van Portugal, die ook te Amsterdam vertoef t — worden
ze met luide Hoezee's, en met andere betuigingen
van hoogachting en genegenheid, op 't hertelijkste toegejuicht.
u Heden bracht een onzer beste nieuwsbladen,
Het nieuws van den dag, no van 19 October
1883, dat te Amsterdam verschijnt, en door alle
partie'n gelezen wordt een schoon vers, eene
vertaling van het belgische volkslied, van de
hand des heeren J. Hartelust, te Scherpenzeel
in Gelderland. Ik schrijf dat gedicht hier volgens
voor U af. Misschien kunt en wilt Gij het een
plaats geven in 't eerstvolgende nummer van
R. D. H. Naar mijne meening is het deze eere
wel weerdig. En zoo Gij het niet opneemt, wel!
mij dunkt de lezing er van kan niet anders dan
Uaangenaam zijn. n
Als mijn weerde vriend dit gedicht schoon
vindt 't gene waarin ik • met hem volstrekt
eens ben waarom en zouden het dan de lezers
van R. D. H. ook niet eens lezen ? 'k Zou zeggen : waarom en zou het ook in onze vlaamsche
vergaderingen van Davidsfonds en andere maatschappie'n en gilden niet gezongen worden,
ware het niet dat het op de stem van de Brabanfonne staat, een zoo kunstloos gewrocht.
Leest nu de schoone verzen van M . Hartelust.
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Ga voort, met uwe vaste schreden,
Ga voort, op 't pad van roem en eer!
God, die u redde tot op heden,
Blikt op uw manlijk pogen neér.
Gewerkt met vlijt ! Uw arbeid geve
Aan veld en akkers overvloed,
Aan kunst en wetenschappen leven
Aan Koning, Wet en Vrijheid gloed!
Drukt weêr de hand der oude broed'ren,
Dat alle haat en twist verdwijn',
0 Belg, Bataaf ! uit uw' gemoed'ren!
Die vrij zijn moeten vrienden zijn!
Dat ééne band u samenbinde,
Één doel u beiden krachten geev',
Één kreet u steeds vereenigd vinde:
r Dat Koning, Wet en Vrijheid leev' !
0 Land ! o dierbaar land der Belgen,
Aan U ons hart en onze hand!
Aan U het bloed van onze telgen,
Onz' eed zij U ten onderpand!
Voor altijd zult Gij welig tieren,
Bestraald door eendrachts zonneschijn,
En onze leus op uw banieren
Zal a Koning, Wet en Vrijheid @ zijn.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
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Na 't eeuwen torsen van den kluister,
Is ook de Belg weér opgestaan ;
Zijn moed hernam met nieuwen luister
Zijn naam, zijn rechten en zijn vaan.
Uw hand, thans vrij van slavenkoorden
0 volk ! -- voortaan geen dienstknecht meer —
Schreef op uw' ouden vlag deez' woorden:
u Voor Koning, Wet en Vrijheid, ii neêr.

E

lijkdienst, die de Broederbond, met hulp eeniger

Vlaamsche maatschappij'n der stad, Maandag deed
zingen in de Kathedrale, ter zielenlavenis van Hendrik Conscience was zeer prachtig. Ik zegge a met hulp van
eenige maatschappij'n. a Immers men zag in den choor vertegenwoordigeis van Davidsfonds, Burgersgilde, Donaasgilde,
Vinceneiuskring, Augustinusgilde, Vlaamsche Zonen, enz.;
maar nievers en was er iets van Willcrosfonds of diergelijke te
zien.

Benevens Mevrouw Conscience en Mevrouw AntheunisConscience, zag men nog in den choor : zijne Hoogweerdigheid
den Bisschop, den Heer voorzitter van het Tribunaal, den Heer
Sheridan, greffier der Provincie, drie der Schepenen, — de
Heer Burgemeester zelf in de rouwe zijnde met het afsterven
van Mevrouwe zijne geliefde moeder, overleden Maandag laatst
— menigvuldige Heeren van den Gemeente-Raad, vele geestelijken en de raadsleden der maatschappij'n die ik kome te
noemen .
Voor den choor stond er een prachtige hoogverhevene tombe
waarvooren de vaandels, in rouwe, van de Vlaamsche Maatschappij'n stonden. Op iederen kant van de tombe stond er te
lezen : Non secedet mernoria ejus : zijne gedachtenis zal niet
vergaan.
De zang, binst den dienst was voortreffelijk en doet eere aan
M. Reyns en aan de menigvuldige liefhebbers die komen zingen
waren. Aan de offerande heeft M. Bouchout een Pie 7esu gezongen, dat over een paar maanden geschreven wierd door 1I.
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August Minne, en' nu voor de eerste maal uitgevoerd wierd.
Dit stuk heeft vele hoedanigheden.
Men heeft bemerkt dat de Heeren die in den choor zaten,
bewezen hebben dat ze wisten waar en waartoe ze daar waren;
en de ziel van Hendrik .Conscience heeft menig goed gebed verworveti. Dat is nog 't bijzonderste.
EN

vraagt hoe het komt dat de latoenen beelden, die

met iA Juli moesten geleverd zijn, nog niet en staan
op de gevels van de Oude Gref fi e ?
u dat het Minnewater, bij beslissing der tribunalen,
aan stad is, zijn de werken van herstelling der brugge
begonnen. Ter dier gelegenheid wil ik 't een en 't
ander zeggen dien kant onzer stad betrekkelijk.
Aan 't Minnewater, langs den kant der stad, staat het huis
van den Speimeester, op de speie. In 1562. naar getuigenis der
kaarte van Marc Gheeraerts, stonden er gekapte torrekens met
kraaibekken op de droomera langs den kant van 't water.
Waarom en zou men deze niet herstellen, en 't witsel van't huis
afschrapen ? Dit ware een werk dat het zicht van de brugge op
stad zou versieren.
Tot over eenige jaren stond er een gebouw tusschen de Stove
of badhuis van M. Pruûost en 't huis van den Speibaas. Dit
gebouw, met stagie, en puntgevels langs de zijkanten, was al
onder met eene breede rondboogde poorte. Men kan de teekening ervan zien in een kadertje, in de spreekkamer van den
Burgemeester, in ons stadhuis.
De wandeling langs het Minnewater is zeer schoon. Moest
men het Minnewater zelf wat uitbaggeren en 't zuiveren van de
al te menigvuldige waterplanten die erin groeien, men zou hier
een water hebben al zoo schoone als de Vijver van den Haag.
Men zou misschien wel doen eene breede strate langs de oostzijde van't Minnewater te openen. en daar ook eene dubbele
reke boomen te planten. Aldus zoo men eene voortreffelijke
wandelplaats te meer in onze stad hebben. Langs den eenen
kant, de zoo schoone dreve der Kathelinevest, langs den anderen kant, de zeer goed wangeleide wandeldreven van 't Minnewater tot aan de Meersch, waarlangs allichte — laat het ons
hopen — het nieuw Oudevrouwenhuis zal gebouwd worden in
brugschen stijl ; 't Minnewater met al zijn wondere zichten en
zijn dichterlijken waterspiegel, tusschen de boomen, met eene
strate — naar mijn voorstel — ten oosten, gebouwd in brugschen trant en staande tegenover het Oudevrouwenhuis... 't Is
zeker de Vijver van den Haag en zou er niets bij hebben. hoe
prachtig hij is met zijn Buitenhof, zijn Vijverberg en zijn Lange
en Korte Voorhout.
Maar ja, daar zou alsdan nog entwat ontbreken. Zou men
niet zeggen dat het bestier der ijzerwegen de Bruggelingen
wilt beletten geniet te hebben van de schoone wandelhoven en
dreven hunner oude vestingen ? Aan 't Speitje is de balie van
den ijzerweg schier altijd gesloten, om het heen- en wedergerijd der wagens met koopwaren die van spoor moeten veranderen. En zoo is het, den dag door. Men moet daar gewonelijk
tot 20 minuten en meet wachten. Waarom maakt de stad geen
brugge boven de spoorlijnen ten gerieve der wandelaars? 't Ware
nog een versiersel te meer voor onze vestingen, want dit werk
kan met kunstsmaak opgevat worden, en de oude vlaamsche
bouwtrant kan plooien naar alle eischen en aan de gemeenste
zaken een kunstvolle en edel uitzicht geven.
Ziet eens wat men zou winnen bij 't uitvoeren van 't gene ik
hier voorstelde. Neemt dat men van den Burg wegga. Wandelend door het Park, gaat men ter Gentpoorte ; vandaar tot de

Smeêpoorte voort, • gestadig door dichterlijke wandelingen,
hovingen met allerhande gezichten en liefelijkheden, die men.
te vergeefs in 't meeste deel steden zou zoeken.
ET

stadsbestier verdient den meesten lof over de her•

stelling der karteelen ter achterzijde van de Halle.
Het werk, langs vooren, zal even wel gedaan worden. Het is te hopen dat de herstellingwerken aan de Halle
zullen .regelmatig voortgezet worden.
EN

goed gedacht is het voorwaar, de poorte van den

Lapaard, op de Statie-plaats, te herstellen. Dit
bouwstuk, van i 66o, heeft een zeker charakter. Maar
of 't gene men doet aan de eischen beantwoordt van eene goede
herstelling, is een ander paar mouwen. Die poorte met hare
bekrooning is vlaamsch werk, in brijken en steen. 1-Jet brijkwerk en het steenwerk overplaasteren gelijk men doet, is aan
beide hun uitzicht ontnemen, en het geheele zijn schilderachtigheid doen verliezen. De schoone roode brijken, die men
daar heeft, goed volgezet, ingelijst in 't steenwerk dat ook,
volgens zijne lagen en verdeelingen zou volgezet zijn, moest
voorzeker een gansch verschillig uitzicht hebben als 't gene men
nu geeft. Geheel die gevel gekalefaterd gelijk men het over dertig
jaar zou gedaan hebben, zal nu aan een plat bouwwerk gelijken
dat met plaasteren lijsten zou beplakt hebben. De bouw verliest
ook zijne rechtzinnigheid. 't Gene in brijkwerk is, uit honderd
kleene stukskens samengesteld, schijnt nu als ware 't uit eèn
stuk effen steen gekapt. Wat het steenwerk betreft, de steunsels
van den zolderverster, die uit drie opeenstaande stukken gemetst
zijn, verbeelden nu ook eèn stuk uit zijn geheele. Zoo ook de
andere steenera versiersels.
Neen, die herstelling met een goed inzicht aangevat, wordt
keeraafsch gedaan. 't Spijt mij dit werk niet ten volle te kunnen
goedkeuren : maar, moest men maar altijd op staanden voet
alles voortreffelijk vinden wat niet een goed inzicht gedaan is,
dan zou -men van den eenen kant aan de plicht van waarheid
te zeggen te kort blijven, en van een anderen kant allichte de
schuld zijn dat de averechtsche . doenwijze van min verlichte
werklieden tot een regel zou verheven worden. Dan zou onze
stad wel entwat van zijn uitzicht bewaren voor deze die oordeelen op 't eerste zicht ; maar 't fijne van den kunstzin der oude
gedenkstukken ware verloren, en Brugge en zou allichte in de
oogen van de aandachtige kunstkenders geene echt kunstelijke
burgerlijke gebouwen meer hebben, die weerd zijn gestudeerd
te worden. AD. D.
-

**„ In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlietinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groeninghevelt
en der vijfliederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend . aan gematigde prijzen.
*•* Vijfliederen, getoonzet door E. H. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave ; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**,i Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. — Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.
Boekdrukkerij

A. DE ZUTTERE-VAN KERSSCHAYLR.

g>et 8eab Serfct3í;nt

«eee 'aEecbage. £e aífge8¢r woont ín be

Mariaftraat, 2, fe ZM0C- Orijs, op Soor^anb te BeEaFen : Soor
?$eP^enfanb 5 frank; Soos óuítenfanben ben pofEpríjs eróíj. fflen
kan ín(c1ríjSen óíj af be Poftmeefter6 'e eattbs.
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OVER TOOGKAMERS EN SCHILDERKUNST.

EN dag van heden, daar alles met Tentoonstellingen moet gaan, hebben wij
alle jare in ons land overhands te
Brussel, te Gent en te Antw erpen, le Salon de
peinture, al weder a' la facon de Paris.
Die Salons of Toogkamers moeten de kunst
vooruit doen gaan : alsof een bazar -- want die
Salons zijn bazars of fooren geworden — wel
dienen kon om de kunst te veredelen.
M. Edward Fetis, voorzitter der Belgische
Academie, en bestierder der klas van de kunsten,
heeft in de openbare zitting der Academie, van
28 der laatste maand eene redevoering uitgesproken over de Toogkamers waarin hij deze
nog al fel aanvalt.
't En is al niet even wel, naar mijn zin, in
't gene de geleerde kunstrechter zegt ; maar 'k
wil eruit overnemen 't gene, naar mijn gedacht,
volstrekt waar is.
Hij wijst met den vinger welke de bijzonderste
nadeelen der Toogkamers zijn, bijzonderlijk
gelijk zij nu ingericht zijn.
Ik ga ze aantoogen zegt hij, beginnende met
het beginsel, dat is opklimmende tot den oogenblik dat de schilderie, die voor de toogkamer gemaakt is, uitgepeisd en geschilderd wierd. Voór
dat de Salons de peinture ingericht waren, bracht
de kunstschilder zijn gewrocht voort, in zijne
volle onafhankelijkheid. Hij dacht aleenlijk hoe
hij best zijn gedacht zou uitdrukken, hij zocht,
om .zeggens, zijn zelven te vrede te stellen. Hij
en lag onder den dwang der mode- niet, en 'n koos

0 je &nbaa na tïn!oen.
II 'r o'ctnóer 1883.

dit of ginst onderwerp niet omdat er anderen voor
hem, dit onderwerp met vrucht hadden behandeld, en dat het kanse van verkoopen had, als
vallende in de goesting van den dag.
Maar nu is 't anders. Iedereen weet dat : komt
er eens een oorspronkelijk werk in een toogkamer, en heeft het 't geluk of 't ongeluk de nieuwsgierigheid te prikkelen, gij moogt er zeker van
zijn, in den volgenden Salon 't krielt er van de
menigvuldige navolgingen. Nooit meer dan in
onzen tijd heeft men van persoonlijkheid gesproken ; nooit, door de schuld der toogkamers, en
hebben de omstandigheden min geholpen om die
hoedanigheid te ontwikkelen en te bewaren. De
persoonlijke talenten zijn deze die geboren worden, groeien, vervremmen in de eenzaamheid
en die van hunne eigene levenskracht leven.
De wereld-toogdagen doen, voor 't gene de
.'scholen u betreft,'t gene de nationale toogkamers
voor de persoonlijke talenten uitwerken : zij

vagen uit 't gene aan de scholen hunne kenmerken geeft. Ik wille aanveerden dat de moderne
uitvinding van die toogdagen goed is voor de
nijverheid; maar ik denke dat ze verderfelijk is
voor de kunste; aangezien zij, in de plaats van
de oorspronkelijkheid der scholen en van de
persoonlijkheid der kunstnaars noodlottig eene
algemeene gelijkvorznigheid van opvatten en
werken zet, die voor uitw erksel zal hebben dat
overal, op den zelfden stond, elkendeen 't zelfde
zal doen, op de zelfde wijze. Is dat misschien
't gene men vooruitgang van de kunste heet,
vooruitgang dien men wilt te vege brengen door
den invloed der wereld-toogstellingen?
Voór dat die koortsen der toogkamers de
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kunstwereld overvielen, had de kunstnaar den
tijd om te denken en uit te voeren. Zoo moet
het zijn ook. Genie of talent en kan niet uitgedaagd worden op gestelden dag. Die werkt voor
de toogkamer, is altijd haastig : d; bedrijvigheid
van een geest die in kalmte en met tijd overweegt en naar eene zekere volmaaktheid streeft,
is hem ontzeid. Wel doen wordt als eene pracht
die men eens niet toegeven mag. . Haaste
wordt. noodzakelijkheid. Daaruit volgt de .alledaagschheid van de onderwerpen, die, om behandeld te worden noch geleerdheid noch uitvindingsgeest eischen. Daaruit volgt de misachting
die men toogt voor alle onderwerp van verheven
aard, dat den kunstnaar dwingt tot eenti arbeidzaamheid die niet samen kan gaan met de noodzakelijkheid van gedaan te hebben.
Snelheid is de wet die heden de wereld bestiert:
snelheid van vervoer langs de wegen, snelhed in
't voortzetten van gedacht door geschrift en door
sprake.Met zijn ijzerwegen , zijnenelektrijkentelegraafen klankdraad, heeft de mensch den afstand
ineen gestuikt. Zou hij, in zijn verwaandheid,
't gedacht niet voeden dat hij ook wel eens over
den tijd zal zegepralen ? den tijd, ai 1 die wel eensdaags aan den vermetele zal bewijzen dat hij
zijne .almacht behouden heeft. Wat het menschenwerk betreft, sedert lange jaren reeds heeft
men gezeid dat de tijd ditgene niet en spaart
dat zonder hem gemaakt is. Snelheid brengt
wonderen voort in de stoffelijke zaken. Aan de
zaken des geest kan zij niet toegepast worden.
De wetenschap, die de stoffe onderwerpt en
dwingt, en zal nooit de noodige macht hebben
om de geheimzinnige en vrije kracht van 't kunstvermogen onder hare wetten te doen buigen.
Neen, de schilder en heeft den tijd niet meer
om zijn gewrocht uit te peizen, hij en heeft hem
niet meer om het uit te voeren. De too;kamer
wacht niet. De schilderie die verwacht is, moet
op gestelden dag, op gestelde ure gereed zijn.
Om aan de kunstnaars toe te laten hun werk te
verhaasten, heeft men nieuwe wijzen uitgevonden
om verwen te bereiden, machtiger droogsels
die de werking van den tijd vervangen, maar
die, ja, het schilderwerk in gevaar stellen allichte
te bederven. Maar wie denkt er nog aan toekomst ? 't Is genoeg dat het gewrocht er tamelijk wel uit zie op de stonde dat het voltrokken
is. De schilderie moet zelfs vernist worden, en
niets helpt meer die rap geschilderde schilderie'n
aan den hals, dan die snelle vernissing.
Om eene schilderie te bewaren, mag men ze
.

-

maar na een jaar twee, drie vernissen. Maar kan
men een doek die dof en donker is, toogen ? En
de schilderie in den werkwinkel houden tot dat
de tijd zijn werk van droogen gedaan heeft,
daarop en is er niet te peizen. Twee, drie jaar!
Maar de mode van het onderwerp, maar de mode
van de verwklanken — want daarin ook zit er
mode — zal voorbij zijn. Daartoe heeft men den
dag der vernissing uitgevonden.
Die dag is vermaard onder kunstrechters en
liefhebbers van den eersten oogslag. De kunstnaars worden veroorlofd hun schilderie'n ter
plaats waar zij gehangen zijn, te vernissen. Dat
gebeurt daags voór dat de Salon opengaat. 'En
's anderendags komt het volk op, wolken stof
stijgen in de lucht, vervullen de zalen en gaan
op 't nog plakkende vernis rusten, makende op
de schilderie eene korste die toch maar weinig
en deugt om de frischheid van 't koloriet te bevrijden.
Spreekt dan ook niet van den vernisdag af te
schallen. De gazettiers zouden roepen gelijk vermoord, zij die op dezen bevoorrechten dag rekenen om aan hun lezers de eerstelingen van den
Salon aan te bieden. En mat zouden de schoone
heerkens zeggen, die verplicht zijn allereerst te
zien, ten einde, in hun kring, hun naam te bewaren dat zijn biera informés zijn.
Het stelsel van 't impressionisme is ook een
gevolg van de haaste waarmee de schilders
moeten werken, in 't uitzicht der toogkamer.
Dat duurt al te lange om, gelijk de oude mees=
ters, stukken te schilderen die opgemaakt zijn.
Men moet dapperder vooruit, en men neemt een
stelselvan half-en-half te schilderen aan, dat toelaat vele schilderie'n voort te brengen. In denzelfden tijd dien men eertijds aan eène schilderie besteedde, maakt men er nu tiene. Is dat geen
winste ? Was dat de moeite niet weerd van een
stelsel uit te vinden, dat het profijt van een
zoo groote winste verwezentlijkt ? Was dat geen
reden genoeg om aan de liefhebbers te doen geboven dat eene schets al vele meer weerd is dan
eene voltrokken schilderie?
Men vat dat zulk een stelsel en 't is er een
— voor uitwerksel heeft liet getal der schilderie'n
merkelijk te doen aangroeien. Met hetgene dat
moeilijk is in de schilderkunst af te schaffen,
heeft men ook het getal schilders vermenigvuldigd. Van eenen anderen kant, de lief hebbers, die
geen moed en hadden tegen de kunstenaars in
strijd te treden, zoolang men j aren te leeren had en
jarenschilderoefening moesthebben om iets voort
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te brengen dat aanveerdelijk was, en die, bedeesd,
hun proeven met voorzichtigheid in den donkeren
hielden, hebben met allerhaast liet stelsel aanveerd dat gesteund is op de onnuttigheid van
studie en oefening. Ziende dat hun werken teel
deze der gepatenteerde kunstmannen weerd
waren, zijn zij ook met dezen in 't perk getreden;
en, tegenwoordiglijk zijn de toogkamers ingenomen door't gene zij zenden.
11. F etis eindigt zijne redevoering met bemerkingen over 't aanstellen der kunstrechters,
ovc r de ine da lier, over den aankoop van schilder e'n door den Staat, enz., en hij schetst zijn
stelsel van herinrichting der tentoonstellingen.
I)aarmec en lebben wij niet veel te doen : ieder
docteur leeft zijn remedie. Maar ik rape daaruit
nog een w oord of twee dat eene groote waarheid
bevat:
De toogkamers, zegt men, rzijn uitgevonden
om aan het volk eene kunstopleiding te geven.
Dat zegt men om te verschoonen dat zij zoo
groot geld aan den Staat kosten.... Maar neen,
gelijk zij ingericht zijn, brengen zij het tegenovergesteide uitwerksel voort. 't Meeste deel
der !.cl;ilderie'n die er te zien zijn, dienen tot
niets anders dan om den smaak te bederven en
't oordeel op den dool te brengen.....

. AD. D.

HEIDELBERG.

ECILTOVER Mannheim spoelt de Neckar hare groene wateren in den even
groenen Rhijn. Mannheim en is schier
den kijk niet weerd. Een valsch Versailles, een
oorte van Oostende; straten met een winkelhaak afgeketend op een blok plaaster en regelrecht erin uitgekapt ; torren in de gouste van
deze van Namen, die toch geen torrefatsoen en

hebben. Met een woord, als ge ooit te Mannheim
aankomt, doet zeere inspannen en rijdt naar
Heidelberg.
Zoo doen wij ook.
Wij zetten aan tegen stroom, den slinkeren
oever op, en, langs beide zijden ligt het landschap dat van tijd tot tijd verwisselt, uitbreidt of
versmalt, van 't liefelijkste da.t er ievers te zien
is. Welhaast en is de streke zoo effen niet meer.
Tenden uit zien wij twee hoogten rijzen, in 't
groene, waaruit de Neckar ons te gemoet vloeit.
Nu zien wij als eene opeenstapeling van weelderig
geboomte, waaruit torren en daken kijken. 't Is

395

Heidelberg met zijn slot dat van in den roomschen tijd, drie honderd dertien voet boven den
waterspiegel van den Neckar gebouwd wierd.
Daar en zijn niet veel plaatsen in Duitschland,
die voor de schoonheid en de liefelijkheid van de
streke en den overvloed der herinneringen, nevens Heidelberg mogen gezet worden.
Aan den ingang der valleie van den Neckar,
verschuild in 't loof der groote boomen, tusschen
twee hoogten die wel geen bergen en zijn maar
ook meer dan heuvels dienen .geheeten te worden, daar ligt het schoone Heidelberg als te rusten. Beziet zijn wondere puinen ; zijn twee kerken
uit de jaren 1400 ; zijn liefelijk huis van i y95 met
rooden gevel en vergulde beelden, dat men de
H herberg van den ridder sint Jooris u heet ; zijn
oude torren die in 't water spiegelen; zijn brugge;
en nog meest van al, met zijnen klaren Neckar,
die in zijne nature is, gelijk Goci hem deed
vloeien, en Waar de forellen spartelen , waar de
legenden borrelen, waar de rotsen uitkijken om
den krinkelenden vloed oen kei te zien mijden
en hun rotsetop te zien rondsnellen, een verwarreld netvor n±end van liefelijke klare draaikolken
en dooreen loopende stroomen, heerlijke waterrijke riviere die danst en toutert op haren glinsterenden rotsegrond, en waar de kunstzin en
de dichterlijke geest God dankt, omdat er daar
voorzeker nooit noch slagwiel noch schroefdraad
een vierschip door en zal wringen, dat de keien
met tijd tot zand zou malen, het water kabbelen
en den kijker beletten de forellen te zien slingerdewinkel kruisvaartje spelen, vol levenslust in
't krvstallennat.
Rust daar, afgematte dichter, en zoekt de
vermoeidheid van 't geestwerk te verdrijven
door de vermoeidheid des lichaarns : een wandeling langs een dolend pad dat loopt 'k en

weet niet waar ; de rustige betrachting van een
zonnestraal op 't most ; een bezoek aan een reuzenk ttl^cdrale of aan eene eenvoudige dorpkerk,
en een zoet gebed onder 't wiegewaggelend
eeuiviglicht ; een lezing in een ouden boek onder
de schauwte van een ouden eik ; een boerenkind
wiens eenvoudige antwoorden op groote vragen
gij afluistert; een kever met purper en gouden
harnas, die te spertelen lag op zijn rugge, en
dien gij op zijn pooten zet met den tip van uw
schoe; de zang van een oud deuntje waarvan de
echo's de klanken sedert lang hebben onthouden;
is dat geen uitrustend werk, dat den geest scherpt
voor de dagen die volgen zullen, en s;erfrischt
om latere nachtbrake te doorstaan ?...
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's Nuchtens trek ik op -- laat het mij zeggen
— tot ontbijt van mijn oogen, en 'k ga voor't huis
van den .Ridder sint Jooris staan.
Drie stagie'n met smalle kruisvensters, dragende elk een platten fronten waarvan de hoeken opgekruld zijn ; twee torrekens, uitspringende op strate, met tooverachtige spitse daken,
die te bespieden staan ; geheel de gevel, in rooden
zandsteen, gekapt, gesneden, doorwrocht met
vergulde arabesken, koppen, beelden; waar God
te waken staat, zoo ons de bouwmeester zegt:
• Als 't God niet is die het huis ons bouwt, zoo
staat die bouwt vergeefs aan 't werk. N En ja,
luistert wat het volk vertelt.
't Huis van den ridder sint Jooris wierd gebouwd in 1 595.
Gedurende den oorlog van dertig jaar, Heidelberg, vier maal belegerd, ingenomen en wedergewonnen, twee maal beschoten, wierd afgebrand
in 1635.
Het huis van den ridder sint Jooris aleen
schoot over.
In 1689, de fransche generaai Mélac verdelgt
de stad te zweerde en te viere.
't Huis van den ridder sint Jooris blijft staan.
De stad wordt in allerhaaste herbouwd. In
1693, wordt zij, in twaalf uren tijd, weder door de
Franschen ingenomen. De soldaten van Louis
XIV, na de graven der keizers geschonden te
hebben te Speier en deze der Palsgraven hier,
staken het vier aan de vier hoeken van 't paleis
der keurvorsten. De vlamme sloeg over de stad.
En, als zij uitgelaaid was, een huis stond, het huis
van den Ridder sint Jooris, te midden de puinen
en de aschhoopen, aleen.
En nu, bleuzend steeds en jeugdig staat het,
aleen ook, te midden de witte kalkliovens, die de
straten van Heidelberg afzetten, te prijken en te
stralen in de zonne, met zijn verguldsel en zijne
maagdelijke, ongeschondene schoonheid.
Verloren, verloren
aan 't huis ook gebouwd
Als God van hier- boven
't truweel niet en houdt.
Waarom moet eilaas, de Herboorte op dien
gezegenden bouw zijnen klauw ook slaan en
waarom moet de SOLI DEO GLORIA die prijkt
op den gevel, schamen voor den PRAEST AT INVICZ'A VENUS die leeger staat?
;

1-let kasteel der keurvorsten, dat gij op de
prente ziet, geteekend van den overkant van den

Neckar, zou eene lange beschrijving eischen.
Men vindt daar van alles. Torren gelijk te Pierrefonds ; liefelijke gevels gelijk onze fijnste Brugsche; reusachtige verschansmuren die, in eèn
stuk, afgetuimeld liggen in den wal, gelijk aan
den Rheinfels ; breede waterkommen, die treuren,
half ingevallen en met most bekleed, gelijk in
de villa Pamfili ; koninklijke schouwen, gelijk
deze van 't Vrije, waarin distels en doorns oekeren en groeien ; grootschheid, gelijk te Coucy,
liefelijkheid die 't gedacht naar 't kasteel van
Chambord voert , trotsche afschuwelijkheid gelijk in de puinhoopen van Sint- Omaars, Villers en
Chillon.
Na honderden jaren ziet men dat de wreede
oorlog met zijn stormloopende verwilderde
benden hier door den gang der eeuwen, zijn zetel
hield. De Franschen dat mag men weten
hebben hier vier keeren geweest. Ze hebben
't ingewand der reuzentorren uitgehaald, en 't
buskruid in hun rotsevoeten gepraamd ; ze hebben de daken doen aftaaien; ze hebben hun bommen doen springen midden de vergulde goden
en de ridders die aan de gevels prijken.
En nogtans, hoe erg de verwoestingen waren,
als . men naar 't kasteel klimt langs de opgaande
steegers, over de vauten, de terrassen en de
wallen, men is bijkan spijtig dat de eerste kant
die de oogen treft zoo plat is. Had ik moeten
mee zijn met de legers van Marschalk de Lorges,
ik zou daar een vlage mitraille of twee naar toe
gezonden hebben, om wat poezie aan geheel
dien kant te geven. Als men eene ruine maakt,
men moet ze naaken dat zij 't zien weerd is. Dat
zegt Victor Hugo. 0 wreede en kunstverkeerde
dichters!
En nogtans, die groote verschanstorre, west,
staat onthoofd en met heur lijf opengerukt; de
achtkante kloktorre, oost, is heur kroone kwijt.
Komt nu in het binnenhof. Gij en weet niet
waar kijken. Alles roept uwe oogen en wekt uwe
kunstdrift.
Hier 't paleis van Frederik IV, weelderige en
sombere bouw, met zijn twee hoogverhevene
platgevels of frontons, met zijne zware tafelmenten, waar, tusschen vier reken vensters, gekapt
met een fieren beitel, negen palsgraven, twee
koningen en vijf keizers, met Karlemanje aan
't hoofd, roerloos staan te staren in de eeuwen.
Rechts, de Italiaansche bouw van Otho-Hendrik, krielend van goden, nymphen en chimeiren, die hun leeuwenkoppen, hun geitenlijven
en drakensteerten, vier- en vlammenspuigend
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dooreen krullen. 't Leeft al en 't asemt half en
half, onder het panen kleed van eeuwenstof dat
erop ligt : roomsche Caesars, grieksche halve goden, hebreeuwsche helden. De poorte is een
Ariostgedicht in steen gekapt.
En de meesters die deze vleugelen bouwden
wisten wat kleur doet in de bouwkunst. De bouw
is in rooden granijt, de beelden in witten. De tijd
heeft den rooden granijt geroest en den witten
verguld. Die twee vleugels zijn zeer verschillig
nogtans.
Deze van Frederik IV is streng, deze van
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Otho-Hendrik, liefelijk. De eerste is een bladzijde geschiedenis, de tweede een bladje lichte
heidensche dichterlijkheid. Karlemagne is de
synthesis van de eerste, Jupiter van de tweede.
0 vervallen geest der Renaissance!
Slinks, het gothish paleis van Lodewijk met
den baard, geheel gekraakt en vol gaten, als
hadde een reuzenstier met zijn beukende hoorns
ertegen gestreden.
Bachten den rugge, staan vier grijsde kolommen een spitsbogen .gewelf boven een halfopgevulden waterput te steunen. Wondere kolommen.

IíEIDELBERG GET E EKEND VAN OVER 1)E NECKAR.

Paus Leo zond ze in de negenste eeuw uit Ravenna aan Karlemanje. In de vijftiende kwamen
zij van den Rhijn naar den Neckar, en, nadat
zij 't kasteel van den grooten keizer te Ingelheim
zagen vallen, staan ze nu op den val te kijken
van 't kasteel der Palsgraven te Heidelberg.
Gansch de koer ligt vol puinen van praalsteegers, van uitgedroogde fonteinen, van geborsten
waterkommen ; en overal komt de netel door
den steen gegroeid.
Wat is toch de mensch en wat de kunste!
Meesterstukken van steen en van marbel, vrucht
van den arbeid van verscheidene geslachten in
-

eén denkend hoofd samengesloten, de dichter
die u 't wezen gaf en u deed leven met de scheppende kracht van zijnen kookenden geest, de
to maker 1s, uw schepper en heeft zijnen naam op
uwe welsprekende wezentlijkheid niet gebeiteld.
De Boccador's en de Primaticen die dit steenen
heldendicht bouwden, de Raphaël's en de Benvenuto's die het zingen deden, liggen, met versteende hand en geesteloozen kop onder den
zerk waar geen naam op staat, onbekend. Een
leger is gekomen, en de man die de domme
kanonbal zond uwe wonderen te breken, en de kcning die hem zond dit barbaarsche werk te doen,

•i
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deze hebben hun naara geschreven in uwe opengerukte ingewanden en op de onteerde wezens
van uwe helden en reuzen. Het gedicht, onteerd,
gescheurd en geschonden en zal geen eeuwe
meer staan.... Keizer Otho is den helft van zijn
aangezicht kwijt, de koning van Ungarn is zijn
een been af, Pasgraaf Otho-IIendrik eene hand
kwijt, Jan-Casimir zijn leen gekraakt, Frederik
II is rat in t v ee'n .... de wind die blaast, 't gers
dat groeit, de klimmende ijfte, de zwaluwe die
haren nest bouwt, en de winterscl;e nacht die
vorsten duisternis meêbren t, hebben de pracht
der lr:unste ovvertnee ;terd;.. die hier groot waren
en machtig, liggen geschonden in hun onteerde
graven ; de donder des hemels, de orkanen der
omwenteling, het kanongebulder der overwinnaars hebben de stemme Gods gesproken... Klam;
niet, christ :ne mensch : pracht, rijkdom, weelde,
macht, kunst, eere en grootheid, zijn vergaan
Maar di; dit te niet deden, de machtige koningen met hunne zegevierende legerbenden en hun
vernielende hooveerdie, liggen ook geveld : en
de zonne rijst nog allen nuchtend, immer nieuw
en immer jeugdig, vergankelijk nogtan^, maar
beeld van Gods onveranderlijke onver anklijlk.heid. A. J.

van het Bel iscla museum van Willems herlezen,
en hij vond daar vele beschot in . Hij was een
der aandachtigste en der regelmatigste lezers
van R. D. H., en menigmaal bracht hij 't een of
't ander bij, dat iets volledigde waarvan er spraak
geweest was. Hij was een der aanmoedigers van
het Davi Visfonds en altijd een der eerste koopers
van alle boeken die handelen over Brugge en
over onze West-Vlaamsche taal.
rifvvr oltw Henriette 7osephine Boone, geboren te Cassel. in Frankrijk, den i i februari 181 t,
overleden te Iper, den 6 maarte 1883.
JJIijrllic'er Fi-ans Van Kerssclaaver, weduwaar
van vrouwe Francisca Constandt en van vrouwe
Rosalia Van Kersschaever, oud kerkmeester van
Lisseweghe, aldaar geboren en overleden te
Brugge, den 7 maarte 1883, oud 69 jaar en 3
maandden.

Mijnheer Karel Hemaryck, zoon van j ohannes
en Anna Theresia Van den Ber %he, weduwaar
van vrouwe Isabella Clara Verlez, geboren te
Corteinark, den 20 mei i 8o6, overleden t I Iooglede, den 13 maarte 1883.
.

1JT Jnhieer 711les Maria Gtislcuus Bc•llagliel,
echtgenoot van mevrouw Ruzette, rustende
raadsheer van 't hof van Beroep van Brussel,
officier van 't Leopoidsorder, overleden te SintJoost ten -Dode (Brussel), den 23 maarte 1883,
oud 6o *aar en iets.
Mijnlu'ci loseelt Ir e rcautcren, echtgenoot van vrouw Florentina De Cock, ridder van
't Leopoldsorder, rustende onder-voorzitter van
liet tribunaal van Brugge, voorzitter onzer
maatschappij voor Oudheidskunde, Raadsheer
der kerkfabri jl. van de Kathedrale van Brugge,
te Brugge geboren, den i oegst i 8o6, . en overleden den niaarte 1883. De Maatschappij van
oud'theidslk;unde bewaart met zorge en genegenheid de nagedachtenis van haren voorzitter., die,
lange ,* n, riet den besten geest van vr.:de en
den meesten ijver haar bestierd heeft, en ze
heeft weten in achting te brengen bij al dezen
die den roem van Brugge genegen zijn.
-

'T JAARGEBIT).

T%crvolg V ►anr blad. 390.
T'rorczu.; Jla1-ia Victoricz iI nna t 'a ;i Iscg i'm,
echtgenoote van M. Jo. eph F ran.iscus Houtave,
geboren te Brugge, den 12 october i 8o8, en
alhier godvruchtiglijk overleden, oin i 3 januari
1883.

1JTijnlic':i Emest FJ-ancisc-ns 1 ^tna IIi^cic, we-

duwaar van vrouwe Coralie J ol ianna Ghislena
Verhuist, ridder van 't Order van den F1. Gregorius den groote, kerkmeester van Sint-Baselis
en secretaris van het edel Broederschap van
Onzen Heeren Bloed, lid van het Comiteit der
Pauselijke werken, een der stichters van de
Conferentie'n van den H. Vincentius a Paulo in
onze stad, te Brugge geboren, den 7 october
i8o9 en overleden, den 2 maarte 1883.
M. Van - H uele is een der groote weldoeners
van Vijve-Capelle, tusschen Sinte-Kruisen Moerkerke. Hij was een ware Vlaming, die tusschen
zijn menigvuldig werk, geerne met tale en oudheid bezig was. Zoo heeft hij, in de laatste jaren
van zij n leven, dat ik vete, geheel de verzameling

-

Mijn/zeer Sebastiaan A zig'usttnus Go:t Izals,
echtgenoot van vrouwe Isabella 'Tavernier, lid
van het Davids fonds, geboren te Brugge en
alhier ook overleden, den 26 maarte 1883, oud
69 jaar en half.

_7oizkcr Constant Hendrik 11frrria Ghislenus
Kerz' 'n, zoon van Mijnheer en Mevrouw Kervyn-van Zuylen van Nyevelt, te Brugge geboren, den 25 februari 1852, en overleden den 31
maarte 1883.
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Mi fialteer Karel A lexander A loys Haghebaert,
kandidaat-notaris, geboren te Noordschote, den
i i september i 853 en overleden te Hougaerde,
den i 3 april 1883.

Ee r Kwee rde Pater A ugust Franciscus L oontjens,
priester der Sociteit 7esau, geboren te Brugge
den 23 januari 1820. Hij trad in 't noviciaat der
Societeit _7esu, den 29 september 1839; wierd
priester gewijd, den 13 september 1851 ; deed
zijn laatste beloften, den 2 februari 1853 ; vertrok naar de Missie'n van Midden-Amerika, den
26 december 1869 en overleed te Belize (British
Honduras), den 22 april 1883.

lonker Hendrik Maria .7oseph A nna A nonius 5urles Giislenuus Surmmont de Volsberghe,
leerling in 't Collèb e N. D., te Doornik, geboren
te Voormezeele den t 8 september 1867 en overlen t'Iper, den 29 april 1883.
Mijnheer Franciscus Carolus Beitedictus de

Pacuw, weduwaar van vrouwe Johanna Van
Bael, letterkundige, Bestierder der inrichting
voor middelbaar onderwijs, Hoofd- onderwijzer
der vrije parochiale school, Hoofd-redacteur van
de Nieuwe School- en Let terbode, Voorzitter
van de kerkfabrijk enz. te Baarle-Hertog, geboren te Roosendaal (Noord-Brabant), den 12
juni 18o8, overleden te Baarle-Hertog, den
29 april 1883. M. de Paeuw was een zeer verdienstelijk man, en zijn geheugen zal in zegening
blijven bij zijne menigvuldige vrienden, dat is
bij al dezen die hem gekend hebben.

Mijfzltee r Petrus Franciscus Fi del i s Del va,
echtgenoot van vrouwe Sophie Catulle, gewezen
Voorzitter van den Koophandelsrechtbank en
van de Kamer van Commercie, te Kortrijk,
ridder van 't Leopoldsorder, lid van den Kerkraad van 0. L. V. te Kortrijk, geboren te
Wervick, den 30 oegst 1804, overleden te Kor-

trijk, den 30 april 1883.

Vervolgt.

VAN HIER EN VAN ELDERS.
E

Yederlandsche Spectator van 27 october drukt de

volgende reken geschreven door onzen vriend Dr
Johan Winkler, naar aanleiding van 't gene hij las in
H., achtste jaar, blz. 36o en 368.
u Dat Conscience, de Vlaamsche schrijver, terecht zoo bemind
en gevierd, ook wel eens een vers maakte, is weinig bekend.
Toch is dit het geval. Zie bier een voorbeeld. Toen Conscience
R.

D.

399

te Kortrijk woonde, was hij daar bevriend met den heer Jan
Croquison. Maurits, het eenige zoontje van dien heer, kwam
op jeugdigen leeftijd te sterven. Volgens rooinsch-katholijke
zede gaf de vader aan verwanten en vrienden zoogenoemde
uu bidprentjes i, of i► doodsanctjes, n gelijk men in Vlaanderen
zegt. Op dat ,, ceeltje nn was het volgende versje gedrukt, dat
Conscience voor de bedroefde ouders gemaakt had.
II Mijn handje deed bermhertigheid
Eer dat mijn ziel het goed kon scheiden;
En Jesus, vol zoetaardigheid,
Kwam bij dat handje mij geleiden
Tot in die zaal van vreugde en rust,
Waar kinderkens van vreemde streken,
Mij kwamen, vol van dank en lust,
Van mijne zalige aalmoes spreken. ii

M Tot opheldering diene, dat de kleine Maurits Croquison lid
was geweest van u de Heilige Kindschheid, i, een genootschap

dat aalmoesen of giften samenbrengt tot bekeering der heidenen.
AT

u

ik schreef, verledene weke, dat het belachelijk is

een oud woord belachelijk te maken, en van Conscience's veste te doen denken bij den voorstel van
de Bouverieveste Conscience-veste te heeten, is mij een briefken
weerd van een ITollandschen vriend. is Hoe belachelijk, schrijft
hij, is dat argument, dat men te berde bracht, alsof iemand
bij den name Conscience-veste zoude denken aan een vest
(kleedingstuk) van Conscience ! Hoe slecht voorzien van goede
wapenen is het tuighuis dier lieden, als zij genoodzaakt zijn
met zulk onweerdig wapentuig te strijden ! Ook hier is de naam
vest eigen aan menige buurt langs de oude afgedragene stadswallen gebouwd. Wij hebben te Haarlem de Raanivest, de
Kinderhuisvest (kinderhuis, weezenhuis), de Kampervest, de
Heerenvest, de Gasthuisvest, enz. Maar nog nooit heeft een
Haarlemmer de beide beteekenissen van het woord vest (vesting
en kleedingstuk) verward. Men verhaalt elkander wel schertsende dat eens een franschman die eenen brief moest schrijven
aan iemand die alhier op de Kinderhuisvest woonde, op het
adres schreef: Maison des gilets d'enfant — wijl Jantje Potage
een Nederduitsch-fransch woordenboek bezat, en daarvan nu
ook eens gebruik wilde maken -- maar, ik houd dit voor een
vernuftspel en niet anders. Buitendien, wij vergissen ons nooit
daarin — en wat hebben wij met de Franschen te maken ? ii
-

EN heeft gezeid dat er een hekken in geslegen ijzer

zou gesteld worden rond de beelden van onze Helden.
Ik geloove dat dit een ongelukkig gedacht zou zijn.
Ziet eens het hekken rond Sint-Salvatorskerk. Van alles wordt
er daarover geworpen. En dat is 't zelfde overal. In den Haag.
bij de Hollanders die zooveel eerbied voor al dat op strate staat
hebben, gaat het gelijk hier. Op het Spinoza-plein staat Spinosa in beelde, met een ijzeren galent rondom. Hewel, over
dit hekken liggen er steenen en vuiligheid gegooid. Dit heeft
de vreemden getroffen, schrijft de Nederlarndsclie Spectator, van
27 october, en in het Atlienaeur werd op dat feit gewezen en
gevraagd dat daar tegen gewaakt werd. Ook in de afdeelingen
van den gemeenteraad is de zaak besproken en burgemeester
en wethouders hebben scherper toezicht beloofd. Een middel
tegen die baldadigheden, dat ik altijd heb aanbevolen, is het
hek eenvoudig weg te nemen. Dan vervalt de psychologische
reden waarom de jeugd geneigd is iets er over te gooien. Het
ligt niet aan Spinoza, daarvan ben ik overtuigd. Ik heb voor
eenigen tijd te Macon het beeld van de Lamartine gezien, en
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ook daar lagen steenen en lorren, over het hek gegooid. En
geen inwoner van Macon heeft zeker iets tegen de Lamartine.
De zaak is eenvoudig deze, dat als er op straat iets in een perk
staat, een inwendige drang de straatjeugd noopt iets daarover
te gooien. Neem die aanleiding weg en voor een groot deel zal
het gevolg wegblijven. Ik wed, dat als men ergens een Iantarenpaal zet en een hek er om heen, er altijd steenen en andere
voorwerpen binnen het hek zullen liggen, en anders niet. u En
ja, ligt er wel vuilnis of steen rond Hans Memlinc, Simon
Stevin of Jan van Eyck ? Maar, let er op, zet een hekken rond
een dezer beelden, het beeld dat men daarmeê zal beschermd
hebben, zal bestormd worden door de stratejongens, die de
beelden waar geen hekken rondstaat zonder achterkijken
zullen voorbijgaan. Jongens zijn alzoo, en overal dezelfde.
ONDAG laatst heb ik vergeten de

Breidel-Commissie

te stellen aan 't hoofd der maatschappij' n die in den
lijkdienst voor Hendrik Conscience vertegenwoordigd

WAAR 'T VLIEGEN WILT.

Te Brugge, onder het fransch gouvernement
waren de volgende plaatsen en straten genoemd:
--- Napoleon plaets.
Groote markt
Steenstraat
Keyzerinnestraet.
Ste Catherinastraat
Austerlitzstraet.
Predikeeren-straat
Keyzerlyke straet.
Coupure-Kaai
Josephine-Kaey.
Hoogstraat
-- Yénastraet.
Ste Anna-Reie
-- Marêngo-Kaey.
Spiegel-Reie
-- Eylan-Kaey.
Lange Reie
Napoleon-Kaey.
—

—

—

UIT VEURNE.

Als de tvind in 't vier blaast, 't blaast nieuws.

waren.
E steertsterre van 1812 zit in de lucht. Den 26 octo-

ber, zag ze er alzoo uit 's avonds ten zevenen, als
eene sterre van zeven tot- achtste grootte. Men zal
ze kunnen zien met een dubbelen verrekijker als de Novembermane zal verdwenen zijn, dat is, na de i8e11 dezer, en met
bloote ooge met het begin van December. Den 25 Januari zal
ze haar zonnetoer maken, keerende rond de zonne op 28.480
duist uren afstand. Ze had daar moeten zijn na 70 jaar en 250
dagen, dus den 22 Mei laatsleden : zoodat, door oorzaken die
ons onbekend zijn, aantrekkingskracht van andere hemelwezens
enz, zij 249 dagen te late komt. Dus, om haar toer geheel te
doen zal zij 71 jaar 133 dagen gebezigd hebben.
Die steertsterre wierd ontdekt den 20 J uli 1812 door Pons,
Concierge van den sterretorre van Marseiljen. Dat was zijn
veertienste ontdekking. Men zag ze met bloote ooge, den i8
Oegst. Daar staat op de Registers van 't Observatorium van
Parijs : a Noyau asset brillant. La come^te est enveloppéc d'une
chevelure et sa queue est d'environ z o 5 2^.
De steertsterre van 1812 is de twaalfste der regelmatig terug-

a

Sint-Jansfeeste, midden den zomer. De jongens maakten dan groote vuren, zij namen, van
de meeste gloeiende kolen, spoogen op een steen,
sloegen dan op de kolen met groote ijzeren
hamers. Zij noemden dat klokkaarts bakken.
Zij liepen naar de gebuurs en vroegen daar hout
om St. Jan te droogen. Ten laatsten dansten zij
rond die vuren.
Alzoo wierd Sint-Pietersfeest ook gevierd.
Nudderen, kleinigheden verrichten. Met onbelangrijke zaken bezig zijn.
Vechten lijk hanen.

keerende steertsterren. Zij zal dus terugkeeren, voor die leven
zullen, in 1954. 't En ware zij ondertusschen in vliegende
sterren uiteen viel en verging gelijk Biela, eene andere onzer
twaalf regelmatig wederkeerende steertsterren, die over eenige
jaren aan eene rampe gerocht is. Kijkt in den hemel, den 27
November, als 't sterrelucht is, en, weet gij Andromedes gesternte staan, gij zult het langs daar sterren zien regenen : dat
zijn de brokken van de sterre niet beur haar en de gloeiende

Er aan noodig zijn lijk 't vijfde wiel aan een
wagen.

asschen van de overledene Biela.
De steertsterre van 1812 die nu terug is, en mag noch en
kan geener wijze vergeleken worden met de prachtige steertsterre van i8i i , waarvan de loopbaan meer dan 3 duist jaar
lang is : zoo dat wij niet en moeten hopen te zien 't gene onze

**,, In het nieuw n.aziekmagazijn van Gerard Vliatinck en
Cie Zuidzandstraat te Brugge, bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Saghe van Groeninghez.Pelt
en der vijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
**. Vijf liederen, getoonzet door E. I3. Joseph Duclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
verwendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
**„ Kruiswegen, door J. Deneweth, lid van Ste Luitgaarde,
in olieverwe geschilderd, naar den trant der oude meesters,
Schilderien van allen aard en grootte. -- Goezenputstraat,
Brugge. De kruiswegen van 't Pensionnaat van Avelghem en
van de zusters van den H. Vincentius te Brugge heeft hij geschilderd. Hij is thans bezig met een kruisweg voor England.
Gaat en ziet.

moeders en vaders gezien hebben.
Den eersten November was onze tegenwoordige steertsterre
6z miljoen uren van de aarde. Den 8 Januari zal zij op haar
naaste komen. Maar dan zal ze nog een gildigen vadem van
zijn, te weten 21 miljoen uren : zoodat deze die de sterre wilden
bij heur haar grijpen of aan heur steert trekken hun handen
gaan mogen thuis houden : 't katje en komt niet bij genoeg.
AD. D.

ons

Tijd genoeg komt te late.

Boekdrukkerij A. Dr ZUTTERE-VAN KERSSCHAVER

e uíí^e8er woont in be
Oet óeab $ecfcf5í;nt afee afetbage.
ffiariaftVaat, 2, te ?$rugge. IDC'idr, op $oorIjattb fe BeEaY¢tt : Soor
Zefgenfanb 5 frank ; Sooc Buíteneanben ben pofEpr[je eróíj. ffien
kan ínjcf^ríjSen 6í af be 1Doftmeefter6 '6 Pattbs.

.4ctttienfte 3laar.
1f2° 5 J.

JAARGEBED.

Vervolg van bladzijde 399.
De cerw. Heer Ferdinand 7iiles Karel Maria
Clzristiaens, geboren te Oostende, den 6 januari
1858. Hij trad in 't seminarie van Brugge, met
october "i 8; 7, en wierd priester gewijd, den 24
september 1881 . Professor in 't Collegie van
Meenen, in i 881, en in 't Collegie van Brugge,
in 1882, stierf hij te Oostende, den i mei r833.
Vrouwe Maria Bernardina Moreeuzew, lid van
de Congregatie van O. L. V., echtgenoote van
M. Joseph Dinnewet, geboren te Brugge, den
20 oegst 1826, en alhier overleden, den 13 mei.
Mijn/war Louis L ietaert, geboren te Rousselare den 21 oegst 1825, en aldaar overleden den
22 juni.

j1lijnlieer A loys Coomans, statiehoofd te Gent
(Docks), overleden te Gent, den 2 juli, in zijn
43C jaar.
T 'rouwe Maria Tlleresi a Dc Groot', weduwe
van M. Joseph Neurath, geboren te Brugge, en
alhier overleden, den 3 juli, oud 79 jaar.
T..'rouwc Octavic Christine Goddcris, echtgenoote van M. Alphons Coelenbier, te Brugge
geboren den i juli 1S41, en ov erleden den 4juli.
T• rroicwc Rosalia Vlaeminck , echtgenoote van
M. Pieter Ghysel, geboren te Peteghem bij
Deinze, in februari 1804, overleden. te Poperinghe, den 17 juli.
1c f -nrr Zt► Eugenie Olocriita^i, geboren te
Rous- ela ^•e, overleden te Brugge den 21 juli.
u {; •r^'uw Colcta Danneels, moederlijk tante
van c? ...Il E. 1 1 . Van de Maele, Pa:.tor van Tie-

noStje >onbag na Cmn'ven.
r8 Ilo$em6er 1883.

ghem, geboren te Meulebeke op 't goed ter
Linden, in i 8 io, overleden te Tieghem, den 26
oegst.
Mijnheer August Serapltijn1 Dumalin, geboren te Brugge en alhier overleden, den i
september, oud 73 jaar.
M-fY,Zlieer _7olaannes Baptista Ílalcke, Kerkmeester van Sint-Waasten te Meenen, te Meenen
geboren en aldaar overleden, den 17 october,
oud 66 jaar.
_ Mogen dezer en aller andere Christenen zielen,
bij den Heere in vrede rusten, Amen.

Ter blijder geheugenis van twee Engelkens,
wier wegvaren hunne ouders en naastbestaanden
bedroefd heeft, maar den H eere en zijn Hemelsch
Hof heeft verblijd:
Marie A ntoinctte A mal ia Yoscpliuntje, dochterken van M. Ameet Desmet bij Vrouw e
Amalia Moulaert, te Oostende geboren den 5
april 1882, en aldaar overleden, de 17 april
1883.
Ger,nainc Marie osepliinre Stcplaanic Cle,fefce Car-olijntje, dochterken van 117. - Edward
Neut bij vrouwe Marie Janssens, te Brugge geboren den 30 januari laatst en alhier overleden
den 14 juli.
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GRACHTEN-DEMPERS.

VER een paar jaar heb ik geschreven
tegen het dempen van onze reitjes. Ik'
zei dat men, dit doende, de eierlij kheid
van onze stad en haar dichterlijk uitzicht schond.
Amsterdam is sédert een tijd aan de razernij
der grachtendempers als overgeleverd. Sedert
eenige jaren heeft het stedelijk bestier vele grachten laten overwelven, of volvoeren, om er straten over te maken. Dit doet men om ruimere wegen te geven aan de steeds toenemende beweging
van tramwagens, -rijtuigen van allen aard en
voetgangers, ten gevolge van het voortdurend
vermeerderen der bevolking. Velen denken dat
men daarmeê het eigenaardig schoone van Amsterdam slachtoffert. En dat is waar. Amsterdam
in halve ronde gebouwd aan het IJ, met zijn Princengracht, zijn Keizersgracht, zijn Heerengracht,
en zijn Cingel, die als vier ineengeschovene halve
kringen door de stad maken, verbonden met
malkander door uiteenloopende vaarten gelijk
speeken die de velgen van vier uit hetzelfde
middenpunt getrokkene halve wielen zouden
verbinden. Die grachten van weêrzij den met
boomen beplant, bezet met hooge huizen langs
de breede kaaien die ze boorden, zijn al dat
schoon en eierlijk is.
Nu, onder andere, is men bezig bachten de
Beurze, een groot deel van den Damrak te
vullen ; en questie en moet de prachtige Rokin
er naderhand ook niet aan?
't En is van heden nogtans niet dat men aan
't dempen gegaan is, en het volgende vers van
Joost van den Vondel dat ik in de Nederlandsche
Spectator van 27 October herdrukt vinde, is er
een bewijs van, gelijk het ook grondredens bijbrengt waarmeê de grachten-dempers hier of
elders kunnen aangegaan worden.
't Is een oude strijd dan, gelijk J. W. mij
schrijft, die strij d tusschen behouders en sloopers,
tusschen verdedigers van 't oud schoone, en dezen
die al dat schijnt geen munte te doen vernietigen.
Hier volgt Vondel's gedicht:
SIECKE-TROOST
VOOR DE NEGENTIEN DEMPERS TE AMSTERDAM.
I.
Hebt ghy de Aemstel oyt gedragen
Onder 't hart?
Veinsdet ghy niet alle dagen
Valsche smart?

Moest ghe niet uw dempzucht laven
Aen stadts bloet?
Graften dempen, eer dan graven,
Noemt ghe goet?
II.
Weer een ader werd gekorven,
W aerdoor 't bloet
Van der stadt ginck, schier verdorven:
't Kostbaer goet,
Waer 't uw plicht was op te letten,
Heeft verraet
Aen beproefde schoonheyts wetten
Steeds geschaet.
III.
Slooperswoede en demplust beyde,
Die het swaert
Grimmigh ruckten uyt der scheyde,
Noyt bedaert,
Vragen : souden we ons vernoegen?
't Domme bloet
Deert ons niet, want vreemt is vroegen
Ons gemoet !
IV.
Weest te vreên, van vele kanten,
West en Oost,
Ook van Jodenbreestraet-Santen
Komt er troost.
Op wat aembeelt sy oock kloppen,
's Vroeden voort
Raeckt ons niet, of graften stoppen
't Schoone al smoort!
BESLUIT.

, Spiegelt, spiegelt u dan echter,

S

u Wie ghy syt :
Eer ghe een stede als onvroed rechter
t Hart afbyt;
u Schent geen werk van vroede Vaders,
Dol van haet,
u Eer ghy oock wordt tot verraders
Van stadts staet ! "
J. V. VONDEL IN WALHALLA.

II

S,

'

d
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Den achtbaren WILLEM VAN RENTERGHEM,
gewezen schoenmaker, geboren te Brugge op
den ... November 1782, en vierende zijnen
Honderdsten Verjaardag, te Ruddervoorde,
op den ... December 1882.
Een honderdjarig man te zien, het is een wonder
dat zeldens voorenvalt, ook onder
den zoelen hemel van ons vaderland;
toch is er hier of daar temets nog een te melden,
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die, vromer als de vroomste helden,
spijts al dat tegenwilt, houdt steke en stand.
Zoo zijt gij een, Eerweerde, meer als man en vader,
en, treden wij vandage u nader,
het is met een zoo groote eerbiedigheid
als of wij Abraham, als of wij Noë mochten
bezoeken gaan, of hem bezochten
dien God heeft eerst het leven toegezeid 1
I-In, ver van ons is al de kracht die hem vervroomde,
dien eersten mensch, die Adam roomde;
ha, ver van ons, zijn deerlijk nageslacht
En blijde is iedereen die mag in U bemerken
de almachtigheid van Hem, den Sterken,
die Bronne en Gever is van alle kracht!
Gedankt zij God, die ons, in uwe honderd jaren,
Eerweerde, wilde een voorbeeld sparen,
hoe dat liet waar' gegaan, had zijn gebod,
g'eerbiedigd en bewaard, aan allen kracht gegeven
om langer nog als Gij te leven
en zonder sterven weer te gaan bij God
Gelukkig kwam daar Een, Hij, God en Mensch te lader,
het neergevallen menschdcm nader,
die Adams schuld, op Hem, aan 't Kruis verhief;
die, stervend, daar I-Iij lag op 't harde kruishoutbedde
ons al te maal de vrijheid redde,
en scheurde in twee'n den ouden schuldenbrief.
Door HIem is 't, Weerde Man, aan U en ons gegeven,
't zij honderd jaar 't zij één, te leven
dat leven dat voor eeuwig duren moet;
en, komen wij of tij, getrouw aan Hem, te sterven
geen sterven is 't maar 't leven erven
dat, jong en oud, in Hem, de christen doet!
Leef voort, 'n sterf nog niet, Eerweerdc, en moet Gij lijden,
of mengt Gij U, met ons verblijden,
gelijk op dezen dag, nog menig jaar,
in Hem zij onze vreugd, zij ons verdriet geborgen,
die ons alleen kan troost bezorgen
in 't land, daar wij naartoe gaan al te gaár
GUIDO GEZELLE.
KORTRIJK, oj5 O. L. L . avond,

Onbevl. Ontvangen, 1882.

VAN HIER EN VAN ELDERS.

E Plaa,nsclae Broederbond van Brugge heeft, op

voorstel van zijnen achtbaren Eervoorzitter, Baron
Octaaf van Caloen de Basseghem, besloten de
Vlaamsche schrijvers van Belgie uit te noodigen om nogmaals
te kampen. Nu vraagt men een Blijspel van ten minste 2
bedrijven. Klier volgen de voorwaarden van den kampstrijd,
gelijk de Broederbond mij deze toestiert :
zo Het Blijspel mag met of zonder zang gemaakt worden.
2n Het werk moet oorspronkelijk en onuitgegeven zijn en
in het vlaamsch geschreven, volgens de nu aangenomene
spelling.
30 De stukken wier strekking onzedig of kwetsend voor
eene staatkundige denkwijze zou zijn, zullen niet in aanmerking
genomen worden.
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40 De mededingende handschriften moeten vbbr den iscn
Juli 1884, vrachtvrij besteld zijn aan den Heer Eervoorzitter
des Vlaanischen Broederbonds, Ontvangerstraat, No 6, te
Brugge. De werken, na dit tijdstip toegezonden, kunnen niet
medekampen.
50 De mededingers mogen zich op geenerlei wijze doen
kennen : hun gewrocht moet eene kenspreuk dragen welke
herhaald is op een gesloten omslag die den naam en dc woonplaats des schrijvers behelst.
6° De niet bekroonde werken naogen teruggeëischt worden
binnen de maand na de uitspraak der Kunstrechters. Na dit
datum en de vernietiging der gesloten omslagen, worden de
overblijvende stukken de eigendom des Bonds.
70 Het bekroonde werk blijft de eigendom der Maatschappij
die liet recht heeft hetzelve te doen drukken en uitvoeren. Het
Bestuur des Vlaai nrchen Broederbonds zal met den schrijver

eene overeenkomst maken, wanneer het stuk door vreemden
zou moeten opgevoerd worden.
8 ' Den bekroonden schrijver zal een verguld Eermetaal en
500 franken geschonken worden.
9'3 Een Jury, bestaande uit 5 leden, zal door de zorg der
Maatschappij aangeduid worden om de ingezonden werken te
beoordeelen.
,

IJ hebben nieuwe tinibers van io centiinen. Van hun

verwe noch teekening wil ik niet spreken : wat maakt
mij dat? Maar, 't is nog eens al fransch dat erop
staat. Het vlaamsch is nogtans de taal van den zeer grooten
helft der Belgen.
Te Brussel denkt men dat het vlaamsch niet en bestaat. Zoo
is 't dat de Gemeente-Raad — algelijk maar met cène stemme
meerderheid — io.000 frank afgeschaft heeft voor 't uit geven
der stedelijke verordeningen in 't vlaamsch.
Als ik daartegen spreke, 't en is niet uit liefhebbcrie : maar
't is omdat die maatregel een recht krenkt : let recht eens
volks bestierd te zijn in zijne eigene en niet in eene vreemde
taal.
'k Wille wel, Brussel ziet er een Parijzetje uit ; maar schreept
het buitenste af, gij vindt eene ware Brabandsche, vlaamsche
stad. De Brusselaar, de ware --'k en spreke niet van de Bankroetieis die er van elders komen toegewaaid, en van de fransche
ratten die in den kaas gaan wonen — de ware Brusselaar
spreekt vlaamsch, denkt lijk de oude Brabanders dachten, leeft
gelijk zij leefden. Een bestier op wijsheid en vooruitzicht gesteund zou werken om dit oud charakter der Brusselaars te
bewaren ; en, nevens de herstellingen en bewaring van oude
gebouwen, ook de herstelling en bewaring van ouden aard,
zeden en tale betrachten. Al 't gene den waren ouden Brusselaar
doet ontworden, vermindert ook den nationaler zin van onze
hoofdstad, en verhaast den oogenblik waarop de fransche
dweepers zullen vinder. dat Brussel slechts eene succursale van
Parijs is, en Belgenland een fransche Dépar%'»ient dat niet
zeere genoeg en kan een noordsch Savooie worden.
Ik ben zeker dat onze moedige confrater de Brusselaar die
gelegenheid niet en zal laten voorbijgaan, zonder knap en kloek
zijn woord te zeggen.
De Bie,: Public, van 9 dezer, heeft zeer goede waarheid
geschreven ter gelegenheid van dien dwazen maatregel der
Brusselsche Gemeente-Raden.
-

ENIGE weken geleden heb ik de tweede uitgave aan-

gekondigd van vijftig nieuwe liederen. De uitgave beantwoordt niet aleenlijk aan de verwachting,
maar zij overtreft ze. Voor i fr. 50 biedt ons de uitgever, vijftig
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liederen, deels met begeleiding voor klavier, en 't groot deel
dezer is allerbest gekozen. Wij vinden er, nevens andere nogtans van minder bedied, van Haendel, Beethoven, Mehul,
Pieter Benoit, Jacob Lemmens, Gevaert, Antheunis, Jan
Blockx, Viotta, Tinel, Jan de Stoop, Frans Mille.
Vele dezer liederen zijn echte kunststukken, en de bundel
zal zeer dienstig zijn in de vergaderingen van het Davidsfonds,
waar men, gelijk te Brugge en te Kortrijk, dikwijls bijeenkomt
en tusschen voordrachten en verhandelingen over historische
en letterkundige onderwerpen, wat zingt en muziek doet.
Ik drukke den wensch uit dat men geheel die verscheidene
verzamelingen van liederen, die M. Modest Delplace tot nu
toe uitgegeven heeft, welhaast nog vollediger en ' met klaviergeleiding op alle liederen, mits er nogtans eenige die toch afsteken
tegen de overige onder opzicht van kunstzin uit te laten, in
eènen bundel zou uitgeven. Misschien ook wel zou men eene
uitgave van liederen kunnen bij inschrijving afleveren, twee of
vier maal 's jaars. Ik bebbe nog al eenige teksten liggen op
liederen van duitsche meesters, die ik ook gewillig zou geven,
indien men dit werk wilt aangaan. Ik wete dat Advokaat Verriest
en eerw. Heer Guido Gezelle ook zulke teksten liggen hebben,
die, gelijk de mijne, op liederen van Beethoven, Mosart, Haendel, Haydn, Mendelssohn en andere gedicht zijn. Dat al te
zamen zou machtig helpen den goeden smaak verspreiden
onder ons volk, en 't leeren vatten dat het nederduitsch wezen
volledig is : zeden, tale, kunst, alles heeft de vla ming, gestempeld met zijn eigenen aard en weerspiegelend zijn charakter,
zijn trant, zijn wezen en zijn innigste bestaan.
Deze bundel van 50 liederen is te koop bij E. Janssens,
Arsenaaistraat, 29, ter stad Mechelen ; hij kost i fr. 50.
KNISTER Van Heemskerk, zei den 17 October in de

Nederlandsche Kamer dat de taalkennis vermindert
in Holland.
,► De berichten, zei hij, door mij van de inspecteurs ingewonnen, en o. a. ook het verslag over het lager onderwijs van 30
Sept. en 1 Oct. jl., melden, dat onze taal, het is treurig het te
moeten zeggen, het groote struikelblok is : het is in de Nederlandsche taal dat de meesten het examen niet hebben kunnen
doorstaan. Dit is zeer ongelukkig ; een gewichtig punt, dat een
bijzonder onderzoek zal vereischen. a De heer Lieftinck en ook
de zeer verweerde heer Dr Schaapman zijn van 't zelfde gedacht. Deze laatste vraagt terecht, of de overvloed van zaken
waarmede de examinandus bezig moet zijn, hem niet verhinderen in de studie van het eerst noodige, zijne eigene taal.
Daar zijn er velen, zei hij, die meeven, dat de Nederlandsche
taal in een paar uurtjes kan bemachtigd worden ; een spel;
terwijl zij hun beste uren aan de wiskunde geven. as
Nederlandsche spectator van 27
a Ziedaar dan, voegt de
October laatstleden daarbij, officieël het euvel erkend, dat wij
zoo herhaaldelijk in allerlei voorbeelden en verschijnselen aantoonden. Niettegenstaande dat de geleerde en wetenschappelijke studie van onze taal rijker en dieper is dan zij ooit was,
ondanks den schat die in het groote woordenboek, in Verdams
Middelnederlansch Woordenboek, in van Dale's handwoorder_boek, in verscheidene speciale woordenboeken, in tal van verhandelingen is neergelegd en onder het volk gebracht, gaat bij
het algemeen, en vooral bij de jongere schrijvers en onze jeugd,
de kennis van de moedertaal hollend achteruit. De oorzaak ligt
echter niet alleen in het onderwijs. Zeker moet het onderwijs
ook schud hebben, deels omdat het niet goed toegepast is,
deels omdat er zooveel voor andere realia gevergd wordt en
taalstuc.ie niet meer als de hoofdmacht tot ontwikkeling erkend

wordt. Maar er zijn ook vele andere oorzaken : de strijd tegen
verkeerd en tyranniek gezag heeft alle gezag ondermijnd; de
hekel aan ouderwetsche deftigheid en vormelijkheid heeft ook
het decorum en de beschaafdheid in vormen aangetast ; om niet
stijf te schrijven is men, niet voegzaam ongedwongen kunnende
zijn, ongegeneerd en plat gaan schrijven ; prikkelende litteratuur en gesausde schrijftrant beviel meer dan edele schoonheid
en een stijl beurtelings volg merg en pit of vol bevalligheid;
de stoom, de telegraaf, de telefoon, eischen haast in schrift, in
schrijven en lezen ; de dagbladen moeten elkander een nieuwtjes-vlieg afvangen en de gejaagde verslagpenners hebben geen
tijd om hun werk over te lezen, over eene juiste uitdrukking na
te denken, ja zelfs niet om het woord het of courant voluit te
schrijven ; 't krantengeschrijf vergt vele handen die niet alle
goed betaald kunnen worden ; als op het tooneel wordt daar
in haast en verlegenheid wel eens een korist geroepen eene rol
te vervullen in kunst en wetenschap. Het jonger geslacht wordt
voor een ambt afgericht en is tuk op geld maken. Het pompt
er zijn examens in, leest Delpit of zoo iets voor zijn vermaak
en weet noch van hoogere, edeler letterkunde, die hart en verbeelding en smaak vormt, noch van zijne oude en nieuwe
zuiver Hollandsche schrijvers en 'dichters. Dichters ? Bah,
verzen ! Onzin, en het geeft geen duit en geen ambt. En de
taal? Wat kome 't 'r op an, hoe je spel, asse je maar begrijpe.
As je je maar niet vergis in 2 X 2. De besten zelfs achten het
d geen twint, « zouden de middeneeuwers zeggen, te leeren
zich nauwkeurig en elegant uit te drukken mits zij hct maar
praktiesch nuttig doen.
„ Vele oorzaken werken samen tot het verval der taal. Doch
daar de taal een der hechtste steunpilaren der nationaliteit is,
daar zij de uiting is van het edelste in den mensch, zijnen geest,
daar wij voor haar even kiesch en eerbiedig moeten zijn, als
men reinheid en zorg vordert voor lichaam en kleeding, verheugen wij ons over des ministers uitspraak in de volksvertegen_woordiging, dat hare verwaarloozing een bizonder onderzoek
vereischt. u
Tot hier het Nederlandsch blad. Al dat het drukt en is niet
even recht en juist. Maar daar ligt vele waarheid in den grond
der zake : men kent zijn tale niet meer, men leert ze niet, men
oefent ze niet, en aldus vervalt zij noodzakelijk. Fransch
schrijven zal men hier leeren, jaren en jaren lang : maar

vlaamsch, deze die nog willen hun eigen tale schrijven en het
niet als te gemeen aanzien, denken dat ze dat kunnen zonder
voorbereidende studie, of mits eene u lagere school „ gevolgd
te hebben. Men kent noch letterkunde noch iet dat de taal
betreft, en hare zoo gezeide beste voorstaanders helpen ze
van den oever in den dijk.
AD. D.

**„ In het nieuw muziekmagazijn van Gerard Vlictinck en
Cie Zuidzandstraat te Brug', bij de Statie, kan men allerhande
vlaamsch, fransch en duitsch muziek bekomen aan den prijs der
uitgevers.
De eenige overblijvende afdruksels Sagize van Groeninghevelt
en der z'ijf liederen zijn daar te koop.
Wie eene goede, gewaarborgde piano wil, met gemak van
betaling, kan er zich ook wenden : want men is er te trouw gediend aan gematigde prijzen.
*** Vijf liederen, getoonzet door E. I3. Joseph Disclos. Prijs,
2 frank voor de gewone uitgave; 3 frank met titel in goud- en
ver evendruk. Bij Vlietinck en Co., Zuidzandstraat.
hoekdrukkerij A. Dx
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IJNHEER

Weale heeft eene lange reize gedaan in

Noord-Duitschland en in Denemark. Hij is onder
andere, de groote luiktafel van Memlinc gaan zien,
te Lubeck, die 't jaartal draagt van Memlincs overlijden. Deze
schilderie is voorzeker de schoonste die onze groote meester geschilderd heeft : zij overtreft, zegt mij M. Weale, die de eerste
der kenders is in 't vak van de oude Vlaamsche en Brugsche
school, onze groote luiktafels die in Sint-Janshospitaal en op
de Academie bewaard worden. Nogtans ziet men in de tafel van
Lubeck dat Memlinc een weinig aan den dwazen invloed der
Renaissance begon toe te geven. Zoo ziet men, hier en daar van
die kunstige nietigheden in dit schilderstuk, als een hond die
aan een everzwijntje snuffelt, beuzelachtigheden die een teeken
des tijds zijn.
M. Weale heeft ook op zijn reize een handschrift gevonden,
met allerprachtigste verlichtschilderingen vercierd. die geschilderd wierden door Cornelis Cnoop, de vrouwe van meester
Geeraard David van Oudewater, onzen zoo vermaarden schilder, dien sommigen zelfs boven Memlinc achten.
De verstandige en nooit v ermoeibare zoeker heeft goede
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Dit zelfde handschrift bevat de beschrijving der muurschilderingen die de kapelle van 't Heilig Bloed vercierden, en al
de opschriften die te lezen stonden onder die schilderingen,
op zerken, enz. Het schijnt', uit die beschrijving dat er eene
plaats alsdan bestond van waar men, langs buiten, naar algemeene geplogendheid der middeleeuwen, de reliquie toogde aan
't volk.
Eene andere kerke van Brugge, die niet genoemd is in 't handschrift, staat er ook beschreven met hare muurschilderingen en
opschriften. Met eèn woord, dit handschrift is van allergrootste
weerde. Ik hope dat M. Weale het zal aanwijzen in een verslag
dat hij geven zal van zijne reize. Dit ware een voortreffelijk
stuk ter uitgave voor eene onzer oudheidskundige gilden,
voor de Ernulation, bij voorbeeld, of voor de Gent^che Bibliophilen. Zulk een schat en mag niet verdoken blijven liggen in
een hoeksken van Denemark of van Sleswig.
't En is mij niet mogelijk alles aan te halen wat M. Weale
gevonden heeft : schilderie'n van onze Qude meesters, koperen
zerkplaten en allerhande kunstvoorwerpen door vlaamsche
meesters gemaakt, die in Denemark, in de Hanzesteden en oude
thans vervallene zeehavens waarmede Brugge in 't Noorden
betrekking had, bewaard gebleven zijn. Hij belooft dat hij

kanse als hij reist. Zoo is hij ook, onverwachts op een handschrift in verscheidene boekdeelen gevallen, dat de beschrijving
bevat van de stad Brugge. Dit handschrift is van de jaren 1400.
Hij vond er onder andere de beschrijving van Onze-LieveVrouwekerke. Die kerk was geheel- en gansch vercierd met
muurschilderingen, verbeeldende allerhande gebeurtenissen uit
de heilige geschiedenis, beelden van heiligen en van ergelen.
Natuurlijk heeft M. \°;le die kostelijke bladzijden afgeschre-

allichte daarover zal schrijven en drukken. Jammer is 't dat M.
Weale zoovele vindt dat hij aleen 't uitgeven ervan niet en kan

ven en ook de opschr!te= . ^ngeteekend die onder deze verbeeldingen te lezen stcad .i. Onze-Vrouwekerke moest de
prachtigste en de knnstti;kste kerke van Vlaanderen zijn.
Eilaas! de Geuzen zijn ge'comen, en na hun verwoesting, heeft
de kwade smaak van de.i tijd het overgeblevene te akte gedaan. Ik vete nog van de Engelenbeelden van tic: o die onder
den torre geschilderd zijn en over eenige jaren ontbloot wierden,
maar weder overwit!! Sint Lodewijk aan 't Sacristie is nog bloot.
De muurschilderingen bachten de zitsels der dischmeesters ontdekt, zitten weder gedoken..... Waneer gaat men eens oprecht
aan de herstelling van dit gebouw denken

zij reeds afgevallen in 't Protestantisme. M. Weale heeft daar

goed houden.
Langs de Elve, in de oude vlaamsche Colonie'n, gesticht in
de Xlve eeuw, heeft M. «'eale ook een goeden tijd verbleven.
Tot over een dertig jaar hadden die Vlamingen, die nu nog hun
oud vlaamsch spreken, alle hunne oude zeden, gewoonten en
kleederdracht bewaard. Van hun ouden godsdienst aleen waren
allerlei aangeteekend, en hij heeft bij de vrechte oude kleedings-

stukken gekocht, die naar Londen gezonden zijnnaar 't SouthKensing-ton-Museum. Daar zullen wij in 't korte onze vlaamsche voorouders in hun oorspronkelijk gewaad zien staan. Nu
sedert dertig jaar beginnen die oude Vlamingen met Duitschers
te trouwen, 't gene natuurlijk de oude oorspronkelijkheid zal
te niete doen. Die oude Vlamingen zijn meestal eigenaars of
boeren ; en zij hebben groote woonsten, gelijk kerken van eèn
beuke, order eèn dak, waarin de woonste des huisgezins, de
stallingen en alle andere onderhoorigheden vereenigd zijn.
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Terzelfder gelegenheid vernam ik van den ijverigen navorscher dat hij in een kasteel in Engeland eene schilderie van
Mabuizen gevonden heeft, die eertijds te Brugge was, en twee
luiken van Geeraard David.
ENIGE dagen geleden heeft Mgr. Duquesnay, Aarts-

bisschop van Kamerijk, eene aanspraak gedaan in
't Congres van Rijsel, over den zang des volks in de
kerk. 'k Wist dat ik de aanspraak kon krijgen : 'k geloof dat
ze zou 't mededeelen weerd zijn. Mgr. Duquesnay is immers een
zeer oorspronkelijk man ; en hij heeft voorzeker over den zang
des volks in de kerk doorslaande redens uit de noodwendigheden van den tijd en uit de geschiedenis tot bewijs van zijn
stelling bijgebracht. Zoo heeft hij onder andere van de onbeleefdheid gesproken van dezen die, als de priester beleefdelijk omkeert om aan de vergadering s' De Heere zij met u u
te wenschen, hem zonder antwoorde laten, als 't zoo eenvoudig
zou zijn, naar den wil der heilige Kerke, hem toe te zeggen:
« En ook met uwen geest. t'
ONDAG, 2 December, houdt het Brugsclie Davidsfonds

feeste voor zijne leden en hun huisgezinnen. Wij
zullen, hoop ik, een aantrekkelijk programma hebben. Het zakelijk deel der feeste zal bestaan uit eene verhandeling over barnkracht of elektriciteit, door den heer Karel Voghels, die zijne gezegden door proeven zal ophelderen. 't Is eene
gelegenheid zonder weergaarde voor onze leden, voor de, vrouwen bijzonderlijk, een juist en klaar gedacht te krijgen van dit
deel der natuurwetenschappen en van die wondere kracht der
schepping waarvan tegenwoordig zoo vele gesproken wordt, en
die tusschen hier en vijf-en-twintig jaar, naar alle waarschijnelijkheid, de plaats van de andere scheppingskrachten zal inge•
nomen hebben.
Ik verzoeke dan onze leden te willen hun dag schikken op
zulke wijze dat zij er met gansch hun huisgezin kunnen zijn.
Niemand die tot de ingeschrevene huisgezinnen niet behoort,
en zal tot die feeste aanveerd worden.
Wij zullen er ook een paar vermaarde muzikanten hooren;
en ik zal er ook nog Bene kleene verhandeling geven over 't
liedje van .lfarlborougli.
Onze Donderdaagsche avondstonden worden ook voortgezet.
Donderdag 15, en Donderdag 2z, dezer sprak ik over de grondvestingen van 't politijk bestier — natuur van de heerschappij,
plichten en rechten van bestierders en van volk, --- als inleiding
tot de politike onzer middeneeuwsche geschiedenis. Donderdag
6 December, spreekt de eeres. Heer Vuylsteke over de lnagucisitie ; Donderdag, 20 December, M. Opdedrinck, over het onderwijs der blindgeboornen.
Daartusschen zal ik nog eenige voordrachten over geschiedenis schuiven.
K leze in den t' Oprechte 11I aaudagsclie !faazrlem; sche
Courant t► van 19 November laatst, eenige regelen
die ik niet en mag nalaten hier over te drukken:
u Binnenlandsche berichten.
't Haarlem, 17 November. Met eene belangwekkende verhandeling van den heer colaara Winkler over t' Land, volk en
taal in West-Vlaanderen v opende het Genootschap u, Oefening
in Wetenschappen v► op donderdag avond de reeks zijner vergaderingen in dit jaar, het 85s 1 e van zijn bestaan. Spreker begon
met eenige algemeens punten op te noemen, zoowel van overeenkomst als van verschil tusschen de noord- en zuid-nederlandsche gewesten, om zich daarna te bepalen tot de bijzondere
overeenkomst, die er bestaat tusschen het westvlaamsche volk

en het Friesche, vooral blijkende uit lichaamsbouw en voorkomen der bevolking in West-Vlaanderen en Friesland, uit
hunne aloude kleederdracht, (oorijzers, metalen hoofdbeugels
bij de vrouwen) en niet het minste nog uit de vólksapreektaal.
De oorzaak dezer geheel bijzondere overeenkomst, welke door
spreker in eenige nadere beschouwingen werd aangetoond, is
te vinden in eene talrijke volkplanting van Friezen en Saksen
uit de noorderlijke gewesten van Nederland, die zich reeds
vroeg in de middeleeuwen in de landstreek over en aan de
Schelde en aan de Noordzeekust tusschen de Zeeuw sche stroomen tot voorbij Calais, in Frankrijk gelegen, hebben gevestigd.
De oorspronkelijke bevolking dier streken (Morinen en Menapiers), eveneens germaansche volksstammen, maar tot die groep
behoorende, welke later den naam van Franken aannam,' werden door de Friezen en Saksers zuidwaarts weggedrongen naar
de hooger gelegen streken va:: Vlaanderen, naar het Houtland
zoogenoemd, waar hunne afstammelingen nog heden wonen.
Sommige eigenaardigheden van het hedendaagsche w•estvlaamsche volk, b. v. de duidelijk frankische bouworde en inrichtingen der vlaamsche boerenhoeven, zoo grootelijks verschillende
van de Friesche boerenwoning, van het saksische boerenhuis
zijn nog overblijfselen van de zeden dezer Menapiers en Morinen. Vervolgens wijdde spreker eenigen tijd aan de bespreking
van de verhouding tusschen de fransche taal en de vlaamsche
in de belgische gewesten, en wees er met voldoening op, hoezeer in de laatste jaren de vlaamsche beweging aldaar veldwint.
Spreker sprak ook met veel lof over de ijverige pogingen van
de wakkere Vlamingen, zoowel om hunneleuze t' in Vlaanderen
Vlaamsch '+ te verwezenlijken alsook om hunne taal hoe langer
hoe meer te zuiveren van fransche taalbastaardij, welke hier in
de noordelijke Nederlanden maar al te welig tiert. I)it alles
werd door eenige voorbeelden uit de volksspreektaal en uit de
schrijftaal in Vlaanderen en door eenige anecdoten, door spreker verzameld en gehoord op eenige reisjes in Vlaanderen,

verklaard.
u In het tweede gedeelte van zijne rede beschreef spreker de
drie voornaamste plaatsen van West-Vlaanderen, de hoofdstad
Brugge met hare talrijke overblijfselen van groote kunst^v:iarde,
Kortrijk en het bloeiende Oostende, dat als eene der schoonste
badplaatsen en tevens als eene bloeiende visschersplaats, in
beide opzichten ons Scheveningen ver overtreffende, werd afge-

schilderd. Ook hier had spreker gelegenheid, het een en ander
over gehouden gesprekken enz. met inwoners en Oostendsche
visscherslieden mede te deden. Ten slotte werden drie bijzondere zaken uit het vlaamsche volksleven en uit zijne instellingen
besproken en met onze noord-nederlandsche toestanden verge1 eken, te weten : de volksspelen der vlaamsche burgers en
boeren, de uitmuntende hoedanigheden van het bier als volksdrank in de vlaamsche gewesten en de schoone klokkenspelen
op de torens der vlaamsche steden, ' die zulk een geheel eigen
stempel geven aan het straatleven aldaar en nog in denzelfden
uitstekend onderhouden toestand verkeeren als ook bij ons in
de zeventiende eeuw het geval was, toen Z e»nony die klokken
goot, Sweelinck ze stelde en bespeelde en Vondel er zijne gedichten op maakte. Eindelijk sloot spreker zijne belangrijke
rede met de vermelding van het streven der zoogenaamde
,► westvlaamsche taalparticularisten, u een streven dat zijne
volle instemming wegdroeg, en gedacht nog met eenige woorden
de westvlaamsche letterkundigen van onzen tijd, die eene geheel bijzondere stelling innemen in de rijen der beste nederlandsche letterkundigen. t
Verlangen de Lezers van R. D. H. met mij niet tegen dat onze
vriend zijn reisverhaal in Vlaanderen doet drukken ? AD. D.
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Hospitalen in Belgenland in de Middeneeuwen. 1 19. 144.

Huele. van. Ernest. 398.
Huniade. 370.
Iper. Tuindag. I I I. 258. 273. Gedicht, 1807. 288; 18 33. 2 79Stoet. 296.
Isabelle, zuster van Karel V. Heur graf. 214.
Iseghem. van. Maria. 398.
Ivo. s. patroon der advokaten. 186.
Jan. Sint-Jansranke. 328.
Sint-Jansvier. 400.
Jans. de. primus. 119. 3 83 •
Joden. Hun familienamen. 80. Zie Maten, munten.
Johannes. s. Capistran. 369.
Jooris. S. Verbeelding. 87. Gevecht tegen den draak. 161.
7ournal de Bruges. i66.
Kaatsspel. 256.
Kalsijdijk. 200.
Kanonizatie. 97.
Kanten-Tentoonstelling. 263.
Karel de Goede. Z. Zijne beatificatie. 97. Misse en officie voor
gansch Belgie. 344. Lessen van zijn officie. 105.
Feeste 1883. 99. Groote feeste. 167. Rijve. 232. 248.
Levensschets der Fr/eis historiquues. 128. Misgrepe
van Stad Brugge en Standaerd van Vlaenderen.
I19.
Karlemanje. 65.
Katakomben. Boek van Roller. 72.
Katwijk. 386.
Kave. 159.
Kempeneer, Kempinck: Kempe. 184.
Kephalophoroi. 162.
Kerkzang. 92. Seminaristen. 199. Decreet. 215. Zang des volks
in de kerk. 307. 406.
Kersschaver. van. Frans. 398.
Kerstdag. Spel van het stalleken.'45.
Kervyn. Constant. 398.
Keurders. 176.
Kieremiere. 112.
Kinderdeuntjes. 27. 62. 152. 182.
Klassiken. De oude strijd. 31. Christene. 128.
Kloefhekken. 360.
Klokken. hun sprake. 72, 192. Zie Brugge.
Kloppende heiligen. 185.
Knocke. Vondste in de duinen. 1 49.
Koeier. 304.
Koekezondag. 34.4.
Kortrijk. Kerk der Passionisten. S. Antonius van Padua. 218.
Tentoonstelling van schilderie'n. 303. 'Lang des volks
in de kerk. 307. Budastraat. 338. Consciencestraat.
383. Schinkelkes kermis. 13. 31. 54. 70.
Kraaie. Iets over de. 5.
Kraam. 8.
Krokstoel. 304.
Kruiswijs trouwen. 176.
Kunst. Zie : Ackere. van. - Commissie der monumenten Cosmopolitism te Amsterdam. - Brugge. - Doré. Grachtendempers. - Klassiken. - Kunstrechters. Keurders. - Kanten. - Lessing. - Pottebakkers
van Raren. - Prijskamp van Rooinen. - Rechttrekken der straten. - Schilderkunst. - Toogkamers.
- Tooneel. - Vlaamsche schilders te Napels. Vlaamsche bouwtrant te Antwerpen . - Ver hrugghe.
Kunst. Zie Toonkunst.
Kunstrechters. 576.
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Kust van Vlaanderen. Hare beweging. 136.
Kwá Bette. 136.
Laatst avondmaal. Beschrijving. 121. Aan tafel liggen.
Oude verbeeldingen. 122. 123.
Labre. S. 54.
Landbouw bij de Grieken. 96.
Lane. Zie Brugge. Con wiencelane.
Laridon. Pastor te Deynze. 380.
Latijn. Prosodie en woordvorming. 200.
Laureins. s. patroon der taalmans. i86..
Leopold's hollandsche schoolboeken. 342.
Lessing. 96.
Lettres chrétiennes. Hun einde. i 19.
Libri, boekendief. 184.
Liedjes. Oude. 27. 62.

122.

Lietaert. Louis. Ooi.
Limogie, faisant. 304.
Loontjens. August. 399.
Logruela. IS. 40. 8 7. 135, 159. 191.
Lovendeghem. 200.
Luiheid. 24. 152.
Luik. Oorsprong. io4.
Lukas. s. Zijn graf. 104.
Lukas Brugensis. r 13.
Lummen. de la Marc de. 289.
Lummen. O. L. V. van den Bukkenboom. 289.
Maagd van Gent. 325.
Mannekensvere. naam. 288.
Mansion. Colaart. 335.
Marc Gheeraerts. Kaarte en leven. 211.
Margriete van York en Caxton. 382.
Maten bij de Joden. 49.
Maurits. s. Vragen. 136.
Meede. Meede branden. 40. 184.
Meermin. 325.
Melchior. Pater. 66.
Memlinc. Luiktafel te Lubeck. 405.
Menapiers. Hun woonste. 144. 406.
Messina. van. Antonio. 164.
Mestdagh. Karel. 297.
Meulebroucke. van \de. Mijn dagboek. 181. 213.
Michaël. S. Verbeelding. 87.

Mille-molle-meertje, 28.
Mille-molle-inenten. 112.
Mol, mol, waar zit-je? 27.
Mondgierig. 40.
Moerman. Eugenie. 401.
Moreeuw. Marie. 393.
Munten bij de Joden. 58.
Museum van oudheden, te Brugge. 87. 143, 215.
Muzijk. Zie Toonkunst.
Muzijkschool te Brugge. 135. 207•
Negge. goed van. 24.
Neut. Germana. 40!.
Nieuwjaar. protestantsche.41. Oud liedje. 62. Nieuwjaarwensch
van R. d. H . 39 •
Nieuwenhuyse. van. Jules. Primus. 199.
Niklaais. S. van Tolentijn. Boekske van J. Samyn. 343.
Nudderen . 400.
Offenbach's muzijk. 95.
Oleron. deportatie. 175.
Onder of boven de vijf frank. 368.
Onderwijs voor de Omwenteling, 70. 104. 176.

Ons-H eere. Transfiguratie. 89. Ons-Heeren kiemdekens. 328.
Onsterfelijkheid bij de Hebreeuwen en de Egyptenaren. 128.
Bij de Scandinaven. 208.
Onze lieve Vrouw. Nuestra Senor del pilar, 57. Ten Olme.
254. Van den Buckenboom, te Lummen. 289. Zie
lper. Tuin. -- De Wees-gegroet. 353. De Roozenkrans. 355. O. L. V. verlaat Calvarie'n. Gedicht
L. De Koninck. 69.
Oordeelmisse. 102.
Oostersche geschiedenis. De Colonie'n. io4.•
Oostersche talen. Onderwijs in England. 64.
Otter. op een. rijden. 184.
Oye. van. Eugeen. 303.
Paeuw. de. Frans. 399.
Pansa. zijn huis. 37. 44. 5I. 60. printen. 37.
Pascalis Baylon. s. 185.
Paschen. Vroege en late. 57. Oude gebruiken. 72. Bewijs der
verrijzenis. 129.
Penebusch. 40.
Penning. 40.
Penningkeerse. 376.
Perceval. de. Anna. 390.
Philip van Thiedi. 24.
Piato. s. hoofddragende heilige. 162.
Pijckereien. 152.
Pieter. s. vier. 400.
Plokkkersliedjes. i80. Ploksteê. zie Verhalen, en 250.
Poësis. - Aan Eecloo. Th, S. 1 74•
Aan J w. Louise Vanden Abeele. D. B. 43.
Aan Pastor De Bo, G. F. 126.
Aan W. van Renterghem. G. G. 29. 402.
Belgisch Volkslied. 39 1 .
Brugge en zijn klokken op een feestavond. 230.
Cracco. 244. 303.
De blinde. P. i i8.
De H. Stanislas Kotska. W. ioi.
De Vlaamsche Zonen. Aan Johan W, G. G. 5.
De Weeklage van den blinden man. 205 .
. De Zee. P. 77.
Drie Nurserysongs. K. d. G. 328.
Een Bloemtruis. D. B. 55•
Gebed van den lijdenden. 86.
Gedichten van I. K. 302.
Genade, o God. G. G. 293.
Gods Voorzorge. P. 70.
Het daghet in het Oosten. 43.
Het lied der Vrijheid. Cracco. 244.
Het lied van Brugge's beiaard. Th. S. 317.
Huppelend springen. K. d. G. 246.
Inhaling van een Pastor. 23.
In 't najaar. K. d. G. 9.
Jan Gryp, de oude molenaar. 365.
Jubeldicht. G. G. 252.
Kleen gedichtj es . N. 0.280.
Lofdicht op S. Augustinus. W. X65.
Moeders kind. 20.
Onnoozele kinderen. Th. S. 39.
Ontgoocheling. 262.
Onze lieve Vrouwe verlaat Calvarie'n. L. D. K. 69.
Onze Vader. 295.
Pastors Jubilé. W. 150.
Rampe t.e Kortrijk. G. G. 32.
Salve, R Cgina. 295.
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Poësis. - Scheiden. 158.
Sparrelied . 221
Statutum est. 1 34.
Tafelliedeken. G. G . 253 .
Wat was de kunst? 294.
Poot, hoofd. 16o.
Poperinghe. Keikoppen. 328.
Porcelein. 8.
Postel. Abdie. Pastor-jubilé. z65.
Posteure. 23. 269.
Pottebakkers van Raren. 31..
Pourbus. P. zijn luiktafel in Sint-Salvators te Brugge. 166.
Predikeeren in Belgenland. 199.
Prijskamp van Roomen. 199. 328. 35 2- 3 83Printen. - Bergpas van Dazio Grande. 85. Heidelberg 397.
Huis van Pansa. 37 . 110. Venetie. 309. Vrijdagmarkt. 107. Zonne. io8. 109.
Proone-Zondag. i66.
Raadsels. -Muizennest. 56. Trouwen. 376. Studie op de --. 72.
Raren. Pottebakkers. 31.
Re. Eiland. Deportatie. 1 75.
Rechttrekken van straten. 40.
Reinaert de Vos. 64.
Reliquie'n zolder te Gent. 74. H. Bloed. 4o5.
Renterghem. van. honderdjarige. 29. 402.
Rhijn. zijn loop. 386.
Risch. gehuchte. 200.
Robles. de. Frans. 290.
Romans. fransche. 120.
Romanz. 350.
Rooker. 200.
400zemuiten. 208.
Rospe. 96.
Rotselaar. Doopvonte. 120.
Ruysselede. Inhulciing Pastor De Bo. 126.
Sahara tot een zee te veranderen. i59.
Sanctjesplakker. 192.
Saragossa. 57. Nuestra Senor del Pilar. J7.
Scanderberg. 369.
Schaverlingen. 190.
Schilderkunst. Kwade invloed der toogkamers. 393.
Schinkelkes Kermis. 1 3.3 1 .54. 70 •
School. uit de. blijven. 360.
Simeon. S. 89.
Simons. Pieter. 348 .
Simons. Theresia. 381.
Sina. Nederlandsch - Sineesch_woorden iboek . 71.
Sint-Bertensabdie . 113 . 114.
Sint-Got hardsberg. 84.
Sint-Sixtabdie. 256.
Smet. de. Marietj e. 40 .
Snaketongske. 72.
Sophokles. Philoktetos vertaald. 48.
Spinette. Steekspel. 82.
Slavernie in 't heidendom. 79. 128.
Spreuken. 32. 48. 56. 64.96. i44. 152. 16o. i68. 176. 184. 192.
.

200. 208. 216. 23 2. 248. 272. 304. 312. 328. 344. 360.

368. 376. 400.
Staden. Glasvensters. 87.
Steertsterren. 184. 400.
Sterrekunde. Venus schuift voor cle zonne. 48. Snelheid van
't sterrelicht. z66. Zie Steen tsterren. Zonne.
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Sterven. 26o. 368.
Stock. Louis. 390.
Strop, slaaplijf. 40.
Stryedonck. van . 119 . 328. 352.
Surmont de Volsberghe. Hendrik. 399.
Taal. -- Bewaring als bestiertaal. vervolg, 173. 228. 241.
Geradbraaksel. 246. 256. 264.
Middelbaar onderwijs. 78. Wet. 86. - Atheneums
en Collegie'n. 47. 344.
Spelling. nieuwe. ingebracht in Nederland. 56.
Spraakleer. Ongelijkheid der benamingen. 151.
Stelsel van Litré, wegens 't gene toegelaten is. 232.
Strijd voor eigen taal. Spanje. 120. Croatie. 72. Of
wij de onze moeten slachtofferen. 191.
Taal-eigen. Aken. 19. - Duffel. 222. 384. - Eberstreke. 405. - Groninghe. 56. - NoordBrabant : Zandvoort, Veluwe. 152. Saksische streken van Nederland. 56. 192.
- Schouwen. 56.
Dialekten, geschat in Vrankrijk. 72.
Over volkstaal. P. Daniëls. 339.
Taalkennis vermindert in Holland. 4o4.
Vlaamsch. America. 71. Kortrijk. i5. Gemeenteraad
Brugge. 247 . 352.
Concorde. Brugge. 64.
Telegraafbureel. Elsene. 351.
Nieuwe timbers. 403.
Vlugschrift van Goupil. 384.
Vertalingkosten voor de Rechtbanken.

215.
Vlaamsch en Nederlandsch. 63. 78.
Vlaamsche beweging. Flaminganten. 256. - De
Franschen klagen. 367.
Taco de Beer. i 6o.
Tecue. woestijne der bekooring. Si.
Thabor. 89.
Thielt. Spotspreuke op Thielt. 176. Dekens. Bartholomeus van
Baden. 380. Darras. 389. Denys. 387.
Thol. Geeraard. 193.
Thomas a Kempis. 8. 96.
Toogkamers en schilderkunst. 393.
Tooneelkunst. Strijd der Diets he Warande. 48. 96. Vlaamsch
tooneel te Brugge. 95. Tooneelstukken. 104. Prijskamp. 403.
Toonkunst. Zie : Arezzo. - Beiaard. - Brugge, St Louis. Seminarie. - Busschop. - Coninck. de. Frans. Grieg. - Kerkzang. --. Liedjes. - Muzijkschool.
Muzijk. - Mestdagh. - Offenbach. - Rhijnlandsfestival. 167. - 1I^.ndelsfestival. 263.
Torkestok. 88.
Transfiguratie. 89.
Triclinium. 61 . 121
Trouwen. Vanewijs, kruiswijs. 176.
Tuiboot. 304.
Tuin, tuindag . 326 . Zie : Íjer.
Uit den mond des volks. K. de Flou. 27.
Uitsteekborden in Holland en Vlaanderen. Johan Winkler.
.

3 2 7. 33 6 •
Ursula. Ste. Rijve. 369.
Vaartuigen. Oude namen. 152.
Valcke. Johannes. Baptista. 4o1.
Vanewijs trouwen. 176.
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Vastenavond. ioi.
Venetië. 308.
Verbrugghe. Primus. 199 '328. 352.
Vercauteren. Karel. 398.
Vere, vrouwe ? 288.
Verhalen. Een nacht in de keete. 250. 2 59•
Het hof ten muizenhol in den geuzentijd. Vervolg.
2.II.2I.
Mijn eerste ploksteé. 147. 156. 163.
Bertoensche legende. 290.
Bogs kruidboek. 35.
De koningskerke. 4.
I)e zwanenring. 220.
Don Beltran. 349.
Eene leeuwenlegende. 195 •
Een leelijke misse. 35.
Een sprookje. 268.
Een vinkenestje. 59.
Goed uiteen gedaan. 77.
Het bladje. 225.
1-1 et sneeuwmeiske. 310.
Keizer Rudolf. 130.
Langs de weg. 30
Naarvblgens dat het valt. 20.
Oostersche sage. 14.
Rond den kerstblok. 33•
Truydeman en zijn wijf. 338•
Uit den trekpot. Naar Anderssent. 45. 67.
Van den ouden stratelanteern. Naar .4naderssent.

VIII.

Van de noodzakelijkheid der samenleving.

123.

IX. Over het gemeens dat de menschen onder elkander moeten hebben, om hun noodwendigheden
te voldoen . i 70.
X. Over het werk van den mensch. 186.
XI. Van de verdeeling der bezigheden en de vereeniging der krachten. 238.
XII. Van het recht van eigendom. 282.
XIII. Van de verwisseling der waren. 362. 377•
Woestijne tinaarde Zaligmaker bekoord wierd. 8i.
Wortelspook. 176.
Zeehaven van Brugge. Vlugschrift van M. Visart. 287. Zie:

Brugge. 190. 233.
Zeeridder. 326.
Zeeuwsche maagd. 325.
Zetel. Opschrift voor een. 224.
Zomers, regenachtige. - 201.
Zonne. de. Printen. io8. 109. Uitleg. 115. 1 3 8 . 1 54• 1 7 8 .

103.

226.

9 0 .99.
Vermenigvuldiging der brooden. Io5.
Vieuxtemps. 40.
Vijnck. Fransche tijd. 381.
Vincentius. S. martelaar. 57.
Violen. oude. 40.
Virtuut. 232.
Visscherie. Toogdag te Londen. 215.
Vlaamsch. Zie 7aal.
Vlaamschc bouNtrant te Antwerpen. 55 .
\rlaamsche Colonie'n langs de Elve. 40 5
Vlaamsche schilders te Napels. 31.
Vlaantsche wacht. i I I.

Vlaanderen. Naamoorsprong. Jonckheere. 28. 88. 119.
V1aeYninci:. de. Rosalia. 401.
Vogelnamen. I81.
Vondsten te Knocke. 1 49•
Vormsel. Kaakslag. 376.
Vraagvenst erker.. 287.
Vrouwe•-maarte. 208.
Walgrave. Al. Biici uit Duffel. 222. 884.
Z`*eale. Zijn reize in Denemark en Noord-Duitschland . 405.
Welgemanierdheid. 3 6 4. 373 •
Wetenschappelijke studie in het middelbaar onderwijs. 80.
Willemsfonds. 7.
Wilfried. S. 385.
Willibrord. s. 385.
Winkler. Johan. verdedigd. 15. Zijn reize in Vlaanderen. 406.
Wintersche avondstonden. IV. Van den mensch op de aarde.
17. 25•
v . Over de bewegingen van den mensch. 52.
VI. Over de wet van de vrijwillige bewegingen. 75.
VIT. Van het gemeens dat de menschen hebben
onder malkander. 82.

00 sluiten wij hier dezen achttiensten
jaargang van onzen Rond den Hecrd
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Achttien jaar is een reeds lange leeftijd voor
een tijdschrift, in onze dagen. 't Achttienste jaar
en zal algelijk, met Gods hulpe, de laatste sperke
van onzen heerd niet zien uitdooven. Daarom
verzoek ik de reeds zoo lang getrouw geblevene
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