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PERSONEN

QUINTEN MASSIJS . vooraan in de twintig .
FLORIS VAN TUYLT, rid k poorter .
ALEIDE, zijn dochter .
ZEGHER, smidsbaas .
VEERLE, dochter van Zegher .
Poorters, Smedersgasten, Gildebroeders, enz .

Speeit to )Intwerpen tusschen de jaren 1485-1495 .

EERSTE BEDRIJF .

EERS,TE TOONEEL .
De smidse met een voorplein . Een linde aan tveerskanten .
(Srnedersi asten rond aanbeelden ; een aan den blaasbalg .)
S1

IEDERSGASTEN .
Rikket~ikketak !
bog den arm,
S~laat maar toe,
Rikketikketoe . (1)

(Het hamergeklingel begeleidt de muziek .)

DE

SMEDERSGAS'T,

(Aan den blaasbalg .)

Dec blaaslbalg zucht en, steu+nt
en kreuut
Boven de s%nitels slaan de v1a nmen
Rood en geb~ekt als han;ekam nen .

SMEDERSGASTEN .
Binge !

BaAng !

Klingelan g; !
(1) Gekend reirein .

6De mouwen hoog en de armen bloot!
Al zijn ze ruig, al zijn ze hang
Ze beuken fel en zwaar als lood .
Klingeiing
Klingelang
Den hamer op, eemparig'
Hij kioppe de maat van ons gezang
Klingeiing
Klingelang
Laat gemsters spranklen
Met robij nenpraoht,
Als eenj sterrenregen
In Novembernacht .
Vuur en klankengespErankel
En hamergekiang
Een beiaard van vonken en kianken,
Van blij gezang
TWEEDS TOONEEL .
Z E G H E B .
(Smidsbaas .)

Goe morgen, ongens altegaar
Dat heet ik nu van zessen klaar
Den oven gloeiend ! het ijzer rood
En die armen tot aan de okseds bloot
Het frisscho hood vol blijde zangen
Tsa ! Laat de cookers klingelangen
Rikketikketak
bog den arm
Slant maar toe,
Rikketikketoe
(Dii re frein in boor.)
ZEGHER .
Is Quinten hier nog net ?
EERSTE

SMEDERSGAST .

Neen, bags, zc'als ge ziet
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'Hij die bij d'oersten m~orgenglans
Placht op het werk to wezen,
Verslaapt deny , gouden ochtend thans .
TWEED E SMEDERSGAST
:Zeg liever dat, voor dag en dauw gerezen,
Hij als betooverd door den pol,d'er dwaalt .
Hij heeft deny kolder in den kop gehaald .
ZEGHER .
Hij . vroeger lus,tigi kermisvogel,
Ligt deerlijk met gefnuikten vlogel ;
Hij droomt en treurt, hij zught eni druilt .
En loopt nu mijmrend gansche dageu .
Tk weet niet wat daarachter schuilt . . .
SMEDERSGAST .
.
'
Ei meester, hoeft go 't wed to vragen
Wat onzeon Qudnten deert,
To vragen wat zijn hart ontbeert ?
flee ! waarom dwaalt geheel van streek,
Eerr jongelingi, versuft en bleek,
Langs veldem en • hagen ?
Ik weet hot wel !
ZEGHER .
Dan spreek zoo g~ij hot we+et !
S, ME DERSGAST .
tWel,bij Stat Looi ! Massij s~ verkwij nt van minneleed!
GASTEN •
(Met hartehjke scherts .)

Ei ! eu ! Massifs ! verliefd, bekoord !
Die jorgen,, stout van zin,
Geringeloord,
Gekneveld door 'de min !
EEN ANDER .
Ver lief d dat hij het eten laat !
Vetrliefd, dat hij den zang versmaadt !

8EEN AND ER .
Do lielde roofde
Ziju geest en zijn rust
Do lie de doofde
Zijn levonslust
Gelijk hot water,
filet ssiirsend, snerrekend gekiater,
Het gloeieind ijzer
Dooft en biuscht
EEN ANDER .
D0 snaak wordt wij zer
EEN ANDER .
Zeg liever suf
Zijn woord ruikt mu1
Zij brein voorheen zoo viug
Zoo sneeg, oo wakker,
Wo'dt thans door roest verteerd
Als 't kouterstaal vergeten op den akker .
('Smedersgasten af.)

ZEGHER .
(Dubbenci .)

Ja, minneleed, dat is wat hen deort.
Hoe heb 1k dat nie eer gegist ?
Hij mint mijn dochter . .. Wel, dat is 't
Die jongen durr
• i i niet ve1klarn .
To bloo is hij voor 't stout bestaan
Pens ! . . . op zijri meesters doehter staren t
En daarom kwij nt hij thans ! . . Weiaan,
1k heel die smart, ik zaif die zielewond,
Hij vraag haar hand! . . . ze is hem gejond L
DERDE TOONEEL .
VEERLE .
Goe morgen vader

9
ZEGHER .
Goe morgen, Veerle, morgen, kind !
wat lij kt g1 e wonnig
wat lijkt go zonnigl
En blij gezind ?
VEERLE .
Dat ben ik ook ! Of wilt ge dat ik schrei
Kijk eons naar buiten, vader, bet is Mei !
Eon weertje zoet en, zacht als room ;
Do blauwe lucht vol blij goluid
En elke boom
Eon blanke braid .
(Zij luistert.)

Hoor ! boor ! het lieve lentelied,
Dat do herder speel~t op zij,n net .

(Zij begeleidt de fluit.)
Ik bore de klokjes kling~elen
Der leliekens unit den dale,
Der leliekens nit bet bosch ;
Ze klinglen met klepeltjes smale (1)
Ak boven hot groene mos .
't Zijn zilveren Elfenklokjes
Die leliekens uit den dale
Die leliekens nit bet bosch .
Zij luiden, luiden den zomer in,
Zij lulden met kl epeltjes smale
Het hooggetij der min .
ZEGHER .
O won go juicht en zingt
Dan is bet mij, mijn Veerle,
Of awe stenmme klinkt
Als 't rinkelen van peerlen
Met huppelenden val
in vazen van kristal .
(1) S m a 1 e, oudt, eon, teeder woordjem voor
k 1 e i n, zooveel als 't Frans'che m i g, n o n .

io
VEERLE •
Mij n zang+ heeft toch den navel niet verdreven,
Die, vader, in uw ernstig oog blijft zweven .
Er kwe,lt a lets !
ZEGHER .
1 k dacht, kind, aan Quintij n
Die sinds een tijd zoo kommervol kant zijn .
Zaagt gij hat niet ?
VEERLE •
1k w,eet wet wat hem grieft
ZEGHER .
Ha zoo !
VEERLE •
Gewis ! Die jon,gen is verliefd !
ZEGHER .
(Verwonderd,)

Ilij zei hat u ?
VEERLE •
Wel peen ! maar 't start to lawn
In zijn,en blik dat hij verliefd moat wezen t
ZEGHER .
Gij zijt zoo sohuw erg s~chu,chter niet
Als gij er wel uitziet,
En srpreekt wel vrij van minnen !
Wie beach, hot aa~n uw zinnem ?
Speak iemand u van liefd~e dan ?
Zoo nie+t, hoe weet go ervan ?
VEERLE
(Schalksch .)

Ik heb mij n oog ets oin to kij ken,
Ik zie hoe alles+ li~efde wekt ;
Hoe vogeltjes 1n 't loover strijken,
I-let tortelpaartje trekkebekt .

Hoe bloemekems van wellust 'blown
Won 't zontlicht kust ha .ar. fulpen+ blaan ;
Hoe vlinders, als ge,vlerkte rozen,
In 't borate bloemhed stoeien ga,an.
Hoe 't beekje darted, speelsch en welig
Zacht keuvlei*I bloeiende oevers streelt ;
Hoe op de weido, groom-fluweelig,
Hot hu+pplen~d leutewindje speelt .

(Met gevoel.)
Ik zie . . . on zag ik 't niet . . . . ! flier binnea
flier voel ik sours zoo 'n wondre~n gloed,
flier, zingt eon zoete stem van minnen
Die mij zoo zalig trillen doet .
ZEGHER .
Ik hoor hot ; Veerl .e heeft Quintij n betooverd"
Maar Quinteni hee~!t ook Veerle ;'s; hart verowejd .
VEERLE •

(Lachend .)
Hot anij~ne ? Neon

hot mijne zeker niet .

ZEGHER .
Hot spreekt toch duidlijk uit uw lied !
VEERLE
Ik Quieten minnen . . . ! Quieten mij . . ! wel neon r
ZEGHER .
En waarom niet ? Ik bon tovreen .
Geloof me, Veerle, 't is voor u
Ma,ar Quinte+n is~ van aard wat schuw,
Iiij durft zijn hart niet openleggen,
Ik zal hot eerste wooed hem zeggen,
Geloof, mij, kind,
Hij treurt omdat hij u bemint .
VEERLE
En daa,rom zien zij hem door void en polder loopem
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En bosch en weide van hun bloempjes ; sloopen ;
En niet een bloe n voor mij !
ZEGHER .
Daar nadert hij
VEEHLE .
Zoo'n droeve, bleeke grit
Die past
Niet bij mij n vreugde !
(Veerle af, vroolijk veghuppelend .)
VIERDE TOONEEL .
ZEGHER .
0 wonder ! zie, de jongen schij nt verrezen .
Is Quinten van znI minneleed genezem ?
QUINTEN .
(Vreugdig op met een roos in de hand .)

Verzwindd nu, mijn treuren !
Vlied heen nu, mij rl smart !
Do he,ele lente
Ju~icht op uit mijn hart
Dees rode rote
Ontviel haar hand .
Ik heb haar verworven
Als liefdepand .
Zij heeft op haar boezem
Gedeind on gegeurd
Zij is vans haar adorn
Doorwalmd en doorgenrd !
Meer bob ik verworven
Dan ik hopen dorst !
Mij,n lief de huppelt
En d'anst in mijn burst .
Zij straalt naar buiten

En vult do lucht
Bemininen! Bemind zijn
0 Godlijk genucht
ZEGHER .
Bij alle sinters !
Waarom die vreugde Quieten ?
Gij springt en ingt
Als of ge naar eon bruiloft gingt
QUINT EN .
('Hoort niet,
voortooneeL)

iet niet . In verrukking komt hij op het

Lielde ! lief de ! liefde
Klingt en zingt de Mei .
In het zonneischrnrreren
Bove de vochte wei,
Boven den zilvren dauw,
Met v] .erkenglirnme'ren
Hong in het hemeiblauw
Do leeuwrik stij gt
Do leeuwrik stijg't
Hooger, hooger klimmeren
Met stoute vlucht
In gouden 1ucht
Zijm reppende, kieppende zwingn : (1)
Om hoog aan den trans to gain trillereu en zingers
Liefde ! lief do ! lief de !
ZEGHER .
(A f, het hoofd schuddend, also f hij denkt dat het Quieten
in de hersens faalt .)

VI JFDE TOONEEL .
QUINTEN .
Zij nadeTt
D c d amp k ring wordt or g euri g van en lieht
(1) Z w i n g, zuidned, voor vierk .

l4 -ALEIDcE .

(op .)
QUINTE,N .
Ik gro,et u., jonkvrouwe,
Nlijn, lieflijk lief
Als d kersouwe
Zedig en rein .
Ik groet ii .
Edel malted fijn !
ALEIDE .
(Eenvoudig .)

Ik kom tot u
Gelijk de wilgewortel
Dringt naar de boron,
Gelij k de tortel naar de tortel "
Hot sleutelblioempje
Naar de zon .
QUINTEN .
Er is in 't woud gee+n bloom,
Zoo geurig als du zijs'
Mijni oog~etnlust, mij n room
Er is geen morg~endauw
Zoo schittrend ales du zijs
En als dijn o,ogenblauw .
Er is geen morge~nstond
Zoos rozig als du zijs
Zoo rozig als dijn mond .
Er is geen riot noch rank
Zoo rij zig; als du zijs,
Zoos zwierig etn zoo skunk .
Er is goon leliospruit
Zoo zuiver als du zij s
Mijn4 overkuische braid .
Knielt bij 't laatste koeplet en trust haar hand.) r

Er is goon engel Gods
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Zoo heerlijk als du zijs
Mijn godsdienst en miin trots
ZESDE TOONEEL .
FLORIS VAN TUYLT . (1)
( Is bif (le laalste strop f binnenjekornen en Diet den geknielden jongelinf/ .)
Staakt

Wat is dat hier ?
De smidse blaakt
Maar 't is van minnevier
QUT NT EN .
Ja, zoo rood a1 :s de gloed
Van hot smidsvuur,
Laait dc liefde
In mijn gemoed .
FL URIS .
Het schijnt me zoo
Q UI N T E N .
1k mm
Law
1k sm :acht

doehter
near hear
Gelij k de kernel
Naar water smacht,
Naar 't lommerigie lioofgewemeI
Put in de easel op hem wacht
FLORI S .
Gij spireekc gelijk eon rederijker
Waart gij het maar
Want aant geen smid geef i1 mijnn dochter
Maar weal eon kunstenaar .
(1) Tn hot vervoig zullen wij Florin vans Tuilt
voor het gernak sleehts met den nuam Floris betitelen, Ream diori do legende hem overigens gteeft .

ALEID E .
Eeri kunstenaar,!
Is hij dat niet ?
Is zijne kurist geen kunst ?
o Vader, zie
(Zif neemt den gesineden ijzertak van het aanbeeld, poetisch .)

Dees kunstriaarshaiid kari tooveren
Die meen en die looveren
Uit ijzer dartlen leert !
Die stengels speelseh last stoeien
Die 't breedse blad last bloeien
Er nerfjes op hoetseert .
Zij sehept den wilden wingerd
Zooals hij krulziek sihigert,
En looverweelde vlecht
Last slank den rank opzwieren
Die klimmert met klauwieren
En kronkeleri d zi eh heeh ;t .
(Proaisch .)
Hij is een vaardig ambachtsman

't is apes wat ik zeggen kan,
ALEIDE .
Het ij zer lint em lenig
En sniij dig in zij n hand,
Ja, dat kan amhaeht wezen
Maar, vader, s'a
Dit lofwerk na
\Tj dat zijn knustn.aarszieJ door zwet
War dat zijn seheppende geest in leeft
FL ORI S .
(Pro :aIsch .)

Een kunsfnaar zwoegt 1' et met den moker
Had' hij wat kunstzin in zijn koker,
Hij ruilde 't aanbeeld voor 't paneel
Den hamer voor 't penseel .

QUINT EN .
(Mijmerend,)
't

Is waar

!

De moker is to log, to zwaar,
In de scheppende hand van den kunstemaar !
FL ORIS .
Wordt b roed.er van het Lucasgild,
Dan zal ik u mijn dochter sehenkem ! (1)

QUINTEN .
(Tot Floris die zich verwijdert in de smidse, waarachter
Zeyher's huiskamers worden verondersteld .)

o Trek een vesting op rond haar
En schuif een, berg er voor !
Mij n liefde vliegt er over
Mijn liefde boost er door !
(Floris a f.)
(Quieten en Abide blijven samen op hot voorplein der
smidse .)

ZEVENDE TOONEEL .
QUINTEN .
Welnu, 't zij zoo! het aanbeeld voor 't paneel !
Ik ru~il den hamer voor 't penseel .
ALEIDE .
Ik heb u UeI !
Gewis mijn wader zwieht
Dra voor mijn belle .
QUINT EN
(Strak voor zich blikkend, in ~jedachten .)
De maker is to log, to zwaar

Voor de seheppendre hand van den kunis`,enaar .
(1) Florins zegt dit als een onmog,elijkheid onndat alleen bedreven kunstennars in St-Lueas\gild
werden aanvaard .
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'k wil schilderen met zonnelicht .
Ik voel in mijn gemoed
Een hellige vla~m, een ?a .a enden gloed .
ALEIDE .
G ij z ij t mij nader
Dan eigen vader,
Dan eigen moeder,
Dan eig~en hloed !
QUINT EN .
Een ridden wi~nt zijn liefste door bet zwaard'
Door mijne kunst word ik u waard .
(Quieten neemt Aleide bij de hand .)

Als voor de tweede male
De bloeiend~e egl~antier
Met rozenpronk zal pra,len
Dan keen ik weer naar bier .
ALEIDE .
Als do eglantier met cozen
Zich toot ten tweede maal,
Dan zal ik u hegroeten .
Zoet lief, als mijn gemaal .
QUTNTEN .
Als de eg~lantier zijn knop ;es
Ontluikt ten tweede inaal,
Zal ik als kunslnaar keeren
En word ik ttw g ;emaal .
ACIITSTE TOONEEL .
(De inu iek speelt de wijze van bet begin .)
(Ri,kketikketak .)

IBaas Legher met zijn srnedersgasten op .)

Rikke ikketak !
I Jzer warm .
bog den arm,
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S~laat maar toe,
Rikketikketa~e !
(Quinten ontstelt bij het hooren van het smidslied . De
smedersgasten met Zegher aan de linkerzaj van Quieten .
Deze in het midden : tusschen zijn liefde en zijn ambacht .)

QUINTEN .
Vaarwel ! . .. ik ga !
1k ruil hot aambeeld voor 't paneel
Den hamer v;oor 't penseel .
ZEGHER .
Gij ! Die smidse verlaten !
Gij ! De room vain de smidse !
floor ! floor ! Hoe zij a wenikt !
(De muziek speelt : Rikketikketak Rikketikketoe .)

ALEID,,E .
Twee jaar ! 't is lang.
Iij n hart klopt bang .
QUINTEN .
Liefde dragon, en is geen pijn
" Als liefde net liefde geloond rung zijn, .
ALEIDE .
Met hart en zin
Lig ik bedolven
In uw min .
(Zuchtend .)

Twee jaar ! Twee jaar !
QUINT EN .
Ik keer terug als kunstanaar .
ALEIDE .
Met u g,aan Knee
(I) Oud refrein .

(1
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Mij n zlnnen, mi j n gedachten,
De liefde zal de liefde waclbten .
ALLEN TE ZAMEN .
,aarwel !
(Quieten verdrvijnt terrvijl de muziek speelt: Rikketikketak j

TWEEDE BEDRIJF .

De Tuin met den Bloeienden Egelantier .
Twee jaar later .
In het huts van Floris . Door de openstaande dear en
ramen van een rijke poosterswoning ziet ge een tuin met een
bloeienden egelantier . Aan de wanders der kamer schilderijen en de blazoenen van het
Sint Lucasgild " en van de
a Violier » .
In het praeludium van het tweede bedrijf komt de fraze
n eer
Als de egelan tier zijn knopjes
om door oproepkracht aan to duiden dat er twee jaar
verloopen zijn . -- De muziek drnkt ook de lente uit ; gezang
der vogelen, de wind die door ket loover ruischt, de klaterende beek . . ., enz . - Bid 't opgaan van 't gordijn herneemt
de muziek
KAIs de egelantier zijn knopjes.

EEI STE TOONEEL .
ALEIDE .
(Als iemand die hardop denken zou, begeleidt neuriend en
herhaald de woorden van Quieten .)

Als de ebian-tier zijn knopjes,
Ontluikt ten tweede maal ;
Zal ik als ~kunstenaar keeren
En wordt ik uw gema,al .
(Na een gauze .)

Waar zijt ge, lief ? Waar rnoobt ge zijn ?
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Ziedaar nu weer den Mei .
Voorbij twee jaar ! Twee jaar voorbij !
Ais de eglantier' zal hi oeien, zeide~t gij
Hij bloe~it, de trouwige eglantier !
Maar g+ij ! . . . ge zij t niet hier .

(De muziek herneemt het fraze der lente . Aleide staart
treurig naar buiten . Dan antwoordt a~ij als 't ware op de
muziek .)
Ja milde Mei
Ile1eft hagen en haven
En; de groene wei
Met bloemen, bestoven .
De zoete Mei
D oet harten en z inner
Ontvllammen; tot ninnen
Maar ach ! . . ik schrei !
"Ml es onttoghen
Ende ontvliogJTien
Dat harte mijn ! " (1)
Ik demf g,en .uchten,
Ik sterf van zuchten,
Van liefdepij 11 !
Mijn oogeu we,enen .
1k ben zoo krank
Moot ik dan weenen
Mij,n lever lang !

TWE'EDE TOONEEL .
FL 0RIS .
Weer aan hot treure~n, lieve Aleide,
Zeg ! is het reedlijk ? Mag dat zijn ?
ALE ID E .
(ij weet hot vader, op wien ik wacht,
Naar wien mijn hart betrouwond smacht !
(1) Drie regels uit een oud lied, vocrkomand in
IVillerns .
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FL ORIS
' Troo rijst de blonde zon, Aleida,
in jongen~ lentegloor,
Bear zonnig, ook uw hoofd jen, op
Weer lachend en, weer blijde
Als steeds to voor .
ALEIDE .
ijn liefde bloeit
In mij,n droevi,g hart .
Als groene hulst
in valen winterdag.,
FL ORIS .
!Gij zijt wet suet verleid g~ewees~t
Door eon lonkjen van zijn oogen,
Door eon vonkjen van zij n gee~st .
ALEIDE .
Als hij vertrok zag ik hem na
Met bang gemoed en vochtig,e oogem ;
Zoo 't visscherskind dat op de ka
Zijn vader nablikt, diep bewogen~,
Wanner hij ziet den wilden vloed
Die 't broze hulkjen deinen doet .
Alas hij vertrok zag ik hem na
En ach ! toen is met hem verzwonden,
Jets wat me faalt, waar ik ook ga,
En wat ik r iet heb weergevonden . . .,
Het is mij n hell, mij n v reu gd, mij n vree
Als hij vertrok . ., 't going alles mee, !
FL ORIS .
Zoo droevig zijt g,e nooit geweest !
Maar ziet ge niet de j onlgcelin gen
Naar uwe hand om 't ij vrigst din ;gon
De rij kste, de begaafds.te 't meest ?
Grij hebt aAan minnaars overlast !
En
treure~n om een smnedersgast !
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ALEID
Hem heb ik lief,
Hem is mij n hart verpand !
FL 0RIS .

De liefde is, vaak een dwingeland,
Eon vuur waaraan den jeugd z :ch brandt
Eton newel voor t verstand .
DERDE TOONEEL .
(Zegher verschijnt in

de open dear .)

daar is smidsbaas Zegher !
wean welkom, vril,d .
Zie !

(Luimig .)

Zeg eons ! wat denkt gee van de liefde?
Gij heft toch ook be'mind !

(Even luimig .)

ZEGHER .

De liefde ! wed, Sher Florin,
De liefde the is blind
't Is al wat ik van liefde+ weet .
Voor ons, vriend, is dat lieken uit !
FL 0RIS

Voor ons ! . . . Wet meant gee ?
Voor u en mij ?
Jawel, dan is hat lieken, nit
Maar zie, , we zi,jn nn,c~~ Brie . . .

(Plagend .)

En 't is her ver van lachen, zei de braid,
En weende ! . . . (1)
ZEGHER .

Laat wader spo,tten, jong~evrouwe,
Behoud uw hoop enn uw befrouwen
(1) Antwerpsehe uitdrukking .
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De zon van uw geluk rijst dra
Uit droefheidsnevel o .
Dan zingn wij 't oud Iiedekijn :
Wech op ! Wech op ! dat herte mijn
Dat heeft getreurt soc langen tij t .
WI willen Erin ende vrolic sijn
Soe es mijns truereru al Ter quyt .
Ons court nooli huden ecu salich loch
Vacr henen mij n ongelLicke!
Ende al dat ml heswaren mach
Dat settle achter rugge . (2)
FL 0 HIS .
Maar zeg, is 't aan den huurman of den vriend,
Mij n beste Zegher,
Dat gij thanes IIW hezoek vergunt
Z E G 11 E R .
Noch aan den vriend, noch aan den buurnian,
Maar aan den deken van 't Sint-Lucasgild!
1k breng u dc ij zren L a a w e r k r o 0 n .
FL 0111 S .

(Op rederiflerswijze .)

Dc kroon die thu de lokken snukt
Van den A pelles noon,
Die in den prij :skamp van ons gild
Den hoogsten lauwer plukt .

(Florin neemt de kroon .)

Wat heerlijk stul ! Wat prachtgewrocht
Wie is dc kunstenaar, Zegher,
Die zulk een sierlijk loofwerk
Uit saal en ij zer vie cht '?

(2) Oude Vlaamsche liederen uitgegeven door J .
T . WiIlesms, bladzijde 341 .
Dit lied sohreef Willems uit een handschrift der
14e en iSe ceuw over (din werkelij k een lied nit
den tijd van Quinten Massif s)
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ZEGHEIR .
Een kunstenaar was 't, Sher Floris,
Die nog zijn weerga mist,
Hij die met logger hamer
Zoo Leer to toovron wist .
Wie kon zoo 't blad boetseeren ?
0th, FIoris, wie zou 't zijn ?
Die kunstenaar was eeinig,
Die kumstniaa was Quntij n
'L Was 't laalste wat hij smeedde
Voor dat hij heinen too, ;
Den tak heeft hij vervaardigd,
Dien 1k tat kr+oni bong .
A L E I D E .

('flaar vader op het woord nemend .)

't

Is recht drat men hem kunstenaar noeme
FL 0111 S .

Maar, lief en dweepend kind,
Wrat foam zal dan schilder roemen
Die deze krone wint ?
ALEIDE .
En als hij keert, mijn vader,
Omlauwerd door de kunst,
Za1 hij genade vinden
En werven uwe gunst ?
FLORIS .
Ach ! wie vertrouwt
Een kunstnaarswoord,
El, kind, die bouwt
Op zandig oord •
A L El D :E .
Waarom, o vader, dan uw wonsch
1k met een kunstenaar trouwen z ou

2
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FL ORIS .
Ja, ja . ik heh de kunstnaars lief
Maar 't doet me leod
Dat ik om 't grllia kunstenaarshart
Mijn dochter treuren weet .
Hervat »w zinnen, clan de smart,
Aleid ! herleef met 't lenteleven !
Niet waar, vriend Zegher, dat go mU
Gelijk moot geven ?
Kom ! 'k vole u !
Z E G H E I

(Voor hij met Floris heengaat )

Ja, jonkver, loch behoud uw min ;
Quintijn is hoog van, hart en eel van aard .
Hij is getrouw en vroed van zin
En keen dra weer uw lielde wa .ard .

(Beiden a f.)

VI FRDE TOONEEL .
ALEIDE,
(Smartelijk, met het vizioen der ontroun, voor haar oogen .)

Ontrouw !
Verg~eten, voor een andere vrouw !
Door liefde was mijn hart ontloke .n !
Door liefde wordt mijn hart ge' roke~n
Ic hen ghewont
Ghewont ter doodt
Nu za,l iI schreien
Mm oogen root .

(Zij gaat naar het rrcain, smart droevig op den egelaittier
en zingt hem toe)

Laat rijzen uwe roosjes,
Mij n lievo eglantier,
Laat nj zen uwe roosjes
Uw rozekens rood
Mijn liefde is flood !
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0 waar hij gekomen
Zoo trouw als h`et rood,
Op uw rozekens rood,
Dan moest ik niet weenen
Mijn liefde is dood
Ik wil haar hegraven
Aan uw voet, eglantier .
Under 't rood van uw blaad~es .
Under rozekens rood
Mij n Jielde is flood
(Zij bedekt haar aangezicht en rveent in stilte Na een pons
speelt de muziek Rikketikketak . Zij beurt plotseling het hoo fd
op . Zij luistert . . . De muziek speelt nu : Als de eglantier zijn
knopjes . Zij zingt zacht ;)

't Is of 't gehoor mijns harten
Zijn voetstap naadren horrt !
VI JFDF TOONEEL

(Quinten Massifs verschijnt achter in den tuin . Hi]
draagt de sierlijke kleeding van een kunstenaar en lange
blonde lokken krullen onder zijn kapsel nit . Het gelaat heeft
een nog edeler uitdrukking gekregen . Achter in den tuin
zingt hi].)

Als voor de lweede male
De bloeiende Eglantie ;r,
Met ro7enpronk zal prale~n
Dan keen ik weer haar bier .

(Bij bet naderen wordt alles licht voor hem en hi] zingt
als in verrukking )
" Het da bet in bet Oosten
Het lichtet oweral
Hoe weinich wetet lnijn liefste
Ic straks haar gro eten sal . "

(Doet nog eenige stappen voorrvaarts tot hi] den eglantier
is genaderd ; flan .)

Gegroet ! Gegroet !
0 bloeaende eglantier,

)9
Ontloke+n in den zachten glued
Van 't blauwe kooze~n harer oogen .
Gegroet ! Gegroet !
• Moeiende egilant~er !
Gegroet ! Gegroet !
• lieve rooskens rood,
Die balsemt met uw geuren zoet
Maar minder zoet toch dan haar adem .

(Ter zijde .)

Gegroet ! Gegroet !
• lieve rooskei;s rood
ALEIDE .

Dc ontroering wait in mijn gemoed,
Hij nadcrt, hij . . . de sang gewenschte .
QUINTEN .
her bloeit en genre de frissche roos
Dc maged rein,
Zij die mijn hart verkoos .
ALEIDE .
Hoe bruise bet door mijn hart .
t Onstliimig bloed !
Hij keert met 'zijn liefde
In zij n trouw gemoed !
QUINTEN .

(Haar bemerkend en in vervoering .)
Is her een Broom ?

Rijst blank als morgenddoom
En, roz'g als de kriekende Bag,
Mij n heve Aleide ?
Is 't mijn Aleide zelve,
Die ik aanschonwen ma+g ?
ALEIDE .

(Lavgzaam .)

Ik ben 't, zooals gij mij verliet .
Met 't eigenst hart
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I17aar is 't Q uinl .iin die wederkeert
Met 't eigenst hart ?
QUINTEN .
Die twijfel ! . . .
Die neerge,s agen bllk !
Mijn h,arte beeft zoo bang .
ALEIDJ .
Hebt gij niij l er
En waart ge uwe Iie fde trouw 2
QUINT EN .
Of ik u lief heb !
Hoe koant die vraa,g op uwe lippen
ALEIDE .
Ze zeggen : t is zoo brows,
Een kun s ~en,aarshart !
a

QUINTEN .
't kan al verdooven in 't gemoed~
Ma,ar niet mijn liefde,
Die laait daar hinnen
Als zonmegloed !
ALEIDE .
Nu wordt het zonnig
En zwin,dt niij n rouw
Hij keerde, weder,
Zijn Iaefde trouw .
QUINTET\ .
'k Heb a zoa lief, zoo innig lief]
Mijn welig, wierig kind !
ALEIDE .
En ik heb mij wan it gehecht,
Als ve~i ldrank aan d glint .
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QUINTEN .
0 Lief ! Zoet lief ! Gij zijt mij alleys !
Uw blank g~elaat docrstraalt mijn nacht
ALEID'E .
't Is uit den he~mel uwer oogen
Dat huet geluk mij tegenaacht .
QUIN TEN .
Gij zij t mijn kunst en mijn bezieling I
De vuurzuil die mijn oorbeeld richt !
ALEIDE .
Ge zijt mijn trots, mijn room, mij n fierheid !
Ge zijt mijn leve,n en mijn licht !
QUINTEN .
0 kon ik verwerven
Uws vaders gunst .
ALEIDh~ .
Gij zu't haar winnen
Door uwe kunst .

(Zij wijst op de gesmeden kroon .)

Kent gij dien Lauwerkrans ?
QUINTEN .

(Neemt do )goon.)

Ik herb dien tak gesmeed . . .
Die kroon ?
ALEID~E .
Is voor den schilder die gelauwerd
Uit 's Gilden prijskamp treedt .
QUINTEN .

(Ontroert .)

Den prij skamp van hot Lucasgild !
ALEID+E .
Hij zelf . . . ! Maar hoe . . .! Ge onts~elt . . . ! Ge rut . . . !

32 QUINTEN .
4 stoute Broom !
ALEID E .
Ik raad
wat in uw hart, thans ommegiaat
Als schilder dingt gij mode naar de kroon !
QUINTEN .
Niet voor don roem, niot voor de kroon !
Voor u alleen, Aleide . . . !
Gij zijt misschien bet loon !

DERDE BEDRIJF .

De Groote Markt van Antwerpen rond het jaar 1490 .
De Groote Merckt van Antwerpen in 't jaar Ons Heer e
MCCCC en XD gelyck wy haer in Oudt-Antwerpen (in 1894)
soo seere mochten bewonderen . De Merckt is rondtomme
bekleedt met rood laken waerop die wapenen van den laude,
verciert met fruitagien en gouwen looveren, in ordene ghe
hanghen syn Die wapen van Ant werpen altsamen omringht
in groen festoenen, verciert met gout ende silver, pryckt
triumphantelyk op den gevel van het heerenhuis .

In de gedachte van dean scryvere comers den poor tore einne irvgesetene, alsoec de jouffrouwen po~arteressen,, op in clincclare syde ende fluweel, alien
in seer prachtigh ende kostelyck feestghewaet daer
Antwerpen, naar het glan~spunt giaet van syne gtlorie ende ryckdom . (1)
(1) N o t a . - De stoffelijke welvaart an Antw erpen begant op dat tij dperk naar haar middag
t oog~te tee stijgen, Maximiliaan was vier maanden
door do Bruggeling~en gevangen g~ehouden en, toen
doze voret den, 10 Mei 1488 op vrij e voeten kwa m
verbrak hij den afgedwongen eed~,waarbij hij hot
vreidetraktaat 'bezwoer en wrook( zich over de ho~on
ell den angst met de welvaart van Brugge to fn~uikema . Deny 30 Juni van t zelfde jaar schonk hij
zooveel r~echten ei vrij ;dommeon~ aan, de Anllwerpsoho kooplie dat die van Brugge haar de Scheldestad de wij k namen .
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End .e wa,t die ryckth mme van, Antwerpen was bewyst de ordonnantie enkele jaeren later door Karel V uitgevaerdig~d
" Dat niemandt Yarn onze vassalen en ondersaeteni, soo vrouwean als nans~personeln, van wat staat
q.ualiteit ofte conditie sy syn en zuilen mog~en dra_
ghen, tabbaerden, mantels, paltrockern oft keu sen
van satyr, darnast oft f luweel oramosyn dam al de
hertbg;hen, primer . . . (in 't afar 1'515 .) "
In 1490 moghen sy bet wel draghen en sy moeten bet sekerlyck draghen in does stuck .
DE MUZIEK VAN HET DERDE BEDRI JF .
De muziek die vooral sehilderachtig is in hot Ie
bedrijf em, oak op vole plaatseni dichterlijk en, lief1_ijk, zooals vooral, in bet tweede omdat zij er de
ilofde bezin~git met haar wonne en~ haar s nart,wordt
groots~ch~, breed', verheven en~ triamf`antelijk irk hot
derde bedrijf .
van
Hot geljdt hier riot alleen de overwinming~
Qu~ntem Massifs niaar de mu~ziek schetst nu de opkomst van Aintwerpem's grootheid waarvars Quinten's overwinming als 't ware do symbool worth .
Hot moot eon verheorlij king wezen .
't Is d dag~ dat do prijskamp plechtig 'vordt
uitg~eroepeni.
De Gro~oto Markt~ hoof t, gciijk hooger beschrever
haar feestelijksrt uitzicht .
Hot wemelt or vain poorters en poorteressen
song en oud is er vertegemwoordigd .
EERSTE TOONEEL .
KOOK .
0 B lij de, bo~nte vro ol,ij ke kleuren ?
Van; wimpels en meien eem zegeboog, !
Vaandels en bloemmon, kleuren en geuren
Deorwappren de atraten en waaien hoog .
De straten joeleon,
Dc straten woolen,

33 -Bazuinen sohalen er feestlijk en lang , !
Large pleiinen en markten,langs tamer em hover,
Uit vensters en raampjes haog~ open gesehoven
Aanruischen de liedren en jubelt de zang .
De slad hangt vol klanken,
De bongen, en pij pen die gaan,
De pauken~ enn trommels die slaan .
])e tcren komt zijn, vreug~d verkonden !
Een zang zijn steenen bors~t ontschiet !
De 'T'oren ju tht met bronzen, monrden
De Toren zi,n 't zijn beiaardspel !
EE;N POORTER .
Ze zeggen 't is een ~meestea tuk .
ZEUHER .

(Voornaam en fier .)

Ik heb de kroon geleverd !
Ik weet het van den schoutet zelf
'1 Is nooit gezien geweest .
El ziet '. Daar is Slier Floris,
De Deken van het Lucasgild .
Die geeft ors wis bescheld .
TWE'EDE TOONEEL .
FLORIS

en

ALEIDE, .

(Aan Floris werd, als deken van het St . Lucasgild, toegan
verleend op het heerenhuis, waar de bekroonde schilderi
berust .)
(Hij daalt met Aleide de trapper van het Raadshuis af.
JI'ij draagt het rijk gewaad en de eereteekens van het gild .
IIij is ernstig, ontroerd zel fs .)

EEN POORTER .
Is het zoo schoon, Sher Floris,
Als wordt g~ezeid ?
FLORIS
Zoo werd er nooit geschilderd nog

-- 36 -Te, voren !
Een, nieuwe Messias van de Kunst
Is ons geboren.
E EN POORTER .
't Is wis eon Bruggeling !
FLORIS •
Nog is de oaam ons onbekend ;
Hij hangt vea zogeld aam 't paneel •
EEN POORTER .
Ik wed hot is een Italjaan,
Eem leerling van da Vinci ., (1)
• OORTER .
Of wel een leerling der Van Eycken !
• OORTER .
Of eon vain, Memli,ng ! Wie kan 't weton ?
• 00RTER .
Missehien Hams Memling~ zell ! (2)
FLORIS

(Gewichtig .)

't Is moerdeGr dan dat alles ;
't Is moerder dan eon leemling van die meesters,
Want hij is grooter dean die meesters zeif .
POORTERS .
Nog gr~ooter dan Van Eyck on Mem1ir g, !

De menigte schaart rich
(Floris knikt bevestigend .
nieuwsgierig rond Floris en luistert aandachtig,ingetogen .)
(Vragen .)

POORTERS •

wat is dan toch zij n kunst ?
(I) Lion:ardo da Vinci 1452-1519 .
(2) Stiorf in 1499 .

FL 0RIS .
Aan die mij vragen
wat is zijn kunst P zeg ik
Geen gro~oter kunst kan dagen !
Geen heeft er ooit geschilderd
Met storuter, vaster hand, ;
(ieen heeft geschetst zoo breed, zoo krachtig,
Noch in den vreemde,
Neck in he+t Dietsehe land .
EEN

POORTER .

En zijne kleur, Sher Fioris ?
FLORIS .

(De klankenaveelde, klanken wekken immers kleuren, gee f t
den rijkdom veer van het vlaamsch koloriet, gelijk de
schrijver getracht heeft het met woorden to doen .)

Z lj n kleur ! . . . Ee ii roem, een tintenwee~lde,
Alsof het zonlicht spee~lde
Op eelgesteenten .
Dat g+locit op "t roode fulp
Van 't zwaar gewaad,
En dat met doffe glansen glimmert
Op 't kreukender bro,kaal .
Hij doopte zijn penseel in; licht en bruin
En weet i c malen
Melt zuivere zonn,es+tralen .
Z ij n lucht
Is lucht die waaien ka n,
Waarin de bloem ontbioeit ;
Gij ademt haar met velle longe+n ;
Zij koost en, streelt uw voorhoofd
Dat van bewondringi gl oeit .
POORTER .

En wat verbeeld dit h eerl ij k taaf ereel ?
FL0RIS .

De Moeder -Maged en haar godlijk kind ; (1)
(1)
In het muzeum van Ber1ijn bevi+n!dt
cen Moeder--` Iaagd van Quin• . en Massijs .

zich
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Maar beiden vleesch en blood
En toch zoo aadlijk, zoo verheven !
Hot zij n goon stint es ; houterig stiff,
Maar vrouw on kindje leven .
Het kindje Jezus zal de m~oeders
En ook de waders weenen d'oen,
Zoo godlijk schoon is t godlijk wicht .
De handjes van de, Moeder-Maagd .
Z ij n zilverachtig veer en lelieblank,
Doch rozig vloeit er t bleed doorh`eem .
't Is als met wij n en room
En zuiver zonn~elicht gemaald !
't Is eon vizioen ! Een englendroom !
De wimpers sichemen (1) l~ommerig ; op wangon,
Zoo zachtgetint als de eodle perzik zelve .
(Zijne dochter aanstarend .)

Abide zie
Hot is uw blik, uw teere 'bilk
Wann~eer die s~oms mij n kommer sust,
En gij die zware zorgen
Tan mijn g+erimpoid vo~arhoofd kust .
Zoo teen bezie~t de Mo, eder-Maagd
Hot lij fiend, stnaAchtond menscohdem ! . . .
'k Begnrijp hot nu waarom ik weenen, moest!

ALEIDE .
(Ter zijde .)
Wie anders~ zou hot wezen
Dan+ hij !
FL0RIS
0 Poorters !
Zoo word er noon geschil,derd flog
To worm !
Eon nieuwe Messias van de Kunst
Is ons geoboren .
POORTER .

Waar mag zijn Be~thlem zijn
(1) S c h e m e n
"schaduwwo rpen" .

verouderd

woord voor

eon
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POORTER .
Aan welken hemel daagt dit nieuwe licht !
FL 0RIS
(Daareyen sprak de kunstenaar nu is het de Antwerpelnaar .)

• Lieve Scheldestad !
• Parel van den laude,

Op uwen roem zoo prat !
Gij die ~net trotsch en fier g4emoed,
Uit uwe ku~nstenaarshanden,
In vrouwelijke schoonheid
Uw Toren rij zen daet !
Gij die op uw beperkte vlerken
De, werel,d ommevlieg~t ;
• Mocht het zijn een eigen zoom
Die straks ontvangt uw lauwerkr ion !
Dan zou uw kunstglans ook
De wergild overgloren,
want zoo wend n'ooit of nooit
Gesehilderd nog to wren.
ALEIDE .

(Aan Massifs denkend .)

• motht het zijn !

HET YOLK .

(Aan Antwerps roem peineend .)

• mooht het zijn !

(Eerbiedig,)

POORTER .

Daar is een schilder !

(Het yolk gaat met diepen eerbied uiteen .)
(Ontsteld .)

ALEIDE .
Hi' is 't

t

DERDE TOONEEL .
QUINTEN .
(De jongen is bleek ; hij is ontmoedigd, ter neergeslagen .
Hij hee ft gehoord hoe het gerucht door heel de stad loopt dat
een wonderschoone schilderij in den prijskamp bekroond is ;
niet eens komt hij op de gedachte dat het zijn tgewrocht zou
kunnen gelden )
(Langzaam hardop denkend .)

Het loopt van, mond tort mood
Z ij n kun~t is gro'ot ;
Zoo' weed er no of t
Geschilderd niog to varen !
'k Benijd hem, maar . . .
Nog meer heb ik hem lief !
Ik heb hem lief den grooten kunstenaar .
En dwepend zal ik kussen zij ne hand
En zijne schepping' nagenieten ;
Mij l-aven zal ik aan zijn gouden b~eker,
iIij baden in zijn licht !

(De schilder bevindt zich in then somberen gemoedstoestan 1
van twijfel en moedeloosheid, sours alle kunstenaars eigen .
Hij zal vaarwel zeggen aan zijn kunst .)
(In dit smartelijk oogenblik vergeet de kunstenaar de
drijfveer van zijn leven : de lie fde !)
(Sombere muziek oyn die vreeselijke gelatenheid en schijnbare berusting uit to drukken .)

0 Kunst
Ik ben to zwak voor u !
Ontschoeid en beyond
Benn ik genad€ d tot uw he112gdom,
En 'k heb gebeden
Ontalhiit uw heiligdom,
En that een~ straal
Van ~ uwe, godheid
Op mij nederdaal, !
Ik had geloof en d'ep vertrouwen !
hk was vermetel !

Ik heb to veeJ gewaag'd !
'k Heb willen wan~del'on op uw zee die wiegewaagt

41 -Ik had gelo,of . . .
Maar ach ! g+ij heht mij niet uw hand gere :kt . . . r
Ik had gelo~of
Omd~at ik 't heeval in mij vaelde,
Mijpa hersens scheppend zinderen voelde,
En mijne droom,en rij zen~ zag en vonikele~n
Als hooge, roode bloemen in den middag~g,loed ! . . .
Ik zag, met 't oog~ en met de ziel
De lijnen en den hartstocht wont ik treffen
in he+ harmonisch sarnenvloeien
ti an 't schitterenide kleurenspe~l !
Ik was to zwak ! to zwak ! to zwak !
(Tranen blinken in zijn oogen .)
(Wanhopig gelaten . )

'k Zal wederkeeren naar het aanheeld
En smeden zal ik eerie kroon,
Ik wou uit pouter gond
Om hem to tooien, horn,
Den graoten kun~stenaar !

(Bazuinen schallen met triom fantelijk geschetter) .

VIERDE TOONEEL .
(De hel ft der menigte schaart zich links op het tooneet
met Floris en Aleide op het voorplan ; de andere hel ft rechts
met Quinten Massifs, die door deze een iveinig a fgezonderd wordt .)

Des spannii,ng der verwachting, is groot, maar
geen blikken zoeken, naar hem dan die van Aleide
Nu speelt de muziek reeds triomfan .elijk en hoort
ge den feestelij ken s~~oet in de verte na.deren .
Gedurende heel din optocht sprenkelt de beiaard
ziiii zilveren toner over de stall, boven het gewoel
der memigte .
Luisterrijke optocht van het Miagistraat en van,
de Gild en; .
De optocht moet een gedachte geven vann de
grootheid vain Antwenpen in dice tijd . Hit m~oet
een Gildens,toet wezen een Landjuweel optrekke+rill
in het schilderachtige decor van Oudt-Antwerpen

42
bij beiaardspel, triomfantelijke marchers en Redoiii kersmu ziek .
Ten eere van den prij skamp, uitgeschreven door
hot Lucas~gald, zijn ook de Rederijkers vain andere steden toegekomen .
In dien stoet ziet men
DE HEEREN DER WET
De Scoutet, de Scepenen, do Breederpen,
alien
in tabbaarden en vergezeld met trompen en gthia~
zen.
Gem ii terde Abten en Prelatecn .
Menestreeien der Stad in rood en wit geideed,
spelen op trompen, bangers, pij pen en snaartuigem
Hot Amb~acht der vies gekroonrden, vooral de,sme
dersg~asten : die nude gezellen van Massij s .
Zij dragon hun zondagspak, : Kcerlen (k; eleni)
en op hun hooft ydele hoykens van wit laken,dat
men rood d-ode vervon aan deep side ende o ;ok ca-proenen .
De Kolvorders met zware stallen kruisbogren~, de
scutteryen van den voethoghe, scutt'erye ;n van, den
handboghe. Dan
SCOEN INCOMEN VAN DE GULDEBREURS EN
CAMEREN VAN RETHORYKEN
De Gilden komen op meet hum vaandels en redorij kersmuziek
Sint Lucasgild, Antwerpen ; Violier, Antwerpen ;
Goudbloem, Antwerpen ; Olyltak, Antwerp+enr, Ong~heleerde, Lier ; Pyoene, Meche~lien ; Kauwoerde,
Herenthals ; Lelieke~ns wit den Dale, Zoutleenw .
De Violier en de Leliekems uit den Dale drage n
leesbaar hun leuzem omdat zij toepasselijk zijn op
Quiniten en Aleide, mamelijk
WT IONSTEN VERSAEMT
on
IONST VOER CONST .

(De herant der Stad Antwerpen, na bazuingeschal, leest
den eed a f van hot First Lucasgild .)
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ITeer dekens, audermans en orders altsamen (1)s
-fhee¢t reoht vonnisse, alsoo Salomon dede ;
Aensiet gheen persoonen,arm rijck,maar t betamen
D'ordi.nantie onderh udt bier ter stele
Soo leetdy bier namaels met Christum inn vrede .
(De schoutet verbreekt het zegel en proklameert,)

Worth kond gedaen~ aan Poortere
En ingeseetne van den Borcht,
De naem van die de Lauwerkrone wint
Is op ons eer : Quinten Massifs !

(Hierop volgt een triomtantelijk geschal der bazuinen bet
gejoel der menigte, bij het overweldigend, feestelijk en machtig uitdonderen van geheel de muziek .)

QITINTEN .
(Hit komt vooruit in bet midden van bet tooneel ~n
ontvangt de Lauwerkroon wiji de koren zingers . ;

K0IIEN .

Hoezee
Hoezee !
Hoezee dezl, groioten zoon .
Van omen horcht !
Aan hem de Lailwerkroon !
QUT NTEN .
(Neemt de k,roon van ziju boo fd en legt ze- voor de voetew
van Aleide .)

Aan uwe voeten, eeld~lei maged schoon1,
Leg ik bewogen
Mijn hart en deze kroon !
Het was het zachte koosen uwe~r oogen
Pat mijne kunst on~1uiken deed !
LJw liefde was 't o Maged .~ schoon,
Die heeft gesmeed
Dees lauwerkroon !

(1) Daze eyed staat op de eerste bladzij de
de Liggere van het Lucasgild A o ., 1453;

van _
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FL0BIS .
De lauwerkro~on
Mij n eigen zoon !

SLOTKOOR .

'Met algemeen uitschallen en losdonderen der muziek .)

Hbezee ! Hoezee !
Voor trouwe liefde !
V~oor eedle kunst,
Hoezee ! Hciezee !
Der Maged schoon
Die zijn kunst o,nt1u~ken deed,
wier liefde heeft gesmeed,
De Lauwerkroon !
Hoezee ! Hoezee !
Antwerpen's grootsten zoon !

Insgelijks verschenen bij de Uitgevers

Gcbrocdcrs JANSSENS
Nerbergprinses

o .30

De Bruid der Zee

0 .30

»

De Kapel

0 .30

»

Baldie (ter pers)

0 .50

Verhulst :

Quinien Massifs

0 .50

't Minnebrugje

x .30

Rosemarijntje (ter pers)

0 .30

Mariolajn (ter pers)

0 .30

De Tiere :

~>

A . Monet : I-Iet .Irendsnest
»

De Smid van den Vrede

0 .30
3 .-

De Smid van den `Vrede (volksuitg . ter pers) 0 .30

H . Melis :

Krinkels :
»

De Vrouukens van Brugge

0 .30

'Jet Paradijs

0 .30

R' t Schutters feest

o .30

De Barbier van Bagdad

0 .30

Zeevolk

0. 0

Baslien en 13 is}ienne

0 .30

Millaecker : De Bedelstudent

0 .30

