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Taalverbond. - Verordeningen en Verslagen.
I. Van het algemeen bestuur.
Programma van Werkzaamheden.
ART. I. - Er wordt eene Maatschappij gesticht onder de benaming: ‘Taalverbond’.
ART. II. - Deze Vereeniging heeft ten doel de loutering en ontwikkeling der
Nederlandsche taal, beschouwd als voertuig in alle vakken der wetenschap, alsmede
de beoefening van Fraaie Letteren, Schoonheidsleer, Tooneel en Geschiedenis.
ART. III. - Alle beoefenaars der Nederlandsche taal kunnen als leden aangenomen
worden. Het ligt in den wensch der stichters, door aansluiting bij eene Hollandsche
Maatschappij van gelijke strekking, aan de Vereeniging een algemeen Nederlandsch
karakter te geven.
ART. IV. - In den schoot der Vereeniging zullen afdeelingen gevormd worden van
Taalkunde, Fraaie Letteren, Kunstcritiek en Schoonheidsleer, Tooneel, Geschiedenis
en Volkskunde. Andere afdeelingen kunnen nog ingericht worden, indien de
wenschelijkheid daarvan zich doet gevoelen.
Elk lid kan zich in verscheidene afdeelingen laten inschrijven.
Elke afdeeling zal zelve haar reglement van inwendige orde vaststellen.
ART. V. - In de afdeeling Taalkunde zullen onderafdeelingen
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gevormd worden voor verschillende vakken, allereerst van rechtsgeleerden,
wijsgeeren, ingenieurs, beeldende kunstenaars, krijgs-, kruid-, genees-, bouw- en
bestuurkundigen.
Iedere dezer onderafdeelingen zal afzonderlijk arbeiden, en een werk laten
verschijnen, dat in echt Nederlandsch opgeven zal de woorden, wendingen, en
zegswijzen, tot haar vak betrekking hebbende, om hunne beteekenis wetenschappelijk,
eenvoudig en schoon vast te stellen.
ART. VI. - De afdeeling Fraaie Letteren zal zooveel mogelijk ieder jaar éenen of
meer bundels uitgeven, bevattende schriften van éen of meer harer leden.
ART. VII. - De afdeeling Tooneelkunde zal maatregelen beramen, om het
Nederlandsch tooneel te doen bloeien, en de werken der Nederlandsche
tooneelschrijvers zooveel en zoo goed mogelijk op onze schouwburgen te doen
opvoeren.
Deze afdeeling zal, indien zij zulks verlangt, tooneelwerken kunnen uitgeven.
ART. VIII. - De afdeeling Geschiedenis zal zich met staatkundige en letterkundige
geschiedenis bezighouden.
Zij zal zorgen, dat eene volledige geschiedenis der Vlaamsche Beweging
geschreven en uitgegeven worde.
ART. IX. - De afdeeling Volkskunde zal zich toeleggen op het verzamelen en
uitgeven van volkslegenden, sprookjes, spreekwoorden, volksliederen, alsook van
bijdragen over volksgebruiken en zeden.
ART. X. - De afdeeling Kunstcritiek en Schoonheidsleer zal werken laten
verschijnen over onderwerpen, tot deze vakken behoorende.
ART. XI. - Al de werken, door de Vereeniging en hare afdeelingen uitgegeven,
worden kosteloos aan de leden verstrekt.
De beslissingen over het uitgeven van boekwerken worden genomen door het
Algemeen Bestuur, op voorstel der afdeeling of onderafdeelingen, tot wier werkkring
het boek behoort.
Slechts éen lid van elke afdeeling, alsmede éen van de voorstellende onderafdeeling,
mag aan de stemming hierover deelnemen. De voorzitter heeft, in geval van staking,
beslissende stem.
ART. XII. - Het Algemeen Bestuur is samengesteld uit eenen
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voorzitter, eenen ondervoorzitter, eenen schrijver, eenen schatbewaarder en éenen
vertegenwoordiger van elke afdeeling. De vier eersten worden gekozen in de laatste
Algemeene Vergadering van ieder jaar. De vertegenwoordigers der afdeelingen
worden respectievelijk door hunne afdeelingen benoemd.
ART. XIII. - De Vereeniging houdt jaarlijks ten minste éene algemeene vergadering,
hetzij in Noord-, hetzij in Zuid-Nederland, in de stad, op de voorgaande vergadering
daartoe aangewezen.
ART. XIV. - Elk lid betaalt eene jaarlijksche bijdrage van 10 frs. (5 gulden voor
Noord-Nederland). Hij, die in gebreke blijft deze bijdrage te storten, wordt als
ontslaggever beschouwd.
ART. XV. - Maatschappijen kunnen, met hetzelfde recht als bijzonderen, deelmaken
van de Vereeniging. - Zooveel malen zij de jaarlijksche bijdrage betalen, zooveel
afgevaardigden benoemen zij; deze afgevaardigden genieten stemrecht, en al de
overige rechten der bijzondere leden.
De leden eener toegetreden Maatschappij mogen de zittingen der Vereeniging
bijwonen, met recht aan de beraadslagingen, doch niet aan de stemmingen, deel te
nemen.
ART. XVI. - Leden eener reeds toegetreden Maatschappij betalen eene jaarlijksche
bijdrage van slechts zes frank.
ART. XVII. - De zetel der Vereeniging is gevestigd in de stad, die het grootste
aantal leden telt. Secretaris en schatbewaarder moeten in die stad verblijven.(1)
Het Bestuur zal zich beijveren, om in elke aanzienlijke plaats van het Vlaamsche
land, kringen ter beoefening van Taal en Letterkunde te doen ontstaan.
Gedaan en goedgekeurd te Antwerpen, in algemeene vergadering van 5 Juni 1887.
HET BESTUUR:
De Secretaris,
POL DE MONT.
De Schatbewaarder,
FRANS VAN CUYCK.
De Voorzitter,
D. SLEECKX.
De Ondervoorzitter,
MAX ROOSES.

(1) Dit Art. is slechts voorloopig aangenomen. Na éen jaar zal het aan herziening onderworpen
worden.
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Verslag over de algemeene Vergadering, gehouden te Brussel, in de
Gothische zaal van het Stadhuis, op Zondag, 6 November 1887.
Het bureel was samengesteld uit de heeren D. SLEECKX, voorzitter, MAX ROOSES,
ondervoorzitter, F. VAN CUYCK, penningmeester, en DE MONT, algemeenen secretaris.
Waren aanwezig de volgende leden: mevrouw Cortebeeck, Brussel, en mejuffer
Helena Swarth, Mechelen; alsmede de heeren A. de Vreught, Andenne; Blockhuys,
Moortgat, Stinissen en van Steenweghen, Antwerpen; Brans, Dodd, de Neve, de
Quéker, de Smet, de Zaine, Dr Doorenbos, Havermans, Hoste, Kesler, Leefson, Dr
Kops, Maenhout, Peeters, Dr Schepens, R. Stijns, Teirlinck, T'Sjoen, van Langendonck
en Versnaeyen, Brussel; A. Gittée, Charleroi; A. de Cock, Denderleeuw; O. Wattez,
Doornik; Pol Anri en Jan Wannijn, Gent; Staels, Iddergem; Edm. de Geest, Lokeren;
Pallemaerts, van der Cruyssen en van de Walle, Mechelen; en H.D. van Eyck,
Sint-Nikolaas.
Lieten zich, bij brieve, verontschuldigen, de zitting niet te kunnen bijwonen, de
heeren N.J. Cupérus, de Geyter, Meugens, Rosseels, Roumen en van Beers,
Antwerpen; Dr Paul Fredericq, Gent, en van Veerdeghem, Luik.
De heer POL DE MONT leest het verslag over de bijeenkomst van 5 Juni 1887. Dit
verslag wordt goedgekeurd.
De heer SLEECKX, voorzitter, deelt mede, dat de heer F.J. van den Brande zich
zijne benoeming tot penningmeester niet heeft laten welgevallen. Het Algemeen
Bestuur heeft den heer F. van Cuyck voorloopig met dit ambt belast.
De heer ROOSES geeft inlichtingen omtrent de dubbele poging, door hem
aangewend, ten einde de toetredingen van eene Noordnederlandsche Maatschappij
van gelijke strekking tot onze Vereeniging te bewerken. In de eerste plaats heeft hij
zich gewend
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tot de gekende ‘Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen,’ onder
voorzitterschap van den heer J.H. Schimmel. In de brieven, welke hij haar Bestuur
heeft laten geworden, heeft hij niet nagelaten er op te wijzen, dat eene toenadering,
tusschen beide Maatschappijen tot stand gebracht, zoowel voor de Noord- als voor
de Zuidnederlandsche schrijvers goede vruchten zou afwerpen: terwijl de leden uit
Zuid-Nederland zich zouden aansluiten bij de te Amsterdam gestichte pensioenkas,
zouden die uit Noord-Nederland, door eene welwillende deelneming aan de
werkzaamheden van Het Taalverbond, onze zaak eenen krachtigen steun verleenen.
Ongelukkiglijk heeft het Bestuur der Hollandsche Vereeniging, geput niet alleen in
de bewoordingen harer Verordening, maar ook in het doel, door hare stichters beoogd,
genoegzame bezwaren gevonden, om de voorstellen van Het Taalverbond van de
hand te wijzen. - Tot eene tweede poging vond de heer Rooses aanleiding in het
jongste, te Amsterdam gehouden, Nederlandsch taal- en letterkundig Congres. Met
genoegen brengt hij de vergadering ter kennis, dat een zestiental voorname personen,
zich, op zijne uitnoodiging, als leden onzer Maatschappij hebben aangeboden.
Uit dezen niet onbelangrijken uitslag meent de heer Rooses te moeten afleiden,
dat het aanwenden van persoonlijke voetstappen bij de meestgekende geleerden en
schrijvers van Noord-Nederland, het geschikste middel is, om den wensch, uitgedrukt
in artikel III van ons Reglement, te verwezentlijken. Hij verzoekt de aanwezigen,
het Bureel te willen machtigen tot het nemen van alle maatregelen, welke het, tot
bereiking van dit doel, zou oorbaar achten.
Op de vraag van den heer ALFRED DE SMET, ‘welk aandeel de Noord-Nederlanders
aan de werkzaamheden onzer Vereeniging zouden dienen te nemen,’ drukt de heer
ROOSES de meening uit, dat alle in Noord-Nederland gevestigde leden zich gevoegelijk
tot eene afzonderlijke groep zouden kunnen inrichten. Zou voor eene dergelijke groep
ons Reglement ook al eenige wijzigingen dienen te ondergaan, toch zouden de
grondslagen, waarop onze Maatschappij berust, zonder twijfel onveranderd behouden
blijven. Wat nu betreft de manier van werken der verschillige afdeelingen
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dezer groep, daaromtrent dienen wij den buitenlandschen leden de grootste vrijheid
te laten.
Toch meent hij, dat het niet tot het volstrekt onmogelijke zou behooren, al was 't
maar éens in het jaar, al de leden van Het Taalverbond, Noord- en Zuidnederlandsche
beiden, tot het houden van eene Algemeene vergadering te doen besluiten.
De heer VERSNAEYEN betreurt het, dat de Vereeniging der Nederlandsche
Letterkundigen zich zoo luttel inschikkelijk heeft betoond. Ook voor ons,
Zuidnederlandsche schrijvers, zou eene pensioenkas het allergrootste nut opleveren.
Hij gelooft vast, dat de hier bestaande Caisse de Secours, waarvan juist een gekend
letterkundige, de heer Fétis, het bestuur in handen heeft, tot dit einde zou kunnen
benuttigd worden.
De heer ROOSES verklaart zich volgaarne bereid het door den vorigen spreker
opgeworpen vraagstuk te onderzoeken. Hij hoopt, op eene volgende bijeenkomst,
de verkregen inlichtingen te kunnen mededeelen.
Overgaande tot het tweede punt der Dagorde, kondigt de heer Sleeckx, voorzitter,
aan, dat van verscheidene zijden bij het Bestuur voorstellen zijn ingediend, strekkende
om de leiding der tot stand gebrachte afdeelingen van Het Taalverbond aan eenige
der meest algemeen gekende leden toe te vertrouwen.
Deze voorstellen zijn door het Bestuur met de grootste welwillendheid, maar tevens
met de meeste aandacht, onderzocht geworden. Zij zijn alleen in dusverre gewijzigd,
als volstrekt noodig scheen, eenerzijds, om in de zitting van heden in de benoeming
van volledige sectiebureelen te kunnen voorzien, anderzijds, om te voorkomen, dat
een te groot getal der hoofdmannen van Het Taalverbond in slechts ééne enkele of
een tweetal steden, waar zich plaatselijke groepen gevormd hebben, zouden aangeduid
worden.
Ook heeft het Bestuur de voorzorg genomen, de heeren, wier namen voorgesteld
waren, zooveel als de nog vóor de huidige vergadering restende tijd zulks toeliet, bij
brief of anderszins, te raadplegen. De Voorzitter heeft reden om te veronderstellen,
dat de meesten hunner zullen vrede hebben met hunne benoeming.
Daarna geeft de heer Voorzitter lezing van de aangeduide namen,
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en stelt voor, op dezelve eene stemming uit te lokken. Nadat aan de voorgestelde
lijst, deels uit hoofde van afwezigheid, deels bij weigering van enkele kandidaten,
eenige wijzigingen zijn toegebracht, wordt, op voorstel van verschillige leden,
besloten, het bestuur der afdeelingen voorloopig aan de volgende heeren toe te
vertrouwen:

I. Afdeeling Taalkunde:
Voorzitter,

de heer

J. DE GEYTER.

Ondervoorzitter,

de heer

VAN

Secretarissen,

de heeren

KESLER en T'SJOEN.

VEERDEGHEM.

II. Afdeeling Fraaie Letteren:
Voorzitter,

de heer

G.-TH. ANTHEUNIS.

Ondervoorzitter,

de heer

R. STYNS.

Secretaris,

de heer

J.-M. BRANS.

III. Afdeeling Tooneelkunde:
Voorzitter,

de heer

E. ROSSEELS.

Ondervoorzitter,

de heer

GITTENS.

Secretaris,

de heer

H. DE QUÉKER.

IV. Afdeeling Geschiedenis:
Voorzitter,

de heer

VUYLSTEKE.

Ondervoorzitter,

de heer

PAUL FREDERICQ.

Secretaris,

de heer

G. SEGERS.

V. Afdeeling Volkskunde:
Voorzitter,

de heer

POL DE MONT.

Ondervoorzitter,

de heer

I. TEIRLINCK.

Secretaris,

de heer

A. GITTÉE.

VI. Afdeeling Kunstcritiek:
Voorzitter,

de heer

W. ROGGHÉ.

Ondervoorzitter,

de heer

WILLEM GEETS.

Secretaris,

de heer

O. WATTEZ.
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Aan elke afdeeling in het bijzonder wordt de taak overgelaten, de heden geschiede
stemming later te verwerpen of te bekrachtigen.
De heer ROOSES licht zijn voorstel: stichting eener bibliotheek van boekwerken,
tijdschriften, vlugschriften, enz., met de Vlaamsche beweging betrekking hebbende,
in eenige korte bewoordingen toe. Hij toont aan, van hoeveel gewicht het behouden
en
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rangschikken van al zulke documenten voor de latere geschiedschrijvers van onzen
taalstrijd zullen opleveren, en drukt de vrees uit, dat zeer veel wetenswaardige en
belangrijke zaken, voeger dan men wel zou denken, onwederroepelijk zullen verloren
gaan, indien men er niet zonder uitstel aan denkt, althans het allervoornaamste te
redden. Volgens hem zou het voor de afdeeling Geschiedenis eene zeer dankbare
taak wezen, zich met dit edel behouds- en reddingswerk te gelasten.
Nadat, bij algemeenheid van stemmen, als vergaderplaats, de stad Gent, en als
vermoedelijk tijdstip, de Lente-vacantie, voor het houden der eerstvolgende algemeene
vergadering is aangewezen, vestigt de heer DE MONT de aandacht der aanwezigen
op de groote diensten, welke Het Taalverbond, niet alleen aan onze taal en letteren,
maar ook aan ons van zijne natuurlijke rechten nog steeds verstoken volk, met een
weinig beleid zou kunnen bewijzen. Hij is van oordeel, ‘dat onze Maatschappij,
welke, het is zijne stellige overtuiging, op zeer luttel uitzonderingen na, van heden
af het puik van alle Zuid-Nederlandsche beoefenaars van litteratuur en wetenschap
in haren schoot mocht vereenigen, hare aanzienlijke zedelijke macht geenszins zou
misbruiken, indien zij dezelve, op tijd en stond, ook voor de opheffing der nu reeds
vijftigjarige grieven van onzen stam, wilde ten nutte maken.
De heer ROOSES bestrijdt dit voorstel. Het Taalverbond mag zich, volgens zijne
opvatting, niet tot een grievencomiteit inrichten. Bij eenigszins stipte naleving van
ons Reglement, zal het den leden al geenszins aan prijsbare werkzaamheden
ontbreken.
De heer JULIUS HOSTE sluit zich aan bij den heer Pol de Mont. Hij betreurt, dat
het allereerste artikel der Verordening niet luidt: ‘Volledige opheffing der grieven
van den Nederlandschen stam in den Belgischen staat.’ Hij drukt den vurigen wensch
uit, dat een dergelijk artikel in het Reglement ingelascht worde.
Mevrouw CORTEBEECK, de heeren Versnaeyen, Van Langendonck en T'sjoen uiten
zich in denzelfden zin.
De heer SLEECKX, voorzitter, meent, dat de heer Rooses, die intusschen de zaal
heeft verlaten, geenszins eene afwijzing van de Mont's voorstel beoogd heeft;
ongetwijfeld hebben zijne woorden geene andere beteekenis, dan het voorbijzien
van het eigenlijke
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en eerste doel der Vereeniging: loutering onzer taal en bloei onzer letteren, te
voorkomen. De voorzitter kan verzekeren, dat de wensch van de vorige sprekers bij
het Bestuur in ernstige overweging zal genomen worden.
De dagorde uitgeput zijnde, wordt de zitting om 3 ure geheven.
Gelezen en goedgekeurd in zitting van 2 April 1888, te Gent.
De Secretaris,
POL DE MONT.
De Voorzitter,
SLEECKX.

[Jngezonden]
Het Taalverbond
Antwerpen, den 6den November 1887.
GEACHTE HEER EN MEDELID,
Ik heb de eer U ter kennis te brengen, dat de leden van Het Taalverbond, op 6 dezer
te Brussel in algemeene zitting vergaderd, de bureelen der verschillende afdeelingen
onzer ‘Vereeniging’ hebben samengesteld, als volgt:

Afdeeling Taalkunde:
Voorzitter,

de heer

DE

GEYTER,

te Antwerpen.

Ondervoorzitter,

de heer

VAN

Secretaris,

de heeren

KESLER(1) en
T'SJOEN,

te Brussel.

VEERDEGHEM, te Luik.

Afdeeling Fraaie Letteren:
Voorzitter,

de heer

ANTHEUNIS,

te Brussel.

Ondervoorzitter,

de heer

R. STYNS,

te Brussel.

Secretaris,

de heer

BRANS,

te Brussel.

Afdeeling Tooneelkunde:
Voorzitter,

de heer

ROSSEELS,

te Antwerpen.

Ondervoorzitter,

de heer

GITTENS,

te Antwerpen

Secretaris,

de heer

DE

QUÉKER,

te Brussel.

(1) De heer Kesler heeft bedankt.
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Afdeeling Geschiedenis:
Voorzitter,

de heer

VUYLSTEKE(2),

te Gent.

(2) In de plaats van den heer Vuylsteke, die bedankt heeft, werd de heer Fredericq aangesteld.
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Ondervoorzitter,

de heer

P. FREDERICQ,

te Gent.

Secretaris,

de heer

SEGERS,

te Lier.

Afdeeling Volkskunde:
Voorzitter,

de heer

POL DE MONT,

te Antwerpen.

Ondervoorzitter,

de heer

TEIRLINCK,

te Brussel.

Secretaris,

de heer

GITTÉE,

te Charleroi.

Afdeeling Kunstcritiek:
Voorzitter,

de heer

ROGGHÉ,

te Gent.

Ondervoorzitter,

de heer

GEETS,

te Mechelen.

Secretaris,

de heer

WATTEZ,

te Doornik.

Verder werd de heer FRANS VAN CUYCK, te Antwerpen, door de leden aangeduid,
om den heer POL DE MONT, ontslaggever, in hoedanigheid van Bestuur-secretaris
te vervangen. De heer JOS. BLOCKHUYS, mede te Antwerpen, zal voortaan het ambt
van schatbewaarder bekleeden.

Taalverbond.
Antwerpen, 3 December 1887.
Den heer voorzitter der afdeeling....
GEACHTE HEER,
In onzen omzendbrief van 6 November ll. hebben wij de eer gehad, U de samenstelling
der bureelen der verschillende afdeelingen van het Taalverbond te laten kennen.
Wij drukken de hoop uit, dat Gij U uwe benoeming zult laten welgevallen, en
zonder verwijl u zult beijveren om de afdeeling, aan wier hoofd Gij staat, in werking
te doen treden. Zooals U bekend is, wordt door ons reglement bepaald, dat elke
afdeeling haar eigen reglement zal opmaken. Wij verzoeken U, aan het adres van
den algemeenen secretaris een afschrift van di reglement, alsook een exemplaar van
al de omzend- en bijeenroepingsbrieven, welke van uwe afdeeling uitgaan, te laten
geworden. De kleine onkosten, door het drukken zulker briefjes veroorzaakt, zullen
door de algemeene kas gedragen worden. Alle drukwerken van anderen aard worden
alleen door het algemeen bestuur uitgegeven.
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Wij veroorloven ons, uwe aandacht in te roepen op de twee volgende punten:
1o Op de wenschelijkheid, dat elke afdeeling het programma harer werkzaamheden
voor de naaste toekomst opmake, opdat de aandacht der leden op de verschillende
punten, die dienen behandeld te worden, getrokken worde, en opdat het beoogde
doel en de weg, langs waar men het wil bereiken, klaar aangeduid wezen.
2o Op het nut, dat er kan liggen voor de maatschappij en voor hare afdeelingen,
dat de leden dezer laatste elkander meermaals in het jaar ontmoeten in de steden of
gewesten, waar zij verblijven. Inderdaad, aangezien het onmogelijk is, meer dan eene
of twee algemeene vergaderingen van de maatschappij of van hare afdeelingen bijeen
te roepen in het jaar, valt het niet te betwijfelen of bijeenkomsten van ledengroepen,
waarin de punten, door het bestuur der afdeelingen aangeduid, zullen behandeld
worden, zouden van wezenlijk nut zijn. Even wenschelijk en noodzakelijk is het, dat
dergelijke groepen in betrekking komen en blijven met het bestuur hunner afdeeling.
Daarom zal het noodig zijn, dat elke groep een harer leden aanduide om de
briefwisseling met het bestuur der afdeeling te voeren.
Volgens ons reglement zal het Taalverbond verschillende soorten van werken
uitgeven. Wij roepen uwe aandacht in op de wenschelijkheid om bruikbare stof voor
deze uitgave te verzamelen. Brengt uwe afdeeling niet genoeg samen om een
afzonderlijk boekdeel te vullen, dan zouden toch de stukken, door haar ingezonden,
plaats kunnen nemen in een jaarboek, dat zonder twijfel door onze Vereeniging zal
uitgegeven worden. Een verslag der beraadslagingen over punten van algemeen
belang in den schoot der afdeelingen gevoerd, of eene samenvatting dier
beraadslagingen, zouden allereerst geschikt zijn om in dat jaarboek plaats te nemen.
Aanvaard, heer Voorzitter, de verzekering onzer bijzondere hoogachting.
De Secretaris,
FRANS VAN CUYCK.
De Voorzitter,
D. SLEECKX.
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Taalverbond.
Verslag over de werkzaamheden tot den 19den Februari 1888, voorgelegd
in de bestuurvergadering van dien datum.
Het is thans zoowat een jaar geleden, dat er voor den eersten keer van onze
maatschappij spraak was. Zij is nauwelijks vóor eenige maanden bepaald tot stand
gekomen, en reeds ware het onvergeeflijk, te twijfelen aan haren goeden uitslag.
Van de zes afdeelingen, waarin het Taalverbond zich gesplitst heeft, wachten er
enkel nog twee op hare inrichting, die van Geschiedenis en die van Kunstcritiek, en
wij mogen de gegronde hoop koesteren, dat ook zij eerlang teeken van leven zullen
geven. De afdeeling Taalkunde zou heden morgend zelf in werking treden.
Laat ons de werkzaamheden der drie overige afdeelingen afzonderlijk in
oogenschouw nemen:
I. Fraaie Letteren. Deze is de eerste, die voor goed haar beslag heeft gekregen.
Na eenige plaatselijke bijeenkomsten, riep het bestuur reeds den 18den December
al de leden in algemeene vergadering naar Brussel, waar eene verordening en een
puik programma werden aangenomen.
De Antwerpsche groep is insgelijks gevormd, met den heer Jan Van Beers tot
voorzitter en den heer Felix Withaegens tot secretaris. Het reglement werd verleden
Donderdag, 9 Februari, gestemd, en moedig zal men weldra den arbeid beginnen.
Wat de Gentsche groep betreft, de dagbladen hebben ons gemeld, dat onze vrienden
uit ‘de stad van Leie en Schelde’ niet geslapen hebben, doch officiëel ontvingen wij
nog geen bericht. Wij wachten met vertrouwen.
II. Volkskunde. Wel heeft deze afdeeling tot hiertoe nog geene algemeene
vergadering belegd, doch eerlang zal zulks evenwel gebeuren, want de voorzitter en
zijn secretaris zijn met hunne voorbereidingen bijna klaar.
Niettemin werd reeds veel werk afgedaan. De Antwerpsche
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groep heeft al lang haar reglement en haar programma, zelfs... hare bibliotheek,
waarop 's dichters woorden: ‘Eikels worden boomen’ toepasselijk zijn. Een
folkloristisch tijdschrift is geboren en een vraagboek onder de pers, beide dank aan
de heeren De Mont en Gittée, wederzijds voorzitter en schrijver der afdeeling.
Bovendien zal de heer De Mont, te zamen met den secretaris der Antwerpsche groep,
den heer De Bom, binnen kort een lijvig boek uitgeven, dat, benevens een
tweehonderdtal sprookjes, volksliederen, legenden en sagen bevatten zal.
Ik vermeld dat alles te dezer plaats, omdat het Taalverbond in 't algemeen, en de
afdeeling Volkskunde in 't bijzonder, ongetwijfeld den stoot tot die groote
bedrijvigheid hebben gegeven.
Te Brussel ook is eene plaatselijke groep gevormd.
III. Tooneel. Op dit gebied is men evenmin werkeloos gebleven. Korts na de
stichting dier afdeeling was de voorzitter, de heer Rosseels, reeds gereed met zijn
programma, dat hoogst belangrijk mag heeten, en waarvan een en ander besproken
werd op de vergaderingen der Antwerpsche groep van de Tooneelafdeeling. Eene
algemeene zitting zal binnen korten tijd gehouden worden.
Zietdaar, mijne Heeren, een beknopt overzicht van hetgeen het Taalverbond tot
den huidigen stond verricht heeft. Alle begin is moeilijk, doch laten wij ons langzaam
haasten, wij zullen er wel komen. De grond is nu bewerkt, van den oogst mogen wij
zeker wezen.
De Algemeene Secretaris,
FRANS VAN CUYCK.

Taalverbond.
Antwerpen, 5 Maart 1888.
HOOFDBESTUUR.

GEACHTE HEER,
Onder de talrijke punten, behandeld op de Bestuurvergadering van het Taalverbond,
den 19den Februari ll. te Antwerpen gehouden, zijn er enkele, welke wij nuttig achten
ter kennis te

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

XVIII
brengen van hen, die deze zitting niet bij woonden, of te herinneren aan hen, die
tegenwoordig waren.
Er is daar gewezen op de noodzakelijkheid, dat zooveel plaatselijke groepen
mogelijk worden gevormd door personen, in eene zelfde stad wonende en tot het
Taalverbond behoorende; op de wenschelijkheid, dat deze groepen regelmatig
bijeenkomen en dat zij zich in betrekking stellen met het bestuur van elke afdeeling.
Het bijzonderste en nuttigste werk moet verricht worden in de afdeelingen en
voorbereid in dezer plaatselijke groepen.
Nog werd er getoond, hoe nuttig het is, dat door afdeelingen en plaatselijke groepen
propagande gemaakt en leden aangeworven worden voor het Taalverbond, niet enkel
in de gemeenten, waar het bestuur der afdeelingen zetelt en plaatselijke groepen zijn
ingericht, maar ook bij iederen beoefenaar van het vak, dat tot de werkzaamheid der
afdeeling behoort. Met Hollandsche letterkundigen, beoefenaars van taalkunde,
tooneel, geschiedenis, volkskunde, zouden betrekkingen dienen aangeknoopt te
worden om de gewenschte samenwerking met Noord-Nederland tot stand te brengen.
Er is beslist, dat eene algemeene vergadering van het Taalverbond en van al de
afdeelingen zal belegd worden te Gent, op den tweeden Paaschdag aanstaande. De
afdeelingen zullen hunne zittingen des morgens houden, de algemeene zitting zal
des namiddags plaatsgrijpen.
De besturen der afdeelingen worden verzocht, eene dagorde voor hunne zitting
op te maken en bij tijds aan den algemeenen secretaris te laten geworden; alsmede
de punten op te geven, die volgens hen op de algemeene vergadering dienen behandeld
te worden. Het Bureel van het Taalverbond zal de dagorde der Algemeene
Vergadering opmaken, zooveel mogelijk uit deze punten.
Nog werd er vastgesteld, dat in den loop van dit jaar het eerste jaarboek van het
Taalverbond zal verschijnen. Het zal bevatten: Eene opgave der leden met adres en
lijst hunner bijzonderste werken; de reglementen van het Taalverbond en zijne
afdeelingen; de verslagen der werkzaamheden en zittingen; bijdragen van taal- en
letterkundigen aard, van geschiedenis, volkskunde
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en kunstcritiek; toelichtingen van punten, behandeld in de afdeelingen. Met het
verzamelen der stof zal elke afdeeling voor haar deel zorgen. De verslagen zullen
dienen te loopen tot de Paaschzitting, met inbegrip dezer. De bijdragen van allen
aard zullen door de afdeelingen aan het Hoofdbestuur moeten verzonden worden
den 1 Juni aanstaande.
Aanvaard, geachte heer, onze vriendelijke groete.
De Secretaris,
FRANS VAN CUYCK.
De Voorzitter,
D. SLEECKX.

Taalverbond.
Toestand der maatschappij op den 2den April 1888, dag van de Algemeene
Vergadering te Gent.
Onze maatschappij telt heden niet minder dan 118 leden, die verdeeld zijn als volgt:
Andenne, 1 lid.
Antwerpen, 38 leden, benevens twee maatschappijen: de Nederlandsche
Studentenkring en de Vlaamsche Eikel.
Ath, 1 lid.
Brussel en voorsteden, 27 leden en éene maatschappij: de Distel.
Charleroi, 1.
Denderleeuw, 1.
Doornik, 1.
Gent, 10 en drie maatschappijen: De Taal is gansch het Volk, de Zetternamskring
en 't Zal wel gaan.
Hasselt, 1.
Hoei, 1.
Kortrijk, 1.
Lier, 2.
Lokeren, 1.
Luik, 2 en de maatschappij Kinkersgenootschap.
Mechelen, 6.
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Meenen, 1.
Nieuwpoort, 1.
Ninove: de maatschappij Studielust.
Roeselare, 1.
St. Niklaas, 1.
Duitschland, 1 lid, namelijk de heer Flemmich, te Frèiburg.
Nederland, 11.
Sedert de bestuurvergadering, gehouden te Antwerpen, den 19den Februari laatst, is
het Taalverbond samengesteld uit zeven Afdeelingen, namelijk van Fraaie Letteren,
Taalkunde, Geschiedenis, Volkskunde, Tooneel, Kunstcritiek en Onderwijs. Deze
laatste, waarvan de heer A.C. Van der Cruyssen op bovengemelde bestuurvergadering
met levendige toejuiching tot voorzitter werd gekozen, kwam tot stand, nadat overal
de noodzakelijkheid gevoeld en de wensch uitgedrukt was, om leeraars en
onderwijzers, die aan onze taal zulke gewichtige diensten kunnen bewijzen, in onze
maatschappij eenen werkkring open te stellen.
Het Taalverbond telt niet alleen, zijne jeugd in aanmerking genomen, een
buitengewoon groot aantal leden, doch het verheugt zich nog bovendien in eene
levendige werkzaamheid, door allen aan den dag gelegd, om het doel der jonge
stichting: de bloei onzer taal en letteren, de kennis van ons volk, alsmede zijne
hergeboorte, krachtdadig te helpen bevorderen. Te Antwerpen, Gent en Brussel zijn
plaatselijke groepen gevormd, die eene veelbelovende geestdrift aan den dag leggen
en van de toekomst heel wat goeds laten verhopen.
Ja, voor 't oogenblik kan er in onze jonge Vereeniging nog van niets anders spraak
zijn dan van beloften, doch deze zullen volbracht worden, daar blijft de goede geest,
die ons allen bezielt, borg voor.
Omstreeks den 1sten October aanstaande zal het jaarboek van het Taalverbond
verschijnen, hetgeen eene eerste rijpe vrucht van ons aller arbeid wezen, en een
schitterend getuigenis afleggen moet van de leefbaarheid onzer maatschappij.
Gij hebt allen, Mijne Heeren, den omzendbrief ontvangen van den heer De Geyter,
voorzitter van de Afdeeling Taalkunde. De leden dezer afdeeling hebben het zich
niet gemakkelijk gemaakt.
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Indien zij hunne taak, de schepping der verschillige vaktalen, al ware het slechts in
drie jaar voleinden, dan zullen zij niet alleen een werk hebben verricht, dat hun ter
eeuwige eere strekt, maar het Taalverbond zal aan de Vlaamsche zaak, neen, aan
heel onzen Nederlandschen stam eenen dienst hebben bewezen, grooter en gewichtiger
dan ooit eenige instelling van dien aard heeft gekunnen.
Er is nog een ander belangrijk werk, dat het Taalverbond moet tot stand brengen,
namelijk de Geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Hoe dikwijls werd ons niet reeds
daarnaar gevraagd door allen, die de ontwaking van onzen stam belangstellend
gadeslaan? Maar 't is een reuzenarbeid, waartoe ieder onzer het zijne moet bijdragen,
wil hij gelukken. En van waar zou de eerste stoot uitgaan, zooniet van het
Taalverbond? Laten wij dan allen met ijver en moed beginnen aan de oprichting van
dat monument, hetwelk nog van onze maatschappij zal doen spreken, lang nadat al
de leden het aantal onzer duurbare dooden met 119 zullen hebben vermeerderd.
Het verwondere U niet, Mijne Heeren, dat ik hier slechts gewaag van beloften.
Immers, het Taalverbond is nog jong. Wij moesten allen, gansch het land door
verspreid, tot elkander worden gebracht en met elkaar verbroederen. Wij moesten
de grondslagen leggen onzer nieuwe stichting en eenen band smeden, hecht genoeg
om ons bijeen te houden, doch zonder te knellen evenwel en de vrije bewegingen
der afzonderlijke krachten te belemmeren. Wij moesten ons toch vergewissen omtrent
het vereenigd kunnen van ons allen. Maar nu, dat wij gevoeld hebben, hoe sterk wij
te zamen zijn, welke macht wij vormen, thans is de tijd van aarzelen, van wikken en
wegen en plannen beramen voorbij, thans moeten wjj door daden toonen, dat wij
iets degelijks en duurzaams tot stand kunnen brengen.
Dan, het verblijdt ons, te mogen bestatigen, dat het Taalverbond toch al iets verricht
heeft, ik bedoel de schepping van een voor ons land nieuw wetenschappelijk vak:
de Folklore.
Ja, gij zult mij zeggen, dat die nieuwigheid veertig jaar oud is; dat de Duitscher
Wolff reeds in 1843 een folkloristisch tijdschrift uitgaf, en dat de heer Pol De Mont
vóor ettelijke jaren de kolom-
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men van Jong Vlaanderen openstelde voor bijdragen van volkskundigen aard. Men
gelieve echter te bedenken, dat beider pogingen mislukten of geenen blijvenden
indruk achterlieten. Het stond er mee geschapen ongeveer als met de ontdekking van
Amerika vóor Christoffel Colombus.
Maar ieder zal gereedelijk erkennen, dat het Taalverbond de Colombus is dier
andere nieuwe wereld, de Folklore, die eene milde bron oplevert van verstandelijk
genot en eene gansche omkeering zal teweegbrengen in de studie der geschiedenis,
tot hiertoe veel te weinig aan het volk en zijne beschaving gewijd.
Zoodus, men bewere niet, dat het Taalverbond nog niets heeft voorgebracht.
Evenwel moet het beste inderdaad nog komen, wat niet belet, dat wij van heden
af de toekomst met hoop en vertrouwen mogen te gemoet gaan, eendrachtig ‘vri ende
vro!’
De Algemeene Secretaris,
FRANS VAN CUYCK.
De Algemeene Voorzitter,
SLEECKX.
Op den tweeden Paaschdag hield onze maatschappij te Gent hare jaarlijksche
algemeene vergadering, welke door een zeventigtal leden werd bijgewoond. De
gemeenteraad had bereidwillig vier zalen van het stadhuis te hunner beschikking
gesteld. Ten half elf 's morgens, nadat de voorzitter, de heer Sleeckx, de aanwezigen
een hartelijk welkom toegesproken en de werkzaamheden geopend verklaard had,
verspreidden zich de leden ieder in zijne afdeeling, waar de zitting dadelijk aanvang
nam, want de dagorde was groot e n belangrijk en de tijd zeer beperkt.

Afdeeling Fraaie Letteren.
Bij afwezigheid van den heer G. ANTHEUNIS, nam de heer A.G. VAN DER CRUYSSEN
het voorzitterschap waar.
De heer BRANS, secretaris, behandelde de zaak van het Jaarboek van het
Taalverbond, en, antwoordend op de vraag: ‘Wat moet het bevatten?’, maakte hij
eene schets van den inhoud, welke zou
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bestaan uit: 1. Verordeningen, en 2. Verslagen, beide in beknopten vorm, van de
maatschappij en hare afdeelingen; 3. De programma's van werkzaamheden der
afdeelingen; 4. De bibliographie van de leden van het Taalverbond; 5. Bijdragen van
elke afdeeling.
Na eenige opmerkingen van de heeren Sleeckx, Ad. Hoste, Vuylsteke en Van
Cuyck, werd het voorstel van den heer Brans aangenomen. De vergadering was het
eens, dat het Jaarboek een fraai en degelijk werk moest zijn, belangwekkend en
boeiend.

Onderwijs.
Nadat de heeren Van der Cruyssen, Dr. Camil De Neve en J. Kesler wederzijds tot
voorzitter, ondervoorzitter en schrijver waren gekozen, ging men over tot de dagorde.
1. De heer KESLER sprak over de uitgave van een tijdschrift voor Onze Jongens.
Het mag terecht verwondering baren, dat zoo iets in ons land nog niet bestaat,
terwijl men er overal elders verscheidene aantreft. Er is misschien geen werk, dat
zooveel nut sticht als een leerzaam en onderhoudend blad voor de jeugd. Het schenkt
aan de schoolknapen en -meisjes een voortgezet onderwijs in allerlei kundigheden,
het spreekt tot hunne verbeelding en wekt hunne scheppende fantazie op. En terzelfder
tijd dat het zulke gewichtige diensten aan de kinderen bewijst, strekt het ten bate van
die ouders, aan wier opvoeding en onderricht de laatste hand niet werd gelegd, ja,
van alle volwassenen, geletterden en anderen, wier geheugen het in menig geval ter
hulp komt.
Een tijdschrift voor de jeugd zou in vaderlandschen zin moeten opgesteld wezen.
Het moet liefde kweeken voor Zuid- en Noord-Nederland, zijne taal en volk, zijne
geschiedenis en instellingen, zeden, gebruiken, wetenschap en kunst. De inhoud zou
dus samengesteld zijn uit bijdragen van allen aard, ook zuiver letterkundige; elk vak
zou op tijd en stond zijne beurt krijgen.
Deze fraaie voordracht van den geachten redenaar werd door de vergadering
levendig toegejuicht.
2. Nu trad de heer MAC LEOD op met het volgende onderwerp: ‘Welke zijn de
beste middelen, die aangewend moeten worden, om de Noord-Nederlandsche boeken
van natuurwetenschappen te verspreiden in België?
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De literarische werken beginnen meer en meer bekend te worden, doch de
wetenschappelijke treft men, zelfs bij lieden van 't vak, nog maar zelden aan. Jammer
genoeg. Immers, de Fransche boeken over wetenschap, welke men in België, zoo
niet uitsluitend, dan toch meest gebruikt, zijn gewoonlijk niet op de hoogte, tengevolge
van de onbekendheid der Franschen met vreemde talen. Daarentegen bestudeeren
de Hollanders al de uitgaven, op dat gebied in den vreemde verschenen, wat voor
gevolg heeft, dat zij gelijken tred houden met de vordering der wetenschap heel de
wereld door. Voeg daarbij eene behandeling der leerstof overeenkomstig onzen eigen
aard, benevens het voordeel onzer taal, welke door zichzelve alle begrippen en
eigenschappen weet uit te drukken, en men is overtuigd van de wenschelijkheid om
de Nederlandsche werken van natuurwetenschap in Vlaamsch-België te verspreiden.
Het Taalverbond zou eene lijst zulk er boeken kunnen uitgeven en die zenden aan
het Staatsbestuur, de gemeentebesturen, de schoolopzieners, kortom, aan al degenen,
die in het onderwijs gezag uitoefenen.
De voorzitter. de heer VAN DER CRUYSSEN, bedankte den geleerden en begaafden
spreker. Zijn voorstel zou het eerst op de dagorde van de afdeeling Onderwijs worden
gebracht, en hij twijfelde niet, of het algemeen bestuur van het Taalverbond zoude
zijn voorstel gaarne uitvoeren.

Volkskunde.
De heer K. De Bom, secretaris der Antwerpsche groep, neemt de taak waar van den
heer Aug. Gittée, secretaris, die afwezig is.
Het reglement der afdeeling, opgemaakt door den heer Gittée, wordt door Pol De
Mont, voorzitter, gelezen, en daarna door de aanwezige leden mits enkele kleine
wijzigingen goedgekeurd en aangenomen. Vervolgens wordt er overgegaan tot de
dagorde.
1. De heer DE MONT wijst op de groote bruikbaarheid van de schatten der
volkskunde in de Froebel- en de lagere scholen. Sprookjes, vertelsels, liedjes, rijmpjes,
raadsels enz., zijn altemaal zooveel onverbasterde uitingen van den Nederlandschen
volksgeest, en door ze in ons onderwijs te pas te brengen, zou het
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meer en meer nationaal worden. De folklore doet de opvoeders van beide geslachten
krachtige en voortreffelijke middelen aan de hand ter ontwikkeling van hart en geest
hunner kweekelingen(1).
Nadat verder over deze belangrijke zaak door de heeren Paul Fredericq, de Bom,
Is. Albert, Mulder en Van de Venne nog een en ander was in het midden gebracht,
besloot de vergadering, op voorstel van haren voorzitter, het Algemeen Bestuur van
het Taalverbond te verzoeken, een vertoog te zenden naar den Minister van onderwijs,
ten einde hem dat gewichtig vraagpunt in overweging te geven.
2. De heer DE MONT wijst op het feit, dat de vertelsels, rijmpjes, enz., in
Noord-Nederland dezelfde zijn als bij ons. Het ware dus zeer wenschelijk, dat ook
ginds gezameld werde, om te kunnen vergelijken. Daarom moeten er betrekkingen
aangeknoopt worden met Noord-Nederlandsche folkloristen, bij wie men tevens
belangstelling zou opwekken voor het Taalverbond in het algemeen.
De heer Paul Fredericq verzekert, dat bij onze Noorderbroeders de belangstelling
voor de uitingen van den nationalen volksgeest dagelijks aangroeit. Onlangs werd
er eene maatschappij voor folklore gesticht, waarmede het bestuur onzer afdeeling
zich in betrekking zou dienen te stellen, ten einde alzoo bij te dragen om aan onze
bemoeiingen een algemeen Nederlandsch karakter te geven.
Nog werd de wensch uitgedrukt, in dag- en weekbladen propaganda te maken voor
de wetenschap der volkskunde.
3. De heer DE BOM behandelt het volgende punt: Wat er dient in het oog gehouden
te worden bij het verzamelen van volksoverleveringen. Spreker geeft eenige wenken
betreffende het stellen van sprookjes en roept bijzonder de aandacht der verzamelaars
op eene trouwe, onvervalschte opteekening. Platheid moet zeker vermeden worden,
doch men moet ze ook niet willen schaven en opsmukken, want dan schieten zij er
hunne kleur en frischheid bij in. Dan is 't kunst, en geene natuur meer.
Eene woordenwisseling ontstaat, over het stellen in dialect, tus-

(1) Zie nader over dit punt het tijdschrift Volkskunde, 1ste jaargang, bl. 1.
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schen de heeren Paul Fredericq, De Mont en De Bom, tot dat zij het eindelijk eens
worden, dat men met goed gevolg gebruik zal maken van typische gewestelijke
woorden en uitdrukkingen, maar voor het vertelsel in zijn geheel de algemeene taal
moet bezigen.
4. De heer Is. Teirlinck, ondervoorzitter der afdeeling, leest het eerste gedeelte
eener belangrijke studie over onze oude kruidkundigen in folkloritisch opzicht, waarin
hij zeer wetenswaardige bijzonderheden meedeelt over plantenbijgeloof en populaire
geneeskunst bij onze voorouders.
Ten laatste legt de heer Van Langendonck eene proeve van folkloristische
bibliographie neder op het bureel.
De voorzitter, M. De Mont, bedankt hem en maakt bekend, dat reeds sedert ettelijke
weken hij eenen Gentschen uitgever eene uitvoerige ‘Stelselmatige Lijst’ - het werk
van hem en den heer De Bom - ter perse ligt. De lijst van den heer Van Langendonck
zal met vrucht daarmee kunnen vergeleken worden.

Taalkunde.
In de afdeeling Taalkunde werd door den voorzitter, den heer JULIUS DE GEYTER,
het plan der eerste en voornaamste werkzaamheden uiteengezet. Voor elk vak van
wetenschap, kunst en menschelijke bedrijvigheid zou eene volledige, duidelijke en
gepaste vaktaal dienen bijeengebracht te worden. In sommige der vakken zou die
taal in gedrukte bronnen geheel of grootendeels te vinden zijn; voor andere zou zij
dienen geschapen of volledigd te worden. Door de vergadering worden bevoegde
mannen in Noord- en Zuid-Nederland benoemd, die voor de inrichting eener
onderafdeeling voor elk vak afzonderlijk zullen te zorgen hebben. Deze zullen zich
vakgenooten toevoegen, en met hen eene woordenlijst opstellen, die aan het bestuur
der afdeeling zal ingezonden en door de zorgen van het Hoofdbestuur zal gedrukt
worden.
Door den heer Teirlinck wordt eene bijdrage geleverd over de namen der insecten.

Tooneel.
In de afdeeling Tooneelkunde wordt door den voorzitter, den heer EM. ROSSEELS,
kennis gegeven van een ontwerp van Regle-
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ment der afdeeling. Dit wordt besproken en aangenomen. Namens het bestuur der
afdeeling wordt voorgesteld, ten eerste: een Repertorium te laten verschijnen van al
de tooneelstukken, in Nederland sedert 1830 gedrukt; ten tweede: te vragen, dat door
de besturen der drie grootste Vlaamsche steden beurtelings elk jaar een prijskamp
voor het leveren van tooneelstukken worde uitgeschreven. Deze beide punten worden
zeer uitvoerig besproken en ten slotte aangenomen.

Kunstcritiek.
In de afdeeling Kunstcritiek wordt de zitting geopend door eene redevoering van den
heer voorzitter Willem Rogghé, die wijst op de veelvuldige punten, welke in deze
afdeeling dienen behandeld te worden. Door den heer Coremans wordt voorgesteld
een tijdschrift voor kunstcritiek uit te geven. Dit voorstel wordt niet aangenomen.
De vergadering vindt, dat niet het getal der tijdschriften dient vermeerderd, maar
hun gehalte verbeterd te worden. Door den heer Max Rooses wordt voorgesteld om
in aansluiting met de afdeeling Taalkunde een vakwoordenboek voor kunst bijeen
te brengen. Dit wordt goedgekeurd. Ook wordt er gewezen op de wenschelijkheid,
dat beoefenaars der verschillende kunsten tot leden van het Taalverbond worden
aangenomen.
Ten éen uur gebruikten de leden gezamentlijk het noenmaal in het Hôtel Bouard,
waar eene opgewektheid en broederlijkheid heerschten, die ons Vlaamsch hart
goeddeden. Er werden geene gezondheden ingesteld, maar zonder toasten zou het
gezellig maal toch niet afloopen De heer SLEECKX, die de tafel voorzat, dronk op
den groei en bloei der maatschappij, waarop de heer ROOSES het woord nam om de
vergadering op het hart te drukken, dat de voorspoed van het Taalverbond afhangt
van den ijver en werklust zijner leden. De vereeniging heeft reeds den verheugenden
uitslag opgeleverd, ouderen en jongeren, die elkander weinig ontmoetten, bijeen te
brengen. Dat die eendrachtige samenwerking dure en versterke, en dat de jongeren
de hier aanwezige veteranen en aartsvaders der Vlaamsche beweging heil en gezond-
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heid toewenschen! De namen van SLEECKX, ROSSEELS, VAN BEERS, ROGGHÉ,
PEETERS werden daarop lang en luide toegejuicht. De heer VAN BEERS hield dan
eene warme, bezielde toespraak, waarin hij de hoop uitdrukte, dat de jonkheid zou
verwezenlijken al het schoone, dat de ouderen voor land, taal en volk gedroomd
hadden. De heer POL DE MONT, alhoewel lijdend aan stemverdooving, sprong
niettemin recht als de tolk der jongeren, ten einde den oproep des vorigen sprekers,
waarin wel een toontje van twijfe en weemoed had geklonken, geruststellend te
beantwoorden. DE MONT verzekerde, dat de jongeren hetzelfde doel nastreven als
hunne geestelijke vaderen, al zijn hunne middelen niet immer dezelfde. Vervolgens
stelde de heer PAUL FREDERICQ eenen dronk in op de Vlaamsche vrouwen, die de
tafel met hare tegenwoordigheid vereerden. Die toast werd door mevrouw
CORTEBEECK flink beantwoord. Geestig stak zij den draak met de
pseudo-Flaminganten, die onder de vrienden, in de herberg, breed opgeven van hunne
vlaamschgezindheid, maar bij hunne tehuiskomst den flamingantenfrak aan den
kapstok hangen en met vrouw en kinderen Fransch spreken.
Eenige andere heeren namen nog beurtelings het woord, doch intusschen was het
tijd geworden voor de

Algemeene Vergadering, welke om 3 ure aanving.
De heer de Mont, gewezen schrijver van het Taalverbond, las het verslag der laatste
algemeene vergadering te Brussel, hetwelk zonder aanmerkingen werd goedgekeurd.
De heer Frans Van Cuyck, de Mont's opvolger als secretaris, bracht zijn verslag
uit over den toestand van het Taalverbond. Daaruit blijkt, dat de maatschappij 119
leden telt, waarvan 11 in Noord-Nederland en 1 in Duitschland. Verkregen uitslagen
waren natuurlijk nog niet op te teekenen, maar onbetwistbaar is 't aan haar dank te
weten, dat de wetenschap der Volkskunde of Folklore in Vlaamsch-België ingeburgerd
is.
De penningmeester, M. Blockhuys, maakte de vergadering
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bekend, dat er, na aftrok der uitgaven van allen aard, nog ongeveer 700 frank in kas
bleef.
Vervolgens bracht elke afdeeling, bij monde van haren voorzitter, beurtelings
verslag uit over hetgeen er 's morgens in haar midden was verhandeld.
Het voorstel der Tooneelafdeeling om op kosten van het Taalverbond een
repertorium te laten verschijnen van al de tooneelstukken, in Nederland sedert 1830
gedrukt, gaf aanleiding tot eene belangwekkende bespreking, waaraan de heeren
ROOSES, VAN BEERS, SLEECKX en DE MONT deelnamen. De heer VAN BEERS pleitte
voor eene lijst van speelbare stukken, terwijl de andere sprekers de moeilijkheid
deden uitschijnen van het oefenen van critiek. Ten slotte werd het oorspronkelijk
voorstel aangenomen, zoowel als dat, betrekkelijk het uitschrijven van prijskampen
voor tooneelstukken.
De vraag, of het Taalverbond aan den Minister zou schrijven om de Folklore in
te voeren op de kindertuinen en lagere scholen, vindt bij den heer Blockhuys geene
ondersteuning. Hij is van meening, dat het zingen van volksdeuntjes en het verhalen
van sprookjes in de kindertuinen strijdig is met het stelsel van Froebel, terwijl andere
aanwezigen zijn gevoelen geenszins bijstemmen. Op verzoek van den heer SLEECKX,
neemt eindelijk de heer VAN DER CRUYSSEN het woord en stelt voor, eerst eene
verzameling verhalen, sprookjes, liederen, enz., samen te stellen voor kindertuinen
en lagere scholen, en daarna den heer Minister het vertoogschrift te zenden. Na
aanneming van dit voorstel bepaalde de vergadering nog, dat de zaak zou onderzocht
worden door de afdeelingen Onderwijs en Volkskunde beide.
De heer GUSTAAF D'HONDT wordt aangeduid om, namens het Taalverbond, op
de algemeene vergadering van het Willems-Fonds, den 15n aprll te Antwerpen, de
belangen der Antwerpsche muziekschool te komen bespreken.
Op voorstel van den heer Fredericq wordt er eene geldelijke bijdrage gestemd
voor de uitgave van het Taalkundig Woordenboek van den heer De Vries, alsook
eene voor de Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
Vervolgens ontwikkelt de heer Fredericq zijn plan omtrent het
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verzamelen der bouwstoffen voor eene volledige geschiedenis der Vlaamsche
Beweging: Het werk zou verdeeld moeten worden. Men hoeft met het bijeenbrengen
der archieven te beginnen, die men chronologisch zou rangschikken. Al de
tijdschriften en bladen moeten onderzocht, benevens de verslagen der Kamerzittingen
en die van het Willems- en Davidsfonds. En hetgeen in dat alles niet zou te vinden
zijn, zou worden aangevuld door de gedenkschriften der ouderen. Spreker zou iemand
willen aangesteld zien om de werkzaamheden te besturen, en belooft, op verzoek
van den heer Rooses, eenen omzendbrief te zullen opmaken. welke zal gezonden
worden naar al de leden, ten einde deze aan te sporen, het hunne bij te dragen tot het
gelukken van den reuzenarbeid.
Hierna werd het uitgeven van het Jaarboek besproken. De heer Rooses deelde de
vergadering mee, dat hij daarover met eenen uitgever in onderhandeling was getreden.
Deze zou het werk op zijne kosten uitgeven en verspreiden, terwijl het Taalverbond
hem zooveel exemplaren zou betalen als de maatschappij leden telt. De heer Rooses
verzoekt de vergadering, het Algemeen Bestuur te gelasten met alwat de stoffelijke
belangen van dit Jaarboek betreft, en nadat de heeren Vuylsteke en Brans den wensch
hadden uitgedrukt, dat het Bestuur de zaak nog eens rijpelijk zou overwegen, werd
dit voorstel aangenomen.
Eveneens een ander van den heer Rooses, strekkende tot de uitbreiding van het
Algemeen Bestuur van het Taalverbond. Dien ten gevolge is dit thans samengesteld
uit twee vertegenwoordigers van elke afdeeling, benevens uit de heeren Jan Van
Beers, Julius Vuylsteke en Jan ten Brink.
Op voorstel van den heer Fredericq worden de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
en penningmeester bij toejuiching herkozen.
Ten slotte bepaalt de vergadering, dat de eerstvolgende algemeene samenkomst
zal plaatsgrijpen te Antwerpen, op den 2den Paaschdag 1889.
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II. Van de afdeelingen. Afdeeling Fraaie Letteren.
Verslag der werkzaamheden.
Tijdens de algemeene vergadering van het Taalverbond, gehouden op den 6n
November 1887 ten stadhuize te Brussel, werden de verschillige afdeelingen ingericht
of liever van een regelmatig bestuur voorzien, dat zich met die inrichting bezighouden
en verder de werkzaamheden besturen zou.
Het bestuur onzer afdeeling werd als volgt samengesteld:
Voorzitter,

de heer G. Antheunis.

Ondervoorzitter,

de heer R. Stijns.

Schrijver,

de heer J.-M. Brans.

Op den 21n derzelfde maand riep bovengenoemde schrijver de leden van het
Taalverbond, te Brussel wonende, bijeen in vergadering, om een begin van
werkzaamheden daar te stellen.
Negentien leden beantwoordden den oproep. Het verslag dezer zitting is bij het
huidige gevoegd en luidt als volgt:

Taalverbond. Fraaie letteren.
Verslag der bijzondere vergadering van de Brusselsche leden, op Zondag
27 November j.l.
De zitting wordt geopend ten 11 ure 15 door M.R. Stijns, ondervoorzitter, die de
leden dankzegt omdat ze zoo talrijk opgekomen zijn. Daarna leest de schrijver een
brief van M. Antheunis,
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voorzitter, waarin deze den wensch uitdrukt, het voorzittersambt te zien overdragen
op M. Stijns. Deze stelt voor, den wensch van M. Antheunis niet in te willigen en
vraagt voor het bestuur zending, om persoonlijk bij M. Antheunis op het aanvaarden
van de hem opgedragen bediening aan te dringen. Algemeene instemming. Verder
deelt de schrijver mede, dat M. Hendrik Peeters, ingevolge zijn schrijven, geen deel
van onze afdeeling maakt, en dat M.H. De Quéker zich doet verontschuldigen.
Daarna wordt overgegaan tot het bespreken van 't ontwerp van bijzondere
verordening, opgemaakt door den schrijver. Meestal de leden nemen deel aan deze
bespreking, welke tot het voorstel leidt, zooals het aan de leden in druk gezonden
werd.
Tijdens het bespreken der art. betrekkelijk de letterkundige uitgaven onzer
afdeeling, drukte M.E. Deneve er op, zooals u overigens bekend is MM., hoe
hoogstnoodig het is, dat onze Vlaamsche letterkundigen gaan zorgen voor prijsboeken;
ook werd het bestuur gelast met het bekendmaken van den wensch des sprekers aan
de leden der afdeeling. Het dubbel aanbod van M. Havermans, te dier gelegenheid
voorgedragen, is u mede bekend uit onzen omzendbrief en hoeft dus hier niet meer
herhaald.
Het bestuur onzer afdeeling ontving gedurende de bespreking dier voorstellen
menig praktischen wenk ter uitvoering, mits bekrachtiging der huidige algemeene
vergadering.
De wenschen van M. Desmet, door de gansche vergadering bijgetreden, zijn u
mede uit onzen omzendbrief bekend. Ze werden door al de aanwezige leden zeer
practisch en doeltreffend genoemd.
De dagorde uitgeput zijnde, besloot de H. Voorzitter met een hartelijk woord tot
allen, en den wensch, onze eerste algemeene vergadering voortreffelijk te zien
gelukken.
De Schrijver,
J.-M. BRANS.
Ingevolge bovenstaande besluiten zond het bestuur den volgenden omzendbrief aan
al de leden der afdeeling, alsmede aan de Vlaamsche bladen:
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GEACHT MEDELID,
De Brusselsche leden onzer afdeeling hielden op Zondag 27 November ll., eene
vergadering, ten einde voorloopig onze werkzaamheden in te richten.
Het volgend ontwerp van bijzondere verordening werd in die vergadering
opgemaakt:
Art I - De afdeeling zal zooveel mogelijk ieder jaar eenen of meer bundels uitgeven,
bevattende schriften van een of meer harer leden (art. VI der algemeene verordening).
Art. II. - Het bestuur zal jaarlijks in den loop der maand Augustus eenen oproep
tot al de leden der afdeeling richten, om hun te verzoeken stukken voor de uitgave
in te zenden.
Art. III. - De leden, die verlangen hunne bijdragen in aanmerking te zien nemen,
zullen die uiterlijk vóor 1 Mei van elk jaar aan den Schrijver doen geworden.
Art. IV. - Deze werken worden vóór 1 September naast-volgende door eene
Commissie van vijf leden onderzocht.
Art. V. - De werken ter uitgave gekozen, worden, met het verslag der Commissie,
aan het algemeen Bestuur overgemaakt, om aan dezes goedkeuring onderworpen te
worden, (art. IX, algemeene verordening).
Art. VI. - Het Bestuur der afdeeling en de Commissie van onderzoek (art. IV),
worden jaarlijks in algemeene vergadering der maand December gekozen.
Art. VII. - Het Bestuur bestaat uit eenen Voorzitter, eenen Onder-Voorzitter, en
eenen of meer Schrijvers. De uittredende leden zijn herkiesbaar.
Art. VIII. - Het Bestuur voert de besluiten der afdeeling uit, houdt briefwisseling
met het algemeen Bestuur en de leden en roept de algemeene en bijzondere
vergaderingen bijeen.
Art. IX. - Alle officiëele stukken, van de afdeeling uitgaande, worden door
Voorzitter en Schrijver geteekend.
Art. X. - Op schriftelijk voorstel van tien leden zal het Bestuur gehouden zijn,
binnen de maand eene algemeene vergadering te beleggen.
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De vergadering besluit, dat bovenstaand ontwerp gedrukt en aan al de leden zal
gezonden worden met verzoek, schriftelijk hunne voorstellen van wijziging, enz.,
aan den Schrijver te doen geworden.
Mede werd aangenomen en besloten, onze werkzaamheden onmiddellijk aan te
vangen, en in de eerste plaats te zorgen voor het uitgeven van minstens één boek
gedurende het dienstjaar 1887-88.
Ook kwam het ter sprake, hoe zeldzaam goede prijsboeken voor de scholen in
onze taal zijn. Te dezer gelegenheid drukte M.E. Deneve den wensch uit, - beaamd
door de gansche vergadering, - de heeren leden der afdeeling te zien samenwerken
voor het bewerken van degelijke prijsboeken.
Het bestuur werd verzocht, dezen wensch aan al de leden der afdeeling bekend te
maken en zich verder met de afdeeling Taalkunde - onderafdeeling-Onderwijs, te
verstaan. Wij hopen dus dat de leden het bovenstaande in ernstige overweging zullen
nemen en ons zoohaast mogelijk daartoe geschikte stof ter uitgave zullen zenden.
Mr Havermans, uitgever, lid onzer afdeeling, stelt zich bereidwillig ten dienste
der afdeeling en der leden, voor wat dergelijke uitgaven betreft. Hij geeft mede in
overweging of we niet goed zouden doen, buiten onze litterarische uitgaven eenen
degelijken almanak van het Taalverbond te bewerken. Hij zou de lasten der uitgave
op zich nemen en de zuivere opbrengst der onderneming in onze kas storten, om ten
bate onzer afdeeling benuttigd te worden.
De vergadering bedankte Mr Havermans met handgeklap voor zijn tweevoudig
aanbod en belastte het Bestuur de zaak ernstig in te studeeren, alsmede middelen ter
uitvoering te beramen.
Mr Alfr. De Smet drukte daarna de volgende wenschen uit:
I. Het Bestuur zal de leden der afdeeling verzoeken, de volledige lijst hunner
werken op te maken en die zoo spoedig mogelijk aan den Schrijver te doen geworden.
II. Het Bestuur zal zonder uitstel eene algemeene lijst dezer werken opmaken,
doen drukken en aan al de leden van het Taalverbond zenden.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

XXXV
III. Telkens een lid onzer afdeeling een werk uitgeeft, zal het Bestuur eenen
omzendbrief van aanbeveling aan de leden van het Taalverbond doen geworden.
***

Ingevolge het bovenstaande noodigen wij U vriendelijk en tevens dringend uit, de
algemeene vergadering onzer afdeeling te willen bijwonen op Zondag, 18 dezer, ten
12 ure stipt, in het lokaal de Oude Beurs, Groote Markt, 19 (kant der Heuvelstraat).
DAGORDE.

I. Bespreking en stemming der bijzondere verordening.
II. Kiezing van eene Commissie van uitgaven (art. IV en VI ontwerp).
III. Werkzaamheden gedurende het winterseizoen: plaatselijke vergaderingen, enz.
IV. Voorstellen en mededeelingen.
Het Bestuur hoopt ten spoedigste al de voorstellen van wijziging of vollediging der
verordening te ontvangen; alsmede de opgave der vragen, welke de leden verlangen,
ter sprake te brengen. Ook dringen wij ten zeerste aan op het gewicht der wenschen,
in bovenstaand beknopt verslag vervat; vooral op het spoedig inzenden van opstellen
voor onze eerste uitgave.
Om de zekerheid en den spoed der briefwisseling te bevorderen, zou elk lid goed
doen, aan den Schrijver zijn juist adres te zenden.
Op uwe gewaardeerde aanwezigheid rekenende, bieden wij u onzen Vlaamschen
broedergroet.
HET BESTUUR:
De Schrijver,
J.M. BRANS.
De Voorzitter,
G. ANTHEUNIS.
De Ondervoorzitter,
R. STIJNS.
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De algemeene vergadering der afdeeling was alleszins belangrijk, daarom achten wij
het doelmatig er een volledig verslag van te geven.
De zitting werd rond twaalf ure geopend onder leiding van den heer Antheunis,
voorzitter.
Waren aanwezig: de heeren H. Sleeckx, algemeene voorzitter van het Taalverbond;
Max Rooses, ondervoorzitter; de dames Mejuffer Betsy Perk en Mw Cortebeeck, de
leden P. De Mont, Teirlinck, Janmoulle, T'sjoen, L. Buyst, afgevaardigde van De
Distel, Mulder, afgevaardigde van 't Zal wel Gaan, Van Langendonck, Coremans
Edw., K. Versnaeyen, Kesler en J.M. Brans, schrijver; later trad de H. Stijns,
ondervoorzitter, binnen en nam het voorzitterschap waar, in vervanging van M.
Antheunis.
Na lezing van het verslag der zitting van 27 November zou men overgaan tot het
ste
1 punt der dagorde. Als inleiding der bespreking ontwikkelde de heer Rooses het
gezamenlijk programma van het Taalverbond. Hij doet uitschijnen hoe hoogst
noodzakelijk het is, de letterkundige krachten, over 't gansche Vlaamsche land
verspreid, tot eene machtige vereeniging te verbinden, opdat er wezenlijk onderlinge
verbroedering en rugsteuning tot stand kome Hij herinnerde, hoe moeilijk het voor
jonge schrijvers is, hunne gewrochten aan den man te brengen en verklaarde, dat het
Taalverbond op dat gebied een wezenlijken plicht te vervullen had.
Deze beschouwingen werden door alle aanwezigen beaamd.
Het ontwerp van verordening, door de Brusselsche leden opgemaakt, werd slechts
in geringe mate gewijzigd, en werd vastgesteld zooals ze aan al de leden van het
Taalverbond medegedeeld werd bij omzendbrief van einde December 1887, en
waarvan een afdruk hierbijgevoegd is.
Op voorstel des heeren Sleeckx werd het 2e punt der dagorde, namelijk: Kiezing
eener Commissie van 5 leden voor 't onderzoeken der ingezonden bijdragen voor 't
jaarboek (art. III, IV en V der verordening) tot het einde der zitting verschoven en
men ging over tot het 3de punt: ‘Werkzaamheden gedurende het winterseizoen;
plaatselijke vergaderingen, enz.’
M. Pol De Mont drukte den wensch uit, het Taalverbond nog gedurende het loopend
dienstjaar een flink jaarboek te zien
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uitgeven. Dit werk zou, vooral dit jaar, in alle opzichten degelijk moeten wezen;
daarbij zou het tevens als oorkonde van de wording onzer maatschappij moeten
dienen en dus al het wetenswaardige dienaangaande moeten bevatten. Bovendien
zou het eens en vooral een Codex voor de leden moeten wezen, en diensvolgens, de
verordeningen, besluiten, enz. van het algemeen bestuur en de afdeelingen bevatten.
Misschien ware het goed, zegde hij, de verslagen van 't loopende jaar in extenso over
te drukken.
De lijst der werken van onze leden scheen hem mede doelmatig ter opname,
aangezien vele leden onzer vereeniging niet eens de uitgaven hunner medeleden,
vooral der jongeren onder hen, kennen.
Iedereen was het met spreker eens, waarna de heer Sleeckx zijne meening omtrent
het letterkundig gedeelte van 't ontworpen boek uiteenzette. Volgens spreker moet
de plaats over 't algemeen afgestaan worden aan de jongeren, aangezien de
letterkundigen van naam gemakkelijk eenen uitgever vinden; voor een eerste jaarboek
ware het echter niet slecht dat zooveel mogelijk elke schrijver een stukje leverde,
zijnde alsdan onze intrede in de wereld vergezeld van een staal der onderscheiden
talenten en bekwaamheden, die onze maatschappij in haren schoot bevat.
De heer Rooses voorziet, onder de gestelde gegevens, een zeer lijvig boekdeel, en
drukt den wensch uit, de bijdragen niet te omvangrijk te zien worden; hij herinnert,
dat velen het oog op 't Taalverbond hebben gericht en hoopt, dat niet rijp en groen
zal opgenomen worden. De heer Voorzitter doet hem opmerken, dat om zulks te
voorkomen, eene Commissie van 5 leden zal benoemd worden, en dat nadien het
hoofdbestuur nog altijd het recht heeft, de voorstellen dier Commissie te verwerpen.
Deze opheldering voldoet spreker geheel; zijne opmerking gold, zegde hij, enkel de
stoffelijke en zedelijke belangen der vereeniging.
Dit punt afgehandeld zijnde, kwamen de ‘Voorstellen en mededeelingen’ aan de
dagorde.
Het volgend voorstel, uitgaande van de heeren Kesler en T'sjoen, en Mw Cortebeek,
kwam eerst aan de beurt:
‘Het is wenschelijk dat in het Taalverbond eene afdeeling
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onderwijs tot stand kome. Ofschoon de aanwezigen zich geenszins de rechten eener
algemeene vergadering wilden aanmatigen, meenden de leden van 't Algemeen
bestuur, dat de bespreking van bedoeld voorstel geene zwarigheid kon opleveren en
gevoeglijk voortgezet mocht worden.
Het voorstel werd dan ook spoedig in princiep aangenomen na eene alleszins
weldoordachte inleiding des heeren Kesler, die voorloopig machtiging ontving om
de inrichting te bewerkstelligen.
Na grondige bespreking werd bepaald, dat in de eerste plaats zou gezorgd worden
voor het opmaken eener lijst van Nederlandsche werken, geschikt om als prijsboeken
gegeven te worden in onze gestichten van lager en middelbaar onderwijs, welke lijst
dan door het Taalverbond aan 't hooger bestuur zou aanbevolen worden.
Mejuffer Betsy Perk en Mev. Cortebeek gaven aangaande die werken eene reeks
wenken en de laatste wees er op, dat men de werken, geschikt voor meisjes, vooral
niet diende te vergeten.
In de tweede plaats kwam in aanmerking, het opmaken eener lijst van
Nederlandsche vakwerken, en ten slotte drukte de heer Kesler de hoop uit, eenmaal
een tijdschrift voor onze Schooljeugd te zien tot stand komen, zooals die in de meeste
andere landen bestaan.
Verder gaf de schrijver in overweging of 't niet nuttig ware, dat elke afdeeling
eene reeks vragen en voorstellen ter studie opmaakte en aan al de leden zond, zulks
met het doel eene nagenoeg regelmatige richting aan de studie en de werkzaamheden
der afzonderlijke leden te geven.
Het voorstel werd goedgekeurd en 't bestuur belast met het vervaardigen van de
beoogde lijst, welke al den leden geworden is als bijvoegsel bij onzen omzendbrief
van einde December jl.
Tot nog toe spraken we niet van een klein voorval, dat overigens onmiddellijk tot
voldoende oplossing kwam.
De heer A. La Gravière had zich verontschuldigd, de zitting niet te kunnen
bijwonen, en vroeg te dier gelegenheid of een art., verschenen in Flandria en waarin
het Taalverbond werd voorgesteld als gericht tegen de Koninklijke Vlaamsche
Academie, waarheid was.
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De heer Rooses verwees naar de verklaringen door de inrichters op de algemeene
vergadering in Juni te Antwerpen gehouden; daarna werd de schrijver der afdeeling
Fraaie Letteren gemachtigd aan M. La Gravière de noodige opheldering te geven en
't incident gesloten.
Ten slotte werd overgegaan tot de Kiezing van eene Commissie van onderzoek
der bijdragen voor het jaarboek.
De volgende heeren werden tot lid aangewezen: Sleeckx, Teirlinck, P De Mont,
Van Langendonck en J.M. Brans.
De zitting werd, na eene hartelijke toespraak van den ondervoorzitter, M. Stijns,
rond half drie geheven.
Na deze zitting maakte het bestuur der afdeeling de lijst van vragen en voorstellen
op, die aan al de leden van Noord en Zuid gezonden werd en als bijvoegsel tot dees
verslag behoort.

Ontwikkeling der groepen.
Op 22 Januari jl. hielden de Brusselsche leden nogmaals eene algemeene vergadering,
met het doel, verschillige plaatselijke groepen - Taalkunde, Onderwijs, Tooneelkunde,
Kunstcritiek en Folklore - in te richten en van regelmatige besturen te voorzien.
Het verslag dier vergadering werd opgemaakt door den heer Kesler, schrijver der
afdeeling onderwijs, en luidt als volgt:
Zondag morgen den 22en Januari 1888 ten half elf vergaderden de Brusselsche
leden van het Taalverbond in het lokaal der Distel.
Waren aanwezig de heeren Sleeckx, algemeen voorzitter, Brans, T'sjoen, Deneve,
Jammoulle, De Queker en Kesler. De eerste zit voor, laatstgenoemde hield de pen.
Aan de orde was:
Inrichting van plaatselijke groepen.
Alvorens daartoe over te gaan wordt op voorstel van den heer Kesler besloten, de
plaatselijke afdeeling Brussel in te richten en wel op de volgende grondslagen:
Art. 1. Alle leden van het Taalverbond, te Brussel en omstreken woonachtig,
vormen de plaatselijke groep Brussel.
Art. 2. De bestuurleden der verschillende plaatselijke groepen
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vormen het plaatselijk bestuur. Zij kiezen uit hun midden een uitvoerend komiteit
van 3 leden: voorzitter, ondervoorzitter en schrijver.
Art. 3. Het uitvoerend komiteit in overleg met de besturen der plaatselijke groepen
belegt de algemeene vergaderingen der afdeeling.
Art. 4. De schrijver houdt briefwisseling met andere plaatselijke afdeelingen.
Art. 5. De jaarvergadering heeft plaats in Januari.
Op deze vergadering wordt het uitvoerend komiteit gekozen. Het aftredend bestuur
brengt verslag uit over de werkzaamheden van het afgeloopen zittingjaar.
Men gaat over tot de kiezing van het uitvoerend komiteit der plaatselijke groep.
De algemeene wensch wijst daartoe aan de heeren Sleeckx, Brans en Teirlinck
respectievelijk als voorzitter, schrijver en ondervoorzitter. De beide eersten, ter
vergadering aanwezig, laten zich de benoeming welgevallen. De heer Sleeckx alleen
onder voorbehoud, dat men zijne aanneming als eene voorloopige zal beschouwen.
De nieuwgekozen schrijver zal den heer Teirlinck kennis geven van de op hem
gevallen keuze.
Men gaat nu over tot de inrichting der volgende plaatselijke groepen, tot welker
stichting men eenparig besluit:
Eene groep Onderwijs.
Eene groep Taalkunde.
Eene groep Critiek.
Eene groep Volkskunde.
Eene groep Tooneelkunde.
Eene groep Letterkunde.
Er wordt besloten voor elke groep een bestuur van 3 leden aan te wijzen. Als zoodanig
worden door de Vergadering gekozen:
Voor Onderwijs

de heeren Sleeckx, Deneve, Kesler.

Voor Volkskunde

de heeren Teirlinck, Van Langendonck,
Stiennon.

Voor Tooneelkunde

de heeren Dodd, De Queker, de Zeyne.

Voor Taalkunde

de heeren T'Sjoen, Jammoulle, Kesler.

Voor Kunstkritiek

de heeren K. Versnaeyen, Brans,
Coremans

De schrijver zal den verschillenden genoemden mededeeling geven van de keuze
der vergadering.
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Wat betreft de Plaatselijke groep Letterkunde, welke als reeds bestaande kan
beschouwd worden: Het Algemeen Bestuur der afdeeling, waarvan alle leden te
Brussel wonen, zal tevens 't bestuur der plaatselijke groep zijn.
Nadat de Voorzitter de aanwezigen zoo door mededeeling van 'tgeen elders
geschiedt als door opwekkende woorden aangespoord heeft tot daadwerkelijk
woekeren, elk in zijnen kring, met het hem toevertrouwd talent ter bevordering van
den bloei van 't Taalverbond, gaat men uiteen.
De zitting werd ten 12 1/2 uur geheven.
De voorloopige schrijver,
J. KESLER.
Op 11 Maart nadien werden, door de zorgen van het uitvoerend Comiteit, de leden
der groepbesturen in zitting bijeengeroepen, ten einde de zittingdagen der
onderscheiden groepen eens vooral te bepalen. Na bespreking der belangen van de
plaatselijke vereeniging Taalverbond, werden de besturen het eens omtrent de
volgende regeling:
1e Zondag van elke maand, afdeelingen Onderwijs en Taalkunde
2e Zondag van elke maand, afdeelingen Fraaie letteren en Kunst Critiek.
3e Zondag van elke maand, afdeeling Tooneelkunde.
3e Donderdag van elke maand, afdeeling Folklore.
Mede werd besloten, voortaan elken Zondag in 't Koffiehuis van ons lokaal gezellige
bijeenkomsten te houden voor de leden, wier groep geene zitting houdt. Dit voorstel
uitgaande van M. Sleeckx, vond algemeen bijval. De volgende algemeene vergadering
werd bij uitzondering vastgesteld op 18 Maart jl.
Op die algemeene vergadering werden de punten ter behandeling op de algemeene
vergadering, van heden (2 April), opgegeven en de verschillige sprekers aangewezen
om die, 't zij in de zittingen der afdeelingen, 't zij op de algemeene vergadering, in
te leiden of de genomen besluiten uiteen te zetten. Vermits die punten bij omzendbrief
van 't algemeen bestuur aan de leden der maatschappij meegedeeld werden, is 't
onnoodig ze hier neer te schrijven.
Ik was genoodzaakt deze algemeenheden over de Brusselsche
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groep in 't verslag onzer afdeeling op te nemen, omdat vele punten door de vereenigde
groepen behandeld werden zonder in afzonderlijke zittingen voorgebracht te zijn
geweest.
De schrijver hield briefwisseling met den heer Pol Anri van Gent en ontving van
hem de noodige inlichtingen aangaande de werkzaamheden der plaatselijke groep
aldaar. Om in geene noodelooze herhaling te vervallen zouden we liefst het verslag
dier werkzaamheden bij 't onderhavige zien voegen, alsmede dat der plaatselijke
groep Antwerpen, waarvan we mede inlichtingen en bericht van werkzaamheden
ontvingen.
Hiermede is onze taak van verslaggever afgedaan, en thans vragen wij de vrijheid
om den wensch en de hoop uit te drukken, dat onze afdeeling haren werkking meer
en meer moge uitbreiden en veel goeds moge stichten op 't gebied onzer
Nederlandsche letterkunde.
De verslaggever schrijver,
J. BRANS.
Brussel, 1 April 1888.

Bijlagen.
I.
Taalverbond Afdeeling Fraaie Letteren. Brussel, December 1887.
HOOGGEACHT MEDELID,
Wij hebben de eer UEd, hierbij de verordening onzer afdeeling, zooals ze aangenomen
werd in algemeene vergadering van 18 December ll. te laten geworden.
Wij nemen deze gelegenheid te baat om UEd's welwillende aandacht dringend in
te roepen op de schets van ons programma van werkzaamheden, dat mede hierbij
gevoegd is. Ook herinneren wij onze geachte medeleden, dat het bestuur zoo spoedig
moge-
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lijk letterkundige en andere bijdragen voor ons jaarboek 1888 verwacht.

Verordening:
Art. I. - De afdeeling zal zooveel mogelijk ieder jaar eenen of meer bundels uitgeven,
bevattende schriften van een of meer harer leden (art. VI der algem. verordening).
Art. II. - Het bestuur der afdeeling zal jaarlijks vóór 15 Juli eenen oproep tot al de
leden der afdeeling richten, om hun te verzoeken, stukken voor de uitgave in te
zenden.
Art. III. - De leden, die verlangen hunne stukken in aanmerking te zien nemen,
zullen die uiter lijk vóór 1 Maart van elk jaar aan den schrijver laten geworden.
Art. IV. - Deze stukken worden vóór 1 Juni naastvolgende door eene Commissie
van vijf leden onderzocht.
Art. V. - De werken, door de Commissie ter uitgave aangewezen, worden met
verslag aan het algemeen bestuur overgemaakt, om aan dezes goedkeuring
onderworpen te worden (art. IX alg. verord.)
Art. VI. - De afdeeling houdt ten minste jaarlijks in den loop der maand December
eene algemeene vergadering.
Art. VII. - Het bestuur der afdeeling en de Commissie van onderzoek (zie art. IV)
worden in deze vergadering gekozen.
Art VIII. - Het bestuur bestaat uit eenen Voorzitter, eenen Ondervoorzitter en
eenen of meer schrijvers. De uittredende leden zijn herkiesbaar.
Art. IX. - Het bestuur voert de besluiten der afdeeling uit, houdt briefwisseling
met het algemeen bestuur en de leden, en roept de algemeene en bijzondere
vergaderingen bijeen.
Art. X. - Het is wenschelijk, dat de leden in de verschillende steden, plaatselijke
vergaderingen houden. Het bestuur is gemachtigd, daar waar zulks nuttig is, een of
meer briefwisselende bestuurleden te benoemen. De bestuurleden roepen de
plaatselijke vergaderingen bijeen en zenden dagorde en kort verslag daarover aan
den schrijver.
Art XI. - Alle officiëele stukken van de afdeeling uitgaande, worden door Voorzitter
en Schrijver onderteekend.
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Art. XII. - Op schriftelijk verzoek van minstens tien leden, zal het bestuur gehouden
zijn binnen de maand eene algemeene vergadering te beleggen.
Art. XIII. - De algemeene vergaderingen der afdeeling zullen voorloopig bij beurt
gehouden worden te Brussel, Antwerpen en Gent.
***
De Commissie van onderzoek (art. V) voor het jaar 1888 bestaat uit de volgende
leden: D. Sleeckx, Is. Teirlinck, Pol De Mont, Pr. Van Langendonck en J.M. Brans.

Lijst van vragen en voorstellen.
1o Uitgave van het jaarboek voor 1888.
a) Werken der leden.
b) Nieuwe en aangekondigde uitgaven der leden.
c) Verslag der werkzaamheden van plaatselijke kringen en bijgetreden
genootschappen.
d) Lijst van vragen en voorstellen uitgaande van die kringen en genootschappen.
e) Letterkundige bijdragen der leden, enz. enz.
2o Lijst van Nederlandsche boeken, door de plaatselijke kringen aangeduid als geschikt
tot prijsboeken a) voor lager, b) voor middelbaar onderwijs.
3o Welke middelen kunnen aangewend worden ter vermeerdering van het getal
leden van het Taalverbond (met al de afdeelingen).
4o Welke middelen zijn geschikt om het debiet van Nederlandsche werken te doen
stijgen? Is de stichting van een algemeen stapelhuis van Nederlandsche uitgaven
wenschelijk of niet? Middelen ter uitvoering, enz.
5o Wordt het onderwijs doorgaans in een behoorlijk letterkundigen vorm gegeven?
Middelen ter verbetering. Hoe staat het geschapen met het onderwijs der
Nederlandsche letterkunde in 't bijzonder? (Met afdeeling onderwijs).
6o Taalzuivering. Lijst van onechte vormen en uitdrukkingen,
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alsmede van bastaardwoorden, die veelal in Vlaamsche werken voorkomen (Met
afdeeling Taalkunde).
7o Hoe komt het, dat sommige vakken (vooral in Zuid-Nederland) zoo weinig in
onze taal beoefend worden: wetenschap, aesthetiek, kunstcritiek, wijsbegeerte,
geschiedenis, enz. (Met afdeeling Kunstcritiek).
8o Gaat de Nederlandsche letterkunde vóór- of achteruit, bepaaldelijk in
Zuid-Nederland? - Over den invloed der Fransche letterkunde op de onze. Beredeneerd antwoord met voorstellen.
9o Aanmoediging van jonge schrijvers. - Wat dient in die richting gedaan?
Is het wenschelijk dat het Staatsbestuur eene soort prijs van Rome inrichte voor
dicht en proza?
Meening der plaatselijke groepen over de aanmoediging van Staatswege, zooals
die heden geschiedt.
10o Hoe dienen openbare boekerijen ingericht te wezen? Zienswijze der leden
over de keus der werken.
Is het inrichten van speciale of vakbibliotheken wenschelijk?
11o Waarbij komt het, dat het volk regelmatig de voorkeur geeft aan treurige
werken, in alle geval aan sentimenteele letterkunde?
Wat kan ter verbetering gedaan worden?
12o Is het wenschelijk dat het Taalverbond een tijdschrift stichte? - Zoo ja, - opgave
van het program, enz. (Met al de afdeelingen).
13o Is onze huidige letterkunde eenzijdig? - Zoo ja, - oorzaken en middelen ter
verbetering.
14o Wat kan gedaan worden om de oorspronkelijkheid in onze letterkunde te
behouden en te bevorderen?
15o Zou de afdeeling Fraaie Letteren goed doen, lezingen in te richten in onze
verschillende Vlaamsche steden?
16o Beantwoorden onze Vlaamsche dag- en weekbladen aan hunne zending (op
gebied van Fraaie Letteren)?
Oorzaken; - middelen ter verbetering.
17o Lijst van Nationale gedenkdagen, hebbende een algemeen Nederlandsch
karakter (Met afdeeling Geschiedenis).
18o Wat kan gedaan worden om het Nationaal gevoel bij ons volk op te wekken
(Met afdeeling Geschiedenis).
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19o Opmaken van eenen echt nationalen scheurkalender (algemeen Nederlandsch
karakter) (Met afdeeling Geschiedenis).
20o Wat kan gedaan worden in den zin eener innige toenadering met
Noord-Nederland?
***
Het is zeker onnoodig, UEd. te zeggen, dat het bestuur deze lijst niet als volledig of
uitsluitend ter behandeling opgeeft; zulks blijkt overigens uit no 1, - d. der vragen.
Het bestuur hoopt ten slotte, dat de leden overal onze werkzaamheden met iever
zullen aanvangen en met volharding zullen voortzetten, opdat het Taalverbond in
onzen bangen strijd tegen miskenning en verdrukking, veel goeds ten bate van onzen
volksstam moge verrichten.
Met die hoop in 't hart, bieden wij UEd. onzen Vlaamschen broedergroet.
HET BESTUUR:
De Schrijver,
J.M. BRANS.
De Voorzitter,
G. ANTHEUNIS.
De Onder-Voorzitter,
R. STIJNS.

II.
Taalverbond.
Brusselsche Groep.
Bestuurzitting van 11 Maart 1888.
Voorzitter: M. Teirlinck, ondervoorzitter van het uitvoerend Comiteit.
Waren aanwezig: De heeren Sleeckx, algemeene voorzitter, J. Dodd, R. Stijns, K.
Versnaeyen, H. De Queker, Pr. Van Langendonck, J. Kesler, W. de Zaine, Coremans,
Stiennon en Brans, schrijver van 't Comiteit.
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De heer Kesler leest het verslag der inrichtingsvergadering van de plaatselijke groep
Brussel, met hare afdeelingen.
Dit verslag wordt zonder wijziging aangenomen.
De heeren Sleeckx en Dodd verklaren hunne benoeming van voorzitter: de eerste
van het uitvoerend Comiteit en de afdeeling Onderwijs, de tweede van de afdeeling
Tooneelkunde, slechts voorloopig te aanvaarden; wel te verstaan tot het oogenblik,
waarop ze gunstig kunnen vervangen worden. Instemming onder voorbehoud van
de belangen der vereeniging.
De schrijver zet het eerste punt van de dagorde uiteen, namelijk schikking der
afdeelingszittingen.
De heer Sleeckx voegt daarbij het voorstel, alle maanden eene zitting van de
Brusselsche groep (alle afdeelingen vereenigd) te houden, om het werk, in de
verschillige afdeelingen verricht, te groepeeren en punten van algemeen belang te
bespreken. Hij drukt verder den wensch uit, dat de leden van het Taalverbond, hier
metter woonst gevestigd, des Zondags in 't lokaal zouden samenkomen in gezellige
bijeenkomst, om daar onder vrienden een aangenaam uurtje te slijten en over 't een
en ander te kouten. Deze voorstellen erlangen algemeene goedkeuring. De
afdeelingszittingen worden daarna als volgt geregeld:
1e Zondag van elke maand.

- Onderwijs en Taalkunde.

2e Zondag van elke maand.

Letterkunde en Critiek.

3e Zondag van elke maand.

Tooneelkunde.

3e Donderdag van elke maand.

(7 ure 's avonds) Folklore.

Laatste Zondag van elke maand, groepvergadering.
Deze zittingen, behalve die van Folklore, beginnen ten 10 1/2 ure voormiddag en
duren tot rond 1 uur.
De schrijver zet vervolgens het 2e punt der dagorde: ‘Maatregelen voor de
algemeene vergadering te Gent’ uiteen. Hij drukt den wensch uit, dat elke plaatselijke
afdeeling minstens één punt van haar program behandele en daarover practische
voorstellen en besluiten uitbrenge om te Gent niet met ledige handen te staan.
De heer Sleeckx deelt ons mede, dat er in Gent des voormiddags afdeelingszittingen
zullen gehouden worden, waarop we met onze besluiten voor den dag dienen te
komen; ook zullen we goed doen,
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voor elke kwestie eenen spreker aan te wijzen, die ze op de vergadering te Gent zal
voordragen. De verschillende afdeelingen zullen dan verslaggevers bij de algemeene
zitting van 's achtermiddags aanwijzen.
De heer Kesler hoopt, dat de zittingen (afdeelingen) te Gent bij aanverwante
groepen, b.v. Onderwijs en Taalkunde, zullen gehouden worden om elkeen toe te
laten in meer dan eene sectie aanwezig te zijn. Bijtreding,
De heer voorzitter vraagt of men het omtrent de zienswijze van den schrijver en
de volgende sprekers eens is. Toestemming
Hij doet opmerken, dat het dus verstaan blijft als volgt: Elke plaatselijke afdeeling
zal een of meer punten van haar program uitkiezen en die behandelen om in tijds te
kunnen antwoorden op den omzendbrief van het algemeen bestuur, door M. Sleeckx
aangekondigd en waarbij opgave der gewenschte dagorde en naam der sprekers zal
gevraagd worden.
M. Dodd, sprekende in naam der afdeeling tooneelkunde, zegt, dat in Antwerpen
op de jongste algemeene vergadering enkele punten opgeworpen werden, met welker
strekking hij niet instemmen kan. De heer Sleeckx doet hem bemerken, dat hij stellig
niet alleen zal staan met zijne meening.
M. Kesler herinnert, dat M Rosseels den wensch had uitgedrukt, een bibliographie
van Nederlandsche tooneelwerken tot stand te zien komen; het wenschelijke daarvan
wordt door allen ingezien.
Vervolgens wordt er gesproken over de algemeene belangen van Taalverbond,
vooral van onze Groep.
M. De Queker deelt mede, dat we gemakkelijk de trouwzaal van 't Stadhuis te
onzer beschikking zouden krijgen voor onze algemeene vergaderingen. Zulks met
het oog op het aanzien, dat de vereeniging daarbij zou kunnen winnen.
De heer Sleeckx doet de wenschelijkheid en het nut uitschijnen van briefwisselende
leden in enkele afdeelingen; die leden zullen voor 't meerendeel later tot het
Taalverbond bijtreden en ondertusschen niet weinig bijdragen tot de aantrekkelijkheid
en de hoeveelheid van den verrichten arbeid; in Antwerpen wordt het stelsel met
goed gevolg toegepast.
De heer De Queker maant de afdeeling Critiek aan, zich door alle
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mogelijke middelen met de kunstenaars in betrekking te stellen, ze in ons midden te
lokken en er alzoo leden van te maken. Op die wijze zou de afdeeling Critiek
wezenlijk veel nut kunnen stichten.
Ten slotte wordt besloten, eene algemeene vergadering onzer groep te beleggen,
voor de zitting te Gent, alsmede het zenden van eenen omzendbrief aan al de leden
om hun de genomen besluiten mede te deelen en hen uit te noodigen op de aanstaande
algemeene vergadering.
De heer voorzitter verklaart de zitting geheven ten 12 1/2 ure.
De Schrijver,
J. BRANS.

III.
Taalverbond.
Brusselsche Groep. Brussel, 18den Maart, 1883.
WAARDE MEDELID,
Zondag j.l. hebben de vereenigde besturen der onderscheiden plaatselijke afdeelingen,
de zittingen als volgt geregeld:
1o Afdeel.: Onderwijs en Taalkunde,

1en Zondag van elke maand.

2o Afdeel.: Letterkunde en Critiek

2en Zondag van elke maand.

3o Afdeel.: Tooneelkunde

3en Zondag van elke maand.

4o Afdeel.: Folklore
(7 uren 's avonds).

3en Donderdag van elke maand

De algemeene vergaderingen (alle afdeelingen samen) zullen voortaan regelmatig
gehouden worden den laatsten Zondag van elke maand. Op die vergadering zullen
de schrijvers der plaatselijke afdeelingen een kort verslag indienen over de verrichte
werkzaamheden; er zullen ook punten, door de afdeelingen voorgesteld, in bespreking
kunnen gebracht worden.
Buitendien zijn de vereenigde besturen overeengekomen, in het koffiehuis waar
ons genootschap gevestigd is, gezellige bijeenkom-
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sten te houden voor de leden wier afdeeling geene zitting heeft. Op die wijze zal het
TAALVERBOND, met het aanverwante kunstgenootschap DE DISTEL, een wezenlijken
vriendenkring vormen, wiens leden des Zondags immer zeker zullen wezen, op
bepaalde uur en plaats, hunne kennissen te kunnen vinden.
Alle hoogergenoemde zittingen en bijeenkomsten beginnen ten half elf voormiddag
en duren tot rond éen uur.
Het besturend Comiteit wekt te dezer gelegenheid al de leden op, om ieverig de
zittingen der afdeelingen alsook de gezellige bijeenkomsten bij te wonen.
Mede wordt de wensch uitgedrukt, dat elke afdeeling minstens één punt van haar
programma instudeere en daaromtrent besluiten met practische voorstellen uitbrenge,
om ter gelegenheid der algemeene vergadering van het TAALVERBOND den 2en
Paaschdag, te Gent, met afgedaan werk te kunnen optreden.
Ten einde den gang der zaken te vergemakkelijken, zal op Zondag a.s. 18en Maart,
gewoon uur, eene algemeene vergadering onzer groep gehouden worden. Het Comiteit
hoopt, dat elke plaatselijke afdeeling vóór dien datum hare besluiten en voorstellen
zal gereed hebben, opdat de verslaggevers voor de vergadering te Gent kunnen
aangewezen en mede verdere maatregelen dienaangaande kunnen beraamd worden.
Overtuigd dat elk lid het zijne zal bijdragen tot het welgelukken van ons
gezamenlijk pogen, bieden wij U onzen hartelijken Vlaamschen groet.
Namens het Bestuur:
HET UITVOEREND COMITEIT:
De Schrijver,
J.M. BRANS.
De Voorzitter,
D. SLEECKX.
De Onder-Voorzitter,
Is. TEIRLINCK.
P.S. Het algemeen bestuur verzoekt ons, vóór 20en dezer de punten op te geven, die
wij in de zittingen der afdeelingen (des voormiddags) en ook die welke wij op de
algemeene vergadering
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(des namiddags), op 2en Paaschdag, te Gent, wenschen in bespreking te brengen.
Mede wordt gevraagd, dat men de namen der sprekers zoude opgeven, die belast zijn
met het inleiden van bedoelde vraagpunten. Wij twijfelen geenszins of onze
verschillige plaatselijke afdeelingen zullen de noodige maatregelen nemen, om aan
't verlangen van 't algemeen bestuur te beantwoorden.

IV.
Taalverbond.
Brusselsche groep. - Verslag.
Zitting van 18 Maart 1888, in 't lokaal ‘Den Gouden Leeuw,’ St.
Goorixplein 18.
De zitting wordt rond 12 ure geopend onder leiding van Mr Sleeckx; de pen wordt
gehouden door den schrijver J.M. Brans.
Waren aanwezig: de heeren Kesler, T'sjoen, Van Langendonck, Teirlinck, K.
Versnaeyen, De Queker, Stienon, Leen, H. Peeters en L. Buyst, afgevaardigde van
De Distel.
De dagorde hield in: opgave der punten, die door onze groep te Gent zullen
behandeld worden; alsmede de namen der sprekers, die met het inleiden en besluiten
belast zullen worden. De volgende schikkingen werden genomen.

1o Afdeeling. Fraaie letteren.
I.
II.
III.
IV.

Jaarboek. Wat moet het bevatten. - Brans.
Debiet van Nederlandsche werken. - Stijns.
Aanmoediging van jonge schrijvers: Stijns en Brans.
(Eventueel). Toenadering tot Noord-Nederland. - Kesler.

2o Afdeeling. Tooneelkunde.
I. Bibliographie van 't Nederlandsch Tooneel sinds 1830.

3o Afdeeling. Onderwijs en Taalkunde.
I. Uitgave van een Scholieren-tijdschrift. Program en voor waarden. - Kesler.
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II. Volgens welke leerwijze moet het onderricht eener tweede taal gegeven worden.
- T'sjoen en Kesler.
III. Volksnamen der inlandsche insecten. - Teirlinck.

4o Kunstcritiek.
I. Toestand der Tooneelcritiek. - K. Versnaeyen.
II. Uitgave en ondersteuning van een Critisck tijdschrift. Voorwaarden. - Coremans
en Brans.

5o Folklore.
I. Onze oude kruidkundigen uit Folkloristisch oogpunt beschouwd. - Teirlinck.
II. Folkloristische bibliographie. - Van Langendonck.
De schrijver werd gelast, dit programma aan 't algemeen bestuur over te maken.
Ten slotte handelde de schrijver over den inhoud en de mogelijke voorwaarden
van uitgave van het jaarboek.
De zitting werd rond half twee geheven.
De Schrijver,
J. BRANS.

Afdeeling Kunst- en Lettercritiek.
Verordeningen.
ART. I. - De afdeeling zal, telkens als zij het nuttig oordeelt, eenen bundel uitgeven,
bevattende schriften van een of meer harer leden art. VI der algemeene verordening).
ART. II. - Het bestuur zal jaarlijks in den loop der maand Augustus eenen oproep
tot al de leden der afdeeling richten, om hun te verzoeken stukken voor de uitgave
in te zenden.
ART. III. - De leden, die verlangen hunne bijdragen in aanmerking te zien nemen,
zullen die uiterlijk voor den 1n Mei van elk jaar aan den Schrijver doen geworden.
ART. IV. - Deze werken worden vóór den 1n September naast-volgende door eene
Commissie van vijf leden onderzocht.
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ART. V. - De werken ter uitgave gekozen, worden, met het verslag der Commissie,
aan het algemeen Bestuur overgemaakt, om aan dezes goedkeuring onderworpen te
worden (art. IX, alg. verord).
ART. VI. - Het Bestuur der afdeeling en de Commissie van onderzoek (art. IV)
worden jaarlijks in de algemeene vergadering van het Taalverbond gekozen.
ART. VII. - Het Bestuur bestaat uit eenen Voorzitter, eenen Onder-Voorzitter, en
eenen of meer Schrijvers. De uittredende leden zijn herkiesbaar.
ART. VIII. - Het Bestuur voert de besluiten der afdeeling uit, houdt briefwisseling
met het Algemeen bestuur en de leden en roept de algemeene en bijzondere
vergaderingen bijeen.
ART. IX. - Alle officiëele stukken, van de afdeeling uitgaande, worden door
Voorzitter en Schrijver geteekend.
ART. X. - Op schriftelijk voorstel van tien leden zal het Bestuur gehouden zijn,
binnen de maand eene algemeene vergadering te beleggen.
Aangenomen ter zitting van 2 April 1888.
De Schrijver,
OMER WATTEZ.
De Voorzitter,
WILLEM ROGGHÉ.
De Onder-Voorzitter,
WILLEM GEETS.

Algemeene Vergadering te Gent, 2 April 1888.
De zitting wordt om 10 ure 's morgens geopend door M. Rogghé, voorzitter der
afdeeling. Zijn aanwezig: de heeren Wattez, secretaris, Rooses, D'Hondt, de Zaine,
Brans en Coremans.
De heer voorzitter houdt eene warme toespraak, waarin hij wijst op ons letterkundig
en kunstverleden en waarin hij ook vol hoop de toekomst te gemoet ziet. Ten slotte
verklaart hij de afdeeling ingesteld.
De vergadering juicht den spreker hartelijk toe.
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De heer secretaris Wattez deelt een ontwerp van reglement mede, dat goedgekeurd
en aangenomen wordt.
De heer voorzitter bespreekt verder het voorstel betrekkelijk de uitgave van een
critisch tijdschrift, lost het in ontkennenden zin op en zou liever zien, dat de pogingen
der leden van het Taalverbond strekken om de critiek der bestaande tijdschriften te
ondersteunen en te verheffen.
Op voorstel van een lid wordt de verdere bespreking van dit artikel der dagorde
voor een jaar verschoven.
De heer Brans, die als spreker over dit punt was ingeschreven, doch te laat aankwam
om aan de bespreking deel te nemen, vereenigt zich met de zienswijze der vergadering.
De heer D'Hondt drukt den wensch uit, dat het Taalverbond tusschenkome in de
zaak betrekkelijk het verheffen der muziekschool van Antwerpen tot koninklijk
Vlaamsch conservatorium.
De vergadering neemt het voorstel aan en de heer secretaris zal het in de algemeene
vergadering, 's namiddags te houden, voorleggen.
De heer Rooses wenscht, dat men in de afdeeling zich bezighoude met het vormen
eener vaktaal voor het bespreken en beoordeelen van kunstwerken. Men zou zich,
zegt hij, tot vakmannen kunnen wenden, hen verzoeken zich bij het Taalverbond aan
te sluiten om in hooger gemelden zin te werken aan het samenbrengen van gepaste
uitdrukkingen ten behoeve der kunstcritiek.
Aangenomen.
De zitting wordt om 12 ure gesloten.
De Secretaris,
OMER WATTEZ.

Afdeeling Tooneelkunde.
Reglement.
Art. I. - De afdeeling houdt zich uitsluitend bezig met dramatische letterkunde, met
het Tooneel en alwat strekken kan tot deszelfs bloei en verheffing.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

LV
Art. II. - Het bestuur der afdeeling is samengesteld uit eenen voorzitter, eenen
ondervoorzitter en eenen secretaris. Elk jaar zullen de bestuurleden aan eene nieuwe
aanstelling onderworpen zijn.
Art. III. - Alle leden van het Taalverbond kunnen zich in de afdeeling doen
opnemen, doch zij bekomen slechts stemrecht eene maand na hunne opneming. De
zittingen der afdeeling mogen door al de leden van het Taalverbond worden
bijgewoond.
Art. IV. - De afdeeling bestaat uit verschillende groepen. De zetel der afdeeling
is in de stad, door den voorzitter bewoond. Elke groep benoemt in haar midden een
dienstdoenden voorzitter, een secretaris en een briefwisselaar. Elke groep, waarbij
zich nieuwe leden aansluiten, zal hiervan onmiddellijk kennis moeten geven aan den
voorzitter der afdeeling. Niemand zal echter deel kunnen maken eener groep zonder
door het algemeen bestuur van het Taalverbond als lid opgenomen te zijn.
Art. V. - Maandelijks zal er tenminste éene zitting door de groepen gehouden
worden. Telkens zal den voorzitter der afdeeling een beknopt verslag toegezonden
worden van alwat er in deze zittingen verricht is.
Op hare beurt zal de hoofdgroep, dat is die, waarvan de voorzitter deelmaakt, de
andere groepen op de hoogte houden van hetgeen er in haar midden verhandeld
wordt.
Art. VI. - Geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene algemeene
vergadering. Bij dringendheid echter zal van dit artikel kunnen afgeweken worden,
doch in dit geval zal de instemming van de meerderheid der groepen noodzakelijk
zijn.
Art. VII - Alle zes maanden zal eene algemeene vergadering worden gehouden,
't zij te Antwerpen, te Brussel of te Gent, doch geen tweemaal achtereen in dezelfde
stad.
Art. VIII. - De verschillige groepen der afdeeling zullen op hare Zittingen de
punten bespreken, welke het bureel hun mededeelen zal. Zij zullen, na bespreking,
hun gevoelen omtrent deze punten doen kennen 't zij aan den voorzitter, 't zij aan
den secretaris der afdeeling.
Art. IX. - Ten einde de Zittingen der groepen niet slechts nuttig maar tevens
aangenaam te maken, kan een gedeelte van den tijd dezer Zittingen besteed worden
aan het mededeelen van bijdragen
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tot de geschiedenis van ons Tooneel, levenschetsen van Nederlandsche
Tooneelschrijvers of tooneelisten, voorlezen van nieuwe stukken enz.
Art. X. - Voorstellen in een der groepen gedaan moeten den voorzitter der afdeeling
vóór de bespreking in die groep worden medegedeeld.
Art. XI. - Wanneer daartoe stof bestaat, zal de afdeeling jaarlijks 't zij een jaarboek,
't zij een ander werk van tooneelkundigen aard uitgeven.
Art. XII. - Bij iedere algemeene vergadering zal het den leden vergund zijn,
toevoegingen of wijzigingen aan het reglement ter bespreking te brengen.
Punten om door de verschillige groepen der afdeeling Tooneelkunde besproken te
worden:
1o Afschaffing der staatspremiën.
2o Invoering van schrijversrechten.
3o Toelagen van den staat aan de tooneeldirecteurs van bezoldigde en bestendige
gezelschappen in de steden, waar een Nederlandsche schouwburg bestaat. Verplichting, geen andere dan oorspronkelijke stukken op te voeren. - Intrekking der
stedelijke en staatstoelagen, wanneer ons Tooneel niet in alle opzichten Nederlandsch
zou zijn.
4o Moeten de tooneelliefhebberij-maatschappijen, in de steden, waar geen
bezoldigde tooneeltroepen vertooningen geven, anders dan door het plaatselijk bestuur
ondersteund worden? Zoo ja, wat dient gedaan?

Werkzaamheden der tooneelafdeeling.
Behalve de bespreking der punten aan de dagorde, zal telkens een gedeelte der Zitting
gewijd zijn aan:
Voordrachten over het Tooneel.
Voorlezingen van nieuwe stukken en beoordeeling dezer.
Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsch Tooneel.
Levensbeschrijvingen van Nederlandsche Tooneelschrijvers en Tooneelisten.
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Tooneelcritiek.
Anecdoten betreffende het tooneel.
Beschouwingen over het tooneel in vroegere tijden en het hedendaagsch Tooneel.
Bekendmaking van alwat in Zuid- en Noord-Nederland op Tooneelgebied plaats
heeft.
Briefwisseling.
Gedachtenwisseling over vroegere en latere tooneelschrijvers.
Gedachtenwisseling over 't nut der tooneelliefhebberij, enz. enz.

Afdeeling Volkskunde.
Verordening.
Art. I. - Op Zondag 18 December werd te Brussel eene afdeeling voor Volkskunde
of Folklore gesticht.
Art. II. - Doel. Deze afdeeling heeft voor doel, de in de zaak belangstellende
personen tot eene groep te vereenigen, ze met elkander in betrekking te brengen en
de maatregelen te nemen, welke geschikt zullen schijnen om de liefde voor de folklore
in wijdere kringen te doen doordringen.
Art. III. - Leden. Zijn werkende leden, degenen, die bijdragen tot het bereiken van
bovengemeld doel, en, als leden van het Taalverbond, eene jaarlijksche bijdrage
betalen van 10 fr, - of van 6 fr., indien zij reeds deelmaken van eene toegetredene
maatschappij
Andere personen, b.v. zulke als kunnen bijdragen tot het bereiken van bovengemeld
doel, en zich niet bij de vereeniging hebben aangesloten, kunnen tot briefwisselend
lid van eenige plaatselijke onderafdeeling benoemd worden.
Art. IV. - Onderafdeelingen. Het bestuur zal zooveel mogelijk het stichten bewerken
van plaatselijke onderafdeelingen, welke
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zich meer bepaaldelijk met het zamelen der folklore zullen bezig houden.
Art. V. - Het bestuur der afdeeling bestaat uit eenen voorzitter, eenen
ondervoorzitter en twee secretarissen.
Art. VI. - Bibliotheken. Aan elke onderafdeeling wordt de zorg overgelaten eene
bibliotheek tot stand te brengen De leden, die tot de afdeeling behooren, worden
aanzocht steeds van alle hunne geschriften, die op de folklore betrekking hebben,
een exemplaar aan deze bibliotheken te willen schenken.
Art. VII. - Werkzaamheden. De afdeeling zal, onafhankelijk van de vergaderingen
der locale onderafdeelingen, minstens twee maal 's jaars vergaderen in de stad door
de vergadering te bepalen.
Aldus goedgekeurd op de algemeene vergadering der afdeeling Volkskunde,
gehouden te Gent op 2 April 1888.
De Secretarissen,
AUG. GITTÉE.
A DE COCK.
De Voorzitter,
POL DE MONT.
De Ondervoorzitter,
IS. TEIRLINCK.

Algemeene Vergadering van 2 April 1888, in het stadhuis te Gent.
De vergadering wordt geopend ten 10 1/4 ure, onder voorzitterschap van den heer
POL DE MONT. De heer TEIRLINCK, ondervoorzitter, neemt insgelijks plaats aan het
bureel. Daar de heer AUG. GITTÉE, secretaris, afwezig is, stelt de heer voorzitter
voor, dat de heer DE BOM, secretaris der Antwerpsche onderafdeeling, heden dit ambt
waarneme, waarmede de vergadering instemt.
Een twintigtal leden zijn tegenwoordig.
Na de leden om hunne opkomst bedankt, en met eenige woorden op het belang
dezer zitting gewezen te hebben, geeft de heer voorzitter lezing van het Reglement
der afdeeling, dat door den heer Gittée voorbereid is.
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Deze verordening wordt mits enkele wijzigingen aangenomen: deze bestaan hierin,
dat men twee secretarissen zal benoemen, dat het stichten van folkloristische
bibliotheken aan de plaatselijke groepen zal worden overgelaten, eindelijk dat men
tweemaal 's jaars zal vergaderen.
Men zal op de algemeene namiddagvergadering van het Taalverbond voorstellen,
dat dit laatste besluit ook voor heel de vereeniging gelden zou.
De heer POL. DE MONT, voorzitter, ontwikkelt bondig het volgende, door hem op
de dagorde gebrachte punt: ‘De Folklore in de Froebel- en in de Lagere school’.
Spreker bewijst, hoe onbetwistbaar nuttig het zou zijn - in navolging van wat reeds
in het buitenland in zwang is - de folklore als een krachtig en nationaal
opvoedingsmiddel aan te wenden. Waarom zouden wij de kinderen, tot wier
verbeeling maar al te weinig gesproken wordt, niet eenige dier eenvoudige, kinderlijk
naïeve sprookjes - door hen steeds met zóóveel graagte aanhoord - vertellen: als van
Duimeling, Smoutebolleken, en zoo menig ander? Waarom zouden wij tal van spelen,
die nog bij onze volkskinderen in eere zijn, - herinner u slechts: Masjoffelken, Rozen
groeien op mijnen hoed, Daar waren twee paar paters enz. - niet in onze kindertuinen
invoeren en alzoo voor wegsterven behoeden, een lot dat zij stellig niet verdienen,
want meer dan een pereltje treft men er onder aan? Spreekoefeningen, rijmpjes,
raadsels zijn al middelen om den geest van het kind aangenaam bezig te houden, te
scherpen of af te leiden.
Ook in de lagere school moest de folklore hoog aangeschreven staan: men moet
logisch het werk der moeder voortzetten, meer tot de verbeelding van het kind spreken.
Sommigen vreezen het kind op die wijze wanbegrippen in te pompen, die niet met
den vooruitgang strooken. Wij vragen ook niet, dat alle vertelsels den kinderen
worden voorgedragen: eene goede keus moet gedaan worden.
Het voorbeeld van Duitschland, waar lang reeds Grimm's Märchenverzameling
als Erziehungsbuch in de school en in het huisgezin gebezigd wordt, is zeer leerrijk:
zijn de Duitschers bijgelooviger dan andere volken?
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De heer PAUL FREDERICQ is het volkomen eens met den heer de Mont: hij hoopt
weldra dit gewichtig vraagpunt door spreker in een uitvoerig artikel uiteengezet te
zien. Van dit artikel zouden dan afdrukken kunnen gestuurd worden aan de
schooloverheden en aan de personen, die met het onderwijs in betrekking staan.
De heer DE MONT vraagt, dat ieder in zijne omgeving propaganda daarvoor zou
maken.
De heeren IS. ALBERT en DE BOM uiten den wensch, dat de quaestie ook in onze
weekbladen en paedagogische tijdschriften zou behandeld worden.
De heer J.J. MULDER meent, dat dit vraagstuk in samenwerking met de afdeeling
Onderwijs zou dienen opgelost te worden en roept mede de aandacht op
sprookjesverzamelingen, die, zoo mogelijk geïllustreerd, als prijsboekjes in eene
ware leemte zouden voorzien en derhalve den gewenschten aftrek vinden.
De heer JOZ. VAN DE VENNE. In de hoogere klassen der lagere school en in de
middelbare scholen zou men zeer wel als stijloefening den leerlingen vertelsels als
thema's voor opstel kunnen geven.
In vervanging van het voorstel van den heer Paul Fredericq - het zenden van
afdrukken van een artikel aan in de zaak belangstellende personen - stelt de heer DE
MONT voor, dat het Algemeen Bestuur op zich zou nemen een vertoog te zenden aan
de overheid, waarin de zaak zou blootgelegd worden.
Dit wordt aangenomen en zal op de algemeene vergadering te berde worden
gebracht(1).
Men gaat over tot het vierde punt der dagorde: De afdeeling Folklore is best
geschikt om nieuwe leden voor het Taalverbond in Noord-Nederland aan te werven
De heer DE MONT wijst er op, hoe het blijkt, dat in Noord-Nederland de vertelsels,
de rijmpjes en het overgroote deel der volksoverleveringen schier dezelfde zijn als
bij ons: het komt er op aan, dat ook ginds gezameld worde, opdat wij kunnen
vergelijken. Daarom moeten er betrekkingen aangeknoopt worden met de

(1) Zie het verslag der Algemeene Vergadering.
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verspreide folkloristen, die in Noord-Nederland bestaan. Terzelfder tijd kan ook
alzoo belangstelling voor het Taalverbond in het algemeen gewekt worden.
De heer PAUL FREDERICQ. Dagelijks - ik heb het persoonlijk ondervonden - groeit
bij de Noord-Nederlanders de belangstelling aan voor de uitingen van den nationalen
volksgeest. Er werd onlangs bij hen eene maatschappij voor folklore gesticht: het
bestuur diende zich daarmede in betrekking te stellen; het zou op deze wijze ernstig
bijdragen om aan onze bemoeiingen een meer algemeen Nederlandsch karakter te
geven. Het ware zeer wenschelijk, dat in de Noord-Nederlandsche tijdschriften en
bladen een oproep werd gedaan om aldaar meer belangstelling voor de wetenschap
op te wekken.
De heer DE MONT vraagt, dat het bestuur gemachtigd worde met
Noord-Nederlandsche folkloristen betrekkingen aan te knoopen, en drukt den wensch
uit, dat elk persoonlijk het zijne tot het welgelukken onzer pogingen zou bijdragen.
De heer PAUL FREDERICQ belast zich met het opstellen van den oproep; deze zal
door het bestuur en verder door eenige in Holland gekende leden van het Taalverbond
onderteekend worden.
In het Nieuws van den Dag, de Portefeuille, Minerva en de Lantaarn zullen - zoo
wordt door verscheidene leden reeds beloofd - welhaast artikels in dezen zin
verschijnen.
De heer EM. K. DE BOM bespreekt vervolgens het punt: Wat er dient in het oog
gehouden te worden bij het verzamelen van volksoverleveringen.
Spreker bepaalt zich bij het geven van eenige wenkjes betreffende het stellen van
sprookjes en roept bijzonder de aandacht der verzamelaars op de trouwe, onvervalschte
aanteekening. Eene dorre en slecht vertelde lezing is echter ook het ideaal niet; men
mag, zooveel mogelijk en als 't pas geeft, spreuken, vergelijkingen en geijkte
uitdrukkingen inlasschen: deze geven kleur, leven en natuur aan de vertelling. Omtrent
een en ander wordt ook het gevoelen aangehaald van de gebroeders Grimm, J.W.
Wolf en P. Sébillot.
Eene woordenwisseling ontstaat over het stellen in dialekt tusschen de heeren
FREDERICQ, DE MONT en DE BOM: men wordt
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het ten slotte eens, dat men zooveel mogelijk de typische dialectische woorden in de
lezing in algemeene taal moet lasschen, doch geenszins daarom de spelling der
gewest- en straattaal, tenzij bij uitzondering, bezigen
Gezien het gevorderd uur, ziet de heer DE MONT af van zijn te bespreken punt:
Een folkloristisch Paaschei.
De heer IS. TEIRLINCK, ondervoorzitter, leest het eerste gedeelte eener studie over
Onze oude Kruidkundigen in folkloristisch opzicht, welke allerbelangrijkste en pikante
bijzonderheden mededeelt over bijgeloof en populaire geneeskunde.
Eindelijk legt de heer VAN LANGENDONCK, ondervoorzitter der Brusselsche
plaatselijke afdeeling, eene proeve van Folkloristische Bibliographie neder op het
bureel.
De heer VOORZITTER bedankt den heer van Langendonck en deelt mede, dat reeds
sedert ettelijke weken bij een Gentschen uitgever eene uitvoerige ‘Stelselmatige lijst’
- het werk van den voorzitter en den secretaris der Antwerpsche groep - ter perse
ligt. De bijdrage van den heer van Langendonck zal wellicht met vrucht daarmede
kunnen vergeleken worden.
De heer VOORZITTER stelt voor te benoemen als tweeden secretaris den heer A.
DE COCK, hoofdonderwijzer te Denderleeuw, een onzer wakkerste folkloristen. Bij
handgeklap bekrachtigt de vergadering deze benoeming, waarna de zitting kwaart
vóór 1 uur geheven wordt.
De dd. Secretaris,
EM. K. DE BOM.
De Voorzitter,
POL DE MONT.

Afdeeling Onderwijs.
Verordening.
Art. I. - De afdeeling stelt zich ten doel de bevordering van het onderwijs IN en DOOR
het Nederlansch.
De afdeeling zal dit doel trachten te bereiken door het bespre-
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ken van leer- en opvoedkundige vraagpunten, daarop betrekkelijk, en het maken van
propaganda door woord en pers.
Art. II. - Er zal eene boekerij worden tot stand gebracht.
Art. III. - Het bestuur bestaat uit eenen voorzitter, eenen ondervoorzitter en eenen
of meer schrijvers.
Art. IV. - Het bestuur voert de besluiten der afdeeling uit, houdt briefwisseling
met het algemeen bestuur en de leden en roept de algemeene en bijzondere
vergaderingen bijeen.
Art. V. - Het is wenschelijk dat de leden in de verschillende steden plaatselijke
groepen vormen. Die groepen maken hunne plaatselijke verordening en kiezen hun
komiteit. De schrijver van dit komiteit is gehouden dagorde en verslag over de
groepszittingen in tijds te doen toekomen aan het bestuur der afdeeling.
Art VI. - De afdeeling houdt jaarlijks ten minste twee algemeene vergaderingen.
Art. VII. - Het bestuur der afdeeling wordt in de jaarvergaderingen der maand
Maart gekozen.
Art. VIII. - Het aftredend bestuur brengt aldaar verslag uit over de werkzaamheden
van het afgeloopen jaar.
Art. IX. - Op verzoek, door minstens 10 leden geteekend, belegt het bestuur eene
buitengewone algemeene vergadering.
Art. X. - Op alle vergaderingen worden de besluiten genomen bij meerderheid der
aanwezige leden.
Art. XI. - Alle officiëele stukken van de afdeeling uitgaande, worden door voorzitter
en schijver onderteekend.
Art. XII. - Deze verordening kan alleen in de Maartvergadering herzien worden.
De besluiten tot wijziging moeten door twee derden der aanwezige leden gestemd
worden.
Aldus aangenomen te Antwerpen, in de algemeene vergadering van den 15den
April 1888.
HET BESTUUR:
De Schrijver,
JOH. KESLER.
De Voorzitter,
A.-C. VANDER CRUYSSEN.
De Onder-Voorzitter,
E. DENEVE.
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Programma van werkzaamheden (punten en vragen ter bespreking).
I. - Uitgaven - Verzamelingen.
1 Samenstelling van lijsten.
A. Van Nederlandsche prijsboeken a) van de lagere school b) voor de
middelbare school.
B. Van Nederlandsche schoolboeken en vakwerken voor het onderwijs.
C. Van werken geschikt om als prijsboeken voor Engelsch en Duitsch
gegeven te worden.
o

2o In hoever en op welke wijze kan het Taalverbond medewerken tot de uitgave
en de verspreiding van goede schoolboeken?
o Ontwerp. - Stichting van een geïllustreerd tijdschrift voor de Nederlandsche
3
jeugd.
o Verzamelen van stukken geschikt ter uitgalming. Hoe kan men in de scholen
4
deze oefeningen bevorderen?
o Verzamelen en uitvoeren van Nederlandsche schoolzangen en nationale liederen.
5
6o Opmaken eener lijst van schoolwandelingen en schoolreizen.
7o Stichting der boekerij.

II. - Leerwijzen - Leervakken.
8o Hoe wekt men best de leerlingen op tot opmerken, verstaan en goed spreken?
9o Is van buiten leeren eene geheugenoefening? Wanneer is het eene goede
geheugenoefening?
Hoe kunnen goede geheugenoefeningen in verband gebracht worden met spreeken steloefeningen?
o Welke leerwijze dient men bij het onderwijs eener tweede taal te volgen?
10
11o Welke vakken zijn het meest geschikt om in de tweede taal onderwezen te
worden?
o Hoe kunnen bezoeken aan onze museums dienstbaar gemaakt worden aan het
12
onderwijs in geschiedenis, in land- en volkenkunde?
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13o De Folklore op de lagere school.
14o Is 't wenschelijk op onze Athenea's en Middelbare scholen eenen cursus van
Noordsche of Germaansche godenleer in te voeren?
o Wordt het onderwijs doorgaans in eenen behoorlijk letterkundigen vorm
15
gegeven? Hoe staat het met het onderwijs der letterkunde in 't bijzonder?
o Wat en hoe moeten onze leerlingen te huis lezen?
16

III. - Propaganda.
17 Aanmoediging van leerlingen, die zich onderscheiden in de studie van het
Nederlandsch.
o Hoe kan men bij de ouders belangstelling opwekken voor de vorderingen, door
18
hunne kinderen in het Nederlandsch te maken?
o Welk nut kunnen kinderprenten en prentenboeken stichten? Wat is er in die
19
richting te doen?
o Maatregelen om de toepassing der wet van 1883 in 't Middelbaar Onderwijs te
20
bevorderen.
A. Opmaken van een dubbel reglement en dito programma van
onderwijs a) voor Vlaamsche- b) voor Waalsche gestichten.
B. Verdeeling van den enkelen, nu bestaanden algemeenen wedstrijd
voor Middelbaar Onderwijs in twee afzonderlijke: eenen Vlaamschen
en eenen Waalschen.
o

21o Verdere vragen en voorstellen.
Aldus vastgesteld te Brussel, in de algemeene vergadering van 10 Juni 1888.

De Schrijver,
JOHAN KESLER.
De Voorzitter,
A.C. VANDER CRUYSSEN.
De Ondervoorzitter,
E. DE NEVE.

Verslag van den staat der afdeeling ‘onderwijs.’
Reeds eenige maanden na de stichting onzer Maatschappij opperden verschillende
leden der Afdeeling Taalkunde den
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wensch, in den schoot dier afdeeling eene onderafdeeling Onderwijs te vormen. Zij
zou bestaan uit de schoolmannen, leden dezer afdeeling, die zonder zich bepaald te
wijden aan een der vakken, bedoeld in Art. V van het algemeen reglement, nuttig
wilden en konden zijn tot loutering en ontwikkeling der Nederlandsche taal,
beschouwd als voertuig in alle vakken van onderwijs.
Op de vergadering der Brusselsche letterkundigen, 27 Nov. 1887 in de hoofdstad
gehouden, kwam deze kwestie opnieuw ter spraak: zelfs trokken eenige vraagpunten,
het onderwijs rakende, aldaar de aandacht der aanwezigen.
In de kort daarop (18 Dec. 1887) plaats gehad hebbende algemeene vergadering
der Afdeeling ‘Letterkunde’ werd door de aanwezigen de volgende verklaring
geteekend: ‘Het is wenschelijk in den schoot van het Taalverbond eene afzonderlijke
afdeeling Onderwijs in te richten.’ De Heer Kesler werd belast, zich met 't
Hoofdbestuur te verstaan over de maatregelen tot uitvoering.
In 't begin dezes jaars vormde zich te Brussel eene groep Onderwijs, waarbij zich
17 leden lieten inschrijven en waarvan de plaatselijke verordening Zondag 22 Jan.
ll. werd gestemd. De Heer Sleeckx, gewezen Hoofdinspecteur van het lager onderwijs,
algemeen voorzitter onzer Maatschappij, verklaarde zich bereid voorloopig het
voorzitterschap dezer groep op zich te nemen. De Heeren E. de Neve en J. Kesler
werden respectievelijk tot ondervoorzitter en tot schrijver gekozen.
Op de algemeene bestuursvergadering, 19 Febr. 1888 te Antwerden gehouden,
werden de gedane stappen goedgekeurd, tot de stichting der afdeeling Onderwijs
besloten, en de Heeren de Neve en Kesler belast verder in denzelfden zin voort te
werken.
Overeenkomstig den wensch der aanwezigen en in overleg met het Algemeen
Bestuur werd den Heer A.C. Van der Cruyssen, Hoofdinspecteur te Mechelen,
verzocht voorloopig het voorzitterschap der afdeeling te willen waarnemen.
Op de algemeene vergadering der Maatschappij, 2 April 1888 te Gent gehouden,
trad de afdeeling Onderwijs voor 't eerst als zoodanig op.
Nadat de vergadering bij acclamatie de keuze der Heeren Van
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der Cruyssen, Emil De Neve en Kesler wederzijds tot voorzitter, ondervoorzitter en
schrijver bekrachtigd had, opende eerstgenoemde de eerste algemeene vergadering
der afdeeling.
Daar de jonge afdeeling vergaderde met de Afdeeling Fraaie letteren, terwijl bij
ontstentenis van den Heer Antheunis, Voorzitter dezer laatste afdeeling, de Heer Van
der Cuuyssen de vereenigde zitting voorzat, kon slechts een deel der dagorde
afgehandeld worden.
Aangaande 't eerstvermelde punt: ‘Instelling der afdeeling; haar reglement. Spreker,
de Heer A.C. Van der Cruyssen, voorzitter,’ werd het volgende bepaald.
Men zou eerlang den leden een ontwerp-reglement ter overweging zenden, 't welk
dan in eene volgende algemeene vergadering zou kunnen besproken en vastgesteld
worden.
Daarna sprak de Heer Kesler over punt 2 der dagorde: Uitgave van een tijdschrift
voor onze jongens.
Na er op gewezen te hebben, dat zoo iets in ons land nog niet bestaat, deed hij 't
nut uitschijnen dat een leerzaam en onderhoudend tijdschrift voor de jeugd zou
kunnen stichten, ja niet voor de jeugd alleen, maar zelfs voor vele ouders aan wier
opvoeding niet de laatste hand was gelegd en wier geheugen 't in menig geval zou
ter hulp komen. Een zoodanig tijdschrift, samengesteld uit bijdragen van allerlei
aard, zou liefde kweeken voor Noord- en Zuid-Nederland, 't zou bijdragen tot de
kennis van zijne taal, zijn volk, zijne geschiedenis, instellingen, zeden, gebruiken,
wetenschap en kunst. Daarom besloot spreker met der vergadering de volgende
besluiten voor te stellen.
1o Het is wenschelijk hier te lande een geïllustreerd tijdschrift te stichten voor de
Nederlandsche jeugd.
2o Zoodanig tijdschrift zou in nationalen zin moeten opgesteld worden.
3o Het moet in aangenamen vorm algemeene kennis mededeelen en aldus opwekken
tot lezen en verder onderzoek.
De vergadering juichte deze besluiten toe en het Bestuur der Afdeeling werd gelast
de middelen van uitvoering te bestudeeren.
Nu sprak Dr Mac Leod naar aanleiding van de vraag:
‘Welke zijn de beste middelen, die aangewend moeten worden
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om de Noord-Nederlandsche boeken van natuurwetenschappen te verspreiden in
België?’
Spreker wees er op, dat terwijl de litterarische werken meer en meer bekend
worden, daarentegen zelfs bij lieden van 't vak de wetenschappelijke nog slechts
zelden worden aangetroffen. Zulks is te betreuren, daar de Fransche boeken over
wetenschap hier meest gebruikt, minder op de hoogte van den tegenwoordigen stand
der wetenschappen zijn. Spreker schreef dit laatste feit toe aan de onbekendheid der
meeste Fransche schrijvers met vreemde talen. De Nederlandsche werken, geschreven
in een land, waar men zich zoo ijverig op de studie der nieuwe talen toelegt, houden
juist daardoor veel meer gelijken tred met de nieuwste vorderingen der wetenschap
in heel de wereld. Genoemde leerboeken zijn dan nog geschreven in eene taal, die
alle begrippen door zichzelf weet uit te drukken en de leerstof is daarin behandeld
op eene wijze onzen landaard eigen. Om al die redenen is 't wenschelijk, de
Nederlandsche werken van natuurwetenschap zooveel mogelijk in Vlaamsch België
te verspreiden.
Spreker zou wenschen, dat het Taalverbond eene lijst van zoodanige werken
uitgave en die zonde aan 't Staatsbestuur, de gemeentebesturen, de schoolopzieners,
kortom aan allen, die in het onderwijs gezag uitoefenen.
De voorzitter dankte den Heer Mac Leod namens de vergadering. Zijn voorstel
zal op de dagorde der afdeeling Onderwijs gebracht worden. Een dergelijk voorstel
komt reeds voor op de lijst der eerste werkzaamheden van de plaatselijke groep
Brussel. Ziehier een dier punten, zegt hij, waarin samenwerking tusschen de
verschillende groepen en krachten onzer maatschappij tot schoone uitslagen zal
kunnen leiden.
De overige punten der dagorde konden wegens tijdgebrek niet behandeld worden.
In de Algemeene zitting, des namiddags gehouden (alle afdeelingen vereenigd)
werden de genomen besluiten bekrachtigd.
De Schrijver,
J. KESLER.
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In Memoriam.
Het jaar 1888 zal ons treurige herinneringen nalaten.
Het Taalverbond verloor twee zijner hoogst geschatte leden.
Den 9den November stierf de heer GEERAARD JAN DODD, die den 10den September
1821 te Antwerpen werd geboren. Hij zocht zijnen weg beurtelings in de schilderkunst,
de drukpers en het onderwijs, totdat hij eindelijk ambtenaar werd voor het overige
zijns levens.
Alhoewel de heer Dodd novellen geschreven heeft, is 't voornamelijk als dichter,
dat hij zich onderscheidde. Hij gaf achtereenvolgens drie bundels poëzie uit, waarin
zijne Muze wel nooit eene hooge vlucht nam, maar welke toch menig pareltje bevatten
van gevoel en fijnen humor. Het ware zeer wenschelijk, dat er zoo spoedig mogelijk
eene volledige verzameling van verschene, welke aan alle vrienden onzer
Nederlandsche letteren uiterst welkom zou wezen.
Grooter, onherstelbaarder nog heeten wij het verlies, dat onze maatschappij, de
Vlaamsche Beweging, neen! heel Nederland onderging door het afsterven van JAN
den
VAN BEERS, wiens dood, den 14
November 1888, alle Vlamingen, of zeggen wij
gerust: alle Nederlanders, zoo pijnlijk verraste.
Ontzaglijk was de lange schaar van vrienden en vereerders, uit alle gouwen en
steden van Noord en Zuid naar Antwerpen gestroomd, om den veelbewonderde en
veelgeliefde naar zijne laatste rustplaats te vergezellen.
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Eene begrafenis, zoo grootsch, zoo koninklijk als die van Jan van Beers, is de
schitterendste hulde, de waardigste lof, dien men eenen beroemden man kan brengen,
en het aandenken daarvan zal immer in ieders geheugen voortleven.
Met Hendrik Conscience stond Jan van Beers aan de spits der strijders voor de
herstelling onzer grieven. De eerste werd meer gelezen door het volk, doch de andere
vond daarentegen ingang bij de beschaafden en ontwikkelden. Conscience was een
verteller zonder weerga, van Beers een kunstenaar bij Gods genade. De schrijver van
den Leeuw van Vlaanderen bezielde ons meer en sleepte ons mee, terwijl de dichter
van Begga ons een hooger kunstgenot liet smaken.
En Jan van Beers onderscheidde zich niet alleen op het gebied van taal en kunst,
hij bewees ook uitstekende diensten aan het onderwijs, en op 't einde zijns levens
nam hij geeftdriftig deel aan den eeuwenlangen kamp tusschen vooruitgang en
stilstand, tusschen geestesontslaving en versteend geloof.
Nog wil ik herinneren, dat het op van Beers' voorstel was, dat onze maatschappij
‘Het Taalverbond’ gedoopt werd.
Op zijne grafstede werd door ons verbond eene grafkroon neergelegd. Ons medelid
Pol De Mont voerde bij de treurige plechtigheid het woord in naam der Nederlandsche
letterkundigen.
Van Beers en Dodd, hoe verschillend ook van karakter en talent, Gij genoot beiden
toch evenzeer de genegenheid en de achting van al onze leden, en wij roepen U met
weemoed een ‘Rust in vrede!’ toe.
FRANS VAN CUYCK.
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Naamlijst en Bibliografie der Leden.
(De alphabetische orde is die der woonplaatsen. De bibliografische inlichtingen
worden medegedeeld voor zooveel die door de leden zelven verstrekt zijn.)

Andenne (Prov. Namen).
1. De Vreught (August), geboren te Meysse (Brussel), den 30en October 1859.
Leeraar. Werken:
Hongaarsche Toestanden (Flandria, 1ste jaar, nr X en vv). - Het Onderwijs in den
Vreemde (Fland., 2de j., nr 8 en vv.). - Struense (Fland., 2de j., nr 26 en vv.). Gemaskerd. Eene vertelling (Fland., 2de j, nr 45 en vv.). - Twee Overblijfsels der
Oud-Slavische Letterkunde in Bohemen (Fland., 3de j., nr 82 en vv.). - Oostenrijks
Volkeren (Fland., 3de j., nr 117 en vv.). - Lena's Vrijers (Morgenblad, Maart 1888).
- Bohemen en de Czechische Volksstam (Fland., 4de j., nr 144 en vv.), verschijnt
eerlang in boekvorm. Benevens kleinere bijdragen en boekbeoordeelingen.

Antwerpen.
2. Adriaensen (Jan-Baptist-Cornelis), geboren te Brussel, den 20en october 1847.
Kantonale schoolopziener van het lager onderwijs. Bresstraat, 18.
3. Baelden (Hendrik-Desideer), Borgerhout, Huybrechtsstraat, 21. Ingenieur.
Werken:
Tabakswolkjes, Galileï, Absolvo en andere gedichten en liederen (Gentsche
Studenten-Almanakken 1872 tot 1876). - In 't Voorbijgaan, losse gedachten
(Stud.-Alm. 1873). - Betsy, novelle (Vlaamsche Kunstbode, 1876). - Varli de Zanger,
drama in drie bedrijven en in verzen (Gent, Vuylsteke, 1884). - Christina Borluut,
drama in vijf bedrijven en in verzen (Gent, Ad. Hoste,
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1886). - De Neef uit Rijsel, blijspel in één bedrijf (Antwerpen, Janssens, 1887).
4. Benoit (Peter), geboren te Harelbeke (West-Vl.), den 17den Augustus 1834.
Bestuurder der Muziekschool.
Bijzonderste werken gecomponeerd van 1861 tot 1888:

Zanggedichten voor enkel-, dubbel- en driedubbel orkest; orgel, harpen,
koren, soli, enz.
Lucifer, gedicht van Emanuel Hiel. - De Schelde, id. - Hymnus aan de Schoonheid,
id. - Juicht met ons, id. - De Oorlog, gedicht van Jan Van Beers. - Feestzang, id. (bij
de opening van de Nationale Tentoonstelling in 1885 te Antwerpen). - Vlaanderens
Kunstroem (Rubens-cantate), gedicht van Julius De Geyter (Rubensfeesten 1877 te
Antwerpen) - De Wereld in (kindercantate), id. - De Genius des Vaderlands, id. (bij
de opening der Wereldtentoonstelling te Brussel 1880). - Hucbald, id. - De Muze der
Geschiedenis, id. - Hulde aan een Dichter, id. (bij de verplaatsing van het standbeeld
van THEODOOR VAN RIJSWIJCK, Antwerpen 1884). - Treur- en Triomfgroeten, gedicht
van Victor de la Montagne (bij de inhuldiging van CONSCIENCE'S grafzuil, Antwerpen
1886). - De Leie, gedicht van Adolf Verriest.

Godsdienstige Muziek.
Tetralogie, Kerstnacht, Mis, Te Deum, Requiem (voor soli, koren, orkest, harp en
orgel). - Driestemmige mis (gelijke stemmen). - Motetten (id.) (beide met
orgelbegeleiding en met orkest). - Drama Christi, Nederl. Evangel. tekst (ter
gelegenheid der inhuldiging der muurschilderingen van Guffens en Swerts in de
St-Joriskerk te Antwerpen met orkest van orgel, bazuinen, trompetten, vioolcellen
en basviolen).

Voor Strijkinstrumenten.
Strijkkwartet (twee violen, altviool en vioolcel).

Voor Klavier.
Liederen zonder woorden. - Fantazien, Luimen, Dansen in vorm van Marzuka en
Polonaise, Scherzandos, enz. enz.
Vertelsels en Balladen, en als eerste uitbreiding: Sonaten-Balladen, als tweede
uitbreiding: Concerto voor Pianoforte, Concerto voor Fluit (beide met
orkestbegeleiding).

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

LXXIII

Gemengd Koor zonder begeleiding.
Het Dietsche bloed, gedicht van Dr Hansen. - Ave Maria (achtstemmig).

Alleenzangen met Orkest.
Joncfrou Kathelijne, gedicht van Julius De Geyter (voor altstem). - Dichters Heil
(aan Conscience), gedicht van Em. Hiel (voor altstem).

Mannenkoren (zonder begeleiding).
Mozes op den Berg Sinaï, gedicht van Lamartine (Ned. vertaling van Worp), dubbel
koor. - De Maaiers, gedicht van N. Destanberg, dubbel en driedubbel koor. Antwerpen, gedicht van Frans de Cort, driedubbel koor.

Afzonderlijke Liederen en gezangen (met begeleiding van Piano-forte).
Wannes en Trientje, Zij lachten, Pachter Jan, Mijn hart is vol verlangen, Twee
Kerelen, Denderliedeken, Gebroken hart verlangt de rust, gedichten van Emanuel
Hiel. - Feest- en Strijdzang, gedicht van Julius Sabbe (voor bas).

Cyclus-Liederen.
De Liefde in 't leven, gedicht van Em. Hiel. - Psychologie, Liefde, Drama aan zee,
gedichten van Sheakspeare, Em. Hiel en Eugeen Van Oye (met tusschenspelen voor
de pianoforte en ten slotte begeleiding van klein orkest, pianoforte, harp en
harmonium).

Muziek gecomponeerd voor het Vlaamsche Tooneel.
De Belgische Natie, tooneelfeestspel in 3 bedrijven. - Het Dorp in 't Gebergte,
zangspel in 3 bedrijven. - Isa, in 3 bedrijven (Em. Hiel). - Karel van Gelder, (drama
van Frans Gittens). - Charlotte Corday, (5 bedrijven) Ern. Van der Ven (naar Frenzel
bewerkt). - Willem de Zwijger, episoden tijdens de Pacificatie van Gent (Emiel van
Goethem).

Openingstukken voor Orkest.
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De Belgische Natie. - Het Dorp in 't Gebergte. - Erelkoning. Feesttooneelspel. - Isa.
- Charlotte Corday. - Willem de Zwijger (Pacificatie van Gent). - Openingstuk (bij
de opening
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der Wereldtentoonstelling te Antwerpen 1885), bestaande in eene bewerking van het
‘Domine Salvum Fac Regem’ met het Belgisch Vaderlandslied (Brabançonne).

Geschriften over Muziek (1867-1888).
1. De Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool (in 1867 gesticht) hare reden van
bestaan en haar invloed.
2. De Nationale Toonkunst.
3a Muzikale opleiding in België.
3b Onze vaderlandsche groote jaarlijksche muziekfeesten.
4. Over schijn en blijk in onze Vlaamsche beweging.
5. Het droombeeld eener wereldkunst.
6. Plan eener volledig Vlaamsch Muzikale ontwikkeling voor Antwerpen en het
gansche Vlaamsche land.
7. Onze muzikale beweging op dramatisch gebied.
8. Een koninklijk Vlaamsch Conservatorium in Antwerpen.
9. Brieven over Noord-Nederland.
10. Remember. Factum.
11. Een woord aan allen.
12. Een nieuwjaarswensch op muzikaal gebied.
13. Brief aan den heer Jules Borcher, componist, directeur der ‘Association des
Artistes Musiciens’ te Angers (Frankrijk).
14. Verhandeling op het XIXe letterkundig congres, te Brugge gehouden in 1884.
15. Vlaamsche brieven.
5. Blockhuys (Jozef), Van Maerlantstraat, 78.
6. Bolle (G.-Bernard), Lange Leemstraat, 201
7. Buschmann (Paul), Rhijnpoortvest.
8. Campers (Edmond), Sanderusstraat, 27.
9. Cupérus (Nicolaas-Jan), geboren te Antwerpen, den 20en November 1842, lid
van den gemeenteraad, Van Eycklei, 8.
10. Daniels (Herman), Goudbloemstraat, 2.
11. De Bom (Emanuel-Karel), geboren te Antwerpen, den 9en November 1868,
Vekestraat, 8.
12. De Bom (Joris), Vekestraat, 8.
13. De Geyter (Jan, schrijversnaam Julius), geboren te Lede, bij Aalst, den 25en
Mei 1830. Bestuurder van den Berg van Barmhartigheid Venusstraat, 13.
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14. De Lattin (Gustaaf), geboren te Antwerpen, den 1sten Januari 1858, Oudaen 1.
Werken:
De Ondankbaren, drama in 3 bedrijven. - Maria, drama in 1 bedrijf. - Vergeten,
tooneelspel in 1 bedrijf. - Per Telefoon, blijspel in 1 bedrijf. - Vergiffenis, drama in
1 bedrijf. - Het Vel van den Beer, blijspel in 1 bedrijf. - De Verzoening, drama in 3
bedrijven. - Een Ellendeling, drama in 5 bedrijven. - Broederhaat, drama in 1 bedrijf.
- A. B. C. bekroond blijspel in 4 bedrijven. - Hilda Van Doorn, drama in 3 bedrijven.
- De Liefde op 30 sporten, blijspel. Het alles uitgegeven te Antwerpen.
15. De Mont (K.-M.-Polydoor), geboren in 1857. Leeraar aan het Athenaeum te
Antwerpen, Van Geertstraat 51. Werken:
I. BELLETTRIÉ: Klimoprankskens. Gedichten van K. M Pol de Mont, student in
het Klein Seminarie te Mechelen, lid der Gilde van Sinte Luitgaarde te Brugge, van
den letterlievenden kring ‘De jonge Taalvrienden,’ enz., Mechelen, drukkerij J.
Ryckmans-Van Deuren, 1877, 52 blz. post-8o (Met een ‘Voorwoord’). - Waarheid
en Leven. Gedichten. Brugge, boekdrukkerij van Amaat de Zutter, 1887. 200 blz.
post-8o. Met eene ‘Toewijding’ en een ‘Voorwoord’). - Finneken, schetsje uit het
kinderleven. Leuven, D. Aug. Peeters-Ruelens, drukker en uitgever, 1878. 16 blz.
royaal-8o. (Met eene ‘Opdracht’). - Jongelingsleven. Leuven, drukkerij der weduwe
G. Robijns, 1878. 187 blz. in 16o (Met eene ‘Opdracht’). - Rijzende Sterren.
Gedichten. Roeselare, Julius de Meester, boekhandelaar-uitgever, 1879. 200 blz.
klein in-4o. (Met eene ‘Opdracht’ en eenen ‘Brief’ van Conscience, en eene
‘Inleiding’. - De Eerste Mensch. Gedicht. Leuven, Karel Peeters-Ruelens, 1879. 15
blz. 8o post. - Gedichten. Leuven, ter drukkerij van Karel Fonteyn, 1880. 310 + VI
blz. post-8o. - Lentesotternijen. Poëzie Met een gedicht van Klaus Groth, een portret
naar eene teekening van E. Claus en het facsimile van den Schrijver. Gent, Ad. Hoste,
1881. 135 + XIV blz. post-8o. - Loreley. Verstrooide bladzijden uit het boek der
lijdenschappen. Poëzie Utrecht, J.L. Beyers, 1882. XVI + 276 blz. post-8o (Met eene
‘Opdracht’ en een ‘Voorwoord’). - Idyllen. Sneek, Pyttersen, 1882. XII + 114 blz.
(Met drie Sonnetten als ‘Inleiding’). - Idyllen en andere Gedichten. Sneek,
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H. Pyttersen, Tz., 1884. 206 blz. post-8o. - Hendrik Conscience, zijn leven en zijne
werken. Met een portret in lichtdruk, eene ets van P. Verhaert in twee autographen.
Haarlem, W. Gosler, 1883. - Fladderende Vlinders. Gedichten. Met 3 koperetsen
van Léon Abry, Edgard Farazijn en Piet Verhaert. Rotterdam. Uitgevers-Maatschappij
‘Elsevier’, 1885. VIII + 184 blz. post-8o. - Op mijn Dorpken. Korte Vertellingen.
Met eene ets van Leo Brunin. Roeselare, de Seyn-Verhougstraete, 1886. XIII + 218
blz. post-8o. (Met eene ‘Opdracht’). - Loreley. Liederen en Gedichten (tweede
titeluitgave). Rotterdam, Uitgeversmaatschappij ‘Elsevier’, 1886. XVI + 276 blz.
post-8o. (Met eene ‘Opdracht’ en een ‘Voorwoord’). - In Noord en Zuid. Idyllen en
andere Gedichten. Rotterdam, uitgevers-maatschappij ‘Elsevier’, 1887. VI + 164
blz. post-8o. - Zanna, tooneelspel in 1 bedrijf en in verzen. 30 blz. Leiden, Sythoff,
1887, royaal-8o.
II. ONDERWIJS: Bloemlezing uit Nederlandsche Dichters van Hooft tot op onze
dagen, bijeengebracht, en van biographische en taalkundige aanteekeningen voorzien
door Pol. de Mont. Ten gebruike van Normaalscholen en Gestichten van Middelbaar
Onderwijs in beide graden. Gent, Ad. Hoste, 1883. VIII + 325 blz. royaal-8o. Practisch-theoritische Spraakleer der Hoogduitsche Taal, naar de methode van
Robertson bewerkt en met talrijke oefeningen voorzien, door Pol. de Mont en Carl.
Hebbel. Eerste deel (2e uitgaaf) VIII + 325 blz.; tweede deel (1ste uitgaaf), 167 blz.
royaal-8o. Lier, Jozef van In en Cie, 1887. - Deutsches Lesebuch aus den besten
Dichtern und Schriftstellern zum Gebrauch bei dem Unterricht im Deutschen
zusamenengestellt und mit erläuternden Anmerkungen im niederländischen und
französischen Sprache versehen von Pol. de Mont und Carl Hebbel. Deel I, XII +
220 blz, deel II, VI + 301 blz., deel III, 584 blz., royaal-8o Lier, Jozef van In, 1885,
1886 en 1887.
III. PERIODIEKEN: Stichtte met Albrecht Rodenbach in 1877, Het Pennoen,
tijdschrift voor het Vlaamsch studentenvolk, verschijnende binst de schoolverloven,
deel I, 1877-1878, 3 × 32 bz. Antwerpen, Al. Tielemans, deel II, 1878-1879, 96 blz.
Brugge, Delplace.
Bestuurde met Gust. Eeman en Flor. Heuvelmans, Het Pennoen,
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tijdschrift voor kunst, letteren, critiek en Vlaamsche Beweging, derde jaargang, 1880,
Brugge, Delplace, 191 blz., royaal-8o. Stichtte in 1881 Jong Vlaanderen,
maandelijksche uitgave, (4 jaargang van Het Pennoen), Roeselare, de
Seyn-Verhougstrate, Deel I, versierd met eene titelplaat van O. de Clerq. 376 blz,
(5o jaargang van Het Pennoen) 574 + IV blz. royaal-8o.
Bestuurde met Th. Coopman en V.A. de la Montagne De Nederlandsche Dichten Kunsthalle, maandschrift, 6de jaargang, Antwerpen. L. de la Montagne, 1883, 640
+ 4 blz. royaal-8o.
Bestuurt sedert 1 Januari 1884 het letterkundig gedeelte van De Toekomst, tijdschrift
voor opvoeding en onderwijs, onder redactie van A. Cornette, Pol. de Mont, A.
Temmerman. Gent, Ad. Hoste, uitgever.
IV. MEDEWERKING AAN TIJDSCHRIFTEN: Verspreide bijdragen in dicht en proza
in: Rond den Heerd, Het Ned. Museum, De Halletoren, De Vlaamsche School, De
Belgische Illustratie, De Vlaamsche Kunstbode, Het Nederlandsch Magazijn, De
Tijdspiegel, Los en Vast, Nederland, De Portefeuille, Astrea, Het Leeskabinet, De
Leeswijzer, Goeverneur's Oude Huisvriend, De Wachter, De Gids, het zondagsblad
van Het Nieuws van den Dag, het weekblad, De Amsterdammer; - in Duitschland,
Zeitschrift für Vergleichende Litteraturgeschichte, Schorer's illusstr. Familienblatt,
- in Frankrijk, Revue Provinciale, Petit Toulonnais illustré, Monde poétique, Revue
des Traditions populaires, enz.
V. CRITIEK: De Hoogduitsche Dichtkunde in de XIXe eeuw, 54 blz. overdrukt uit
Het Ned. Museum, 1881. - Le Parnasse contemporain, 104 blz., id. 1882. - Felix
Dahn, 13 blz. overgedrukt uit De Toekomst. - Carmen Sylva, 15 blz., id. - Rudolf
Baumbach, 36 blz., overgedrukt uit Los en Vast. - Eduard Grisebach, 17 blz.,
overgedrukt uit De Dageraad, 1887. - Heinrich Seidel, 5 blz., overgedrukt uit De
Toekomst. - Duitsche Poëzie, 37 blz., overgedrukt uit Het Ned. Museum, 1887. Rollinat, de jongste zitting in de Fransche Dichtkunde, 10 blz., id. - Fransche Poëzie,
25 blz., id. - Victor Hugo, necrologisch artikel, 12 blz., overgedrukt uit De Toekomst,
1885. - De Wedergeboorte in Occitanië. I. 68 blz., overgedrukt uit Nederland; II. De
hedendaagsche Félibrebeweging: De Baanbrekers, 51 blz., overgedrukt uit De
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Toekomst; III. De Vorsten der Nieuw-Provençaalsche letterkunde. 1. Mistral, 35 blz.
overgedrukt uit De Toekomst; 2. Aubanel, 16 blz. id.; 3. A. Foures, 12 blz. id. Horatius Epodus II in onze Nederl. Dichtkunde, 11 blz. id. - Over Stijl, 8 blz. id. Hélène Swarth, 19 blz. overdrukt uit Het Nederl. Museum. - Pro Domo, 44 blz.,
overgedrukt uit Dicht- en Kunsthalle, enz. enz. enz.
16. Dilis (Jan), tooneelspeler te Antwerpen. Provinciestraat (Noord) 72.
17. Florus (L.), leeraar aan het Athenaeum, Jacobstraat, 30.
18. Gittens (Frans-Karel), geboren te Antwerpen, den 17 December 1842, lid
van den gemeenteraad, Van Straelenstraat, 19. Voornaamste werken:
Jane Shore, drama. - Parisina, treurspel. - Annie Brunel, tooneelspel. - De
Papegaai, novelle, benevens talrijke artikels in Vlaamsche, Fransche en Engelsche
bladen en tijdschriften.
19. Kettmann (L.-A.-J.), schrijversnaam: Floris Van Westervoort.
Tooneelbestuurder van den Nederlandschen Schouwburg, Korte Winkelhaakstraat,
4. Werken:

I. Politieke geschriften.
Manifest aan het Nederlandsche volk. - Pruisisch of Nederlandsch.

II. Op wetenschappelijk gebied.
Vele bijdragen in het Dierkundig Weekblad: Fauna.

III. Gedichten.
Puntdichten, fabelen, idyllen, romancen, klinkdichten; De Vier Jaargetijden; het
epos De Stier en verschillende leerdichten over Godsdienst en Moraal.

IV. Romans.
Eene leelijke Vrouw, novelle. - Dientje, roman in twee deelen. - Herman, id.

V. Blijspelen in proza.
De Schijnvriend. - Hondenbelasting. - Ongel en Wrongel.
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VI. Blijspelen in verzen.
Een Grap. - Den Kikkert en Den Dikkert.
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VII. Tooneelspelen in proza (in één bedrijf).
Een Ondeugende Jongen. - Een Verjaarsgeschenk. - Een Traan van Vergiffenis.

VIII. Minnespelen in verzen.
Verliefd gehassebas, ‘Nou!’. - De Brandwacht en zijn Liefje. - Daags vóor 't Huwelijk.
- Krelis en Antje. - In de Peeceestraat. - Door 't Spleetje van de Brievenbus. - Hannes
en Klaartje.

IX. Minne-zangspelen in verzen.
Als de rechte maar komt. - Onze Moeders.

X. Minne-dramas in verzen (één bedrijf).
Camilla. - Harald en Hilda.

XI. Drama in verzen (drie bedrijven).
Koenraad. - Graaf van Zolre.

XII. Treurspelen in verzen (vijf bedrijven).
Bruinhilda, Koningin van Austrasiën. - Margaretha, Gravin van Vlaanderen en
Henegouwen. - Klytaimnestra.
20. Krinkels (L.), Delinstraat, 14.
21. Lefebvre (Jozef), schepen van Openbare Werken, Kloosterstraat, 48.
22. Meugens (G.), leeraar aan 't Athenaeum, Kerkstraat, 96.
23. Moortgat (Antoon), leeraar aan 't Athenaeum, Schupstr., 16.
24. Roelofs (Michiel), geboren te Antwerpen, den 8 October 1845, klerk bij 't
gemeentebestuur en gezworen vertaler bij de rechtbank van koophandel,
Sint-Jacobsmarkt, 55.
25. Rooses (Max), geboren te Antwerpen den 10en Februari 1839, conservateur
van het Museum Plantin-Moretus, Provinciestraat, Noord, 99.
Bijzonderste werken:
Een drietal verhandelingen over de Geschiedenis der Letterkunde, Antwerpen,
1865. - Brieven uit Zuid-Nederland, Antwerpen, 1871. - Levenschets, Keus uit de
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Werken en Brieven van Jan-Frans Willems, Gent, Willemsfonds, 1874. Schetsenboek, Gent, Hoste, 1877. - Boek gehouden door Jan Moretus II als deken
der St-Lucasgilde (Antwerpsche Bibliophilen), 1878. -

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

LXXX
Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Gent, Hoste, 1879. - Over de Alpen,
Amsterdam, Loman, 1880. - Kilianus' Latijnsche Gedichten (Antwerpsche
Bibliophilen, 1880). - Nieuw Schetsenboek, Gent, Hoste, 1882. - Christophe Plantin,
imprimeur Anversois, Antwerpen, Maes, 1883. - Correspondance de Plantin
(Antwerpsche bibliophilen), 1883 en 1885, twee eerste deelen. - P.-P. Rubens en
Balthasar Moretus, Gent, Hoste, 1884. - Derde Schetsenboek, Gent, Hoste, 1885. L'oeuvre de P.-P. Rubens, Antwerpen, Jos. Maes, 1886 en 1888, twee eerste deelen.
- Op Reis naar heinde en ver, Gent, Hoste, 1889.
Bijdragen in tijdschriften en dagbladen: Noord- en Zuid, Bulletijn der Antwerpsche
Bibliophilen, Bulletin Rubens, Annales de l'Académie d'Archéologie, Revue
Artistique, Chronique des Beaux-Arts, Vlaamsche School (Antwerpen); De Toekomst,
Nederduitsch Tijdschrift, Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle (Brussel); Jaarboek
van het Willemsfonds, Nederlandsch Museum, Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje
(Gent); Nederland, Het Nederlandsch Tooneel, De Gids (Amsterdam); Kunstkronijk,
Het Vaderland ('s Gravenhage); De Nieuwe Rotterdamsche Courant (Rotterdam);
L'Art (Parijs), Die Graphischen Künste (Weenen), Zeitschrift für bildende Kunst
(Leipzig), enz.
26. Rosseels (Emanuel), geboren te Antwerpen, den 11 Juli 1818, beheerder van
het musaeum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt, 26.
27. Roumen (Hendrik), leeraar aan 't Athenaeum, Sint-Willebrordstraat, 26.
28. Royers (Gustaaf-Andreas), geboren te Ronse, den 20 April 1848, stedelijke
hoofdingenieur, Wetstraat, 42.
29. Stinissen (Jacob), kantonale schoolopziener van het lager onderwijs
(Borgerhout), Vredestr., 26. Werken:
Fabelen en andere Kindergedichtjes, Gent, Ad. Hoste, 1879. Dit boekje is door
den Verbeteringsraad van het Lager Onderwijs, en door K. Besluit van den 27n Januari
1881, aangenomen voor prijsuitdeelingen en schoolbibliotheken. - Gedichten voor
Huis en School, id. 1886. - Verhalen voor groote en kleine kinderen: I. De Strooien
Hoef, id. 1887; II. Eerlijke lieden, id. id.; III. Het verloren kleinood, Loon naar werk,
Verzint eer gij begint, id. id.; IV. Kinderlijke liefde, Het Sijsje van meester Heilbron,
id.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

LXXXI
id. - Gedachten over Opvoeding en Onderwijs, id. 1886. Dit werk werd bekroond
door de Koninklijke Academie van België, met den 2den prijs De Keyn.
30. Van Beers (Jan).
31. Van Cuyck (Jan-Prans), geboren te Antwerpen, 4 Juni 1857, leeraar aan de
stedelijke normaalschool, Kolveniersstraat, 19. Werken:
Onder Vrienden, novellen en verhalen, Antwerpen, L. De la Montagne, 1881. Tot Aandenken, id. id. 1882. - Twee Huwelijken, roman, id. 1884. - Sinjoren, verhalen
en novellen, Gent, Ad. Hoste, 1888. - Zijne Eer in gevaar! tooneelspel, verschenen
in De Vlaamsche Kunstbode, 1887. - Segher Janssone, historische roman, Antwerpen,
Lod. Janssens, 1888. - Kunstenaarszielen, drie novellen, verschijnt weldra. - Wilhelm
Hauff, letterk. studie, Toekomst 1880. - P.A. De Génestet, id. id. 1882. - Lessing en
zijn Nathan de Wijze, id. id. 1883. - Lessing als tooneelschrijver, id. id. id. - Rubens
en de Vlaamsche Schilderschool, Toekomst 1883. - Ware en valsche Kunst, id. 1884.
- Jacob en Wilhelm Grimm als sprookjesvertellers, id. 1885. - John Halifax,
gentleman, id. 1886. - Eenheid van Taal, id. 1887. - Heinrich Heine, Ned. Dicht- en
Kunsthalle, 4de jaargang. - Sleeckx als romanschrijver, letterk. studie, id. 7de jaargang.
- Vlaamsch en Hollandsch proza, id. 8ste jaarg. - Prozastijl, id. id. - Over Lettercritiek,
id. id. - Over den vijfj. prijskamp van Ned. Letterkunde, id. 10de jaarg. - Vreemde
Letterkunde, id. id. - Letterkundige Vooroordeelen, id. id. - Manon Lescaut, letterk.
studie, Nederlandsch Museum, 1889. - Benevens talrijke bijdragen van verschillenden
aard in de Zuid-Nederlandsche tijdschriften.
32. Van de Weghe (Victorien), geboren te Haaltert (Oost-Vlaanderen), den 9n
Januari 1834, kapitein van 1sten graad bij het 13de linieregiment. (Zeer onlangs op
pensioen gesteld en te Laeken gaan wonen, Stephaniestraat, 63.)
Trad, als loteling, bij het leger in 1854, en deed van dan af den onzin en de
onrechtvaardigheid uitschijnen van het uitsluitelijk gebruik der Fransche taal tegenover
den Vlaamschen soldaat.
Gaf in 1868 op het 9de taalcongres te Leuven eene voordracht
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in dien zin (zie de Toekomst van Frans de Cort, jaargang 1869).
Vertaalde in het Nederlandsch, en gaf op eigen kosten uit, al de reglementen en
verordeningen betreffende het onderricht van den soldaat.
Zijne Gedragregels voor den soldaat te voet, beleefden reeds een tiental uitgaven,
en vergemakkelijken zeer het drillen van den Vlaamschen soldaat.
Verders gaf hij de volgende dichtwerken: 1869. De Nieuwjaarsbrief, eene berijmde
novelle. - 1871. Eerstelingen, gedichten. - 1873. Denderloover, id. (2de reeks). - 1875.
Gedichten (3de reeks). - 1885. Het leven door (4de reeks). - Een nieuwe dichtbundel
ligt gereed om onder de pers te gaan.
33. Van der Ven (Florent), geboren te Antwerpen, den 1sten Januari 1848,
Tuinbouwstraat, 4. Secretaris der Antwerpsche afdeeling van het Willems-Fonds.
34. Van de Venne (Jozef), onderwijzer, Frans De Cortstraat, 27.
35. Van Kuyck (Hendrik), tooneelspeler, Grensstraat.
36. Van Rijswijck (Jan), geboren te Antwerpen, den 14n Februari 1853. Advocaat
en lid van den Gemeenteraad, Koningstraat, 16.
37. Van Steenweghen (Frans), leeraar aan 't Athenaeum, Quellinstraat, 15.
38. Vermaere (Theophiel-Florimond), geboren te Gent, den 13n April 1848,
dagbladschrijver, Loosstraat, 11.
39. Withaegens (Felix), onderwijzer, Deurnestraat, 77.
40. Wezelaar (M.-B.), Vredestraat, 15.
41. De Maatschappij Nederlandsche Studentenkring.
42. Id. De Vlaamsche Eikel.

Ath.
43. De Ceuninck (Aloïs), leeraar aan 't athenaeum.

Bergen (Henegouwen).
44. Keelhoff (Jozef), doctor in de wijsbegeerte en letteren, geboren te Neerpelt (prov.
Limburg), den 19n April 1860, leeraar bij het Athenaeum, Avenue St-Pierre 30.
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Brussel.
45. Antheunis (Gentil-Theodoor), geboren te Oudenaarde, den 9 september 1840,
vrederechter te Elsene, Koninklijke Prinsstraat, 47. Werken:
Uit het Hart, gedichten. - Leven, lieven en zingen, id. - Liederkrans, 2e druk,
liederen, Nederlandsche, Duitsche en Fransche tekst. - Jonathan Frok, d'après
l'allemand de Zschokke. - Quelques pages du journal d'un pauvre vicaire de Wiltshire,
d'après le même.
46. Brans (Johan-Mathijs), geboren te Asch (Limburg), den 2 October 1853,
leeraar, Waterloo-Steenweg, 212. Werken:
I. Limburgsche Schetsen, 200 blz. 8o, bij De Seyn-Verhougstraete te Roeselare,
1883. - II. Met J. Elseni: Kielland's Nieuwe Novelletjes, uit het oorspronkelijk Noorsch
vertaald, 165 blz. 8o, bij denzelfden uitgever, 1884. - III. Schimmen en Schetsen, 200
bl. 8o, bij Minkman te Arnhem, 1888. - Verder artikels en bijdragen in tijdschriften,
als De Vlaamsche school, Nederlandsch Museum, De Lantaarn van Amsterdam, enz.
enz.
Om weldra te verschijnen:
1. De Koning en de Lattenzager, fantazij, ongeveer 450 blz. - II. Mijnheer en zijne
Kornuiten, luimige menschenstudie, ongeveer 200 blz.
47. Coremans (Eduard), Twee Torenstraat, 33, Sint-Joost-ten-Oode.
48. Cortebeeck (Mevrouw Regina), geboren te Leuven, den 28 april 1853,
Handelsgaanderij, 40.
49. De Quéker (Hendrik), ambtenaar, Clementinalaan, 150. Werken:
Hilda, geschiedkundig roman. - De Wraak des Herders, zedenroman. - Mijnheer
Oscar, id. - Rozier, gedicht. - Natuurwetenschap ter school, studie, in-8o, 200 blz. In de Val; De Schapekop; De Zwarte Beer; De Kroep, 4 blijspelen in een bedrijf. Eigen Keuze; Te Romanesk; Herboren Liefde; Het Gevonden Kind, 4 tooneelspelen
in een bedrijf. - Piétrina, drama in 3 bedrijven. - Haat of Liefde? drama in 3 bedrijven.
- Maria van Brabant, drama in 6 bedrijven. - Oud-Brussel,
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drama in 6 bedrijven. - Wie alles wil krijgt niemendal, opera-komiek in een bedrijf.
- Rarekiek, bundel novellen. - Kaf en Koorn, bundel gedichten.
Afzonderlijk verschenen novellen:
Twee wegen. - Tante Fia's Papieren. - Voor Geld. - De Zevende Zoon. - De Mast.
- Hypnotism. - Nieuwjaarsavond. - De Familie Grijpzout. - De Tjeepeeuwer. Najaarsbuien. - Recht op Brood, enz.
50. De Smet (Alfred), geboren te Hoeke (West-Vlaanderen), den 8 Januari 1853,
verblijft te St-Joost-ten-Oode, Verbiststraat, 56, en is schrijver van De Laster,
tooneelspel door de Staatscommissie geprimeerd en omgewerkt onder den titel
Valsche Vrienden, en van talrijke bijdragen in dicht en ondicht, versch enen in de
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, het Nederlandsch Museum, de Vlaamsche
Kunstbode, enz.
51. De Neve (Camiel), dokter, Schaarbeek.
52. De Neve (E.), Schaarbeek, Van Ooststr., 7.
53. De Zaine (Willem), Gaucheretstraat, 164, Schaarbeek.
54. Dr. Doorenbos (Willem), geboren te Deersum in Friesland, den 28en Mei
1820. Dageraadstraat, 19. Werd 21 December 1866 te Groningen tot doctor in de
Fraaie Letteren bevorderd op eene Latijnsche verhandeling over Het Karakter van
Kreon bij Sophokles. Reeds had hij vele bijdragen geleverd in het studententijdschrift
het Panathenaeum en de drie eerste afleveringen van Wolf's Nederl. legenden voor
ons volk bewerkt Later schreef hij in verschillende tijdschriften, o.a. in de Gids, doch
bovenal sedert April 1865 tot nu toe in den Spectator, eerst onder den pseudoniem
Keerom, in latere jaren meest onder eigen naam. Gedurende een paar jaren leverde
hij vele bijdragen in de Portefeuille, dikwijls onder den pseudoniem OEdipus. Ook
in het Zondagsblad van den Amsterdammer, vooral in 't jaar 1883, toen hem de
redactie van het Letterkundig deel er van was opgedragen. In 1881 gaf hij uit een
rede over P.C. Hooft, gehouden bij de feesten ter eere van dezen te Amsterdam
gevierd, en schreef in Eigen Haard over de verdiensten van Hooft als historieschrijver.
In het N. en Z. Nederl. Tooneel Almanak van 1877 schreef hij Over het doel der
Dramatiek. In het Nederl. Museum van 1884 eene

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

LXXXV
beoordeeling der Rijzende Bladen van Van Beers. - In hetzelfde jaar verscheen de
tweede uitgave van de Handleiding tot de Geschiedenis der Letterkunde, twee deelen,
te Arnhem, bij Ybe Ybels en te Roeselare, bij de Seyn-Verhougstraete. Van 1872-1875
zijn zijne Voorlezingen over Geschiedenis te Haarlem bij de erven Bohn uitgegeven.
55. Havermans (Xavier), geboren te Gheel, den 1en Juli 1839, Schaarbeek,
Koninklijke Ste Mariastraat, 95, drukker-uitgever. Schreef:
De Blauwe Hoeve. Episode uit den Russischen veldtocht van 1812. - De
Lichtzinnige, zedenroman, en gedurende drie jaar, te beginnen van 1859, eenen
historischen almanak van Diest en omstreken.
56. Hegenscheidt, Gauthierstraat, 30, Molenbeek.
57. Hoste (Julius), opsteller van De Zweep, Zuiderlaan, 27.
58. Janmoulle (J.-B.), geboren den 15 Juni 1847, te Elsene, woonachtig te
Watermaal bij Brussel, heeft onder den pseudoniem J. Elseni een aantal vertalingen
in 't licht gegeven, uit de Nederlandsche en de Skandinavische talen. - Bibliothéque
Gilon, Office de Publicité, l'Avenir, De Steyn-Verhougstraete, Dicht- en Kunsthalle,
Nederlandsch Museum, Zweep, Gazet van Gent, enz. - Alsook Noorsche vertalingen
uit het Vlaamsch.
59. Josson, advocaat, Wetstraat, 154.
60. Kesler (Johan-C.), geboren te Delft, den 20 april 1854, Athstraat, 10,
Sint-Gillis. Schreef:
De Twee Landstalen, praktische leerwijze om de Walen Nederlandsch te
onderwijzen. Spreekoefeningen, 1884, Ad. Hoste, Gent. - De Tweede Landstaal,
eerste lees- en speloefeningen, 1887, Ad. Hoste, Gent. - Id., taal- en steloefeningen,
1888, Ad. Hoste, Gent. - In Flandria: Onzijdigheid en Onafhankelijkheid; Over
Nederland; Vier dagen in Holland en andere artikelen. - In ‘het Vlaamsch in het
onderwijs’, De middelbare scholen in Noord-Nederland.
61. Leefson (Leo), geboren te 's Gravenhage, den 10 Maart 1847, Berg van 't Hof,
49. Werken:
Voor onze Kleinen, fabeltjes, De Seyn-Verhougstraete, Roeselare. Tweede herziene
en vermeerderde uitgave, Lebègue en Cie, Brussel. - Fabels voor de Jeugd, Lebègue
en Cie, Brussel.
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62. Leën (Hubert), Philomenastraat, 60, Schaarbeek.
63. Perk (Jufvrouw Betsy), geboren te Delft, den 26 Maart 1835, woonachtig te
Schaarbeek, Koninginneplaats, 53. Werken:

Romantiek.
Een Kruis met rozen (kunstenaarsroman). - Sixtus IV en Lorenzo de Medicis
(kerkelijke geschiedenis). - Elisabeth van Frankrijk (romantische schets). - Onder
de bandieten (Italiaansch verhaal). - Neef Joseph, 2 deelen (ministerieelen roman).
- Twee voor een, reisroman. (Pseudoniem Philemon). - Tensa en haar huisgezin
(roman uit het burgerlijk leven te Spa). - Valsche Schaamte (Hollandsche roman uit
het burgerlijk leven). - Mejonkvrouw de Laval (Russische geschiedkundige roman
onder Alexander I en Nikolaas). - Ylme Prinses Duschleoff Worensow (Idem onder
Elisaweli en Peter III) (Troonverovering van Catharina II). - Oud en Nieuw Brussel
(ten gerieve van bezoekers der stad). - De laatste der Bourgondiërs te Gent en te
Brugge (aangewezen als prijsboek van middelbaar onderwijs, ministeriëel besluit
van 4 oct. 1886). - Een rekruut onder luitenant Napoleon Bonaparte (voor jongens,
Corsikaansche roman). - Uit het roode boek van Maximiliaan, Voogd der
Nederlandsche gewesten. - Heden en Verleden, vrije navolging van Tristesses et
Sourires, door Drosé (philosophische herinneringen eener grootmoeder).

Novellen uit het dagelijksch leven.
Johanna, karakterstudie. - Geen koe bont of er is een vlekje aan. - Zegen of Vloek?!
- Fietje Brans. - Gewroken. - Helena (schets).

Uit de Kunstwereld.
Tesselschade de dochter van Roemer Visscher. - Barbyton. - De ouders van Benvenuto
Cellini. - Nellone. - Vier-en-twintig uren uit het leven van Benvenuto.

Geschiedkundige.
De stichting van het Gulden Vlies te Brugge in 1430. - Twee Keizerinnen
Keizerdochters, Russisch. - Een dienst in de Sancta Reparata te Florence.
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Sproken.
Ooievaarsgeklepper (doet ooievaars alzoo onder de menschen opmerken). - Witte
Rose (hoe de gele is ontstaan, alleen voor de jeugd). - Steleroos (hoe hoogmoed voor
den val komt). - Atulus en Intellectus (hoe koralen versierselen ontstaan). - Clau (wat
deze oudste boom in het Haagsche bosch ruiselt over verleden en heden). - Fantasien.

Schetsen.
Spaarisertjes. - Luiker-waaltjes. - Bruggelingen. - Uit Neerlandsch-Zwitserland
(Fauquemont).

Drama's.
De sterren liegen niet, vijf bedrijven uit het leven van Benvenuto Cellini. - De Monnik
van Wittenberg, vijf bedrijven (Marten Luther). - Anna van Bretagne, in twee
bedrijven. - Elisabeth Van Valkenberg, vijf bedrijven. - De wijding van Konstantijn
den Groote. - Bella Van Artevelde, drie bedrijven (proza). Uit Vlaanderen vóór 500
jaren. - De droom van Karel den Groote, vijf bedrijven, (legendarisch tooneelspel
met buitengewone tooneelschikking, samengesteld op uitnoodiging van De Zweep;
aan alle schrijvers, en kosteloos ten gebruike aangeboden aan de schouwburgdirectie
te Brussel, nadat de heer Hendricx er zijne ingenomenheid over had betuigd bij eene
voorlezing, bij het plaatsen van namen en beelden aan den schouwburg. (Nog in
handschrift). - Kapitein Vlalul, familiedrama in het paleis der Burgondiers te Brussel,
in vijf bedrijven (onder Granvelle). Opdracht werd aanvaard door Mr Jan Van Beers.
(Nog in handschrift).

Blijspelen.
Buitenlandsche concurrentie (Hollandsche toestanden. Nog in handschrift.) - Lang
zal hij leven! Uit de kunstwereld. - Recept van den doctor, kamerspel in vier bedrijven,
bij Hollanders, in Brussel, tijdens den schoolstrijd aldaar (Nog in handschrift).

Schetsen.
Doctor Helmond, Heer van Merode enz., op 22 jaren Europeesch vermaard
Zuid-Nederlander. (Wacht op beurt in tijdschrift
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Nederland). - De Brabantsche Revolutie, onder Heintje Vander-Noot. (Wacht op
beurt in het Leescabinet). - Borstelijke Tooneelspelen en het tooneelspel in de
Zuid-Nederlanden in vroegeren tijd (staat te verschijnen in het orgaan van het
Nederlandsch Tooneelverbond). - Heintje Mees, de Brusselsche Tooneelspeler bij
uitnemendheid, (reeds verschenen in genoemd orgaan en in Oud en Nieuw Brussel,
onder andere moeten er in optreden de Nerviers met de muziekinstrumenten
vervaardigd voor den spoorwegoptocht in 1885 gehouden. - Luther voor den
Pauselijken Legaat te Augsburg, kerkelijke geschiedkundige schets ('t kardinale punt
der hervorming). (Wacht reeds drie jaren op plaatsing bij het Nederlandsch Museum
te Gent). Zou uitstekend geschikt zijn ter verspreiding in liberale kringen.
Ter pers gaat: Mengelmoes, rijmen met in- en uitvallen.
In bewerking: De Grootmoeder van Karel V, Isabella Van Castillie (vormt eene
reeks met de Laatste der Burgondiers en Uit het Roode boek van Maximilaan).
Behoudens tallooze artikelen over allerlei in verschillende week- en dagbladen en
indertijd in eigen blad.
64. Peeters (Hendrik), tooneelschrijver, Schaarbeek, Leuvenschestraat, 107.
65. Segers (Lodewijk), Liedekerkestraat, 25, St-Joost-ten-Noode.
66. Sleeckx (Dominicus), geboren op 2 Februari 1818 te Antwerpen. Oud-professor
aan de normaalschool van Lier, oud-hoofd-inspecteur van het lager onderwijs,
Schaarbeek, Liedtstraat 25.

Romans, verhalen en novellen.
De straten van Antwerpen, Antwerpen, 1844, 3 d., 4 uitgaven. - Volksverhalen,
Brussel, 1848, 1 d., 3 uitg. - In alle Standen, id. 1851, 2 d., id. - Ontmoetingen, Gent,
1855, 1 d., id. - Paul, id. 1857, id. - In 't Schipperskwartier, Amsterdam, 1861, 2 d.,
id. - Op 't Eksterlaan, Gent, 1863, id., 2 uitg. - Dirk Meyer, id. 1864, 1 d., id. - In de
Vacantie, id., id., id. - Tybaerts en Cie en andere verhalen, id. 1867, id., id. - De
Plannen van Peerjan, Antwerpen, id., id., id. - Neef en Nicht en andere verhalen, id.
1869, id., id. - De Scheepstimmerlieden, id., id., id. - Kunst en Liefde, Gent, 1870,
id., id. - Het Erfdeel, id. 1872, id., id. - Hildegonde, Antwerpen, 1875, id., id.
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Dramatische werken.
Dramata, Antwerpen, 1841, 1 d., 4 stukjes: Hoon en Wraak, drama in 2 tafereelen;
Meester Spinnaal, Van Dyck te Saventhem, Karlina, blijspelen in 1 bedr. - De Keizer
en de Schoenlappers, blijsp. in 1 bedr., Brussel, 1848, 3 uitg. - De Kraankinders,
drama in 3 bedr., 's Gravenhage, 1850, id. - Smeke Smee, duivelarij in 3 bedr.,
Antwerpen, 1851. - Jan Steen uit vrijen, liedjesspel in 2 bedr., Brussel, 1852, 2 uitg.
- Berthilda, drama in 3 bedr., Antwerpen, 1855, id. - Neel de Loods, liedjesspel in 1
bedr., id. 1854, id. - De Kleêren van mijn Vrouw, kluchtspel in 1 bedr., Gent, 1857.
- Meester en Knecht, drama in 3 bedr., id. 1858, 2 uitg. - De Suikeroom, tooneelspel
in 3 bedr., id., id. - Geld of naam (het Erfdeel), blijsp. in 1 bedr., id., id. - Het Spook,
id., id. 1861, id. - De Alleenloopers, id., id., id. - Matroos, Soldaat en Sjouwerman,
id., Antwerpen id., id. - Zoo de Ouden zongen, piepen de Jongen, spreekw. in 1 bedr.,
id., id. - Geert en Geertje, blijsp. in 1 bedr., id. - Gretry, tooneelspel in 4 bedr., Gent,
1862, id. - Guldentop, blijspel in 1 bedr., Antwerpen, 1862, id. - De Genaamde P.,
id., id., id. - De Visschers van Blankenberg, tooneelsp. in 1 bedr., id. 1863, 3 uitg. Voor eene Wedding, blijsp. in 1 bedr., id., 2 uitg. - Zannekin, drama in 4 bedr. met
een voorspel, id. 1865, id. - Basilio en Quiteria, blijsp. in 1 bedr., id., id. - De Vrouw
met den Baard, kluchtsp. in 1 bed, id. 1866, id. - In 1814, tooneelspel in 4 bedr., id.
- Oude en nieuwe Adel, tooneelspel in 3 bedr., id., id. - De Scheepstimmerlieden,
drama in 1 bedr., id. 1870. - De Wraak van den Jood, tooneelsp. in 1 bedr., id.

Didactische werken.
Volledig Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch Woordenboek, 2 d., Brussel,
1848-1852, 2 uitg. - Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch Woordenboek,
ten gebruike van Colleges, id., id. 1849-1852. - Fransch-Nederduitsch en
Nederduitsch-Fransch Zakwoordenboek, id., id., id., 36 uitg. - Beschrijving der
Provincie Antwerpen, Antwerpen, 1852, 1 d. - Beschrijving der Provincie
Oost-Vlaanderen, Gent, 1859, id. - Beschrijving der Provincie Brabant, id., 1861,
id. - Histoire
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de la Peinture et de la Sculpture, 1 vol., Paris, 1864. - Stijl en Letterkunde, Luik,
1866, 1 vol., 2 uitg. - Voorbeelden van Stijl en Letterkunde, Luik, 1867, 2 uitg. Chroniques et Légendes, Anvers, 1867, 1 vol. - Literatuur en Kunst, Gent, 1880, 1e
deel. (Te zijn of niet te zijn; Jacques Cazotte en le Diable amoureux; Eduard III en
de gravin van Salisbury; Bret Harte; Shakespeare en Charles Lamb; Alexandre Dumas
fils, als zedenmeester; Over het Realismus in de Letterkunde; Over eenige
Dwaalbegrippen in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde, De Rechtzinnigheid in
de Kunst; Onderwijs in de Kunstgeschiedenis; Een weinig Esthetiek). - Literatuur
en Kunst, Gent, 1885, 2e deel. (Robert Hamerling in zijn Danton en Robespierre;
Wilhelm von Kaulbach; Caliban, van Ernest Renan; Jacob Cats en zijn invloed op
Zuid-Nederland; Luiz de Camoëns; De Gedachte in de Kunst; De Geschiedenis onzen
Letterkunde aan het Volk verhaald; Oude Vlaamsche Tapijten; De Nederlandsche
Roman: Bekker en Deken; De Volkliefheid van Tollens; Een eenvoudig Hart). Hans Sachs en zijne Gedichten, overgedrukt uit het Nederlandsch Muscum, Gent,
1885. - Chamfort, overgedrukt uit id., id. 1886. Anneessens, uitgave van het
Willems-Fonds, Gent, 1886. - Nederlandsche Spraakleer, Namen, 1887, 1 d. Gronden der Nederlandsche Spraakleer, id. 1888, id. - Oefeningen op de Gronden
der Nederlandsche Spraakleer, id., id. - Karel VI en Maria Theresia, uitgave van het
Willems-Fonds, Gent, 1888. - Jozef II en zijne Regeering, id. id., id.
Uitgaven der Werken van Sleeckx, in 17 boekdeelen, Gent, Ad. Hoste, 1877-1888.
Bijdragen in tijdschriften: Noordstar, Vlaamsche Rederijker, Vlaamsche School,
Fédération artistique, Revue artistique en Muzen-Album (Antwerpen); Journal des
Beaux-Arts (St. Nikolaas); Vlaamsche Stem, Vaderland, Dicht en Kunsthalle (Brussel);
Toekomst (Brussel en Gent); Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje, Leesmuseum,
Nederlandsch Museum en Jaarboek van het Willems-Fonds (Gent); Album voor
Schoone Kunsten, Kunstkronijk, Kinder-Courant, Tijdspiegel, Cecilia ('s Gravenhage);
Nederlandsch Tooneel, Nederland, Portefeuille (Amsterdam); Huisvriend
(Groningen).
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Bijdragen in dagbladen: Vlaamsch België, Vlaamsche Belgen, Vlaamsche Stem
(Brussel); Schelde, Précurseur, Loyd Anversois, Koophandel, Courrier de la Semaine
(Antwerpen).
67. Stiénon (Gustaaf-Jozef), geboren te Dendermonde, den 9n November 1863,
Trooststraat, 25, Schaarbeek.
68. Stijns (Raymond), De Rosnestraat, 33, Molenbeek.
69. Teirlinck (Isidoor), St. Jozefstraat, 18, Molenbeek.
70. T'sjoen (Emiel-Frederik), geboren te Schoorisse (Oost-Vlaanderen) den 31en
Januari 1857, onderwijzer te Sint-Gillis, Constantinopelstraat, 95. Schreef artikelen
over Kunst, Letteren, Vlaamsche Beweging, enz. in verscheidene Vlaamsche bladen
en tijdschriften.
71. Van Langendonck (Prosper), Verboeckhovenstraat, 9.
72. Versnaeyen (Karel), geboren te Gent den 25en Maart 1836, Dupontstraat.
73. Het kunstgenootschap De Distel.
I. De Distel werd in 1881 gesticht door den heer Janmoulle en eenige vrienden,
met het doel in gezellige bijeenkomsten de belangen der Nederlandsche Letterkunde
te bespreken en zich door oefening en critiek verder te bekwamen. Aanvankelijk
waren de leden verplicht maandelijks in een spaarfonds te storten: gelukkige
maatregel, die er toe bijdroeg, de bijtreders gedurende drie jaar aan de ‘Distel’ te
verbinden. In December 1883 werden de gespaarde penningen uitbetaald; een
letterfonds, dat 200 franken bedroeg, werd voorbehouden en de maatschappij, nu als
Kunstgenootschap, heringericht. Men stelde een geregeld bestuur van 5 leden aan,
waaronder schrijver en voorzitter, terwijl vroeger ieder lid beurtelings het ambt van
schrijver en voorzitter waarnam. Dit laatste stelsel, in 1853 bij het Taalminnend
genootschap 't Zal wel gaan in voege, evenwel eenigszins gewijzigd, streelde zeker
de leden in hunne democratische eigenliefde, doch bleek niet volmaakt te zijn, met
het oog op den geregelden gang der werkzaamheden en het verzorgen en bewaren
der stukken. Sedert de maand Januari 1886 heeft de kring een gemengd stelsel
gehuldigd, dat tot hiertoe gunstige uitslagen heeft opgeleverd. Ieder lid oefent, voor
ééne zitting, het ambt van voorzitter uit; het bestuur bestaat uit drie leden: algemeenen
en tweeden schrijver en kas-
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houder. Het bestudeert de verschillige vraagpunten, die het genootschap aanbelangen,
en voert de besluiten der vergadering uit.
In algemeenen regel houdt de ‘Distel’ wekelijks eene zitting: letterkundige
voortbrengselen van de leden, bij uitzondering gewrochten van andere schrijvers,
worden gelezen en besproken; enkele malen in het jaar wordt een vraagpunt over
kunst door ingeschreven sprekers grondig bepleit (de bating-club.) De voornaamste
zittingen worden door toedoen van een muziekcomiteit, dat in 1887 tot stand kwam,
met zang en instrumentale muziek opgeluisterd.
De ‘Distel’ heeft, buiten zijne gewone leden, briefwisselende en eereleden.
II. Uit het algemeen verslag over het bestuurjaar 1888 stippen wij het volgende
aan:
Bestuur. Hetzelfde als in 1886: E.-H. T'sjoen, algemeene schrijver; L. Buyst,
tweede schrijver; C. Cortebeeck kashouder.
Leden. Het genootschap telt 6 eereleden (Mevr. Cortebeeck, de heeren Hiel, Dodd,
Sleeckx, Pol. de Mont en Van Droogenbroeck) 14 briefwisselende leden en 43
gewone, 6 meer dan in December 1886. - Sedert Januari 1887 moeten de voorgestelde
kandidaten ten minste twee zittingen bijwonen, vooraleer zij als gewone leden kunnen
aangenomen worden
Vergaderingen. De ‘Distel’ hield 40 zittingen, waaronder 10 algemeene
vergaderingen, en een zestal gezellige bijeenkomsten gedurende de vacantie. Het
getal leesbeurten was 107; 217 stukken, 55 in proza en 162 in dicht, meest alle vakken
vertegenwoordigend, werden gelezen. Onder de lezers en de onderwerpen vermelden
wij:
Mevr. Cortebeeck. - Amsterdam en het Nederlandsch Congres.
MM. Sleeckx. - 1. Cervantes als tooneeldichter. - 2. Het Chineesch Tooneel.
Pol de Mont. - Gedichten (ritornellen, sonetten, balladen, idyllen, gedichten in
Maleischen vorm).
Teirlinck. - Brokken uit zijnen roman Cilia.
A. Bogaerts. - Verhalen en gedichten voor kinderen.
Fr. Van Cuyck. - Eene novelle: Wie onschuldig is.
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De volgende leden hielden het grootste getal lezingen: MM. Leefson (18), Buyst
(15), E.-H. T'jsoen (12), Van Langendonck (12), Kesler (10), Cortebeeck (8), De
Zeine (6), Coremans (5).
Werken van Leden. - Is. Teirlinck liet (einde 1886) zijn woordenboek van
Bargoensch verschijnen, R. Stijns Scketsen en Verhalen en Ruwe Liefde, De Quéker
een zestal tooneelstukken.
De ‘Distel’ sloot zich aan bij de meeste petitionnementen en betoogingen ten
voordeele der Vlaamsche beweging en der Vlaamsche kunst. Tijdens de Breidelfeesten
in Brugge werd de kring vertegenwoordigd, op den Landdag en de Huldebetooging
aan Conscience, insgelijks; op het feestmaal ter eere van den wakkeren strijder
Reinhard, de jubilé-vertooning van C. Beersmans, de inhuldiging van den nieuwen
Vlaamschen Schouwburg van Brussel en de gala-vertooning, waarop de Koning zich
voor de eerste maal in het openbaar van onze taal bediende.
III. De heer Kesler en de algemeene schrijver werden door het genootschap als
afgevaardigden gestuurd naar de zitting, die in Februari 1887 te Antwerpen werd
gehouden en waar de aanwezigen tot de stichting van eene groote letterkundige
maatschappij voor Zuid en Noord besloten. De afgevaardigden der ‘Distel’ teekenden
den oproep tot eene tweede vergadering, na bevonden te hebben, dat de ontworpen
instelling niet in strijd was met de strekking van onzen kring, die de kunst beoefent
buiten allen partijgeest. Onze maatschappij werd vertegenwoordigd in de commissie,
die een ontwerp van verordening opstelde. Tot onze bijzondere voldoening werd als
voorzitter van het gestichte ‘Taalverbond’ gekozen de achtbare heer Sleeckx, die
ons in Brussel zoo welwillend met raad en daad steeds ondersteunde. Ook verwierf
het ‘Taalverbond’ hier een ruim getal leden, meestendeels behoorend tot de ‘Distel’
die in zitting van 25 Juni bijtrad en later een zestal harer leden in de bureelen der
afdeelingen gekozen zag.
Ten slotte, herhalen wij hier den wensch, waarmede wij in ons jaarverslag over
1887 het ontstaan van het ‘Taalverbond’ begroetten. ‘Hopen wij, dat het
“Taalverbond” de beste vruchten zal afwerpen op het gebied van taal en fraaie
letteren.’ En
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daartoe willen de leden der ‘Distel’ ieverig het hunne bijdragen.
De Algemeene Schrijver,
E.-H. T'SJOEN.

Charleroi.
74. Burvenich (A.), leeraar bij 't Athenaeum.
75. Gittée (August), idem.

Denderleeuw.
76. De Cock (Karel-Alfons), hoofdonderwijzer. Schreef:
De Flora der Dendervallei. (Analytische sleutel der familiën en geslachten.
Zaadplanten.) Gent, bij I. Vander Poorten, 1883. - Simon Stevin. Uitgegeven door 't
Willemsfonds. (Volksboekje nr 3, 1888). - Arm geboren en beroemd gestorven. Uit
de jeugd van groote mannen. (H. Conscience, M. de Ruyter, H-C. Andersen, K.
Linnaeus en B. Franklin.) Prijsboek voor lagere en middelbare scholen. Gent, Vander
Poorten, 1888.)

Verspreide artikels, verschenen in het onderwijzerstijdschrift ‘De
Vereeniging’ (Gent, Meyer-Van Loo). Jaargang 1882, 83, 84, 86, 87 en 88.
Jaargang 1882: a) Beschrijving van eenige in bloei staande planten: nrs 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 en 17. b) Eenige planten uit Luxemburg en Namen: nrs 21 en 23.
Jaargang 1883: a) Flora der Dendervallei: nrs 5, 8, 9, 10. b) Eenige kruidnamen
met hunne afleiding: nrs 22, enz. (in 1884).
Jaargang 1884: a) Idem. (Kruidnamen met afleiding): nrs 4, 6, 8, 11, 12 en 13.
Jaargang 1886: a) Coenraad Busken Huet: nrs 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, en nr 3 (in jaargang 1887.) b) Een Sprookje van H.-C. Andersen: nr 23.
Jaargang 1887: a) Andersen's wedervaren te Kopenhagen: nr 2. b) Vervolg en
slot van Cd. Busken Huet: nr 3 c) Ed. Douwes-Dekker (Multatuli): nrs 5, 10, 11. d)
Jonckbloet en zijne Geschienis der Nederlandsche Letterkunde nrs 6, 8, 13, 15, 17
en nr 1 (in jaargang 1888) wordt voortgezet. e) Vondel, Jonckbloet en de critiek, nr
17. f). Reisje naar Dover.
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Jaargang 1888: a) Jonckbloet, en zijne Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
(vervolg) no 1; wordt voortgezet. b) Een en ander over Folklore nr 2. c) Nog over
Folklore no 4. d) De Folklore op de Froebel- en de lagere school, nr 9.

Doornik.
77. Wattez (Omer), leeraar bij 't Athenaeum. Werken:
Lucifer en zijne afgezanten. Tafereelen in de hel, tijdens den schoolstrijd. Een
pamphlet verschenen bij L. de Vrieze te Gent in 1880, onder den pseudoniem Remo.
- Meer licht! Vlammetjes van oortjeskaarsen, aangestoken door Remo. Verschenen
in 18 bij Deseyn te Roeselare. - Lentezonne. Verschenen in 1884 bij Ad. Hoste te
Gent. - Stemmen uit het Hart. Gedichten, verschenen in 1887 bij J. Vuylsteke te Gent.
- Studiën over toonkundigen (Schumann, Weber, Mendelssohn en Händel), poëzie,
kunst en schoonheidsleer in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle van Brussel. Artikelen en letterkundige beoordeelingen in het Nederlandsch Museum en de
Toekomst van Gent. - Eene reeks studiën over La poésie néerlandaise contemporaine
en Belgique in het tijdschrift Le Monde Poétique van Parijs. - Préface voor de
vertaling Les Enfants des Hommes van Pol de Mont's Kinderen der Menschen door
Heuvelmans. Verschenen te Luik in 1888.

Gent.
78. Albert (Isidoor), onderwijzer te Beirvelde, bij Gent. Schreef:
's Levens Kweekschool, gedichten voor de jeugd. - Rouw en Troost, tooneelspel
in 2 bedrijven. - De Schouwvager, zangspel in 1 bedrijf. - Langs naakte Dreven,
schetsen en gedichten. - De Rampzalige Clara, tooneelspel in 1 bedrijf. - De
Grenadier! blijspel met zang in 1 bedrijf (met medewerking van den heer J. Roels).
- O, die Vrouwen, comedie in 1 bedrijf (met medewerking van den heer J. Roels). De ondankbare Dochter, tooneelspel in 2 bedrijven. - Een aantal koren en
kindertooneelen voor prijsuitdeelingen.
Ter pers: Zinkende Zonne, novellen en gedichten. - Voor de eerste jaren des Levens,
verhalen en gedichten voor de jeugd.
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79. Anri (Pol), onderwijzer, St-Lievenstraat, 398. Schreef:
Blauw en Grauw, poëzie. In-32. Gent, Ad. Hoste, 1886. Fr. 1,25. - Lotje uit den
Porseleinwinkel, novelle. (Nederlandsch Museum, 1887, nrs 11-12). - Judas wint,
blijspel met zang in 1 bedrijf. Antwerpen, Jan Boucherij, 1885. Fr. 0,75. - Aan strand
terug, zangspel in 1 bedrijf. Id., id. - Een hompje kaas, blijspel in 1 bedrijf, id. 1887
(geprimeerd). - Het Kindje, declamatiestuk (bekroond in den prijskamp van
tooneelletterkunde, uitgeschreven door het Van Crombrugghe's Genootschap, van
Gent). Gent, Ad. Hoste, 1887. Fr. 0,50. - Repertorium van Koren (muziek geschikt
door Karel Miry). Gent, I. Vander Poorten, 1888. - Reeks Kindertooneelen (muziek
van Karel Miry). Gent, Vrouwe Beyer, opv. Gevaerts, 1888. - Verspreide bijdragen
in bladen en tijdschriften.
80. Buysse (Cyriel), geboren te Nevele, den 20n September 1859, en aldaar
woonachtig. Schrijver van Guustje en Zieneken, Schetsen uit het boerenleven. (Gent,
Hoste 1887), en van novellen en reisherinneringen uit Amerika, in 1886 en 1887 in
het Nederlandsch Museum verschenen.
81. D'Hondt (Gustaaf), geboren te St. Denijs-Westrem, bij Gent, den 12n Juli
1865, woonachtig aldaar. Bijdragen in bladen en tijdschriften.
82. Fredericq (Paul), geboren te Gent, den 12n Augustus 1850, hoogleeraar, Groot
Gewat, 4. Werken:
De Maatschappij ten tijde der Homerische gedichten (Nederlandsch tijdschrift,
1868). - Bertha, kamerspel in 2 bedrijven, door Frits (Nederlandsch Museum, 1874).
- De Pacificatie van Gent (Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1876). - De tweede
Engelsche omwenteling van 1688 (Nederlandsch Museum, 1875). - De Nederlandsche
letterkunde in Vlaamsch-België gedurende het afgeloopen jaar (Nederlandsch
Museum, 1876). - Album van den historischen stoet der Pacificatie van Gent. 48 blz.
Gent, Todt, 1876 - Redevoering der Pacificatiefeesten. Gent, Annoot-Braeckman,
1876. - De Nederlanders in Zuid-Afrika (Jaarboek van het Willems-Fonds voor
1877). - De toekomst van Zuid-Afrika (Nederlandsch Museum, 1877). - Een reisje
in 't Noorden. I. Hamburg en Lubeck. - II. Malmö, Kopenhagen, Roeskilde en
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Elseneur. - III. Zweden, Gotenburg en het Gotakanaal. (Nederlandsch Museum, 1878
en 1879). - Een woord over het onderwijs der geschiedenis en der aardrijkskunde
(Nederlandsch Museum, 1878). - Drie Evangeliedienaren (Ned. Museum, 1879). De feesten van 1880. (Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1880). - Tony (Anton
Bergmann), eene levensschets (Gentsche Studenten-Almanak voor 1880). - Marnix
en zijne Nederlandsche geschriften. X-114 blz. Gent. J. Vuylsteke, 1881 (Uitgave
van het Willems-Fonds). - Dichter Julius Vuylsteke (Nederlandsche Spectator van
's Gravenhage, 1881). - Het elfde congres van het ‘Hansische Geschichtsverein’ te
Dantzig, Pinksteren 1881 (Nederlandsch Museum, 1881). - De hernieuwing in 1578
van het Eeuwigdurend verbond van 1339 tusschen Vlaanderen en Brabant: een eerste
stap tot de Unie van Utrecht (Handelingen van het XVIIe Ned. Congres te Mechelen
(1879). In 1882 verschenen.) - De Inquisitie in de Nederlanden (Ibid.) - Het Brugsch
fragment der Fransche berijmde vertaling van Maerlant 's ‘Wapene Martijn’
(Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden, 1884). - De eerste Vlaamsche boeken
na 1830 (Gentsche Studenten-Almanak voor 1886). - De Nederlanden onder Keizer
Karel. I. De dertig eerste jaren der 16e eeuw. XVI-194 blz. Gent, J. Vuylsteke, 1885.
(Uitgave van het Willems-Fonds.) - West-Vlaamsch en Nederlandsch (Nederl.
Spectator van 's Gravenhage). - De oude Nederlandsche historische liederen.
Handelingen van het XIXe Nederl. Congres te Brugge (1884). In 1888 verschenen.)
- De ‘Sporta’ en de ‘Sportula fragmentorum’ van den Kamerijkschen deken Gillis
Carlier, gedrukt te Brussel in de jaren 1478 en 1479 (Archief voor Nederlandsche
Kerkgeschiedenis, 1888). - Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis
Neerlandicae. Stukken betreffende de bisschoppelijke en pauselijke Inquisitie in de
Nederlanden (uitgegeven met de medewerking zijner leerlingen van den practischen
leergang van vaderlandsche geschiedenis aan de Gentsche hoogeschool). - Eerste
deel: tot aan de herinrichting der Inquisitie onder Keizer Karel V (1025-1520), XL-640
blz. Gent, J. Vuylsteke. - 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889.
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Voorts gedichten in de Gentsche Studenten-Almanakken (1868-1872) en recensie's
in De Toekomst, het Nederlandsch Museum, de Nederlandsche Spectator, enz. Medewerking aan het weekblad het Volksbelang van Gent (1867-1889).
Is ook de schrijver van enkele Fransche werken en van Fransche bijdragen in de
Revue de Belgique, Revue de l'Instruction publique en Belgique, Athenaeum belge,
Revue historique van Parijs, Revue internationale de l'enseignement van Parijs, enz.
- Met Prof. Emiel de Laveleye van Luik schreef hij ook jaarlijksche overzichten der
Nederl. letterkunde in Vlaamsch-België in The Athenaeum van Londen (1871-1888).
84. Geiregat (Pieter), geboren te Gent, den 25 Februari 1828, hoofdopsteller der
Gazette van Gent. Bagattenstraat.

Tooneelwerken.
De Fliep, blijspel in één bedrijf. - De bolders, id. - Eene studentenliefde, tooneelspel
in één bedrijf. - De eer der vrouw, drama in vijf bedrijven. - Vuur onder de assche,
tooneelspel in één bedrijf. - Praal en pracht, tooneelspel in vijf bedrijven. - Zonder
liefde geen leven, bijspel in één bedrijf. - De vleiers, blijspel in twee bedrijven. - De
slaapmuts, blijspel in eén bedrijf. - De hovenier van Laken, tooneelspel in één bedrijf.
- Leve de Koning! id. - De graven van Egmont en Hoorne, drama in vier bedrijven.
- Frans Hals en Van Dyck, blijspel in twee bedrijven. - Brutus en Cesar, zangspel
in één bedrijf. - De geldziekte, tooneelspel in vier bedrijven. - De speelbank van Spa,
drama in één bedrijf. - De vriend van den vader, tooneelspel in drie bedrijven. - Een
engel op wacht, zangepel in één bedrijf. - Het strijkijzer, tooneelspel in vijf bedrijven.
- Marie-Antoinette, drama in zes bedrijven. - Het driekoningenfeest, zangspel in één
bedrijf. - De twee zusters, id. - Onnoozele kinderendag, tooneelspel in één bedrijf. Moeder Rosa, tooneelspel, in verzen, in één bedrijf. - Kindertobneelen (verzameling
van). - Het begin en het einde onzer eeuw, kindertooneelen. - Gestolen geld,
tooneelspel in drie bedrijven. - Sint Thomasdag, blijspel in één bedrijf (P. Geiregat
en J. Verschueren).
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Verhalen.
Ridder Geeraard. Het hellefeest. In éen boekdeel; twee verhalen uit de middeleeuwen.
- Frêe altijd wijs. - Het werkmansleven. - Twee kruideniers. - Sofia. - Verhalen uit
den ouden tijd. - Ware geschiedenissen.

Volksverhalen (12 deeltjes).
1. Het huisgezin van eenen fabriekwerker. - Voorheen en nu. - Twee goede kameraden.
- De herberg. - De vastenavondzotte. - 2. De hanarievogels. - Het pennelekken. Verandering is niet altijd verbetering. - Geschiedenis van een vijffrankstuk, - O! wat
is de liefde. - De speldewerkster. - 3. Een werkmanskind. - Het trouwkleed. - 4. Stad
en dorp. - De oorlog. - 5. Leelijke Trees. - Onnoozele-Kinderendag. - 6. De
armmeester. - Mismaakt zijn. - Te laat beklaagd. - 7. Bazen en werkgasten. - Het
gestolen geld. - Een wreedaard. - Tien duizend frank. - 8. De familie Wolkammer. De keus eener vrouw. - De schoonste dag uit Haydn's leven. - 9. De duivenmelkers.
- 10. De lotelingen onder Napoleon. - 11. Een zonderting huwelijk. - De strijd om
het bestaan. - 12. Te veel aan het geld gehecht. - De slavernij. - De gazette.
Van denzelfden schrijver zijn nog verschenen:
Verhalen voor jongelieden, 1ste en 2de reeks; Verhalen voor kinderen;
Vergeet-mij-nietjes, vier kindervertellingen. - Onze voorouders, historische verhalen
in 4 deeltjes.
85. Gondry (August), Raadsheer bij het Hof van Beroep. Coupure 181.
86. Hoste (Adolf), geboren te Gent den 2en October 1846, Veldstraat 49. Bijdragen
in het Nederlandsch Museum, de Toekomst en het Volksbelang.
87. La Gravière (Alfred), letterkundige.
88. Dr. Mac Leod (Julius), hoogleeraar, bestuurder van den plantentuin te Gent.
Geboren te Oostende, den 19 Februari 1857, en woonachtig: Brusselsche Steenweg,
134, Ledeberg-bij-Gent. Werken:
Cristaux de phosphate amoniaco-magnésien sur les replis péritonaux d'un Python.
- Bull. soc. Médec. de Gand, 1877. -
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Recherches sur l'appareil venineux de Myriapodes Chilopodes. Description des
véritables glandes vénénifiques, avec 1 planche, Bullet. de l'Acad. Royale des Sciences,
1878. - Sur la structure de la glande de Harder du canard domestique, avec 1 planche,
Bull. Ac. Roy. Sciences, 1879. Overgedrukt in Archives de Biologie, 1880. - Notice
sur le squelette cartilagineux de la glande de Harder du mouton, avec 2 fig., Bull.
Soc. méd. de Gand, 1879. - La structure des trachées et la circulation péritruchéenne,
avec 4 planches et 1 flg, Mémoire couronné au concours universitaire (Zoologie) de
1878-1879. Bruxelles, H. Manceaux, 1880. - Deux crustacés nouveaux pour la faune
belge. - Comptes-Rendus Soc. Entom. de Belg., 1880. - Sur la structure des glandes
génitales femelles chez la Taupe. Communication préliminaire, Annales de la Soc.
de Méd. de Gand, 1879. - Contribution à l'étude de la structure de l'ovaire des
mammifères, avec 2 planches, Archives de Biologie, tome I, 1880. - Sur la structure
de l'appareil vénimeux des Aranéides. Communication préliminaire, Bull. Acad. Soc.
Belg., 1880. - Notice sur l'appareil vénimeux des Aranéides, avec 1 planche, Arch.
de Biologie, tome I, 1880. - Contribution à l'étude de la structure de l'ovaire des
mammifères, 2e partie, avec 2 planches, Archives de Biologie, tome II, 1881. Recherches sur l'appareil reproducteur des poissons osseux. Communication
préliminaire, Bull. Acad. Roy. Siences de Belgique, 1881. - Id. Deuxième
communication, Loc. cit., 1881. - Recherches sur la structure et le développement
de l'appareil reproducteur femelle des Téléostéens, avec 2 planches, Archives de
Biologie, tome II, 1881. - La station zoologique de Naples, Annales de la Société de
Médecine de Gand, 1882. - Recherches sur la structure et la signification de l'appareil
respiratoire des Arachnides. Communication préliminaire, Bull. Acad. Roy. Sciences
Belg., 1882. - Recherches sur la structure et la signification de l'appareil respiratoire
des Arachnides, avec 2 planches, Archives de Biologie, tome V, 1884. Een aantal
populaire artikelen over natuurwetenschap, in het maandschrift Natura, 1883-1886
en in het Nederlandsch Museum, 1886-1888. - Het nut der natuurwetenschappen en
hunne plaats in het onderwijs, Jaarboek van het Willems-Fonds, 1883. -

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

CI
Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren des dierkunde, eerste deel: Algemeene
Dierkunde, uitgave van het Willems-Fonds, 1883, 2e uitgave, J. Vuylsteke, Gent,
1886. - Id., tweede deel: de Werveldieren, uitgave van het Willems-Fonds, Gent,
1884, dit werk werd door de Akademie bekroond, prijskamp De Keyn, tijdperk
1883-1884. - Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der plantenkunde;
Algemeene plantenkunde, uitgave van het Natuurwetenschappelijk Genootschap,
van Gent, 1884. - Beschrijvende plantenkunde, Id. Gent, 1884. - Overzicht der
litteratuur betreffende de Myriapoden, in Jahresberichte d. Zoolog. Station zu Neapel,
Leipzig, 1882-1883. - Eenige bibliographische artikelen in Bull. Soc. Méd. de Gand,
1879-1884. - Overzicht van eenige Belgische werken over Biologie, in Biologisches
Centralblatt, Erlangen, 1881-1886. - Communication préliminaire relative à l'anatomie
des Acariens, Bull. Acad. Roy. Sciences de Belgique, 1884. - La structure de l'intestin
antérieur des Arachnides. Communication préliminaire, avec 1 planche, Id. - Sur
l'existence d'une glande coxale chez les phalangides, Id. - De l'hermaphrodisme du
Trombidium mâle, Id. - Sur l'existence d'une glande coxale chez les Galéodes, Id. Contribution à l'etude du rôle des insectes dans la pollinisation des fleurs hétérostyles
(Primula elatior), Id., 1880. - Description de drogues nouvelles ou peu connues, avec
1 planche, Livre jubilaire, publié par la Société de Médecine de Gand, à l'occasion
du 50me anniversaire de sa fondation, 1885. - La station zoologique volante des
Pays-Bas, Annales de la Société de Médecine de Gand, 1884. - Untersuchungen über
die Befruchtung einiger phanerogamen Pflanzen der Belgischen flora. Vorlänfige
Mittheilung, Botanisches Centralblatt, Band 23, 1885. - Nouvelles recherches sur
la fertilisation de quelques plantes phanérogames, avec 2 planches, Archives de
Biologie, tome VII, 1886. - Untersuchungen übur die Befruchtung der Blumen.
Zweite vorlänfige Mittheilung, Botanisches Centralblatt, Band 29, Nos 4-7. 1887. De onderzoekingen van prof. Hermann Müller omtrent de bevruchting der bloemen,
48 bdz, en 3 platen, Natura, 1885. - De verspreiding der planten, met tekstfiguren,
Nederlandsch Museum, 1887. - De bevruchting der bloemen door de insecten.
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Statistische beschouwingen, Handelingen van het eerste Nederlandsch Natuur- en
Geneeskundig Congres, gehouden te Amsterdam, 1887; Amsterdam, 1888. - Deken
DE BO'S kruidwoordenboek en de Nederlandsche wetenschappelijke taal,
Nederlandsch Museum, 1888. - Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der
dierkunde; derde en laatste deel: De wervellooze Dieren, uitgave van het
Willems-Fonds, 1888. - Eenige artikelen over Natuurwetenschappelijke bibliographie,
Nederlandsch Museum, 1887-1888.
89. Rogghé (Willem), geboren te Aalst, 2 Oogst 1824. - Sedert 1835 te Gent
gevestigd, kwam hij als leerling-letterzetter op de drukkerij der Gazette van Gent,
en werd rond 1850 hoofd-opsteller van dit blad. In 1856 opende hij eenen
Nederlandschen boekhandel, dien hij een twintigtal jaar later overliet. Van 1857 tot
1885 was hij opsteller van de meeste Vlaamsche liberale strijdschriften. Thans is hij
bestuurder van het tijdschrift het Nederlandsch Museum en sinds lange jaren
mede-opsteller van het Volksbelang. De letterkundige werken van Rogghé (gedichten,
reisverhalen en verhandelingen over kunst) zijn in tijdschriften, jaarboekjes en
bloemlezingen verspreid. In 1878 tot lid van een gemeenteraad gekozen, gaf hij zijn
ontslag bij het eindigen van zijn zesjarig mandaat, om alleen nog de eere-ambten
van bestuurlid van de Academie van Beeldende Kunsten, van het Museum van
Oudheidskunde, en dat van lid der Commissie over de stedelijke monumenten te
behouden.
90. Van Aelbroeck (Leo); Bagattenstraat.
91. Vuylsteke (Julius), geboren te Gent, den 10den November 1836. Uitgever,
Koestraat, 15. Werken:
Zwijgende liefde, een liederkrans. 1860. - La question flamande et le libéralisme.
1861. - Korte statistieke beschrijving van België. 1865-1869. - Een woord over de
Belgische Académie van kunsten, letteren en wetenschappen. 1867. - Uit het
studentenleven en andere gedichten. 1868. - Cours de pandectes, partie générale.
(Vertaling van Pandecten-systeem, algemeen deel, door J.-E. Goudsmit, hoogleeraar
te Leiden). 1873. - Eenige bijzonderheden over de Artevelden in de XIVe eeuw. 1873.
- Verzamelde gedichten. 1881. - Idem, 2de uitgave, in drie deeltjes (I. Zwij-
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gende liefde. Mijmeringen. II. Uit het studentenleven. III. Verspreide stukken). 1887.
- Verzamelde prozaschriften, 3 deelen zijn verschenen. 1887-1888.
92. Wannyn (Jan), Chartreuzenstraat, 123.
93. De maatschappij De Taal is gansch het Volk.
94. Id. Zetternamskring.
95. Id. 't Zal wel gaan.
Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan, gesticht op 21 Februari
1852, heeft thans zijn lokaal: Koffiehuis Gambrinus, Onderstraat, 24.
Afgevaardigde dezer maatschappij: Jan-Joris Mulder, student aan de Hoogere
Vlaamsche Normaalschool, Onderbergen, 27.
Het T.S.G. gaf uit:
Noord en Zuid (I). Akademische mengelingen, 1856 (uitverkocht). - Noord en
Zuid (II). Akademische mengelingen, 1858 (nog verkrijgbaar, 2 fr.). - Verder
almanakken der jaren: 1854, 1855, 1856, 1857, 1861 (allen uitverkocht; 1863 (nog
verkrijgbaar, fr. 1.50); 1864 (uitverkocht); 1865, 1866, 1867, 1868 (nog verkrijgbaar,
fr. 1.50); 1869, 1870, 1871, 1872, 1873 (uitverkocht); 1874, 1876 (verkrijgbaar, fr.
1.50); 1878, 1879 (uitverkocht); 1880, 1881, 1884, 1885 (verkrijgbaar, fr. 1.50);
1886 (uitverkocht); 1887, 1888 (verkrijgbaar, fr. 1.50).
In de jaargangen 1863 tot 1877 en in 1881, 1884, 1886, komt het portret van een
der Hoogleeraren voor der Gentsche Hoogeschool.
In de almanakken van 1878, 1879, 1880, 1887, 1888, komt met het portret van
eenen hoogleeraar ook dat van een Oud-Lid voor.

Hasselt.
96 Klock (Winand), vroeger onderwijzer, thans drukker-uitgever.

Hoei.
97. Moize de Chateleux (Engelbert), leeraar te Hoei. Werken:
Chandosse, drama in verzen, 1875. - Katharina, eene novelle. - Don Juan's laatste
minnarij, id. - Muzikale Paradoxen. - Naturalisme en Naturalisten - Brieven over
het Naturalisme. - Verspreide stukken van verschillenden aard (als Mengelwerk in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant verschenen). - Ter perse: Indrukken van den Dag,
1e bundel, 1e boek.
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Komen.
98. Denys (Peter-Pauwel), geboren te Staden, den 29 Juni 1849, gediplomeerd
Staatsonderwijzer (2e graad) te Torhout, 1868. Werken:
De Heer van Danestslot, verhaal als mengelwerk verschenen in verscheidene
gazetten (Kunstbode, Ieperen). - Hendrik Groenlandt, verhaal uit de jaren-40. - De
Armoede van Vlaanderen, 2e uitgave, fr. 0.75. - De Wegwijzer van Roeselare,
letterkundig en topografisch almanak (1873). - Marieken van het Kruishof, romantisch
verhaal, bekroond met het gouden eermetaal in den prijskamp van de maatschappij
Voor Taal Vereenigd, te IJzegem (1878), fr. 2.50. - 't Misdrijf uit het slot van Komen,
historische roman uit de middeleeuwen. - Le crime du château de Comines, illustré
par Ch. Van Kemmel, Eug. Lamben-Mathieu, Ypres, 2 fr. - Monsieur Alphonse
Vandenpeereboom, sa vie et ses oeuvres, avec portrait, Ch. De Weerdt, Ypres, fr.
3.50. - Door de Wereld! gedichten met eene plaat door Mej. Lowieze De Hem, Karel
De Weerdt, Ieperen. - Handdruk aan Vrienden, verhalen en gedichten, id.

Schoolwerken.
Een bundel Vlaamsche en Fransche nieuwjaarsbrieven, I. Vanderpoorten, Gent, fr.
0.75. - Méthode de Lecture, système analytique synthétique à sa plus simple
expression, 3 livrets, à 15 c. chacun, id. Gand. - Aanvankelijke oefeningen in de
Moedertaal (1888), volgens het off. programma, Karel De Weerdt, Ieperen, fr. 0.35.
- Exercices élémentaires de langue francaise, degré inférieur, I. Vanderpoorten,
Gand, fr. 0.25. - Beknopte inhoud der lessen van Vaderlandsche Geschiedenis, 3e
graad van het off. programma, id. Gent, fr. 0.20. - De Volksschool, tijdschrift voor
onderwijs, opvoeding en letteren, 10e jaargang, Karel De Weerdt, Ieperen, 5 fr.

Zangstukken (woorden).
De Prijsdeeling (koor) 2 talen, Ad. Wesmaal-Charlier, Namen. - Het Vaderland!
(koor voor scholen) 2 talen, I. Vanderpoorten, Gent, fr. 1.50. - 1830-1880 (kantate),
De Seyn-Verhougstraete,
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Roeselare (1880). - Le Rêve d'une fleur (mélodie) F. Henderickx, Mons et
Valenciennes. - Breydel en De Coninck (koor), E. Verbeke, Brugge. - La fête du
Hameau (choeur de société), F. Henderickx, Mons et Valenciennes). - Verscheidene
liederen (in de Volksschool). - Onder druk: Albrecht Rodenbach, zijn leven en zijne
werken.
Zie over mijne uitgaven: laatste boek des Jahresberichte für
Geschichtswissenschaft, van Berlijn, door M. Eug. Hubert, prof. aan de Universiteit
te Luik.
Expositie van Oostende: gouden eermetaal en diploma (1888) voor mijne uitgaven.

Kortrijk.
99. Raes (Hendrik). Werken:
Bedelaar en Priester, afzonderlijk verschenen. - Het arm Huisgezin, verhaal uit
den schoolstrijd van 1879. Verschenen in ‘Feuilleton’. - St-Nikolaasdag, novelle. Id.
- Onnoozele-Kinderendag, romantisch verhaal, vrij naar 't Fransch bewerkt. Id. Lijden en Voortgang, vrij vertaald en op den hedendaagschen werkerstoestand
toegepast. Id. - Machteld van Lindeburg, oorspronkelijk romantisch verhaal.
Onuitgegeven. - Verder verschenen van mij gedichten in de Vlaamsche Kunstbode,
in Bloemenkrans (Callebert en La Graviere), enz., en eene menigte bijdragen in
weekbladen en tijdschriften (meestal naamloos).

Lier.
100. Segers (Gustaaf), leeraar bij de Normaalschool. Werken:
Dorpsgeschiedenissen, verhalen uit de Antwerpsche Kempen. Leuven, 1879. - In
de kempen, verhalen en novellen. Antwerpen, 1882. - Gelukkig, een verhaal.
Roeselaere, 1887. - Joost Van den Vondel, verslag der Antwerpsche Vondelfeesten,
benevens zeven studiën over het leven en de werken van den grooten dichter.
Antwerpen, 1888.
In de Nederlandsche Dicht en Kunsthalle Verhalen:
Uit den kwajongenstijd. - Te Zandeghem. - De beren. - Een Kempische Lear. Peer Moerkens en zijne dochter. - Een onverbeterlijke deugeniet.
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In het Nederlandsch Museum. Verhaal:
Tante Fien en hare erfgenamen.
Verders studiën over onderwijs, letterkunde en kunst in De Toekomst, De
Nederlandsche Dicht en Kunsthalle, Het Nederlandsch Museum.
101. Temmerman (H.), bestuurder der Normaalschool.

Lokeren.
102. De Geest (Edmond). Werken:
Loon naar werken, geprimeerd drama in vier bedrijven. - De werkstaking, id. Dwars door 't leven, roman in twee deelen. - Proeve van hedendaagsche
boekbeoordeeling, met tegenkritiek. - Découverte au Pays de Waes de silex ouvrés
de l'époque Neolithique, rapport inséré, à la demande du baron Edmond de Sélys
Longchamps et du général Wauwermans, dans le compterendu du Congrès
d'archéologie et d'histoire, tenu à Anvers en 1885.
Verders eenige artikelen in de Annalen van het land van Waas en in eenige andere
tijdschriften en dagbladen.

Luik.
103. Heuvelmans (Jan-Lodewijk), geboren te Noorbeek (Holl. Limburg) 5 Februari
1854. St Walburgisberg, 75. Schreef:
Vertalingen in Fransche verzen uit de dichtwerken van Pol de Mont, R. en V.
Loveling, Van Beers, de la Montagne, Antheunis, de Geyter, Jan en Theod Van
Rijswijck, verschenen in La Fédération Artistique, Nederl. Dicht- en Kunsthalle,
Vlaamsche Kunstbode, Jong Vlaanderen, enz.
Afzonderlijk uitgegeven: De Muse der Geschiedenis van de Geyter, in Fransche
verzen, la Muse de l'histoire. - (De Kinderen der Menschen), les Enfants des Hommes,
door Pol de Mont, idem. - (In onze Vlaamsche Gewesten), Nos Campagnes flamandes,
door V. Loveling, in Fransch proza.
104. Van Veerdeghem (Frans), geboren te Ledeberg-bij-Gent, den 10den Februari
1849. 6, rue de Chestret. Leeraar aan de Ecole normale des humanités.
105. Kinkergenootschap, maatschappij.
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Mechelen.
106. De Preter (J.-L.), student bij de hoogeschool van Brussel, schrijver van:
Het plezierreisje van pachter Nelis, komisch verhaal, in-8o, 94 bldz., tweede uitgave
(met eene plaat); 1 fr. - Het uitstapje van M. Jaak Appelmans, id., id., 98 blz.; id. Peer Jan! Piot bij 't 20e, in den jare 1887, (nawoord van Frans R..); 32 blz.; kluchtigen
trant. - Jan-Tist voor de rechtbank in den jare 1887, (id.), uitgegeven door 't
uitvoerend komiteit van den Landdag, te Brussel, van 5 Februari, 1888.
107. Geets (Willem), bestuurder der academie.
108. Heymans (Victor), Lange Schipstr, 722,
109. Swarth (Jufvrouw Helena), Capucienenvest 61, werken:
Eenzame Bloemen, Januari 1884 bij de Seyn Verhougstraate, Roeselare. - Blauwe
Bloemen, bij J.L. Beyers, Utrecht, December 1884. - Beelden en Stemmen, bij Ad.
Hoste, te Gent, 1887. - Sneeuwvlokken, gedichten. - Kindersprookjes (proza) bij J.B.
Wolters, Groningen. - Levert bijdragen aan de tijdschriften De Dicht- en Kunsthalle
en de Leeswijzer (red. J. Winkler Prins): boekbesprekingen en gedichten; en schrijft
van tijd tot tijd een sprookje in het kindertijdschrift Ons Genoegen (red. W. Oostveen)
en sonnetten in de Nieuwe Gids.
110. Van den Bergh (Frans), geboren te Mechelen in 1852, leeraar aan 't
Athenaeum.
111. Van der Cruyssen (A.-C.), hoofdinspecteur van het lager onderwijs,
Arsenaalstraat 2. Werken:
De Zoon des Dronkaards, zedeschets - Het Huisgezin Drijvers, id. - Studie over
het nut van de beoefening der Moedertaal. (Bekroond). - De Wandeling, tafereelen
uit onzen tijd. (Bekroond). - Twee Volksmannen, tweespraak. (Bekroond.) - Jan
Hyoens, drama zonder vrouwenrollen. (Bekroond.) - Gheel, de Kolonie der
krankzinnigen. - Moeder Geertrui, tafereelen uit onzen tijd. - De Jonge Kunstenaar,
id. - De Jongen van Ruiselede, id. - Twee Beproefde Harten, id. - Afrika. Merkwaardigheden uit ons vaderland. - De man met den Stok, novelle. - Ter pers:
Fortuin, tafereelen uit onzen
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tijd. - Artikelen en mededeelingen in: Het Weekblad voor Onderwijs en de Schoolbode
(Groningen); de Wekker (Amsterdam); het Nederlandsch Museum, de Toekomst,
enz.
112. Van de Walle (Victor), geboren te Puers, 14 Augustus 1849, notaris. Onze
Lievevrouwenstraat 77. Uitgegeven werken:
Kransje zangen en gedichten. Havermans 1877. - Blauwe bloemen, Dela Montagne,
Antwerpen 1881. - Aan Vlaanderen, vaderlandsche Lierzang, Van Mol, Mechelen
1886. - Op touw: De zedeleer in het openbaar onderwijs. - Zangstukjes, op muziek
gebracht doer Edmond Van de Walle, Gustaaf Van Hoey, Bosiers en Andelhof.

Nieuwpoort.
113. Deswarte (Pieter Frans), geboren te Nieuwpoort, den 8en November 1838.

Ninove.
114. De maatschappij Studielust.

St-Nikolaas.
115. Van Eyck (Hendrik), nijveraar. Werken:
Het gesticht van doktoor Dankaart, komedie in éen bedrijf. - Jan Kinkelmans of
de rekruut, kluchtspel in éen bedrijf en zonder vrouwrol. (Ter pers 3de uitgaaf.) - Het
huwelijk van baas Kwiksteert, blijspel in éen bedrijf en zonder vrouwrol. (Ter pers
2de uitgaaf.) - Leonidas of Vermijdt het berouw, komedie in éen bedrijf en zonder
vrouwrol - Mijnheer Rammenas, komedie in verzen, in 4 bedrijven. - Te Slootendries,
komedie met zang, in éen bedrijf, zonder vrouwrol. - Het spook der liefde, drama in
vier bedrijven. - Liederen en gedichten. - Nieuw licht, eerste boekdeel.

Freiburg (Baden).
116. Flemmich (Hendrik-Lodewijk), geboren te Antwerpen, den 1 Mei 1823.
Werken:
Kleine litterarische essays. - Kindergedichten. - Klänge der Kindheit und jugend.
- Tannengrun. - Sang und Klang.
Vertalingen uit het Vlaamsch: Aus Flandern und Brabant; Episches und Lyrisches,
van Pol de Mont.
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Amsterdam.
117. Bouberg Wilson (Sybrand-Jacob), P.C. Hoofdstraat 113. Werken:
Beatrijs, eene middelnederlandsche sproke, in nieuwen vorm overgebracht.
Verscheen in ‘De Banier’, 1875. - Het Tooneelverbond en de Tooneelschool, een
nationaal belang, overgedrukt uit het Dagblad voor Nederland, de Amsterdammer,
October 1883. - Een Kunstenaars-Jubilé, 1860-1885, levensschets van A.J. Le Gras,
verschenen in De Kunstkroniek. - De Tooneelschool van het Nederlandsch
Tooneelverbond, brochure 1885. - Louis Bouwmeester, 1862-1887, verschenen in
De Kunstkroniek, en verder tal van artikelen in verschillende bladen en tijdschriften,
allen handelende over tooneelzaken of de tooneelschool.
118. De Roever (Nicolaas), archivaris van Amsterdam en lector in het
Oud-Vaderlandsch Recht aan de Universiteit aldaar, geboren te Amsterdam 3
December 1850, wonende te Amsterdam P.C. Hooftstraat 21. Werken:
1878. Academisch proefschrift getiteld ‘de Amsterdamsche Weeskamer,’ waarop
hij gepromoveerd is aan de Hoogeschool te Utrecht tot doctor in de beide rechten 4
Juli 1878. - 1878-79 De afdeelingen over het verzamelen van zegels en handschriften
in Sythoffs handboek voor den verzamelaar (Leiden. A.W. Sythoff). - 1879. Vondels.
Woning in de Warmoesstraat met lendenen en verdere geburen (Amst. C.L. Van
Langenhuysen), (Tweede druk van een Gids-opstel opnieuw bewerkt voor de Dietsche
Warande.) - 1880 (Met Mr A.D. De Vries Az.) Catologus der tentoonstelling van
kunstvoorwerpen in vroegere eeuwen uit edele metalen vervaardigd, gehouden door
de Maatschappij Arti et Amicitiae, (Amst. de Erven H. Van Munster en Zoon). 1882. Album Academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van
Amsterdam, (Amst. de Erven H. Van Munster en Zoon). - 1886. De kroniek van
Staets. Een bladzijde uit de geschiedenis van het Fabriek-ambt der stad Amsterdam,
(Amst. ten Brink en de Vries). (Overdruk uit het jaarverslag van het koninklijk
oudheidkundig genootschap 1886). - 1886. De Gardes d'Honneur van Amsterdam,
(Overdruk uit het Algemeen Nederlandsch Familie-
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blad.) - 1883-1888. Bijdragen in ‘Oud-Holland, Nieuwe bijdragen voor de
geschiedenis der Nederlandsche kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz.’ (Amst. gebr.
Binger). Dit tijdschrift, in 1883 door hem met M.A.D. De Vries A. opgericht, had
tot Redacteuren 1883, de oprichters, 1884-1885 M.N. De Roever. 1886-1887-1888
M.N. De Roever en A. Bredins. - 1888-1889. Bijdragen in het Amsterdamsch
jaarboekje voor geschiedenis en letteren onder redactie van M.N. De Roever (Amst.
S.L. Van Looy). - Voorts bijdragen in: de Navorscher, Archief voor Nederlandsche
kunstgeschiedenis, de Nederlandsche Kunstbode, Eigen Haard, de Gids, het Algemeen
Handelsblad, De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, de Spectator, Het Oranje
nummer van de Amsterdammer, Catalogus der tentoonstelling van Voedingsmiddelen,
Handelingen van het XXe Nederlandsch taal- en letterkundig Congres te Amsterdam.
119. Katz (S). Keizerstraat 630.
120. Lütkebuhl (C.-L.). Rozenstraat 243. Werken:
Gedichten en proza - opstellen in Nederland, Europa, Leeskabinet, Nederlandsch
Museum, onder de redactie van prof. Heremans, Nederlandsche Spectator, Jong
Nederland, Kunstkronijk, Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, onder de redactie
van Victor de la Montagne en Theophiel Coopman; Onze Tolk, Euphonia en de
Portefeuille, de Lantaarn, onder eigen en aannomen naam.
Afzonderlijk uitgegeven, een bundel gedichten onder den titel: Leven en Lied,
Sneek bij H. Pyttersen Tz, 1881; een bundel schetsen en novellen: Bloesems, bij
H.C.A. Thieme, te Nymigin, 1883; Irma, een roman uit Hongarije, naar het Duitsch
‘Aus den Landen der Magyaren’ van Julius Rasch, bij G.G. Vonck, te Haarlem, 1884.
In vereeniging met A.J. van Dragt: Odin's Troost, van Felix Dahn, bij A. Rinker
r
J , te Arnhem.
121. Melgerd (Willem), geboren te Velzen (prov. Noord-Holland) 28 Mei 1846,
Vondelkade 183. Schreef in 1879 eene brochuur:
Nederlands nationaliteit tegen Nori's smaad en onwaarheden verdedigd.
122. Perk (Marie-Adriaan), geb. te Delft, den 23en April 1834.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

CXI
Pred. bij de Waalsche gemeente te Amsterdam, officier, Luxemb. orde der Eikenkroon,
ridder der Leopoldsorde; schrijver van:
Beknopte Geschiedenis van het Protestantisme, een huis- en handboek met voorrede
van prof. B. ter Haar (1860). - Uit Opper-Italië, schetsen, ontmoetingen en indrukken.
(1864). - Een bezoek aan Metz in Nov. 1870, id. (1871). - Een Réunie en een Uitvaart,
Gedenkboek der te Breda gevierde Metalen-kruisfeesten en der overbrenging van
het gebeente der op de Citadel van Antwerpen gevallen militairen naar het kerkhof
te Ginneken. (1871) - Karel de Groote, in de Volksbibliotheek onder redactie van
Dr A.C. Rogge. (1872). - Strijders, toespraak gehouden in het kamp te Mellengen,
13 Sept. 1874. 1e, 2e en 3e druk. - Zes jaren te Tripoli in Barbarijen, uit de
gedenkschriften eener Nederl. vrouw (1875). - Het citadel-monument te Ginneken
(1876) . - De Kerk en het Tooneel (1875). - Het Leerstuk van den Duivel, in de
Bibliotheek van de Vereeniging tot handhaving van het Liberaal beginsel en de
Hera-gemeente te Amsterdam (1877) . - Schetsen uit Luxemburg (1888); tweede
vermeerderde druk, 1884 (van dit werkje verscheen in 1888 te Luxemburg de fransche
vertaling onder den titel: Le Luxembourg pittoresque, guide du touriste). - De
Regeering en onze Tooneelschool, rede ter opening (1883). - In de Belgische Ardennen
(1882); tweede druk (1884). - Het laatste Bedrijf, de citadelfeesten te Amsterdam
30 Nov. 2 Dec. 1882, met feestrede, door den auteur van dit gedenkschrift
uitgesproken. - Wandelingen door de prov. Antwerpen (1888). - Une visite à
Mendorf-lez-Bainz (1885. - La Révolution de l'édit de Nantes et ses conséquenses
pour les Eglises Wallonnes des Pays-Bas, discours pour l'ouverture de la Réunion
des Députés des Eglises Wallonnes à la Haye, le 13 juin 1888. - De Herroeping van
het edict te Nantes, uitlegging van wege de Evangelische Maatschappij (1888). - De
tooneelarbeid eener Non uit de tiende eeuw. (1888). - De Troubadours. (1887). - In
Luxemburgs en Belgiës Ardennen (1887). - Uit vroeger eeuwen in Oost en West
(1888).
Verdere bijdragen in: De Gids, Tijdspiegel, Nederl. Nieuwe Vaderlandsche
Letteroefeningen, Leeskabinet, Europa, Tijdstroom, Tijdschr. Aardr. Genootschap,
Nederlandsch Tooneel,
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Nederl. Spectator, Eigen Haard, De Portefeuille. Nieuw en Oud, Tijdschrift
Quitaal-Adolf, Bibliotheek voor moderne theologie, Evangeliespiegel, Het
godsdienstig Album, Het Morgenlicht, Bijbelsche Dagschrift,
Evang.-Penningmagazijn, Almanak van de Maatsch. tot Nut van 't Algemeen,
Evangelische Volksalmanak.
En in de couranten: Handelsblad, Amsterd. Courant (redactie de Bull), Weekblad
de Amsterdammer, Nieuws van den Dag, Hervorming, Middelb. Courant, Delftsche
Opmerker, De Teeke nen des Tijds, Het Maandblad der Evang. Maatschappij, enz.
123. Quack (H.P.G.), hoogleeraar.
124. Van Hall (Jacob-Nicolaas), geboren te Amsterdam, den 15 Januari 1840.
Vondelstraat 25. Geschriften:
XX kleine liederen ter muzikale compositie, J.-L. Beyers, Utrecht, 1868. - De Viool
van Cremona, tooneelspel naar Franç. Coppée, Utrecht, 1876. - De Viool van
Cremona, 2e druk; Nichtjes roman, naar Paul Ferrier; Meisjesdroomen, naar Ed.
Pailleron, Utrecht, 1882. - Severo Torelli, drama in 5 bedrijven, naar Franç. Coppée.
Utrecht, 1884.
Poëzie verschenen in De Gids 1877-1887: Wat de zwaluwen zongen, naar Gantier.
- Aan het strand, naar Coppée. - Geen termen, - Ganzenvlucht, naar Guy de
Maupassant. - 's Nachts in de sneeuw, naar Guy de Maupassant. - Vier Sonnetten,
naar Sully Prudhomme. - Moderne Sonnetten, door Fortunio. - Moderne Gedichten,
door Fortunio. - Nieuwe proeven van moderne poëzie, door Fortunio.
Proza in De Gids 1879-1883: Molière en zijne vijanden. - Tartuffe. - De Meiningers.
- Het liefhebberijtooneel in de Fransche hofkringen.
Proza in De Gids 1885-1888: Eene receptie in de Fransche akademie. - Francisque
Sarcey. - Een nieuw gedicht van Coppée. - Locksley Hall. - Het dagboek van Marie
Bashtirtseff. - De decadents in Frankrijk. - Groote Geluiden.
Dramatisch overzicht in De Gids 1881-1888.
Letterkundige kroniek in De Gids 1883-1888.
Verschillende opstellen in De Nederl. Spectator, Eigen Haard, Onze roeping,
Caecilia, Mannen van beteekenis, Het Nederlandsch Tooneel, Het Tooneel, enz.
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Wakker blijven! (gedicht) in Nederland 1875.
Het lied van den vrijen werkman, (gedicht) in Jaarboek Willemsfonds 1875 (?).
Aan een tooneelspeler, naar François Coppée, in Het Tooneel, 15 September 1877.

's Gravenhage.
125. Bake (Constantinus). Wagenstraat 129a. Schreef:
Beschouwingen over den Statenbond en den Bondsstaat, academisch proefschrift,
Amsterdam, Metzler en Basting, 1881, en De kiesbevoegdheid volgens de
hedendaagsche wetgevingen, Haarlem, de erven F. Bohn, 1887. Voorts opstellen en
bijdragen in: De Navorscher, Noord en Zuid, Rechtsgeleerd Magazijn, Themis,
Bijdragen voor Staats- Provinciaal- en Gemeentebestuur, De Gids, De Nederlandsche
Spectator, De Portefeuille, De Tijdspiegel, enz.
126. Van Zuylen (Gustaaf-Eugeen-Victor-Lambert), oud-kolonel, chef van het
wapen der Genie in Ned.-Indië, Prins Hendriksplein 8. Hoewel hij nimmer een werk
van eenigen omvang heeft geschreven, was en is hij toch reeds sedert ruim twintig
jaren, somtijds onder den schrijfnaam Eugenio Colonna, medewerker van
verschillende tijdschriften en dagbladen op het gebied der krijgskunde en van de
ingenieurswetenschap.
In 1879 hield hij in de ‘Vereeniging tot bevordering der krijgswetenschap’ in den
Haag eene lezing over ‘het belang van België en Nederland om samen te gaan op
militair gebied’, en in 1887 gaf hij ‘Schetsen uit zijne Indische loopbaan’ die beiden
afzonderlijk zijn gedrukt. Ook leverde hij eenige afzonderlijk onder zijn naam
gedrukte vlugschriften over ‘Tandspoorwegbanen op Sumatra’.
Eerelid der ‘Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst’ te Amsterdam.

Leiden.
127. Dr Ten Brink (Jan), hoogleeraar te Leiden, werken:
1856. Speelschuld (eerste gedrukte novelle), uit den Utrechtschen
Studenten-Almanak voor 1856. - 1857. Van de vijf de
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minste, id. voor 1857. - 1858. Veroveringen van Jr. Diederyk Willem Frederyk Van
Erckelen tot Princenhage, id. voor 1858. - 1859. Veroveringen van kleine Betsy, id.
voor 1859. - 1860. Van poëzie en van Quos Ego, id. voor 1860. - 1860. Van
Utretchsche Snobs, id. 1860. - 1859. Gerbrand Adriaensen Brederoô.
Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der 17e eeuw. Utrecht,
Post Uiterweer et Co. Tweede titeluitgaaf, Rotterdam, J.-H. Dunk, 1871. Met uitvoerig
register. - 1860. Specimen Historico-Ethico-Theologicum, de Diderico Volckertsen
Coornhert, Scriptore Ethico (Theologische dissertatie). Trajecti ad Rhenum, apud
Post Uiterweer et Soc - 1860. Dirck Volckertsen Coornhert en zijne wellevenskunst.
Historiesch-ethische studie. Amsterdam, Gebroeders Binger. Tweede druk wordt
voorbereid door den heer A.-W. Sijthoff te Leiden. - 1861. Op de grenzen der
Preanger. Reisschetsen en mijmeringen. Batavia, H.-M. van Dorp. Tweede druk in
‘Neêrlands Bibliotheek, oorspronkelijke romans, schetsen en novellen van
hedendaagsche Auteurs, op nieuw uitgegeven door J.-P. de Keyser.’ (1865-1869).
Arnhem, D.-A. Thieme. Derde druk in Romans en Novellen. (Eerste volledige
uitgave.) Deel IX. Leiden, A.-W. Sijthoff, 1886. - 1862. Drie dagen in Egypte.
Herinneringen uit eene mailreize in Juni-Augustus 1860. Rotterdam, H. Nijgh. Tweede
druk in ‘Neêrlands Bibliotheek, oorspronkelijke romans, schetsen en novellen van
hedendaagsche Auteurs, op nieuw uitgegeven door J.-P. de Keyser,’ (1865-1869).
Arnhem, D.-A. Thieme. Derde druk in ‘Romans en Novellen.’ (Eerste volledige
uitgave). Deel IX. Leiden, A.-W. Sijthoff, 1886. - 1864. Brandt's leven van de Ruyter,
bloemlezing. Een leesboek bij het onderwijs in de Nederlandsche taal- en letterkunde
voor hoogere burgerscholen en gymnasiën, met eene inleiding en doorloopende
toelichting. Arnhem, D.-A. Thieme. - 1866. Oost-Indische Dames en Heeren, 2 dln.
Guldens-editie no 61-62. Arnhem, D.-A. Thieme. Tweede druk. Den Haag, H.-J.
Stemberg, 1881. Derde druk in: ‘Romans en Novellen.’ (Eerste volledige uitgave).
Deel I en II. Leiden, A.-W. Sijthoff, 1885. Van 1866-1881 herhaaldelijk bijgedrukt
zonder vermelding van tweeden, derden of volgende drukken. Eerst in drie fragmenten
verschenen in ‘Nederland’ (1863),
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‘Nederlandsche(n) Spectator’ (1864) en ‘Letteroefeningen’ (1865). In het Fransch
vertaald door E. Boetzel als feuilleton van het ‘Journal de Paris,’ 1867; en tevens
in het ‘Journal de Genève’, 1868. In het Duitsch vertaald door Wilhelm Berg
(Mevrouw Lina Schneider). ‘Ost-indische Damen und Herren’. Leipzig, Leopold
Denicke, 1868, 4 dln. - 1867. Schets eener Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde. Leeuwarden, H. Suringar. (Onvoltooid). Drie stukken. Van de
Middeleeuwen tot en met Huygens. - 1868. Vier bladzijden uit de Geschiedenis der
Fransche Revolutie. Utrecht, L.-E. Bosch et Zoon. Nieuwe uitgaaf te Leiden bij Van
den Heuvell en Van Santen. 1871. - 1868. Het Vuur, dat niet wordt uitgebluscht.
Eene Novelle uit het Provincieleven. (Guldens-Editie No 72). Arnhem, D.-A. Thieme.
Tweede druk. Den Haag, Henri J. Stemberg, 1882. Derde druk in: ‘Romans en
Novellen.’ (Eerste volledige uitgaaf.) Deel III. Leiden, A.-W. Sijthoff, 1885. Vertaald
in het Duitsch door Mevrouw Lina Schneider. Vertaald in het Zweedsch door Mathilda
Langlet, ‘En Eld som aldrig slocknar’, Stockholm, Sigfrid Flodin, 1880. - 1868.
Vondel bekroond door het dankbaar nageslacht. Eene herinnering aan de oprichting
van het standbeeld en de Vondelfeesten in de hoofdstad 17-19 Oct. 1867. Arnhem,
D.-A. Thieme. - 1871. Haagsche bespiegelingen. Echoos uit den oorlogstijd
1870-1871. Arnhem, D.-A. Thieme. Verzameling van Opstellen geschreven voor
het dagblad ‘Het Noorden’. 1870-1871. Tweede druk in: ‘Litterarische Schetsen en
Kritieken’. Deel VI. Leiden, A.-W. Sijthoff, 1883. - 1871. De man van Brumaire en
de man van December. Nijmegen, H.-C.-A. Thieme. - 1871-1873. De schoonzoon
van Mevrouw de Roggeveen. Amsterdam, K.H. Schadd. 2 dln. Goedkoope titeluitgave.
Amsterdam, Scheltema et Holkema. 1875. Tweede druk in ‘Romans en Novellen.’
(Eerste volledige uitgave). Deel IV, V en VI. Leiden, A.-W. Sijthoff, 1886. In het
Duitsch vertaald door Dr. Adolf Glaser, ‘Die Schwiegersohn der Frau von
Roggeveen.’ Braunschweig, George Westermann, 1876. 2 dln. - 1872. Drie
volksliederen. No 79 der Alg. Biblioth. onder red. van H.-C Rogge. Leiden, A.-W.
Sijthoff. - 1872. Den eersten April 1872. Opstel in In memoriam. Tafereelen uit
Hollands tachtigjarigen strijd. Haarlem, A.-C. Kruseman. -
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1873, E.-G. Bulwer Lytton. Biographie en Kritiek. Haarlem, Erven F. Bohn.
Omwerking van een in 1859 verschenen artikel over Lord Lytton in ‘Nederland.’
Tweede druk in ‘Litterarische Schetsen en Kritieken.’ Deel II. Leiden, A.-W. Sijthoff,
1882. - 1873. Nederlandsche Dames en Heeren. Novellen. Leiden, A.-W. Sijthoff.
Tweede druk in ‘Romans en Novellen.’ (Eerste volledige uitgaaf.) Deel VII. Leiden,
A.-W. Sijthoff, 1885. - 1874. Letterkundige schetsen. Haarlem, Erven F. Bohn. 2
dln. Tweede druk in ‘Litterarische Schetsen en Kritieken.’ Deel I en III. Leiden,
A.-W, Sijthoff, 1883. - 1874. De eerste liefde van Gerbrand Adriaensen Brederoô.
Kunsthistorische Novelle.... (met Novellen van A.-W. Bronsveld en anderen). Utrecht,
J.-L. Beijers, post 8o. - 1875. Slachtoffers en Helden der Fransche Revolutie. Tweede
druk (herdruk van de omgewerkte ‘Vier bladzijden enz.’) Leiden, P. van Santen. 1875. Dietsche gedachten. Nieuwe Haagsche bespiegelingen 1872-1874. Leiden, P.
van Santen. Tweede druk in ‘Schetsen en Kritieken.’ Deel VII en VIII. 1884. - 1875.
(Een opstel over) Frans Hals in ‘Het Rijks Museum te Amsterdam.’ Haarl., J.-M.
Schalekamp, fol. - 1876. De opstand der Proletariërs. Geschiedenis der omwenteling
van 18 Maart 1871. Amsterdam, G.-L. Funke en P. van Santen- (Premie van het
Nieuws van den Dag). - 1877. Jeannette en Juanito. Leiden, P. van Santen. Tweede
druk in ‘Romans en Novellen.’ Deel VIII. 1885. - 1877. Kleine Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, de Erven F. Bohn. Tweede omgewerkte druk
1882. - 1876-1883 Bloemlezing uit Nederlandsche Dichters. Amsterdam, P.-N. van
Kampen et Zoon. 5 stukken. Tweede druk (1881-1884). - 1878. Haagsche
bespiegelingen. Losse bladzijden uit de letterkundige geschiedenis van den dag. 3e
bundel (1873-1875). Amsterdam, Wed. J.-C. van Kesteren et zoon. Tweede druk in
‘Schetsen en Kritieken’. Deel IX. 1884 - 1879. Van den Haag naar Parijs.
Reisheugenissen. (Guldens-Editie No 122.) Den Haag, D.A. Thieme. Tweede druk
in ‘Romans en Novellen.’ Deel IX. 1886. - 1879. Emile Zola. Letterkundige studie.
Nijmegen, Blomhert en Timmerman. Eene Duitsche vertaling van den heer H. Georg
Rahstede is in 1887 verschenen. Tweede druk in ‘Schetsen en Kritieken,’ Deel XIII.
1884. -
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1879. Het verloren Kind. Leiden, A.-W. Sijthoff. - 1880. De familie Muller-Delmonte.
Leiden, A.-W. Sijthoff. - 1881. Eene schitterende Carrière. Leiden, A.-W. Sijthoff.
Tweede druk dezer drie romans in: ‘Romans en Novellen’. Deelen XI, XII en XIII.
- 1881. Prins Frederik der Nederlanden. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg. - 1882.
Het Kattebelletje. Blijspel in 3 bedrijven, naar Les Pattes de Mouche van Victorien
Sardou. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg. - 1882. De eerste jaren der Nederlandsche
Revolutie. 1555-1568. Portretten en tafereelen Rotterdam, Uitgevers-Maatschappij
Elsevier. - 1882. Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers. Zesde stuk tot Van
Kampen en Veegens' Bloemlezing. Amsterdam, P.-N. Van Kampen en zoon. 1882-1886. Litterarische Schetsen en Kritieken. Leiden, A.-W. Sijthoff. 18 deelen.
- 1882. Onze hedendaagsche letterkundigen. 's-Hage, H.-J. Stemberg. Voortgezet in
1884 bij Tj. van Holkema te Amsterdam. - 1883. Nieuwe romans. Haarlem, H.-D.
Tjeenk Willink. - 1883. Holland-Krakatau. (Onder redactie van J. Bosboom en Jan
ten Brink). Den Haag, Joh. IJkema. - 1884. Causerièn over moderne romans. Leiden,
A.-W. Sijthoff. - 1884. De Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde en hare
Leerwijze. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de
Universiteit te Leiden den 11 Juni 1884. 's-Hage, Charles Ewings. - 1885. Dr Nikolaas
Heinsius Jr. Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der 17e eeuw.
Rotterdam, Uitgevers-Maatschappij Elsevier. - 1885. Romans en Novellen. Eerste
volledige uitgave. Leiden, A.-W. Sijthoff, in 13 deelen of 4 banden. - 1885. De
werken van G.-A. Bredero. Volledige uitgave door Dr. ten Brink, Dr. H.-E. Moltzer,
Dr. G. Kalff, Dr. R.-A. Kollewijn, J.-H.-W. Unger en Dr. J. te Winkel. Amsterdam,
Gebroeders Binger. I en II deel, 1885-1886. - 1885. ‘Na driehonderd jaren.’ Opstel
in het Brederoô-album, Feestnommer van Oud-Holland, onder redactie van Mr. N.
de Roever. Amsterdam, Gebroeders Binger. - 1886. ‘Mevrouw A -L -G.
Bosboom-Toussaint.’ (Volksuitgaaf.) Amsterdam, Tj. van Holkema. (Tweede,
vermeerderde druk der beide eerste afleveringen van ‘Onze hedendaagsche
Letterkundigen’. - 1887-1888. ‘Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in
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de XIX Eeuw. In Biographieën en Bibliographieën, 1830-1880. I deel. Amsterdam,
Tj. van Holkema. 1887-1888. (Geheel gewijzigde en uitgebreide druk van ‘Onze
hedendaagsche Letterkundigen’) - 1887-1888. ‘Gerbrand Adriaensen Bredero.’
Historiesch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der XVIIe eeuw. Tweede
geheel omgewerkte deel. Leiden, A.-W. Sijthoff. I deel. ‘Inleiding en
Levensbeschrijving.’ II deel. ‘De Tragicomedie.’ Het III deel. ‘Het Blijspel’ verschijnt
in 1888.
Tijdschriften en Dagbladen, waaraan de Schrijver medewerkte.
Gids. - Tijdspiegel. - De Nieuwe Recensent 1859, 1860. - Vaderlandsche
Letteroefeningen. - Nederland (Redacteur van 1869 tot 1887). - Nederlandsche
Spectator. - Nederlandsche Kunstbode (Redacteur van 1879-1882). - Kunstkroniek
(Redacteur van 1869-1874). - Het Noorden. - Het Nieuws van den Dag. - Het
Vaderland. - De Amsterdammer, weekblad voor Nederland. - De opregte Haarlemmer
Courant.
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Bijdragen der leden.
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Aquarellen.
I.
Klein broerken slaapt - aan 't venster, in zijn wiegsken.
Als rijpe krieken blozen zijne koontjes;
zijn snoepig mondje is schier ten halven open,
en toont een rij van hagelwitte paarlen,
als in een doosje, rozerood gevoederd.
Zijn vuistje omvat een stukje suikerkoek nog,
waarvan op 't hemdje een brokkelingsken neerviel,
dat nu bij 't rythmisch ademhalen meegaat,
omhoog - omlaag. Een bonte Peerjanklaasen
ligt op den rand van 't wiegsken half sarcastisch
naar zus te zien, die broerken heeft geschommeld,
met moeders zakdoek al de vliegjes wegjaagt,
en 't oog begeerig nu op 't stukje koek richt,
en dan op straat, waar de andre meisjes spelen.

II.
De zieke slaapt met angstig ademhalen.
Zijn aangezicht, - hoe bleek en uitgemergeld,
zijn lip, - hoe paarsch, zijn handen, - hoe ontvleesd!
Een gouden uurwerk tikketakt op tafel.
Een fleschje, half met medecijn gevuld,
staat naast een sneeuwwit porseleinen schaaltje
met een oranjenappel, pas geschild maar
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door de eega van den sluimerenden zieke.
Zij staat naast hem, met roodbekreten oogen;
ze volgt met angst zijn hijgend ademhalen,
en houdt in hand een tinnen lepel, wachtend
naar 't wakker worden van haar echtvriend, om hem
zijn medecijn - de bittre - toe te dienen.

III.
En vader slaapt in 't breede huwlijksbed.....
Een stille lach omspeelt de looden lippen,
maar 't aangezicht is geler dan de waskaars,
die knettrend pinkt op tafel - aan het hoofdeind bij 't crucifix, naast twee gewijde palmen.
En moeder heft, bij onderdrukte snikken
haar meisjen op, haar eenig huwlijksspruitje.
- ‘Welaan, mijn kind, geef vader nog een kruisken
en nog een zoen.’
- ‘Ik durf niet, moe,’ is 't antwoord:
‘hij slaapt zoo schoon, ik zou hem kunnen wekken.’
Ja, kind, uw vader slaapt zoo schoon, maar wee u:
hij slaapt den slaap, dien de eeuwen niet verstoren!
POL ANRI.

Gent.
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Rijm en Onrijm voor Moeder's Album.
I.
Van Jesuken en Sint Janneken.
Kindersprookje.
Sint Janneke en Jesuken allebeî
Die zaten zich daar te vervelen;
Noch kaatsbal, noch knikker, noch appel, noch ei
Om te peuzlen of samen te spelen.
Hun zondaggeld was op, en eilaas!
Toen wist nog niemand van Sinter Niklaas.
‘O Jesuke,’ geeuwde Sint Janneke.
En Jesuke lachte den geeuwer toe,
Zijn broedervriendje, zijn makker:
‘Nu Janneke, sprak hij, wees beter te moê
En houd u degelijk wakker.
Ik zie naar speelgoed en vindt toch niets;
Maar in naam mijns vaders schenk ik u iets.’ O Jesuke,’ zei Sint Janneke.
En 't Godskind nam een pluimke op den grond
En liet er zijn adem op zweven,
En 't pluimke werd een duifke terstond
Zoo lief en zoo vol van leven;
Want kirrend wipte en vloog het daar,
Op Jannekens schouder, in Jannekens haar.
‘O Jesuke!’ juichte Sint Janneke.
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En Jesuke nam een klompje klei
En maakte er een kruisken boven,
En 't kleistuk werd een mandelpastei
Zoo versch als kwam ze uit den oven.
De korst was zoo bruin, en langs den boord
Lag fruit gekonfijt van alle soort.
‘O Jesuke!’ smakte Sint Janneke.
En 't kroezelkopje rekte den hals,
Zoo ver het halsje kon rekken,
Naar de lekkere taart zoo geurig en malsch,
Die hem reeds deed waterbekken.
Doch Jesuke gaf hem de taart geheel
En behield niet eens zijn eigen deel.
‘O Jesuke!’ dankte Sint Janneke.
Een arme vrouw met haar kindje kleen,
Een vrouw die niemand kende,
Kwam sukkelend daar met trage schreên,
Een beeld van leed en ellende.
En, 't hartje vol, liep Jantje gezwind
En schonk den prachtigen koek aan het kind.
‘Braaf zoo!’ zei Jesuke aan Janneke.
En de koek werd eensklaps een bloemenkrans,
En de vrouw en 't kindlijn zagen,
Als englen nu zwevend in louter glans,
Op Janneke neêr met behagen.
Zij zongen beide: ‘Ja, scheppen is schoon,
‘Maar menschlievend zijn draagt een bloemenkroon.’
‘O Jesuke!’ bad Sint Janneke.

Elsene-Brussel, Oogst 1888.
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II.
Winternachttafereel.
Veertig jaren zijn sedert dien tijd voorbij, en nog staat alles zoo frisch voor mijn
geheugen als of het gisteren eerst gebeurd ware.
Wat had er mij, achtjarig kind, dien nacht gewekt, en waarom lag ik daarin het
nevenkamertje, waar mijn kleine bed stond, eensklaps zoo wakker, met open klaren
blik, als ware de morgen reeds verschenen?
Met nieuwjaar zijn de nachtwakers allen op de been, elk in zijne wijk, en bewijzen
aldus, dat zij wel degelijk door hunnen grooten iever de handgift verdienen, die zij
weldra van huis tot huis zullen rondhalen.
Verre, heel verre, ginder achter de markt, hoorde ik het geroep eens nachtwakers,
onmiddellijk gevolgd door het schelle geluid der ratel.
Ik keek van uit mijn bed, door de half-openstaande deur, in de woonkamer, waar,
volgens oud gebruik, vader en moeder sliepen.
Het was een prachtige, heldere winternacht. Recht over het venster hing de goudgele
schijf der volle maan in den donkerblauwen hemel, en de bevrozene sneeuw op de
daken blikkerde als diamant onder hare stralen.
In de woonkamer was alles duidelijk zichtbaar en ik onderscheidde tot de kleinste
bijzonderheden toe. Tegenover mij de stoof, waarop vuurslag, vonkdoos en
brokkelingen (klein hout) reeds bereid waren voor den aanstaanden uchtend. Rond
de stoof, drie vier stoelen, waarop onze

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

6
kousen en schoenen, op behoorlijken afstand, zouden drogen en warm worden tegen
dat wij opstonden.
Wij waren reeds zeven kinderen, allen gezond en struisch, verzorgd als
eêlmanskroost, al hadden wij alles niet bij paar en dozijn. Vaders noeste,
onvermoeibare vlijt verschafte brood en kleed aan heel het huisgezin; moeders
weergalooze net- en zuinigheid vermenigvuldigde 't duur gewonnen loon en liet geen
kruimel broods verloren gaan.
Welke stilte! Binnen in de kamer 't getiktak der wandhorlogie; buiten nu en dan
't geroep en 't geratel eens nachtwakers, en rondom mij de regelmatige, rustige
ademhaling van het slapende gezin.
Mij docht dat in de andere helft der woonkamer, die voor mijn oog verborgen was,
er een lichtje brandde, waarvan ik slechts den schemer van achter de deur ontwaarde.
Ik steeg uit mijn bed en trad in de kamer.
Op de tafel, tegen 't venster, stond moeders blikken lampje; vóór de tafel zat
moeder, in de rechter hand halfopgeheven, naald en draad, in de linker hand de
kinderkous houdende, die zij aan 't vermaken was. Zij sliep.
Zoo hadden koude en slaap haar overrompeld; zoo zat zij daar, een beeld van
heilige moederzorg, van onplooibare werkzaamheid.
Ik bleef staan als aan den grond vastgenageld. Een onuitsprekelijk gevoel borrelde
van uit mijn hart en deed mij rillen van 't hoofd tot de voeten.
Dan naderde ik, en mij bukkend, zwijgend, kuste ik den boord van haar kleed.
Wat kan een kind wel onderscheiden of ontleden wat er in hem omgaat! Maar ik
voelde dat eene kracht uit haar, de duurbeminde, weergalooze moeder, in mij, haren
zoon,
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overging en dat een licht in mij opging, welk het plichtbesef in mijn geweten deed
ontwaken.
‘Moeder!’ sprak ik eerst zacht, dan luider en ik schudde haar bij de hand.
Zij ontwaakte. Haar blik viel op mij.
‘Och! kind; op uwe bloote voetjes!’
Dat was haar eerste woord, hare eerste bekommernis.
Zij droeg mij weder in mijn bed, dekte mij zorgvuldig toe en ging dan zelve ter
ruste.
Veertig jaren zijn sedertdien voorbij; maar dit heilig, eenvoudig winternachttafereel
staat nog zoo levendig in mijn geheugen alsof ik het gisteren eerst aanschouwd had.
Duizend, duizend maal heb ik het vóor mijnen geest zien opdagen in de stilte van
den nacht, onder Gods prachtigen starrenhemel, bij het ruwe nachtwerk, aan het bed
mijner kinderen, en dan spreek ik ook, eerst zacht, dan luider, als toen ik haar wakker
schudde: ‘Moeder, moeder!’
Elsene-Brussel, September 1888
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III.
Uit den XLIIen psalm Davids.
Gedicht van E. HIEL.
Muziek van G. ANTHEUNIS.
Metr. 42 =
Breed.

Hoop in God, het eeu - wig licht!
Zie - le, blik naar bo - - - - - - ven.
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Hem zult gij nog lo - - - - ven;
Heil schenkt u zijn aan - ge - zicht.
Hoop in God! hoop in God, het eeu-wig licht.
G. ANTHEUNIS.
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De jeugd van Mijnheer(1).
Mijnheer was niet immer Mijnheer; voordezen was hij een nietig mijnheerken, en
nog vroeger behoorde hij, als zooveel anderen tot het verdienstelijk genus
‘boerenkinkels.’
Het kan dus belangrijk wezen, Mijnheer in hoogst-deszelfs gedaantewisselingen
ofte metamorphosos na te gaan, te bestudeeren.
Mijnheers geboorte greep plaats op de meest gewone wijze, in 't een of in 't ander
onaanzienlijk dorpje onzer Vlaamsche gouwen. Geene schrikwekkende staartster
joeg siddering door merg en been of dreigde den aardkloot met algeheele verwoesting.
Geene bovennatuurlijke krachten beroerden de hemelteekenen, zelfs geen ongewone
hagelslagen, onweders of rukwinden kwamen den afgemeten stap van dag en nacht,
week, maand en jaargetijde verstoren. Niemand hoorde van vreemdsoortige ziekten
onder mensch of dier; geen boer kwam in opstand tegen zijnen ‘parochiepaap’. Deze
genoot veel en deed niets, terwijl de arbeider voortzwoegde in het zweet zijns
aanschijns, etende eene drooge korst.

(1) Uit: ‘Mijnheer en zijne kornuiten.’ Onuitgegeven luimige zedenstudie.
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Zóó kwam dus Mijnheer ter wereld, zonder dat iets, uit de verste verte vermoeden
liet, wat gewichtige rol Mijnheer later in de samenleving vervullen zou.
Ook Mijnheers eerste levensakten verschilden in geenen deele van die der overige
stervelingen. Bij voorkomende gelegenheid kon hij huilen, als een bezetene, tot
grooter ergernis zijner brave moeder, en in beter luim, kon hij zich oprecht gelukkig
gevoelen met de nietige nietigheden, die zooveel genoegen baren aan andere
boerenjongens.
Onder den weldadigen invloed der frissche buitenlucht en de teedere zorgen eener
liefhebbende moeder schoot de wordende Mijnheer op, tot 'nen stijven slungel van
een jongen. Op zevenjarigen ouderdom werd hij ter schole gedaan bij eenen
bloedverwant van den alom beruchten meester Plak, die onzen held de eerste
princiepen van alle wetenschap inprentte, en bij voorkomende gelegenheid insloeg.
Dit ‘inslaan’ verminderde volstrekt meesters liefde tot de ‘jeugdige discipelen’ niet;
het behoorde zoo in 't opvoedend stelsel van den braven magister; wij zullen die
overtuiging in hem niet wraken.
Mijnheer groeide dus op onder de waakzame zorgen van ouders en meester,
toenemende in wijsheid, en de gratie Gods, die in hem was, openbaarde zich dagelijks
zonneklaar.
De herder der parochie voelde zijn hart opspringen van vreugde, ‘als lammeren
der schapen’ - sicut agnes ovioe - om wille der volgzaamheid van Mijnheers gemoed.
Hij strooide het goede zaad der godsvrucht met milde hand in den boezem van het
godsdienstig knaapje en voerde hem weldra op tot de verheven stelling van koorknaap.
In die hoedanigheid schitterde Mijnheer weldra met al den glans zijner deemoedige
deugdzaamheid en dronk
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slechts bij gunstige gelegenheid van den wijn, voor het heilig misoffer bestemd. Het
gewone kattekwaad, dat bij de eervolle betrekking van misdienaar behoort, liet het
hart van Mijnheer niet koeler dan volstrekt noodig is, om niet betrapt, en met schande
weggejaagd te worden.
Uit dit alles kan men dus besluiten, dat Mijnheer behoorde tot de klasse der
voorbeeldige koorknapen, en mede opmaken, dat voor Mijnheer eene alleszins
heerlijke toekomst weggelegd was.
De blik van den edelen schoolmonarch was niet minder helder, dan die van 's
Heeren dienaar. In zijn hart voelde hij, dat eene zware verantwoordelijkheid op zijne
schouders rustte; dat de hoogwonende Schepper van al 't bestaande, voor een groot
gedeelte de toekomst van Mijnheer in zijne handen gelegd had. Gewetensvol, als hij
immer was, zou hij geen enkel talent van zijnen jeugdigen kweekeling onbevrucht
laten. De schrikkelijke straffen wegens begraven talenten, uit de parabel van den
zachtzinnigen menschenvriend Jesus, schitterden hem in gloeiende letters voor den
geest. Onder geen voorwendsel zou hij zich aan die straffen blootstellen.
Onder de meest opmerkelijke gaven van Mijnheer telde het genaamde rijmen, waaruit
onze schoolprelaat te goeder ure afleidde, dat zijn zuigeling der wetenschap voor de
heilige poëzij in de wieg gelegd was; in andere woorden: dat de engel der dichtkunst
Mijnheer met zijne gouden zwingen overlommerd had.
Te dezer plaatse mag niet vergeten worden, dat het verzenmaken of rijmen ook
eene zonde van Meesters jeugd was. Gansche pakken geel geworden verzuchtingen
aan
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maan en starren stoffeerden de laden zijner schrijftafel, als zooveel eerbiedwaardige
getuigen van 's mans offeren op 't altaar van 't goddelijke negental. Uit dien verborgen
en bestoven schat zou hij opdelven, om het vonkje, dat in Mijnheers boezem smeulde,
te voeden en, wie weet, eenmaal te doen opvlammen in laaien gloed, lichtende en
verlichtende de dwaze menigte van dorpere snoeshanen, die het thans bestonden,
meester en leerling aan te zien, als hebbende beide 'nen slag van den molen weg.
Mijnheer trad dus op in de hoedanigheid van gunsteling van Erato, de Muse der
voortreffelijke dichtkonst. Op de nieuwgekozen baan deed Mijnheer reusachtigen
vooruitgang; zijne dichtader vloeide aldra op onrustbarende wijze. Zelfs vond de
nobele schoolvoogd eens de oplossing van een rekenkundig vraagstuk op rijm. De
vloed dreigde dammen en dijken mee te slepen en met zijne wilde, steigerende baren
het veld der overige leervakken te verwoesten.
Toen begreep de dorpsdocent, dat de tijd van remmen en temmen aangebroken
was; doch, driewerf helaas! die overtuiging kwam te spade. De immer wassende
stroom sloeg al de opgeworpen hinderpalen als stroohalmen omver; de nood steeg
ten top; de oude, deftige spraakleer stond op zekeren morgen in eenen bundel
ongerijmde rijmen herschapen.
Dat ging te ver!
Bij zooveel poëzij zonk de somberste wanhoop in den boezem van den bedrukten
roedevoerder der school. Hij viel moedeloos in zijnen zetel, liet den matten schedel
in beide handpalmen rusten en mijmerde, uren lang, met de hoop op het vinden eener
uitkomst in die benarde aan-
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gelegenheid. Geen lichtje pinkte, dat uitzicht op redding verkondde; de rijmen wiesen,
zwollen, klommen rond om hem, als de springvloed eener stormige zee; zij dansten
een' ijselijken wildedans, zij klommen, stegen immer; zij dreigden hem te versmachten
tusschen kwezel, vezel, wezel en ezel gevolgd van den eindeloozen reesem
gelijkluidende klinkers en klanken, lange, korte, reine en onzuivere, die eene
menschentaal bevatten kan.
De uiterste vertwijfeling sloeg haar zetel op in den boezem des braven; zij voerde
hem door al de graden der vertwijfeling heen tot radeloozen waanzin, en in dit naar
moment van zijn zielelijden bestond de anders zoo zachtzinnige iets, dat we tot schrik
en afgrijzen van alle Mijnheeren willen te boek stellen.
De verbijstering, de neerslachtigheid van den ontstelden schoolvorst maakten van
lieverlede plaats voor eene onbetoombare woede; hij klampte zijne rimpelige handen
in de weinige grijze lokken, die zijn hoofd versierden, als dorre bladeren den eik bij
wintertijd; hij rukte ze bij klissen uit, slingerde ze met ongemeten gebaarden rond
en mompelde onsamenhangende woorden.
Het was hem niet voldoende zijne wraak op zichzelven te koelen, en zijne grijze
haren voor eens anders misdrijf te doen boeten; hoe meer hij zichzelven kastijdde,
hoe hooger de drift steeg. In arren moede brak hij zijnen lessenaar open greep, met
krampachtige vingeren de muffe overblijfsels zijner eigen rijmzucht, raasde en tierde,
als ware hij van alle duivels uit den bijbel bezeten, verscheurde de eerbiedwaardige
bladen met hand en tand, kneep ze tot vormelooze klompen samen, wierp ze daarna
ten gronde
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en stampte ze dan weer, als vijgen zoo plat. Hij richtte onder die arme kinderen zijns
geestes zoodanig eene slachting aan en voerde daarbij zoo een helsch rumoer, dat
zijne goede wederhelft, buiten zichzelve van schrik, naar boven geschoten kwam,
juist tijdig genoeg om haren armen echtvriend, die in onmacht vallen ging, in hare
liefderijke armen op te vangen.
Onze dompelaar liet echter het leven niet in de schrikkelijke crisis. Doctor
Hippocrates Dunsop bracht hem, na weken zorgen, gesteund op vrachten pillen,
emmers drank en mengsels, ellen plaasters en kruiken zalf, weer te recht, zoodat het
vooralsnog overbodig werd, bij 's mans gapenden kuil op den doodenakker te staan
en te deklameeren:
Wat zijn er al braven rampzalig gestorven!
Maar wie kent de wegen en 't oordeel van God?

Gedurende de vier lange weken der zenuwkwaal van den spendeerder der kennisse,
had de eerzame dorpsjeugd zich onuitsprekelijk gelukkig gevoeld. De uiterlijke
sporen van allerhande ‘nietsbeduidende wanbedrijven’ waren in gelijke mate met
dat geluk vermeerderd tot innig verdriet der rustige burgers en arbeidzame
veldbewoners.
Dit verdriet scheen zich door al de kennelijke teekenen van schrik en
ongenaakbaarheid bij huisvogels en dito dieren te openbaren; niet zelden hoorde men
hoenders en eenden een geschreeuw aanrichten, alsof al de sperwers en vossen der
wereld op hun leven aanlegden. De baardscheerder, tevens glazemaker van 't dorp,
- alleszins achtenswaardig in zijne tweevoudige betrekking, - was de eenige, die baat
vond bij de heillooze schenderijen, in
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huis en have aangericht, door de bandelooze ‘spes patriae’ - hoop der toekomst.
En Mijnheer, - deed hij mee aan die openlijke boevenstreken?
Ik zou Mijnheer onrecht aandoen, enkel door zulks te laten veronderstellen; ik zou
hem te na komen in zijn fatsoen en zou het stellig voor God en de menschen moeten
verantwoorden. Mijnheers gedrag voor 't oog der wereld was deftig, deftig als een
statierok met witte das. De invloed van Mijnheers verhouding tot 's Heeren huis,
kleurde sterk af op zijn dusgenaamd burgerlijk gedrag. Hij nam slechts deel aan der
makkers guitenstreken onder de oogen van den rechtvaardigen God en die van
vertrouwde kameraden, derwijze dat zijne deugdelijke reputatie niet als een wrakke
hulk op de dreigende golven des gevaars ronddobberde. Het overige van zijn' vrijen
tijd besteedde hij aan 't overkauwen van een heerlijk en vooral uitgedijd lofdicht, dat
hij bij meesters heroptreden in den plaatselijken tempel der kennisse zou voordragen
tot aller verbazing, en
tot spijt van wie 't benijdt.

Jaren en jaren zijn over die pennevrucht van Mijnheers prille jeugd heengegaan.
Mijnheer zelf zou die proeve mogelijk heden zijns onwaardig achten en ze met het
heilig Euangelium willen uitwerpen in de uiterste duisternisse, waar geween zal zijn
en knersinge der tanden.
't Is dan ook slechts door een wonderbaarlijk toeval, dat enkele brokken van 't
hoogst merkwaardig gewrocht, der vergetelheid ontrukt werden.
Het verhaal der lotgevallen van 't kostelijk manuscript zou ons te ver brengen. 't
Zij genoeg te weten, dat het, bij
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de opruiming van meesters nalatenschap, overging in handen van bakker Stijfdeeg,
om daar als boterpapier te dienen; dat het door eenen samenloop van niet
wetenswaardige omstandigheden, buiten alle aanraking met gemelde boter bleef,
verder met bakkers ‘refugium peccatorum’ van klodden en vodden her- en derwaarts
reisde, om eindelijk schipbreuk te lijden op de oude markt van Brussel, waar het
brokswijze door een' deskundigen of paleontoloog met duim en wijsvinger
behoedzaam uit eenen hoop min welriekende lompen opgedolven wordt.
Gedurende de vrije uren, ingevolge Mijnheers bijzondere gedragslijn op de
passende kwâjongensstreken uitgespaard, dronk hij klokkende gulpen uit de kralende
nap, kers-versch uit de algemeen bekende hengstebron geschept, en na zich door
herhaalde teugen uit gemelde nap opgefrischt te hebben, besteeg hij, zonder vaar
ofte vrees, het vleugelpaard Pegasus, opzettelijk voor hem uit de Mythologie herwaarts
gevoerd.
Wij zullen ons niet vermeien in 't beschrijven van het dolle rid, dat hij op 't
schuimend hors voerde, en dien hollenden gedachtenloop met forsche hand tot aan
de nederige dorpsschool mennen.
De beheerder der bengels en rakkers was dus genezen; de heugelijke dag van zijn
heroptreden ging aanbreken; de zon, in prachtigen stralengloed, schitterde reeds aan
de Oosterkimme; meester zou opnieuw de kraan van 't vat der kennis voor zijne
discipelen opendraaien.
De ‘wriemelende drom’ der oudervreugde nam reeds het heiligdom der geleerdheid
stormenderhand in; de grijze looner van het goed en straffer van het kwaad trad
binnen. Mijnheer, in al den glans zijner onverstoorbare deftigheid, stapte op meester
af en las:
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O Meester, teergeliefd,
Het heeft ons diep gegriefd
Dat gij zijt ziek geworden,
Tot spijt van jongens, leien, borden!
Uw woord, dat laafde (n) ons,
Als water eene drooge spons.
Uw voorbeeld deed ons God vereeren
En zette ons aan tot dapper leeren.

Hier ontbreekt een aanzienlijke brok van het gewrocht; verder luidt het:
De dwaze, domme jeugd
Zuigt uit uw' woorden eer en deugd.
Geen onzer zal nog blijven hangen
En onder schooltijd lijsters vangen;
Want dat toch moet ge weten:
Ge zijt voor ons zoo hoog gezeten;
En wij, die hier weer rond u staan,
Wij waren met uw leed begaan.
Wij hebben voor uw heil gebeden
En, waar men 't zag, het kwaad vermeden.

Ook hier bestaat eene leemte in 't gevonden schrift; zoodat we nog enkel het slot
kunnen mededeelen:
Thans zij de goede God geprezen.
De meester is nu weer genezen,
Hij die op Godes wegen gaat,
Voor 't goede prijst, voor 't booze slaat!
Hij is ons nogmaals weergegeven
Al is hij weken weggebleven!
Wij bidden, ja, wij smeeken, Heer,
Straf onzen meester toch niet meer,
En hoed hem voor gevaren
Nog vele, vele jaren!
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De prins der tuchtroede knikte daarop zoo heftig dat zijn glimmend voorhoofd tegen
dat van Mijnheer te rechte kwam, zoodat deze achteruitbonsde tot tegen meesters
lessenaar. Daarop brak een oorverdoovend gejuich los. De leerzame jeugd stampte
en tierde van dolle pret, dat muren en zoldering daverden; kortom, ze hielden een
leven, dat hooren en zien verging.
Meester pinkte eene traan van ontroering weg; Mijnheer genoot de volheid zijner
zegepraal en keerde met vereischte plechtstatigheid naar zijne plaats.
J.M. BRANS.
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De Linde.
Eene oude linde stond alleen in 't naakte veld. Rond haar de eenzaamheid. Zij zag
van verre, door het loover, de linde in het woud, hare zuster, staan en zuchtte diep
en dacht: ‘Wat moet gij toch gelukkig zijn! Een hooge beuk staat nevens u,
beschermend zijne breede takken over u uitstrekkend; ik ben hier gansch alleen. Uwe
jonge scheutjes worden boomen onder uwe schaduw; de mijne worden afgesneden
en verbrand. En, rondom u, vermengen ook de slanke esch, de glanzende abeel, de
jonge, sterke eik hunne lommerige takken met uw groen; als goede vrienden en
verwanten, die u zoenen op de wangen; aan mijne voeten groeit alleen een dor en
mager gras en mijne wijde en wanhopig uitgestrekte armen hebben nooit eene
broederlijke hand genaakt. En ik zie ook nog den zachten treurwilg weenend voor u
nederbuigen, als nam hij deel in iets dat u bedroeft, terwijl ik niets hoor dan mijne
eigene klachten, in den weemoed die mij 't hart aangrijpt.’
Zoo sprak de linde van het veld, terwijl de najaarswind, die hare droge bladeren
langsheen de wegen slingerde, haar ook de stemmen aanbracht uit het woud, waar
al de boomen ondereen schenen te spreken.
En zij vernam de stem der linde uit het bosch, die zei: ‘Wat is uwe vrijheid schoon,
o zuster uit het veld! Aan
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uwe zij geen hooge beuk, die u verdrukt en u het helder zonnelicht verduistert; aan
uwe voeten geene scheuten, die, tot boomen opwassende, u het voedsel uit den
boezem zuigen; geen esch ook, geen abeel, geen jonge eik, die u in hunnen engen
kring versmachten; geen klagen, geen weenen vooral, wanneer gij eens zoudt kunnen
vroolijk wezen. Wat moet gij toch gelukkig zijn!’
O gij, die moeder van familie zijt, kent gij zoo geene linden in het woud; en gij,
die daar zoo eenzaam staat, kent gij er geene in het veld?
CYRIEL BUYSSE.
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Donder en Bliksem in het Volksgeloof.
Een folkloristische bijdrage.
Onderhavig opstel - ik meen dit wel als inleiding te mogen mededeelen - dankt zijn
tamelijk dramatisch ontstaan aan een overigens zeer natuurlijk voorval.
Men zal zich voorzeker herinneren, dat de jongste Zomer ons vergastte op een
weinig aangename reeks onweersbuien, afgewisseld met tropische hitte of met
stortvlagen, die alleen met den beruchten zondvloed in vergelijking konden gebracht
worden.
Ik zat op een avond op mijn studeercelletje, en keek naar het schof, dat in logge
statigheid zijn weg in het zwerk voortzette. Een onweder was weldra te verwachten.
Inderdaad hoorde men, kort daarop, een dof geroffel, nader en nader komende, niet
ongelijk aan het gerucht, gemaakt door een sterk korps trommelaars, die uit het veld
naar stad wederkeeren. Ja, de groote Tamboer was aan den vollen gang. Het groene,
schichtige weerlicht zette eensklaps het donkere luchtruim in een helderen gloed.
De donderslagen volgden elkander met woede op.
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‘Hoor, Deezeke kijft(1)!’ fluisterde mijn kleine neef, die aan mijn zijde zat, en die
spreuk wel eens van grootmoeder had gehoord.
Dit woordje deed mij nadenken. Ik liet het donderen en ik dacht, ik dacht.... dat
het mogelijk wel eens interessant zou zijn, te weten wat het volk al over donder en
bliksem vertelt, welken oorsprong het aan die indrukmakende natuurverschijnselen
toeschrijft, in welke sagen het hun een rol toedicht, welke bijgeloovige denkbeelden
het verder koestert, en, eindelijk, aan welke behoedmiddelen het krachten toekent
tegen het dreigende gevaar... Een brokje cultuurhistorie dus? Neen, zoo erg niet: een
bescheidene bijdrage slechts, welke ik had gewenscht nog met den Zomer als een
actualiteit te kunnen mededeelen aan de lezers van het tijdschrift Volkskunde. Dit
plannetje kon echter, ten gevolge van allerlei onnoodig mede te deelen
omstandigheden, niet uitgevoerd worden.
Actualiteit of niet, ik bied den goedjonstigen lezer de vrucht mijner opsporingen
aan, met huid en haar.
Welke is de oorsprong van den donder? Wie brengt den donder voort?
Elkeen weet, dat de Grieken en de Romeinen als hun dondergod Zeus of Jupiter
aanbaden. In het Noorden gold Donar of Thor, die, in de rei der goden, den
eenoogigen Alvader, Odin of Wodan, in kracht en macht opvolgde(2).

(1) Deezeken = elders Seezeken, Tjeezeken = Jezusken.
(2) De dondergod der Letten, Lithauers en Oudpruisen is Perkunas, Pehrkons of Perkunos. Bij
de Finnen is het Ukko. Bij de Ehsten: Turris (verwant met Thor?). Bij de Slavische en bij
enkele Aziatische volken wordt het vermogen van den donder voort te brengen aan den
profeet Elias toegedicht. (Grimm, Deutsche Mythologie, p. 157.)
In de Revue des Traditions populaires (1888, p. 117 en volgende) treft men verscheidene
zeer interessante Lettonische sagen aan, waarin de dondergod Perkons een rol speelt.
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Het is bewezen, dat in onze gewesten de eeredienst van Thor oudtijds zeer verspreid
was. Om het geheugen van sommige lezers op te frisschen, vraag ik oorlof, over deze
godheid eenigszins breedvoerig uit te weiden.
‘Indien er eenige godsdienst in het oude Europa vroegtijdig een groot gezag
bekomen heeft,’ zegt Westendorp(1), ‘zoo is het ongetwijfeld de vereering van die
natuurkracht, welke zich o.a. in den regen, den sneeuw, den hagel, en inzonderheid
schrikverwekkend in den bliksem en in den donder openbaart. Vooral stond de
Donderaar bij de Kelten in Gallië en in Brittanië, onder den naam van Taran en
Toronan, - op IJsland, in Noorwegen en ook gedeeltelijk in andere streken van
Scandinavië, onder den naam van Thor, - bij de Finnen, onder den naam van
Tarapuha, en bij de Slavische volkeren onder dien van Perun, in het hoogste aanzien.
Zelfs de Tsuwaschen in Cusan, plachten den god te aanbidden, en nog heden (1829),
wordt hij, door de Tsjerkassen, in het land van Cabarda, aan de Zwarte Zee,
gehuldigd.
‘Schoon wij ook elders bij Germaansche volkeren de sporen dezer vereering
ontdekt hebben, zoo nochtans heeft

(1) Zie bl. 29 van de ‘Verhandeling over de Vraag: eene beknopte Voordragt van de Noordsche
Mythologie, ontleend uit de oorspronkelijke gedenkstukken, en met aanwijzing van het
gebruik, dat hiervan in de Nederlandsche Dichtkunde zou kunnen gemaakt worden, door N.
Westendorp.’ (Nieuwe werken van de Maatsch. der Ned. Letterkunde te Leiden. 2 Deelen.
Dordrecht, bij Blussé en van Braam, 1829.)
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deze eeredienst bijzonder gebloeid bij de Thuringers, de Franken en de Friezen: bij
de eerste bekleedde hij onder den naam van Stuffo in de rei der goden den hoogsten
rang; bij de Friezen noemde men hem Stavo, en in Ditmarsen, bij de Noordfriezen,
Blixbuller; de Frankische benaming is ons onbekend.’
In Friesland werd aan deze godheid door de heilige, beroemde en vermogende
Stavoren een rijke tempel opgericht, welke later door de christen zendelingen aan
St-Nicolaas werd toegewijd.
In de Frankische en toenmaals bloeiende stad Tongeren werd Thor de grootste eer
bewezen.
Den naam der stad Thorhout meent men te mogen afleiden, naar het woud dat te
dier plaatse eertijds bestond en waar Thor gevierd werd.
Als verdere bewijzen, dat de cultus van den god in onze streken zeer in zwang
was, haalt men aan de hamers van Thor, die men heeft gevonden zoo in Zuid- als in
Noord-Nederland.
Men weet, dat de kenmerkende bijzonderheden van dezen god waren: de hamer,
mojollnir(1), met een korte schacht, welke, geworpen zijnde, steeds tot den werper
wederkeerde; ten tweede, een gordel, welke hem dubbele krachten schonk, als hij
hem omgespte; en, ten laatste, blikken handschoenen om zijn hamer aan te vatten.
Deze hamer is het werktuig van den bliksem; de gordel verbeeldt, volgens de
eenen, den zonneweg, volgens de anderen, den regenboog(2).

(1) Volgens Grimm: Miölnir.
(2) Wat de handschoenen beduiden, mocht ik niet aantreffen.
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Een priester vertelde eens aan den heer Pol de Mont, dat hij, vóor een 20tal jaren,
op een begrafenis in West-Vlaanderen, vaststelde, dat men in de grafstede van den
overledene een hamerken nederlegde en dit mede begroef. Op zijn vraag, waartoe
dit diende, luidde het antwoord, dat dit hamerken tegen het inslaan van den bliksem
vrijwaarde.
Hoe komt die hamer in betrekking met den bliksem? Dit is klaarblijkend een
herinnering aan den eeredienst, die van Thor op zijn gevreesd wapen is overgegaan.
Dit feit staat niet alleen. Een ander is het geloof aan dondersteenen, dat, naar men
mij verzekert, nog heden in Brabant en ook elders bestaat.
Grimm zegt(1): ‘Naar het volksgeloof, valt, met den bliksem, tegelijk uit de wolk
een zwarte wig (Keil) zoo diep als de hoogste kerktoren in den aardbodem neder;
zoo dikwijls het echter opnieuw dondert, begint hij nader tot de oppervlakte te stijgen;
na zeven jaren is hij weder op de aarde te vinden(2). Elk huis, waar hij bewaard wordt,
is

(1) Deutsche Myth., p. 163.
(2) Zooals men verder zal zien, bestaat hetzelfde geloof in Klein-Rusland.
Tot mijn niet geringe verwondering, lees ik in een artikel van het Journal des Débats
(overgedrukt door l'Etoile belge), onder den titel Superstitions et coutumes du Tonkin, dat
aldaar letterlijk hetzelfde wordt geloofd betrekkelijk de dondersteenen. Aan Thor moet
natuurlijk bij dit volk niet worden gedacht. Ziehier de plaats wesquaestie:
“Il est ici des souvenirs qui se rattachent à l'âge de la pierre: les habitants d'une certaine partie
de la rivière Noire, non loin de Sontay, ont continué de faire annuellement au génie du mont
Ba-Vi, qui est le Jupiter tonnant du Tonkin, des offrandes de haches de pierre et de haches
de bronze. L'offrande a lieu dans une pagode située au beau milieu de la forêt vierge qui
recouvre la montagne. Le dieu, prétendent les fidèles, vient prendre ces haches et s'en sert
pour frapper les mortels pendant les orages. Du sommet nuageux du Ba-Vi et au milieu des
éclairs, il lance indistinctement des traits de bronze et de pierre, et ces traits font de nombreuses
victimes. Ceux qui n'atteignent personne, s'enfoncent profondément dans la terre, mais
chaque coup de tonnerre les fait remonter de quelques pouces jusqu'à la surface du sol, où
on les recueille; ils constituent alors de précieux talismans contre la foudre”
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tegen bliksemschade beveiligd. Zoohaast een onweder nadert, begint hij te zweeten.’
Door sommigen wordt deze steen donderhamer geheeten.
Zonderling is in elk geval de gelijkenis van deze steenen met den miölnir, welke
Thor den reuzen in het gevecht toeslingerde(1), en die insgelijks, zooals gezegd, de
eigenschap bezat na den worp van zelf tot den god weder te keeren.
Zeer verschillend wordt het ontstaan van den donder bij de onderscheidene volkeren
uitgelegd.
In Klein-Rusland (Ukrenen) gelooft men, dat de Heer de weerspannige duivels,
die hem tergen, met zijn donder straft(2). Het gebeurt soms, dat een duivel zich achter
een Christen verbergt; het is dan ook in zulk geval alleen, dat deze getroffen wordt.
Den Christen worden, in vergelding, al zijn zonden vergeven. Bijwijlen versteekt de
duivel zich onder de aarde, maar de ‘pijl van den donder’ volgt hem, en keert eerst
zeven jaren later weder: men zegt, dat deze alsdan een krachtig middel is tegen de
kolieken. De vuurslang, die de lucht doorklieft, is, zegt men, niets anders, dan de
bende duivelen, die nog in den hemel zijn, het aldaar te bont maken en er door de
engelen weggejaagd

(1) Elders, D. Myth., p. 1179, zegt Grimm, dat de dondersteenen in het geloof der Oud-Germanen,
de steenen waren, welke Wodan den dondergod toewierp, als hij vertoornd was.
(2) Vgl. Thor's strijd met de reuzen.
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worden. En zoo dikwijls een Christen ‘Amen’ zegt, zoo dikwijls dringt de droes in
de aarde; maar zoo men dit bij geval verzuimt, dan verspreidt hij zich op de aarde
in vorm van pik(1).
In Italië wil een sage, dat de donder het gehuil van Satan is, maar de bliksem de
voorbode, welken God zendt, om de waereld gerust te stellen(2).
Het merkwaerdigste echter, dat ik op dit punt mocht te weten komen, is het
volgende sprookje, dat nog heden in West-Vlaanderen wordt verteld(3):

Van toen Onze-Lieve-Heer nog jong was.
Toen Onze-Lieve-Heer nog jong was, toonde hij zich bijzonder slim en sterk. Daarbij
was hij niet lui gevallen en deed hij flink zijn best om eerlijk aan zijn broodje te
geraken.
Hij begaf zich vooreerst bij een smid, wien hij vroeg, om als gast aangenomen te
worden. Deze, een kaerel 'lijk een boom, schoot in een luiden lach, als hij hem zag,
want, zei hij, ‘zoo 'nen mageren Anne als Ons-Heer had hij nog nooit gezien!’
‘Dat 's waar,’ zei Ons-Heer, ‘ik ben van de vetsten niet. Maar schijn bedriegt, weet
ge wel, en de kap maakt den monnik niet. Daarbij, al zeg ik het zelf, ik kan redelijk
goed mijn man staan, als 't moet zijn. Veel loon vraag ik niet: een jaar lang wil ik u
alleen voor den

(1) Revue des Tr. pop., 1887, bl. 404. (Les Légendes chrétiennes de l'Oukraine, uit het Russisch
van M. Dragomanoff.)
(2) Revue des Tr. pop., II, p. 269.
(3) Uit: ‘Ons goede Vlaamsche Volk.’ Op de gegevens van een leerling van het Antwerpsch
Athenaeum.
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kost dienen, als ge mij, in vergelding, op het einde een hamer wilt laten maken en
vier bollen, zoo groot als ik ze dragen kan. Neemt ge dat aan?’
De smid dacht: er is niet veel bij te verliezen! ‘Komaan,’ zei hij, ‘ge zijt mijn
man!’
En Onze-Lieve-Heer trad in dienst, werkte vlijtig in de smidse en leerde veel aan
zijn baas, dat deze zelf niet wist.
Als het jaar om was, maakte Ons-Heer zijn hamer en zijn vier bollen, zooals het
overeengekomen was; ja maar, hij maakte die dingen zoo ongemeen groot, en hij
bezigde zooveel ijzer, dat heel de smidse ledig was en er geen stangsken meer
overbleef, een speldekop groot!
‘Wat - is - dat - allemaal!... Gauw, mijn deur uit!’ schreeuwde de baas, zoo kwaad
als een huis. En Ons-Heer, die het zich geen tweemaal liet herhalen, trok er
welgemoed van door, voorzien van zijn hamer en zijn ijzeren bollen, die hij droeg,
net of het er van geknauwd papier waren geweest.
Nu ging hij zich aanbieden bij een wagenmaker.
‘Zoo'n teer manneken als gij!’ spotte deze weeral. ‘Ga liever naar huis, ventje,
moeder bakt vischkens!’
- ‘Lach niet zoo gauw, baas, astemblieft!’ zei Ons-Heer, ‘heel sterk zie ik er, op
't eerste zicht, niet uit, dat moet ik belijden; maar, ge moet weten, ik ben fel goed
van aannemen: naerstig zal ik mijn werk verrichten; anfeng, ge zult over mij geen
klagen hebben. Daarbij, ik vraag geen loon: een jaar lang wil ik u dienen, als ge mij
maar den kost wilt gunnen en mij toelaat na een verstreken jaar, een wagen voor mij
te maken, zoo groot als ik hem kan trekken.’
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- ‘Allo, kom dan maar binnen.’ En de man pinkte eens tegen zijn andere gasten, als
wilde hij zeggen: we gaan nog lachen, jongens!
Ja maar, Ons-Heer deed zoo goed zijn werk en gedroeg zich zoo voorbeeldig, dat
ze er allemaal stom van stonden.
Het jaar liep ten einde, en Ons-Heer maakte zijn wagen. Seemenis Credo! Daar
gebruikte de deugniet al het hout, dat in de werkplaats te vinden was: geen spaandertje
bleef er over!
‘Gij ditte! gij datte!’ riep de verbolgen wagenmaker. ‘Scheer u hier vandaan, of
ik doe een ongeluk!...’
Ons-Heer zei niets, maar hij raapte zijn klikken en zijn klakken, rolde zijn bollen
en zijn hamer den wagen op en trok met dat alles heel serieus op weg.
Ditmaal kwam hij bij een paerdenfokker te recht, die dertig halfwilde paerden
bezat, welke nog niemand had kunnen temmen, zoo bang was iedereen er van. De
man loofde vier der paerden uit aan dengene, die de beesten mak zou krijgen.
‘Dat is een kolfken naar mijn hand, dat gaat me!’ zei Ons-Heer, en hij nam het
waagstuk aan.
Niet veel tijd had hij vandoen om de dieren zoo tam te maken als lammekens.
Hij nam dan bezit van de vier beloofde paerden, spande ze vóor zijn wagen en
reed er mee verder, altijd verder, de wolken door, tot in den hemel toe...
En als Onze-Lieve-Heer ginder nu met zijn hamer slaat, dan bliksemt het. En als
hij met den wagen, de vier paerden en de vier ijzeren bollen den hemel rondrijdt,
dan dondert het schrikkelijk, heel de wijde waereld rond!

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

31
Ik laat aan meer schrandere en ervaren vorschers de taak over, te beslissen, in hoeverre
dit blijkbaar verchristelijkt sprookje met den mythus van Thor in overeenstemming
te brengen is.
Ik wil mij bepalen, met eenvoudig te wijzen op de gelijkenis welke het biedt met
de uitlegging, die ons, door de Noordsche godenleer, van het geluid des donders
gegeven wordt.
‘Men geloofde, dat Thor het geluid des donders veroorzaakte door met zijn wagen,
welke getrokken werd door twee steenbokken (in lateren tijd vervangen door twee
bokken), versierd met trotsche en prachtige horens, langs den hemel met geweld
voort te snellen.’(1)
Schijnt het al te gewaagd hooger geopperde veronderstelling anders dan met een
groot vraagteeken te beantwoorden, toch valt op te merken, dat, blijkens mij van
verschillende zijden toegekomen mededeelingen, het geloof aan den wagen vrij
algemeen is.
Zoo zegt men in de omstreken van Denderleeuw: ‘Ons-Heer rijdt met een wagen
kassei op de lucht en slaat met zijn hamer op de steenen: dit brengt het weerlicht
voort. Rolt er een steen van den wagen, dan valt er een dondersteen op de aarde.’(2)
Te Ieperen, verzekert men mij, zijn er menschen, die gelooven, dat de donder
wordt voortgebracht door groote ijzeren bollen, die boven de wolken rondrollen, en
die, wanneer zij tegen elkander aanstooten, het bliksemvuur te weeg brengen.(3)

(1) Westendorp, bl. 29.
(2) Mededeeling van den heer A. de Cock.
(3) Id. van den heer R. Cordenier.
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De scepticus moge de schouders ophalen bij het vooruit-zetten van de meening, dat
zich hierin een herinnering aan den oorouden Germaanschen godsdienst schuil houdt;
hij zal toch ten minste bekennen, dat het volk in zijn verbeelding vrij schilderachtige
oorzaken voor dit natuurverschijnsel heeft weten uit te denken.
Gold het inderdaad een survivance van den eeredienst onzer voorvaderen, dan zou
er, in waarheid, wel reden zijn, om verbaasd te staan over den indruk, welken de
mythen der Noordsche godenleer op onze voorzaten hebben uitgeoefend, als men
opmerkt, dat, na zoo vele eeuwen nieuwe beschaving en nieuwe zeden, er nog
verrassende sporen van dit aartsvaderlijk geloof te ontdekken zijn!
Laat ons thans onderzoeken, wat het volk verder over den oorsprong van den
donder meent te weten.
Naar mij van geloofwaerdige zijde werd medegedeeld, bestaan er nog lieden,
althans te Antwerpen(1), die onwrikbaar in het geloof zijn, dat niemand weet, wat de
donder is, behalve God en... de varkens! Het dof gemor van deze dieren, bij het
naderen van het onweder, moet al die wetenschap besluiten!
In Wolf's ‘Niederländische Sagen’ (blz. 528), tref ik het volgende aan:
‘Wat de donder is, dat weet geen mensch. Dat weet alleen de lieve God met zijn
engelen, en de duivel met zijn duivelen; het is een schrikkelijk geheim, en wie het
doorgronden wil, moet het met den dood bekoopen.
Een hooggeleerd man had het intusschen toch ont-

(1) Naar men mij verzekert, ook in Brabant en West-Vlaanderen: dus zal dit zonderling geloof
wel in al onze gewesten bekend zijn.
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dekt, en hiertoe had God hem zijn hulp verleend, echter onder beding, dat hij geen
mensch ervan iets zeggen zou. De geleerde meende, het was hem niet verboden het
te schrijven, als hij er maar niets van verklapte; en hij zette zich neder, nam pen en
papier, en maakte zich bereid, het geheim voor de na hem levende geleerden op te
schrijven. Nauwelijks echter had hij de hand gereed gezet om de eerste letter te
beginnen, als de donder door het venster voer en hem jammerlijk de hand afbrandde’(1).
Zeer is het geloof verspreid, voornamelijk in de beide Vlaanderen, dat de donder
niets anders is dan de booze geest, de duivel in hoogsteigen persoon, die tegen den
hemel opstaat, en de goddelijke macht tijdelijk vernietigt om de brave, godvruchtige
menschen te tergen.
‘De duivel had gezegd: Ik zal de waereld verdonderen! - Maar Ons-Heer
antwoordde: Ik zal eerst mijn weerlicht zenden, opdat de menschen in tijds een kruis
maken; dan is uw macht gebroken’(2).
Opmerkelijk is, dat in de sagen, waarin de duivel een rol vervult, hij gewoonlijk
met een daverenden donderslag verdwijnt.
In den hecht van den tooverdegen, waaraan vroeger

(1) Wolf voegt er in zijn aanteekeningen bij: Iets dergelijks wordt ook van Johannes den Dooper
verteld’. Inderdaad, in de Rev. des Tr. pop. (1887, p. 269), treft men een Fransche sage aan,
waarin de nieuwsgierige apostel op het zicht van den donder de vallende ziekte krijgt. Om
de menschen niet te zeer te verschrikken, liet Ons-Heer voortaan het weerlicht den donder
voorafgaan. - De sage van Wolf wordt nóg te Antwerpen verteld.
(2) Meded. van den hr. de Cock. - Vgl. met de Italiaansche sage, volgens welke de donder het
gehuil van Satan zou wezen. (Rev. des Tr. pop., 1887, p. 269.)
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geloofd werd, moest een stukje hout besloten zijn, waarop de donder was gevallen(1).
In de omstreken van Ieperen vertelt men de volgende sage:
‘Twee brave echtelingen kregen op zekeren dag een kindje, dat op den rechterarm
een merk droeg. Daarop stond te lezen, dat het op zevenjarigen ouderdom door den
donder zou “om hals” gebracht worden. Dit verontrustte de ouders zeer. Overal
gingen zij te rade, om te weten, hoe zij zulk een ongeluk voorkomen konden. Iemand,
die hoog bij hen aangescheven stond, raadde hun, een ijzeren, bolvormig schutsel te
maken, en daarop een in lood, een ander in staal en eindelijk een in zink te plaatsen,
om alzoo een bolwerk tegen de helsche krachten van den donder daar te stellen.
De noodlottige dag naderde reeds, en de ouders waren gereed om dat ontwerp ten
uitvoer te brengen, toen een geestelijke het hun afried, en hun zegde, dat het beter
ware, zijn toevlucht te nemen tot de heilige maagd Maria en tot den heiligen Donatus.
Eindelijk brak de zevende verjaardag aan. Gansch het huisgezin was met vrees
bevangen. Men bad gestadig en luidop om het schrikkelijke ongeluk af te weren. De
donder begon te rommelen en het bliksemde vervaerlijk. Een geweldige slag deed
plots het huis daveren en allen van schrik en angst beven.
Allengs ging het onweder over. Het kind bleef gespaard. Alleen het keukentje, dat
zich bevond nevens de plaats, waar men bad, was heel en al vernietigd. De donder
had

(1) Nied. Sagen, bl. 366.
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alles tot pulver verbrijzeld, uit woede, omdat hij zijn bijzonderste prooi, door toedoen
van de maagd Maria en van den heiligen Donatus, gemist had(1).’
Ook in Klein-Brabant meent men de hand van den booze te herkennen in de parten,
die zoo vaak door donder en bliksem worden gespeeld. In het Payottenland is, naar
het zeggen der geloovige lieden, de bliksem eens in een kerk geslagen, heeft de drie
klokzeelen vóor het koor in éen knoop gelegd, vervolgens al de waskaersen uit de
kandelabers van het outer genomen en kruisgewijs geplaatst op den drempel van het
koor!(2)
In het West-Vlaamsch tijdschrift Rond den Heerd(3) tref ik een sage aan, bekend
in de omstreken van Ieperen. Ik deel ze hier, volledigheidshalve, mede, en tracht
zooveel mogelijk, den zeer uitgewaterden tekst tot de bloote zakelijke vermelding
in te korten.
‘Van Ieperen naar Zandvoorde, op den hoek eener kruisstraat, staat een groot
vermolmd houten kruis, gekend onder den naam van Lindekruis.
Vele jaren geleden, woonde te Zandvoorde of te Zillebeek een landbouwer,
geheeten Monteyne. De eigenaar der hoeve woonde in Normandië, en, bij de weinige
middelen van gemeenschap, die er toenmaals bestonden, was hij verplicht elk jaar
de reis naar dat gewest te doen, om de huur te gaan betalen.
Hij besteeg een flinken klepper en haastte zich, na gedane boodschap, huiswaarts
te keeren.

(1) Deze sage, alsook menige andere bijzonderheid, dank ik aan de welwillende mededeeling
van mijn Ieperschen vriend, den heer R. Cordenier.
(2) Mondelinge mededeeling van den heer P.d.M..
(3) Nr van 14 Juni 1888.
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Het was laf en heet.. In de verte glom nu en dan een bliksemstraal, door somber
dondergerommel gevolgd.
Het onweer nam toe: bij elken donderslag sloeg Monteyne een kruis.
Midden vóor zich op de baan, ziet hij opeens als een wolksken, dat aan den grond
gehecht is. Het paerd wil niet voort en beziet starlings de zonderlinge verschijning.
Een bliksemstraal verlichtte den omtrek: nu zag Monteyne duidelijk, dat er een
groot kruis vóor hem stond, overlommerd door de takken van een lindeboom. Onder
het kruis scheen er iets zich te bewegen. Wat?.. Roerloos bleven man en paerd staan.
't Werd nacht. Monteyne werd bang en begon gebeden te prevelen.
Opeens schoot hem de volgende gedachte te binnen: ‘Als ik ongehinderd in mijn
huisgezin wederkeere,’ zeide hij, ‘beloof ik, als gedenkenis aan het ongeweerte,
waaraan ik nu ben blootgesteld, aan den uitgang van mijn dreef, op mijn erf, een
kruis te plaatsen en het gestadig te doen vereeren en verlichten.’
Op hetzelfde oogenblik liet een hevig gekraak zich hooren: een forsche boom, op
eenige stappen van Monteyne, lag gespleten ten gronde.
Hij echter was gered!
En nu gingen man en paerd zonder moeite voort en kwamen weldra behouden te
huis.
Aan de kruisstraat vóór zijn hoeve, plantte Monteyne een lindeboomken, en
daarvóor een groot kruis, hetwelk nog steeds heet: ‘het Lindekruis.’
Maar de merkwaerdigste sage, waarin de donder een
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rol speelt, is m.d. wel degene, door den heer A. de Cock te Denderleeuw opgeteekend.
Het mysticisme van onze buitenlieden schijnt er eens te meer bedroevend in door.

De Vervloekte Zoon(1).
‘Langen tijd geleden, leefde hier een landbouwer, die een zeer opbruisend karakter
had. Zijn eenige zoon was een brave jongen, maar zoodanig speelziek, dat hij schier
nooit naar vaders woorden luisterde. Eens, dat hij weder vaders vermaningen in den
wind had geslagen, schoot deze in zoo'n hevige gramschap dat hij zijn kind
verwenschte, en uitriep: “'k Wou dat gij verdonderdet!”
Op hetzelfde oogenblik scheurde de zoldering open, en een stem riep: “Uw wil
zal geschieden.”
De jongen, door schrik bevangen, nam de vlucht en liep, liep, zonder omzien.
Eindelijk nabij een hoeve gekomen, rustte hij een weinig uit, vatte weder moed en
ging zich aldaar bij den pachter als koewachter verhuren.
Toch kon hij den vloek zijns vaders, dien hij zich door eigen onbezonnenheid op
den hals had gehaald, niet vergeten. En telkens, als hij zijn koeien op den boomgaard
leidde, knielde hij vóór het kapelleken, hetwelk daar, ter eere van O.-L.-Vrouw was
opgericht. Ook 's nachts van twaalf tot twee uren ging hij immer vóor het Mariabeeld
bidden.
Het gebeurde nu, dat het fruit van den pachter gestolen werd. Deze verdacht den
minnaar van de meid, en hij ondervraagde haar dan ook. Maar het meisje beschuldigde
den koewachter, dien haar vrijer eens aan de kapel had bemerkt.

(1) Uit: Ons goede Vlaamsche Volk.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

38
Den volgenden nacht stelde de landsman zich, met een geladen vuurroer op wacht,
en hij zag tegen twaalf uren, den koewachter het kapelleken naderen en nederknielen:
aan geen enkele vrucht werd echter door den jongen geraakt.
Eensklaps breekt er een vervaerlijk onweder los. De pachter gaat zich onder een
afdak schuil houden, maar de knaap blijft in gebeden verslonden. Daar kraakt een
felle donderslag: angstig kijkt de jongen op en ziet een strooiken tot vóor zijn
aangezicht nederdalen, terwijl een stem roept: “Houd u aan dit strooiken vast: ik zal
u tegen den donder beschermen: anders, gedenk den vloek uws vaders!”
De jongen grijpt het redmiddel vast.... en zie! daar stijgt hij op, veel hooger dan
de wolken, zoodat donder en bliksem verre, zeer verre beneden hem blijven en hem
volstrekt niet hinderen kunnen.
Zoo onttrok O.-L.-Vrouw hem op wonderbare wijs aan het tempeest, hetwelk de
duivel had uitgezonden om des vaders vloek te verwezenlijken. Tevens schonk zijn
beschermster hem een schoone kroon, versierd met de kostelijkste paerelen.
Weldra was het onweder voorbij, en de knaap daalde weder op aarde.
De pachter, die nog steeds op de loer stond, zag den gekroonden jongeling zich
verwijderen. Hij naderde hem en vroeg hem een paerel van zijn kroon. Maar de
koewachter verklaarde, er niets te mogen van wegschenken.
Spoedig was de gebeurtenis in heel het omliggende bekend. Men vertelde, dat de
kroon een onschatbare waerde bezat. Eenige schelmen, bloedverwanten van den
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pachter, verbonden zich, om den knaap bij nacht te vermoorden en hem zijn kroon
te ontrooven. Maar toen zij de staldeur openbraken en naar zijn legerstede tastten,
vonden ze niets dan... een houten blok, in plaats van den koewachter. Deze was weg
en keerde nimmer weer.’
In tegenstelling met wat zich voordoet, als het regent of sneeuwt, wordt het naderende
onweder - en dit is licht te begrijpen - door de kinderen niet op een of ander vroolijk
rijmpje begroet(1). Zij druipen stillekens bij moeder aan, die hen vermaand heeft, zich
koes te houden; want ‘Ons-Heer kijft!(2)’
Bij elk weerlicht slaan zij, naar het voorbeeld der ouders, godvruchtig een kruis.
Dit wordt gedaan, zonder dat iemand zich rekenschap geve, waarom. Wellicht heeft
het gebruik zijn oorsprong in het geloof, waarvan wij gewaagden, dat in den donder
meende den duivel te herkennen. Het middel van het kruisteeken is, natuurlijk,

(1) B. v. als het sneeuwt, roepen ze:
Deezeke schudt zijn beddeken uit
En laat zijn pluimekens vliegen! (Antw.)
Als het regent - één lezing onder tientallen -:
't Zal regenen,
God zal 't zegenen,
't Zal overgaan:
't (h)ee(f)t nog gedaan!
(Auwegem, O.-Vl.)
(2) Grimm deelt in zijn Mythologie, bl. 152, I, de wijze mede, waarop bij onderscheidene volkeren
deze spreuk gezegd wordt. In Duitschland luidt het, vrij algemeen: “Der liebe Gott zürnt;”
in Westfalen: “use Hergot kift;” in Franken: “draussen ist Gott, der zankt;” in Beieren: “der
Himmeltatl greint. De Lithauers zeggen: de ouwe vader heeft zich gram gemaakt: hij kijft;”
bij de Ehsten (Esthonië, Rusland): “de ouwe vader bromt.”
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veel krachtiger, wanneer men de toppen der vingers in gewijd water gedoopt heeft,
vooraleer het kruis te maken.
Wil men zijn woning of welkdanig gebouw voor den donder beveiligen, dan
sprenkelt men wijwater tegen al de openingen, langswaar de gevreesde gast zou
kunnen binnendringen. Het water, daags vóor Pinksteren gewijd, is, beweert men,
veel krachtiger dan dat, welk vóor Paschen is gewijd, en natuurlijk is het wijwater
van de eerste soort, dat algemeen bij onweder gebezigd wordt.
Een ander middel is ook alom bekend. Het bestaat in het steken van gewijden palm
(een buksboomtakje) in de dakpannen en in elke opening van het gebouw. Wanneer
de palm op Goeden Vrijdag, door iemand die nuchter is, al biddende wordt gestoken,
dan is de kracht wel vertiendubbeld. De gewijde palm is ook dienstig, om de vruchten
te velde tegen het onweder te behoeden. Daarvoor echter is het insgelijks zeer
geraadzaam, zulks te doen op Goeden Vrijdag, ‘nuchter zijnde, gaande kruisgewijs
en volgende de diagonalen van het veld.’ Men plant alsdan een takje op elken hoek
van het te beschermen land.
De witte haagdoorn heeft, gelooft men, een bijzondere kracht tegen de uitwerksels
van den donder. Wanneer men ingeoogste veldvruchten in stapels buiten moet laten,
dan plaatst men op den top der stapels eenige takjes witten haagdoorn en de donder
is volslagen onmachtig gemaakt.
Slacht de boer een zwijn gedurende het warme seizoen, dan legt hij het in den
kelder, om het vleesch te doen stijven. Gebeurt het nu, dat er een onweder opkomt
en dat de bliksem tot het geslachte vleesch doordringt, dan zal het onvermijdelijk
bederven, al ligt het ook in het zout. Maar neemt men de voorzorg eenige takken
witten haag-
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doorn erover heen te leggen, dan kan de bliksem geen kwaad en het vleesch blijft
ongedeerd.
De haagdoorn is het eenige struikgewas, onder hetwelk men zich bij onweder mag
schuil houden, verklaarde nog onlangs een oud vrouwken. Immers Ons-Heer werd
met doornen gekroond(1).
In Zuid-Limburg brandt men, gedurende het onweder, het
Onze-Lieve-Vrouwe-kruid. (Zoo noemt men den zeer welriekenden alsem, een plant
van de samengesteldbloemigen, met witte, vlokkige bladeren en gele bloempjes; Fr.:
absinthe; Lat.: artemisia absinthium). Vrouwen en kinderen, de armen met heele
bussels alsem beladen, gaan op O.-L.-Vrouw-halfoogst vooraan in de kerk staan om
dit kruid te laten wijden. Op den zolder wordt het bewaard, waar het langzamerhand
verdroogt: gedurende het onweder verbrandt men er eenige takjes van in den haerd
of in de stoof. De rook, welke boven het dak zweeft, door de schouwpijp heen,
bevrijdt het huis, zegt men(2).
St-Jans-kruid, geplukt vóor zonsopgang, is goed tegen den bliksem. (Wolfs
Wodana, bl. 111.)
Men neme, den avond vóor Kerstdag, een stuk dennenhout, en steke het in 't vuur,
maar late het niet gansch verbranden; het overblijvende stuk legge men onder het
bed: dan zal de donder nooit in huis vallen. (Id. bl. 112.)
Om huizen en stallingen voor het vuur des hemels te vrij-

(1) Mededeeling van mijn vriend, den heer M. Verkest, te Tongeren. Hetzelfde vertelt men in
Italië van de rose canine (églantine). (Zie Revue des Trad. pop., II, p. 550.)
(2) ‘Op den buiten laten de boeren, op denzelfden dag, met den alsem eenige korenaren, benevens
enkele ajuinen wijden. Misschien geschiedt dit ter bevrijding hunner veldvruchten tegen den
hagel.’ (M.V.)
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waren, plant men op het dak het donderblad of donderbaard (Fr.: joubarbe; Lat.:
barba Jovis; sempervivum tectorum), een plant met vleezige bladeren, welke niet
hoog opgroeit, maar zich in den omtrek uitbreidt. In al onze provinciën zal men op
sommige boerenwoningen deze plant nog aantreffen(1).
De patroon tegen den donder is, zooals men natuurlijk weet, de H. Donatus. Hij
wordt in de kerk te Eerneghem (West-Vlaanderen) bijzonder aanroepen. Hij wordt
aldaar voorgesteld als een soldaat; hij moet martelaar gestorven zijn, want hij houdt
een palmtak en een zwaerd in de hand. In alle gebedenboeken zal men litanieën en
schietgebeden te zijner eere aantreffen.
Maar het krachtigste en het meest aangewende aller middelen is toch het lezen
van St-Jans Evangelie. Noch de duivel, noch wie het ook zijn moge, heeft eenige
macht, daar waar de krachtige volzin ‘en het Woord is vleesch geworden en het heeft
onder ons gewoond’ uitgesproken wordt.
Ik heb vruchteloos gezocht naar andere, bijzondere gebeden, die bij donder of
bliksem zouden gelezen worden.
In Frankrijk (Berry) zegt men het volgende, als het weerlicht:

(1) De gepelde bladeren van den donderbaard worden ook als boeren-remedie aangewend tegen
de ontsteking der oogen (zwijnepuisten); terwijl sommigen aanprijzen, deze op regenwater
en azijn te laten trekken en er mede te gorgelen: een probaat middel tegen het scheurbuik,
verzekeren zij.
In de omstreken van Zurich wordt, volgens een aldaar verschijnend blad, de ongesteelde
klaverzuring (oxalis acetosella) door de boeren als een wedervoorspeller aanzien: bij ophanden
zijnde regen, onweer of koude, trekt hij drie blaadjes saam.
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Sainte Barbe, sainte fleur,
La croix de notre Sauveur,
Tous ceux qui t'adoreront
Jamais ne périront(2).

In Limburg kent men - naar ik lees in een bondige aanteekening van het tijdschrift
't Daghet in den Oosten(1) - een gedrukt document, dat men noemt den huiszegen. Er
is een O.-L.-Heer aan 't kruis op verbeeld en het behelst ettelijke gebeden. De
huiszegen wordt gemeenlijk op de deur der slaapkamer van vader en moeder geplakt
en afgelezen als er gevaar op handen is, b.v.: onweder, barensnood, doodsnood, enz.
Te Antwerpen bestaat, of althans bestond vroeger, een soortgelijk stuk. Mijn
grootmoeder was in het bezit van een reepel papier of perkament, die ook bij het
onweder werd uit de kas gehaald, en afgelezen. Dit ‘heiligdom’ heette ‘de lengte van
Christus’, namelijk wijl het, meende men te mogen verzekeren, juist even lang was
als de gestalte van Ons-Heer. Er stonden in roode drukletters op te lezen ‘de vijf
wonden Christi’. Aan dit voorwerp hechtte men een groote waerde, en het was als
een erfstuk in de familie van ouder tot kind overgegaan.
Een oude gewoonte is ook het ontsteken der gewijde kaers, die nog heden in al
onze provinciën in groote eer wordt gehouden.
De eieren, die op Witten-Donderdag gelegd worden, zijn goed tegen donderen
bliksem. (Wodana, bl. 111.)
De boeren gelooven, dat de bliksem - of zooals zij zeggen: de dondersteen - op
hun huis niet kan vallen, als ze

(2) Rev. des Tr. pop., II, p. 114.
(1) 1e deel, bl. 10.
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het strooisel, waarover de processie is gegaan, in hunnen haerd verbranden(1).
Als een laatste bewijs, tot wat bijgeloovigen onzin de mystieke godsdienstbegrippen
aanleiding kunnen geven, meld ik nog een feit, dat ik, vóór eenige maanden, in een
West-Vlaamsch nieuwsblad aantrof.
‘Te Wervik is de bliksem gevallen op een oud kruisbeeld op den weg van Geluwe.
Twee zestigjarige dochters, die van Geluwe kwamen, zochten een schuilplaats voor
het onweder onder het kruisbeeld. Zij dachten natuurlijk, dat er daar voor haar geen
gevaar bestond, toen eensklaps de bliksem ter plaatse neersloeg en een van beide
verlamde, terwijl de andere er erg gedeerd afkwam.’
Uit al het voorgaande blijkt, meen ik, eens te meer, dat er voor de beschaving en
geestesontvoogding van ons volk nog machtig veel te doen blijft(2).
Om deze regelen te besluiten, acht ik het niet van belang ontbloot te onderzoeken,
welke spreuken, uitdrukkingen of vergelijkingen ons volk gaerne aan de besproken
natuurverschijnselen wijdt. Vooraf dient echter verklaard, dat hier in de verste verte
niet op volledigheid aanspraak wordt gemaakt. Het weinige, dat ik mocht garen,
moet verzeker met honderden voorbeelden aangevuld worden,

(1) Mededeeling van den heer de Backer, te Liedekerke.
(2) Volledigheidshalve deel ik, in nota, nog deze laatste bijzonderheid mede, als staande in
betrekking met de verdere bijgeloovige begrippen over donder en bliksem.
‘Oudtijds bezwoer men in Wallonië het onweder, alsmede de maaneklipsen, door het slaan
op blikken voorwerpen (charivari).’ Zie Superstitions wallonnes, door J. Stecher. (Revue de
Belgique, p. 289, 1875, I.)
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eer het den schat, die op dit gebied in den mond van het volk leeft, kunne nabij
streven.
‘'t Ga(at) mollenjoengen reegnen!’ zegt men in West-Vlaanderen, als men
onheilspellende, pikzwarte wolken zich ballen ziet.
De bliksem in de verte, zonder hoorbaren donderslag, heet men ijllicht.
In Oost-Vlaanderen bezingt een boerendichter als volgt den donder:
't Is Peutrus, die aan 't keeglen gaat
En vonken uit zijn laerzen slaat.

In Limburg meent men insgelijks het gerucht van een kegelspel te vernemen: ‘Ze
ligge(n) bóóve(n) aan 't keugele(n)!’ Bij een flinken daveraar voegt men er soms bij:
‘Dat is zekers neuge!’ Negen is hier het hoogste getal, dat men in 't kegelspel werpen
kan.
Spotters zeggen, als het gedommel en gebommel recht aan den gang is: ‘'t Is
Ons-Heer, die met zijn kloefen (holleblokken) op zijn zolder gaat.’
Anderen geven een omstandiger beschrijving: ‘'t Is Ons-Heer, die naar zijn
campagne gaat. Hoor, zijn verhuiswagens botsen over de gepalissade straten van
den hemel!’ (W. Vl.)
Elders nog: ‘Ons-Heer is kwaad; hij slaat op zijn tafel van colère: het geweld van
den slag doet den quinquet omtuimelen, en zie, dat brengt den donder voort!’
Het gerammel van den donder doet sommigen denken aan ‘een wipkar, die
kasseisteenen afstort.’
Te Quaremont (O.-Vl.) zeggende menschen: ‘Ons-Heere rijdt met zijn grooten
wagen!(1)’

(1) Vgl. met hetgene hooger over den wagen gezegd werd.
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Elkeen kent de spreuk: ‘Hij is te slim - ook soms: te dom, of: te leelijk - om te helpen
donderen!(1)’
Te Antwerpen hoort men: ‘ge zij' 'nen botten donder geboren en ge zult 'nen botten
donder starreve'!’ Ook: ‘giet hem 'nen eemer water over z'n donder!’
Onder de weerrijmen trof ik tot heden slechts één voorbeeld aan, waarin van het
onweder spraak is. Treft de bliksem reeds bij Lentetijd een boom, dan zegt de boer
uit het Hageland:
Schaarsche lentebloei,
honger voor de koei(2).

Willems teekende in zijn ‘Eenige Nederlandsche Vloeken,’ (bl. 12) de volgende
uitdrukking op: bi Vids morkel hamer!
‘Hij staat daar, alsof hij een slag van den hamer had gehad,’ zegt men van iemand,
die er zeer ontroerd en getroffen uitziet.
Grimm haalt een menigte volksspreuken en verwenschingen aan, waarin de hamer
voorkomt, en die volgens

(1) Elders (in O.-Vl.); ook: “om kluiten te eten.”
(2) Volkskunde, I, bl. 181. - In Frankrijk bestaan een menigte rijmen van dien aard:
Quand il tonne en janvier,
Agrandis tes greniers.
Quand en mars beaucoup il tonne,
Apprête cuves et tonnes.
Tonnerre en mars
Apporte les fruits à charretées,
Tonnerre en avril
Les apporte à paniers.
Quand il tonne en mai,
Les vaches ont du lait (!)
Tonnerre en août,
Huile et vin partout.
En novembre s'il tonne,
L'année sera bonne.
(Revue des Tr. pop.)
Ook te melden, de gulden spreuk:
‘Dans ce que vous ferez, évitez toujours le tonnerre et les femmes!’
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hem de laatste onuitrukbare vezeltjes zijn van den eertijds zoo diep in het volk
gewortelden cultus des Noordschen Dondergods(1).
En hiermede neem ik afscheid van den verduldigen lezer, met de overtuiging, dat,
zoo hij tot hiertoe, zonder slaperig te worden, mijn kleine verhandeling heeft kunnen
volgen, zulks wel voor een kindsgedeelte zal te danken zijn aan het weergaloos
gebliksem en gedonder, waar het stukje vol van is.
EM. K. DE BOM.
November 1888.

(1) De Noord-Friezen zeggen nog, als het dondert: ‘diis ruadhiiret donner regiir!’ - ‘deze
roodharige donder regeert!’ Thor was in de mythologie als roodbaardig voorgesteld, Grimm,
bl. 161.
De Noren plegen de zuidwestelijke streek, waar gewoonlijk de meeste onweders oprijzen,
te noemen: THORShäla (donderholen).
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Een Sprookje(1).
Er was eens een heer, die op een groot kasteel woonde. Hij had koetsen met zilver
en goud beslagen, en peerden schooner dan schoon. In 't kort gezeid, hij was zoo rijk
als de zee diep is. Maar die heer was een leelijke moordenaar, moet ge weten.
Op zekeren dag reed hij met zijne beste koets naar het huisje van een arm, oud
vrouwken, dat, niet ver van daar, met hare drie dochters leefde, en hij vroeg of het
oudste meisje bij hem mocht komen wonen. Maar de moeder wou er eerst niet van
hooren, want ze zag hare kinderen te doodgeerne, om ze zoo maar seffens aan vreemde
menschen af te staan.
‘Ge moet niet verlegen zijn, moederken, - zei de heer - uwe dochter zal bij mij
alles hebben, wat de hemel geven kan: lekker eten en drinken, alle dagen schoon
gekleed gaan en in de koets mogen rijden.’
‘Woorden en zijn geen' oorden,’ peinsde het vrouwken, dat de heeren niet al te
goed vertrouwde. Maar het jonge meisken, dat deze beloften voor klinkende munt
aannam en al droomde van kostelijke kleeren en van wandelen

(1) We vleien ons, geen enkel woord gebruikt te hebben, dat in het woordenboek der volksklas
niet voorkomt.
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rijden, sprak hare moeder schoon, om toch bij mijnheer te mogen wonen.
Ten langen leste knikte moeder ja, alhoewel haar hert ‘creveerde,’ als ze de koets
zag vertrekken.
Dat was me goed! Maar, niet ver van 't kasteel gekomen, vloog er gedurig een
vogelken rond de koets, en dat vogelken zong altijd hetzelfde liedje: ‘hoe verder dat
ge rijdt, hoe dichter bij uw dood!’
Als het meisje dat hoorde, begon ze verveerd te worden, en wenschte weer thuis
te zijn bij moeder.
‘Ge moet u dat onnoozel gezang niet aantrekken, - zei de heer - zoo'n vogelken
en weet immers niet wat het zingt.’
Daardoor was zij een beetje gerust gesteld, en korts nadien kwamen zij aan 't
kasteel. En nu kreeg ze de kostelijkste kleeren, die ge denken of peinzen kunt, en
daarbij gouden en diamanten ringen en oorbellen, zooveel als ze maar en wou. En
dan vroeg de heer: ‘Willen we nu eens de kamers gaan afwandelen?’
Het meisje, nieuwsgierig natuurlijk, zei seffens ja
Eerst kwamen ze in eene zilveren kamer, dan in eene gouden en daarna in eene
diamanten!
‘God! dat is schoon!’ zei 't meisje gedurig, ‘ik en wist niet dat er op de wereld
zoo'n schoone dingen bestonden.’
‘En nu zal 't nog wat anders zijn,’ zei de heer, en hij duwde haar zachtekens in
eene vierde kamer, waar de muren vol bloedplekken waren. En in 'nen hoek lagen
doodskoppen en menschenbeenderen!
Het meisje was van de hand Gods geslagen en wierd, van schrik, zoo wit als een
hemde. Ze meende op den loop te gaan, maar de schobbejak deed seffens de deur in
't slot,
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greep 'nen sabel(1) en zei: ‘Nu hebt ge te kiezen tusschen drie dingen: een fleschken
materie uitdrinken; voor eeuwig, met water en droog brood, opgesloten zitten; of de
kop afgekapt worden.
Dat het ongelukkige meisje op hare knieën viel, en begon schoon te spreken, te
huilen en te kermen, moet ik u niet zeggen. Maar als ze zag, dat tranen of schoone
woorden niet hielpen, vroeg ze om de kop afgekapt te worden. En de moordenaar
kapte haar den kop af!
Een tijdje later ging hij wederom bij dat zelfde vrouwken, en verzocht haar, om
ook hare tweede dochter bij hem te laten wonen.
‘En hoe is 't met mijne oudste?’ vroeg de moeder.
‘O, allerbest!’ was 't antwoord; ‘ze is bij mij in den hemel: gekleed gaan gelijk
eene koningin, haar buiksken vullen met de lekkerste brokskens, alle dagen in de
koets rijden, wie zou er iets meer wenschen!’
Als de dochter dat allemaal hoorde, begon zij ook moeder lastig te vallen, om te
mogen meegaan. Op den duur was moeder kontent en het meisje vertrok.
‘Hoe verder dat ge rijdt, hoe dichter bij uw dood,’ zong wederom het vogelken,
als ze 't kasteel in 't gezicht kregen.
Het meisje werd verlegen, maar de heer stelde haar gerust met te zeggen: ‘Ge
moogt u in zoo'n dingen niet geneeren; dat beestje zingt zoo maar altijd voort, zonder
te weten wat.’
En dicht bij de poort van 't kasteel, zat een oud wijf te spinnen.

(1) Sabel is mannelijk bij 't volk.
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‘Wel vrouwken, gij spint fijn goed!’ zei 't meisje.
‘Ja, 'k spin haar, - zei 't wijf; - zie, dat is haar van uwe zuster, en daarna zal ik het
uwe spinnen.’
Nu kreeg het meisje weer schrik en meende weg te loopen, maar de heer hield
haar tegen en zei: ‘Och, stoor u daar niet aan, en laat de oude sloor maar praten; ze
wil u benauwd maken, anders niet. Kom, we zullen mijn kasteel eens gaan ‘afzien.’
Binnen gekomen, schonk hij haar 'nen heelen boel kostelijke kleeren, ringen en
oorbellen, en daarna wandelden zij te gaar al de kamers af: eerst de zilveren, dan de
gouden, dan de diamanten.
‘'t Zal nog schooner worden,’ peinsde het meisje, maar als ze in die gruwelijke
kamer kwam, wierd ze bijkans kwalijk van schrik. En de schelm draaide weer seffens
de deur vast, zoodat vluchten onmogelijk was. En het arme schaap moest ook tusschen
dezelfde drie dingen kiezen. Als ze zag, dat heur geschrei toch niet kon baten, koos
ze gelijk hare zuster, en de moordenaar kapte haar ook den kop af.
Een beetje nadien trok hij om de jongste dochter.
Maar dat meisje wou moeder niet missen, want zij beminde 't gelijk 't wit van hare
oogen. En toch wist de heer het zoo slim aan te leggen, zoo fijn te beredderen, dat
hij voor den derden keer in zijne deugnieterij gelukte. En hij nam de laatste dochter
mee.
En ginder aan 't kasteel zong wederom het vogelken: ‘hoe verder dat ge rijdt, hoe
dichter bij uw dood!’
Het meisje begon ongerust te worden. Maar als ze aan de poort, tegen de spinster
zei: ‘Vrouwken, dat is fijn goed, dat ge spint,’ en tot antwoord kreeg: ‘'t is haar van
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uwe zuster, en daarna zal ik het uwe spinnen,’ - dan kon ze haren schrik niet meer
overmeesteren, en was weg, gelijk de pijl uit den boog. Onmogelijk haar in te halen,
want ze wette hare beenen en liep of ze den duivel gezien had. En onverwachts stond
ze voór 'nen grooten vijver, waar een schip gereed lag om te vertrekken.
‘Schipperken, schipperken, zet mij over, want ze gaan mij vermoorden,’ riep het
meisken van verre. En de schipper, die een brave vent was, met een goed hert in zijn
lijf, bracht haar aan den overkant van 't water.
Thuis vertelde zij alles wat ze gehoord en gezien had.
De moordenaar wierd gepakt en door vier peerden in stukken getrokken. En de
oude spinster wierd levend verbrand.
En er kwam een verken met 'nen langen snuit
En 't vertelselken is uit.

DENDERLEEUW.
(Herdersemen Lebbeke).
A. DE COCK.
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Levenslust.
Eerste liederkrans.
Te Spa.
I.
‘Ik heb u lief, o prachtig land!
'k Heb lief uw bergen; lief de vlieten
Die uit uw zwarte rotsen schieten;
Uw wilde hosschen, d'eiken banken,
Waaraan ik zooveel heil moet danken:
Daar drukte zij mij 't eerst de hand.....
Ik heb u lief, o prachtig land!
‘Zij was een kind van Albion.
Ik keerde weer van vier fonteinen,
En zong ook stille m i j n refreinen,
Toen zij in 't bosch, bij zacht geklater,
Haar voetjes plonsen liet in 't water;
De lucht was gloeiend, frisch de bron.....
En 't was een kind van Albion!
‘Ik zeeg ondeugend op een bank.
Weldra, ontkleed met zedig schromen,
Zwom z'onder 't groen der dichte boomen.
De zon alléén toch liet heur stralen
Bespiedend in de beke dalen?....
Wat was zij blank en slank en rank!
Ik zat ondeugend op een bank!
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‘Wanneer zij lustig huiswaarts toog,
Bij 't schudden harer blonde lokken,
Werd plots haar blik op mij getrokken.
Zij bloosde, liet een gil ontglippen,
En bracht den vinger aan de lippen,
Om zwijgen smeekend met het oog.....
Wanneer zij lustig huiswaarts toog.
‘Ik heb u lief, o prachtig Spa!
Ik zag u bloeien, 'k zie u kwijnen;
Doch moest van d'aarde gij verdwijnen,
Uw naam zou in de liederen leven
Die Fanny mij heeft ingegeven;
Elk minnend harte zingt mij na:
Ik heb u lief, o prachtig Spa!’
Zoo heeft hij gezongen,
De lustige jongen,
De Liefde ter eer.
Nu zingt hij niet meer.....
Der dichteren leven
Is geven, geven,
Totdat hun gemoed
Is uitgebloed.
Hoe heeft hij z'aanbeden!
Hoe zij hem beleden
Den gloed van heur hart!
En later wat smart.....
Is Herman gestorven
Of henengezworven?
Waar droeg hij zijn wee,
In 't graf, over zee?
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O Schelde! wier boorden
Zoo trillend hem hoorden,
Herhaal ons nog lang,
Nog lang zijn gezang!

II.
Er was in de Kursaal een gala-bal,
Waar menig jonkman van droomen zal.
Daar zaten de moeders fier in het rond
Met den zoetsten glimlach op den mond;
Haar dochters, gehuld als in een waas
Van louter kant en louter gaas,
In d'armen van aadlijke jonkers gewiegd,
Geleken een silfendrom die vliegt;
En de koning, gelukkig of zat hij ten troon,
Vond alles zoo lief, want de freules zoo schoon.
Op eens verhief zich een blijde ronk,
Die blijder, blijder verder klonk.
't Was Fanny, de rijkste, de schoonste van al,
Die intrad op het koningsbal.
Zij boog vóór den vorst met haar danser zich neer,
Walste, en zag naar geen koning dan meer.
Daar brak aan heur hals, aan heur zwanenhals,
Een vonkelend snoer in den zwierenden wals;
Doch rolde nu ten allen kant
Een schittrende regen van diamant,
Zij bukte zich niet om gesteente ten grond,
Maar lei den vinger weer op den mond;
Want hèm zag ze staan die haar had bespied,
Toen zij zoo dartelend zwom in de vliet;
En 't scheen hem alsof z'in het dansen nu vloog
Met een blos op de wang en een vlam in het oog.
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III.
o Zee! die in uw golven
De rijkste paerlen houdt bedolven;
o Zee! wier donkere nacht
Verlicht wordt door hun pracht,
Ik wil ter diepste diepte dalen;
'k Wil Haar een krans van schittring halen!
En heeft de zee geen vonken
Om in haar diadeem te pronken,
Ten hoogen hemel zal ik klimmen,
Tot waar de reinste sterren glimmen;
Ja, moest de trans ook uitgedoofd,
Gesternte krijgt zij om haar hoofd!

IV.
Hoe stonden haar paerden te dampen;
Hoe stonden haar paerden te stampen,
Vóór d'opene koets aan de poort!
Wat gonsde men om hare schreden,
Van boven den trap tot beneden;
Wat rolde z'in zegepraal voort!
Ho! hadden zij allen die 't zagen,
Op d'armen haar om mogen dragen!
Heil hem die er henen mee rijdt!
Doch thuis, aan de marmeren trappen,
Zal hij uit den landau niet stappen,
De danser, door allen benijd.
Zij biedt hem de hand, en hij kust ze.
Al gloeit hij van liefde, zij bluscht ze
Niet anders, niet anders, o neen!
‘Oh! zal ze dan nooit mij beminnen?’
Zoo zucht hij en kreunt hij van binnen,
En rijdt naar zijn villa - alleen.
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V.
Kamermeisje, kamermeisje, 'k wilde in uw plaats wel zijn,
Als gij z' aankleedt, als ge z' uitkleedt, met uw handjes van satijn.
Uit heur hoofdhaar, van haar boezem, van heur armen, neemt gij thans
Een voor een de pronkjuweelen die verblinden door hun glans.
Zucht niet om het vonklend halssnoer: Fanny voelt zoo weinig spijt
Dat zij glimlacht, en haar schoentjes wegschopt over 't vloertapijt.
‘Laat in 't bad mij wat bekoelen,’ lispelt zij, en met een blos
Maakt gij eerst heur prangend keurslijf, dan haar kanten hemdje los.
Vóór het bad hangt wel een sluier, doch voor u niet dat gordijn.....
Kamermeisje, kamermeisje, 'k wilde in uw plaats wel zijn!

VI.
Men zegt, zij is een weeze van adellijk geslacht,
De blonde maagd die 't leven zoo lustig tegenlacht.
Men zegt, godin Fortuna heeft z' immer zóó bemind
Dat zij zoo rijk bedeeld werd als 't rijkste vorstenkind.
Met akkers, hoeven, dorpen, beschonk zij haar zóó mild
Dat honderden van stroopers er leven bij haar wild;
Dat honderden van jonkers.....
Ontneem haar alles, Heer!
Voer z'arm hier aan mijn boezem, en haal ze nimmer weer!

VII.
Schoon is de kronkelweg in 't bosch
Waar een Vorstin zich ging vermeien;
Maar schooner die, en frisscher 't mos
Waar Meyerbeer zich neer ging vleien.
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Nog schooner het dal,
Met zijn waterval,
Zijn slot en zijn puin dat de Dichter dan schiep; En toch was daar,
Met slingerend haar,
Geen Fanny die over de rotsen liep!
Hoe lief was haar die schuimende beek,
Die van rots- tot rotsblok viel!
Was niet die beek in die eenzame streek
Als haar ruisende, bruisende ziel?

VIII.
In harer vaderen graaflijk domein
Speelde een maagdelijn eerbaar en rein.....
Weet ge 't nog, Fanny? Het was in de mei:
Groen waren park en priëelen en wei;
't Maagdelijn zoende een rozenknop,
Lachte er tegen, en blies er eens op.
‘Bloemeken, sprak ze zoo teer als ze kon,
Breek toch uw hulsel, en lach tot de zon!’
Het knopje brak,
Terwijl ze sprak,
En vogeltjes, biekens en zonneschijn,
't Scheen alles te juichen als 't maagdelijn:
‘Wat kleuren!
Wat geuren!
Wat levenslust toch!’
Fanny, weet ge 't nog?
't Was in de mei, en een eindeloos tal
Herten ontsprongen den winterstal.
't Was als een sluize die zwicht voor 't geweld;
't Was als een stroom die de vlakte doorsnelt:
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D'effene wei werd een huppelend bosch,
Gillende, trillende: vrij ende los!
En boven al
Klonk hoorngeschal,
Of jagers en wachters, beminnend, bemind,
Het uit wilden juichen als 't edele kind:
‘o Vrijheid!
o Blijheid!
o Levenslust toch!’
Fanny, weet ge 't nog!
Ho ja! want u fluistert een stemme daarbinnen:
‘Als bloemen en herten moogt g i j thans beminnen!’

IX.
Ik wandelde op de bergen om.....
De stad lag daar beneden.
Ik brom niet na het dof gebrom
Dat opstijgt uit de steden;
Noch wijs u wat z' al schoons bevat,
Zoo'n averechtsche stad.
Doch ziet toch iet, het is 't wel waerd:
Aanschouwt die Amazone;
Ziet hoe het steigert, haar jeugdig paerd,
Hoe koen zij rijdt, de Schoone!
En hoort dien groep van boeren aan,
Die spraakloos gadeslaan,
En arm aan arm in 't henengaan
Zingen langs de baan:
‘Hoe lustig is 't zwieren!
Hoe lustig het leven den teugel te vieren!’
En Fanny, alsof 't haar verrukt wat zij hoort,
Zij steigert nog losser en lustiger voort.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

60

X.
‘Zij zoo rijk, en ik zoo.....
God!
Wie verbindt ons beider lot?’
..............
Die schier nooit gebeden had,
Herman, blikte op en bad:
‘Heere, daar Gij alles kunt,
Worde mij door U vergund,
Op dien bergrug, naast dat bosch,
Slechts een kluis van veil en mos;
Ook een boomgaard, ook een bron,
Met wat lommer, met wat zon.
Laat de bron gedurig stroomen;
Tooi met vruchten steeds de boomen;
En dewijl Gij goed zijt, Heer,
Wees nog milder, doe nog meer:
Wone Zij, o! wone Zij
Immer in die kluis met mij!
Laat op 't gras een groep van kinders
Tuimelen, huppelen achter vlinders;
Plukke Zij voor 't lieve kroost
Wat in 't groene loover bloost!’

XI.
..............

XII.
..............

XIII.
..............

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

61

XIV.
Heldenmoed,
U bewonder ik zoo zelden.
't Is het bloed
Anderer helden
Dat gij meestal stroomen doet.
Heldenmoed
Zelden goed!
Heldendaden
't Leven schenkend, niet de dood;
Niet gepleegd om mee te prijken
In verwaande landchronijken;
Heldendaden die niet schaden,
Die zijn groot!
En ze liggen vaak begraven
Diep in 't volk of diep bij slaven,
Als de reinste diamant
Diep in 't zand.

XV.
Het dorp is van bergen omringd als een vest;
Doch de kerktoren tuurt als een zwaan uit haar nest.
Het kruis van den toren is afgestort.....
Hoe het er weder op geplant wordt?
De kerk is arm, de werkman koen:
Zou hij het zonder stelling niet doen?
‘Ik waag er, spreekt hij, mijn leven aan,
Houdt een van u op de schouders mij staan.’
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Zij blikken ten toren, en druipen heen.....
De pastoor komt terug, en hij komt niet alleen.
‘Ik grijsaard klim zoo hoog niet meer;
Maar Caris wil staan als de rots van den Heer.’
En Caris klimt ten torentop,
En de werkman kloutert zijn schouders op.
En als ze nu staan met het kruis in de lucht,
Slaakt niemand daaronder een woord of een zucht;
Laat niemand schier zijn adem gaan,
Want plots kan het uur in den toren slaan.
In kokend lood moet het kruis geplant:
Gietende, beeft des werkmans hand;
En ho! wie hem vasthoudt met d'armen bloot,
Hem stort op d'armen 't gesmolten lood.
Hij brult van de pijn; in zijn mond komt schuim;
Maar hij werpt hem niet af van die hoogte in 't ruim,
Hij brult, want het brandt hem tot op het gebeente;
Maar pal blijft hij staan als rotsgesteente.....
Het dorp is van bergen omringd als een vest;
Doch de haan kijkt eruit als een zwaan uit haar nest.

XVI.
't Roemwaerdig feit zonk in den niet:
De Faam huist in de dorpen niet.
Doch toen in Spa de werkman kwam,
Sprak hij totdat het een Dichter vernam.
't Valt als een vonk in diens geest en gemoed;
En de vonk wordt een vlam, en de vlam wordt een gloed.
Een lied, een gevleugeld lied, vliegt rond,
Dat allen de heldendaad verkondt.
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Na éénen dag was er geene zaal
Waar 't lied niet klonk in begeesterde taal;
En om het te hooren uit Fanny's ramen,
Scholen er honderd daarbuiten te zamen.

XVII.
‘Emma, sprak ze, dezen avond
Ga ik niet ten dans.
Vul met goud uw gordelzakje:
Ik wil spelen thans.
Ik wil spelen voor dien arme,
Winnen voor dien held;
En wij rijden morgen samen
Hemwaarts met het geld.’
Emma sloot in 't gordelzakje
Duizend francs bijeen;
En het tweespan met de meisjes
Vloog ter speelzaal heen.
‘Hemel! zegde menig speler,
Jonkvrouw Fanny hier!’
Doch zij trad zoo vrij ter tafel
Als tot haar klavier.
‘Duizend franken wil ik winnen.
Emma, leen mij wat.’
Doch hoe spoedig was 't verloren
Al wat Emma had!
‘Arme Caris! Arme vader!
Zuchtte Emma, ach!’
Fanny stapte aan heur arm
Henen met een lach.
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XVIII.
Wie rijden over de bergen ginds?
Wie zijn die Amazonen?
Zij ijlen bijwijlen op vleuglen des winds,
Als hoeris aan 't hof van een oosterschen prins,
Om waaiende kleeren te toonen.
‘Vooruit, mijn Zwartje!’ klinkt een stem;
‘Omhoog maar tot onder die boomen!
Daar rust gij wat uit, om langs rotsen en brem
Te draven, te vliegen, te steigren tot hem.....
Op! Emma! te laat zult ge komen!’
Berg-op, berg-af, met vuur in 't bloed,
Om strijd met haar joelende honden,
Zoo togen zij voort in verrukkenden moed,
En stuurden kasteeltjes en kerkjes haar groet,
Totdat z' aan het hutteken stonden.

XIX.
Wie zit aan 't bed des kranken?
Wie kwam den arme danken?
Wie wuift zijn voorhoofd koel?
Haar paerdjen afgestegen,
Staat Fanny gansch verlegen,
En trilt van zoet gevoel.
Een jongeling ruimt de stulpe.
Hij bracht maar weinig hulpe,
Doch laat er milden troost.
Den vinger op de lippen,
Laat zij geen woord ontglippen,
Maar buigt voor hem en bloost.
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Zij treedt met Emma binnen:
Wat zij had willen winnen,
Dat legt ze dubbel neer.
Dan kust zij 't jongste kindje:
‘Neem gij nog dit, mijn vrindje,
Voor moeder,.... van dien heer.’
En als zij 't gaf, en sprak van hem,
Doorvoer een beving hare stem.

XX.
Ze zat op 't balkon met een roos in het haar,
Als h i j maar alléén in het bosch er wist bloeien.
Hoe sloegen zijn hart en zijn hersens aan 't gloeien!
Wie kende die bloem, en wie plukte ze Haar?
Naar 't bosch, o verliefde! naar 't bosch tot de rozen:
Voor Fanny de schoonste, de schoonste gekozen!
Hij lei z' op de bank, en dan sidderde hij:
‘Vindt Zij wel, vindt Zij wel den duurbaren bloezem?
Maar reeds onderweg rijdt hem Fanny voorbij
- O neen, 't is geen droom! - met zijn roos op den boezem!

XXI.
Ik ben dezen morgen opgestaan
Met een liedjen in hoofd en mond;
En wat ik ook deed, en waar ik mocht gaan,
Het zweeg geenen enkelen stond.
Van Meyerbeer was de melodie,
Het verzenpaar van mij.....
O! elke verliefde is vol poëzie:
't Begin en het einde was Zij!
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Ik toog naar het bosch, en recht naar de bank,
En sneed haren naam in een boom.....
Wat zweefde mijn ziel in dat gonzend gezang!
Wat wiegde m'een zalige droom!

XXII.
Dezen uchtend
Toog ik zuchtend
En gejaagd naar 't woud:
Onze namen
Moesten samen
Aan dien boom vertrouwd.
'k Hoorde in 't snijen
Vogelen vrijen.....
Juichend ging ik heen.
Spijts de wormen,
Trots de stormen,
Groeien zij ineen!

XXIII.
Zij kwam met haar kamermeisje,
Toog ook ter banke heen:
‘Lief Emma, ga kuier een reisje;
Ik mijmer zoo graag hier alleen.’
En Emma in 't plechtige lommer
Trad voort tot op een brug;
Maar keek weldra, uit kommer,
Naar droomende Fanny terug.
Zoo strak hield Fanny d'oogen
Gevestigd op een boom;
Zoo diep nu was zij bewogen,
Dat Emma kreet van schroom.
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Doch plots bedaarde zij weder:
De freule sneed bevende daar,
Daar, onder die namen zoo teeder,
Twee harten in elkaar.

XXIV.
Ik heb haar zachte hand gedrukt!
Om bloemen weer in 't bosch gekomen,
Zag z'op de bank mij zitten droomen.
Met kuischen blos en schuchtere schreden,
Kwam z'aangetreden, aangegleden;
Dan schoot zij toe, beheerscht, verrukt.....
Ik heb haar zachte hand gedrukt!

XXV.
Ik heb een haarlok van haar hoofd!
Ik smeekte haar, tot zoet gedenken,
Mij van heur hoofd de bloem te schenken;
Zij knipte mij met eigen vingeren
Een haarlok af, die hing te slingeren.
Geen reuzenarm mij die ontrooft.....
Ik heb een haarlok van haar hoofd!

XXVI.
Wanneer kus ik haar rozen mond?
De Koran zegt dat Allahs engelen
Elkander steeds in d'armen strengelen.
Ik schenk den hemel en zijn lusten
Om eenmaal aan haar borst te rusten,
Om weg te smelten éénen stond
Bij 't kussen van haar rozen mond!
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XXVII.
Ik heb haar rozen mond gekust!
o Liefde! die ons hebt gedreven,
Laat over ons een sluier zweven!
Zij is de mijne: geef mij klanken,
Om eeuwig, eeuwig haar te danken!
Aan Fanny's borst heb ik gerust;
Ik heb haar rozen mond gekust!
Zoo heeft hij gezongen,
De lustige jongen,
De Liefde ter eer.
Nu zingt hij niet meer.....
Der dichteren leven
Is geven, geven,
Totdat hun gemoed
Is uitgebloed.
Hoe heeft hij z'aanbeden!
Hoe zij hem beleden
Den gloed van heur hart!
En later wat smart.....
Is Herman gestorven
Of henengezworven?
Waar droeg hij zijn wee,
In 't graf, over zee?
o Schelde, wier golven
Zoovelen bedolven,
Kreunt hij zoo zijn nood
Bij nacht uit uw schoot?

Tweede liederkrans.
Van over lang.
JULIUS DE GEYTER.
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Van den Orgelman.
Aan Teirlinck-Styns.
Vaak als ik, 's Zondaags, op mijn' studiekamer,
sonetten snijde of aan rondeelkens vijle,
verheft zich, straten verre, 't spel eens orgels
- een menuët, van vóor wel honderd jaren...
Dan is het uit met rijm bij rijm te passen!
Reeds is mijn raamken op, de pen vergeten,
en - 'wijl ik, stom, het melancholisch klagen
der noten volg, die immer naad'ren, naad'ren,
- zoo ouderwetsch eentonig als het deuntje
van Kleuterken, dat ‘al de bloemkens plukte,’
en toch, bij poozen, zoo verrukkend schalksch,
als schaterde de lach van Pier-la-la,
vrank, vroo en rond, en Vlaamsch nog bovendien,
hel boven tremolo's en trillers uit rijst in mijn hert, verrukk'lik droomgezicht,
mijn' zonnige kindsheid op mijn zonnig dorp...
*

**

‘En morgen is het kermis!’ Ginds, in 't ‘bakhuis’
staat Klaas, de huisknecht, mouwen opgestroopt,
zijn' oven heetend... Nevens hem beweegt zich
met stijfgestreken voorschoot, de oude ‘kokers(1)’,
vrouw Peeternel. Op duivenstapjes tript zij,
als waar' zij twintig slechts, om disch en ‘moelie’,

(1) = Kokin

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

70
‘spreidt’ hier de taarten, geel van malsche boter,
op de effen bakplaat, giet er ginds de ‘spijs’ in,
en ‘vlecht’ de fijngerande bandjes sierlik
er over heen, het al met dooier strijkend...
Ginds, op den dorpel van ‘ons woonhuis’ zitten
de ‘meissens’, erwtjes peulend, slá verlezend,
met snelle hand de vette kiekens ‘plukkend.’
In 't hofken harkt de jongste knecht de wegels,
of trekt het karig onkruid uit de bedden...
Daar barst op eens, vlak vóor de deur, een sprank'lend
luidlokkend feestlied: meid en knecht verlaten
het werk een' pooze, en snellen saam om 't orgel,
en voelen 't voetje reeds van danslust jeuken.
Diep uit den moeshof, waar hij, in zijn' hemdsmouw,
de doornhaag scheerde, komt de hovenier.
de klompen in de handen, toegesneld...
De stalknecht, die, in 't kleine wagenhuis,
toom en gareelen van zijn Blesse poetst,
dat belletje en kinkeet, als een beiaard,
rinkelen van 't geschok, werpt blink en borstel
ter zijde, en springt, de dolste flikkers makend,
handklappend rond, zoodat de bandhond, zulk
spektakel ongewend, aan 't blaffen slaat...
Slechts Peeternel blijft aan de taak, en pruttelt
luid tegen Klaas, die, met den ‘paal’ in handen,
naar buiten snelt... En zie, daar rukt de speelman
een doek van 't oude speeltuig: wat verrassing!
Daar, onder glas verborgen, zwenken, zwird'len
in bonten tooi een tiental beeldjes om:
hoog, op een soort van tafel, zitten apen
met bas en fiedel, trommel en trompet...
En rust'loos gaat de strijkboog op en neer,
snel wordt de trom geroerd, en met gezwollen
hoogroode wangen blaast een chimpanzee

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

71
de schuiftrompet, terwijl, met hoofschen groet,
de dansers, sierlik, vóor hunn' dames buigen...
Intusschen, in zijn' leunstoel, naast het raam,
waar hij, zijn ‘Aalst'naar’ lezend, elken middag
pleegt in te dutten, is, door al dat joelen
en 't klaat'rend orgelspel, Pauw-Oom ontwaakt...
Den zilv'ren bril vóor de oogen, treedt de grijsaard,
genoeg'lik schuddebollend, voet vóor voet,
het deurken uit, en - 'wijl hij in zijn' zakken
een koop'ren muntstuk voor den vreemd'ling zoekt,
lacht hij het werkvolk toe...
‘Zoo, zoo, dat 's wel...
Daar haalt gij eer van,’ kucht hij, daar de speelman
een' stond het draaien staakt; ‘ja, als wij 't orgel
vandaag niet hoorden, zou waarachtig niemand
gelooven, dat men morgen kermis viert...
En - prachtig weêrken, dat gij meebrengt, man!
Eene echte kermiszonne... Ook, zie die meisjes,
zie eens die jongens aan... Zeg, zou men waarlik
niet onderstellen, dat zij, voor den dans
van morgen, reeds hun vis-à-vis bestelden?
Nu, lustig maar, gij paarkens, lustig maar!
En gij, gezel, “hersteek”! Een lustig deuntje
stemt vrooliker bij 't werk! Kom aan! Nog een!...’
En weder barst, luidruchtiger dan straks,
het volle spel des orgels, oorverdoovend
los in de stilte van den achternoen,
weerkaatst door 't schoolgebouw, aan 't eind der straat...
Nu fluisterde, met heim'lik oogenpinken,
Pauw-Oom met Klaas, die naar het bakhuis trad,
en toen, in 't eind, de ‘muts’ vol koperstukken,
de speelman, vriend'lik groetend, verder wou
bracht Peeternel - want dát was Ooms bevel! den armen domp'laar 't eerste bordje vlaai,
pas uit den gloed verlost.
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Nu keerden allen
met nieuwen iever aan de taak; ter schuur
klonk weer, op maat, het rhythmisch vlegelklappr'en;
ginds, in den tuin, rees 't afgeschoren doornhout
tot hoop bij hoop; gareel en mondtuig glommen
weldra als zilver, en, terwijl de rook
in blauwe wolkjes uit het schouwken klom,
verspreidde zoete geur zich op de lucht,
al vast tot proeven noodend...
Lang nog liepen,
van huis tot huis en straat tot straat, wij, kleinen,
den speelman na, tot eind'lik...
*

**

Doch, waar bleef
mijn orgelman, daarbuiten, vóor mijn' woon?
Hoor, straten ver klinkt, flauwer, zwakker steeds,
het menuët van vóor wel honderd jaren...
Dan heeft het uit... Neen... Nogmaals waait de wind
een' triller tot mij... dan nog éen... nog éen....
en dan niets meer! Verzwonden is het lied,
voor eeuwig heen...
Verzwonden ook mijn droom:
mijn' zonnige kindsheid op mijn zonnig dorp...
Dicht is weer 't venster nu! Weer loopt mijn veder
wedijv'rend met mijn' geest, met scherp gekras
op 't witte blad, en stil, doodstille wordt het
in 't enge kamerken, waar - voor wel honderd
getrouwe lezers, Neêrlands jongste(1) dichter
vijlt aan rondeelkens of sonetten snijdt...
POL DE MONT.

Uit ‘Van Moeders Lippen,’ idyllen en schetsen.

(1) Eilaas! Ook dát niet meer. ... Sic transit, leerden de Ouden!.... N.V.D.S.
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Tante Lena.
Eene photographie uit mijn familje-album.
Sedert lang moest ik ook iets schrijven, Jan en Pier doen het, waarom zou ik het niet?
De mensch is aapachtig; men wist het immers, eer Darwin het bewezen heeft!
Schrijven, goed! Maar willen is niet altijd kunnen, ofschoon men graag het
tegenovergestelde beweert. Schrijven, opperbest! Maar het is daarmee gesteld, als
met een civet, men heeft een haas noodig. Waar zou ik mijnen haas, dat is mijn
onderwerp, halen? Ik zat daarover na te denken, met het hoofd in de hand, toen mijn
oog bij toeval op een photographie-album viel, dat op mijne schrijftafel rechtover
mij lag. Een album met familje-portretten. Daar ontstond in mij de gedachte eens te
zien, of ik niet zoo goed met pen en inkt iemand zou kunnen konterfeiten, als de
photograaf met licht, nitraat en collodion.
Ik heb dan het album geopend, op goed valle het uit, en de eerste beeltenis, die te
voorschijn kwam, was die van tante Lena.
Tante Lena is eene vrouw in de vijftig; zij is hoog van gestalte, wel in 't vleesch en
heeft blozende, bolle wangen. Haar trouwhartig gelaat is met twee dikke aschblonde
haarbanden omlijst, waarin zich eenige zilveren draadjes

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

74
beginnen te vertoonen. Tante is zeer fier op heur haar; daarom blijft zij ook altijd
blootshoofds in huis en, voor niets ter wereld, zoude zij zich met eene dier min of
meer met bloemen of kanten versierde mutsen willen toetakelen, het gewone
hoofdbekleedsel der burgervrouwen van haren ouderdom.
Zij heeft een grooten neus, vleezige en wel gevormde lippen; het voorhoofd is
misschien wat smal; uit hare kleine lachende oogen, die bijna gedurig verbaasd kijken,
straalt de goedheid en de argloosheid; kortom, tante zou er schier al te naïef en te
goed uitzien, indien niet eene breede en stevige kin met hare vastgeteekende liniën
ietwat van de zachtmoedigheid, door heur gelaat uitgedrukt, kwam wegnemen.
Men zegt, dat tante vroeger een schoon vrouwmensch is geweest, ik geloof het
ook. Men zegt, dat, indien zij een oude juffrouw is gebleven, de reden ervan is, dat
zij het zoo heeft gewild. Inderdaad, het heeft haar gewis niet aan aanbidders ontbroken.
Maar zij heeft slechts ééne enkele en eenige maal bemind: een jongen geneesheer
namelijk, die, hoe geleerd ook, zichzelven van eene tering niet kon genezen, waaraan
hij stierf, juist toen het huwelijk zoude gevierd worden! Tante is aan die eenige liefde
harer jeugd trouw gebleven; ze heeft er eenen eeredienst van gemaakt, doch dien
houdt zij in haar hart gesloten en laat er niets aan iemand van bespeuren. Ten hoogste
kan men soms op heur gelaat als eenen weerschijn van weemoed outdekken, die
echter spoedig verdwijnt.
Op het eenvoudige kwartier, dat tante gansch alleen bewoont, bemerkt men niets
van hetgeen men gewoonlijk in de woning der oude jufvrouwen vindt. In hare kleine
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pronkkamer, smaakvol gemeubeleerd, of in haar slaapvertrek, waar een klein bed
met sneeuwwitte gordijnen staat - eene herinnering aan de kostschool - zou men
vergeefs de kruk van den papegaai, het kooitje van den kanarievogel, de opgevulde
mand van het epagneultje of levretje zoeken, die gewone huisgenooten der oude
maagden, die in Sinte-Anna-schapraai zitten. Tante houdt niet van honden, ‘onreine
dieren,’ zegt zij, het verderf der voetmatten. En wat de vogels betreft, 't is een waar
leed voor haar ze opgesloten te zien; ze heeft, veel liever hen in de bosschen, in het
veld te hooren zingen. Toch leeft ze niet gansch eenzaam, o neen! De huisgenoot
van tante is eene prachtige kat met roskleurige vacht, waar donkerder strepen van
dezelfde kleur zich op slingeren; eene deftige kat, die op trage wijze voorttreedt, en
waarvan de minste bewegingen altijd vol statigheid zijn. Gewoonlijk spint het dier
in eenen zetel of speelt bezadigd op het tapijt met een saaien kluwen uit het
werkmandeken van tante gestolen. 't Is een voorbeeld van eene kat: zacht, streelend,
heeft zij nooit iemand gekrabd, nooit het huis verlaten, om in de dakgoten te gaan
zuchten, als de maan vol aan den hemel staat. Daarom heeft tante, die, met éen woord,
al de goede hoedanigheden van het brave dier wilde bestempelen, hem met den naam
van Abelard vereerd..... ik weet niet juist waarom.
Tante heeft altijd gematigd en afgezonderd geleefd; nooit heeft zij een bal gezien,
en zelden gaat zij naar den schouwburg. Maar hoe vroolijk is dan de waarde vrouw
niet, als ik haar kom roepen, om eens samen naar de Munt te gaan, want zij houdt
veel van muziek en van prachtvolle tooneelschikkingen - of wel naar den cirkus om
haar met
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de gekke sprongen der clowns te doen lachen. Dan zoudt gij de vreugd, de verrukking
uit haar oogen zien stralen; ze wordt onrustig in haren zetel; ze lacht en haar lach is
goedig, breed, ongekunsteld; indien zij durfde, zou zij bewonderingskreten slaken.
Zij kan zich zelf maar beheerschen, als zij gewaar wordt, dat zij de aandacht harer
buren wekt; dan wordt zij vuurrood tot achter de ooren; zij is gansch verlegen en zit
voortaan zwijgend en gerust, tot zoolang hare geestdrift de bovenhand terugkrijgt.
Als ik tante Lena kom bezoeken, vind ik haar altijd in hare woonkamer zitten, bij
het venster; zij leest de gazet of breit. Nauwelijks heeft zij mij gezien, of gazet of
breiwerk vliegen in een hoek, en bliksemsnel heeft tante uit de groote mahonihouten
kast een schrikkelijke massa beschuitjes, wafeltjes, of God weet hoe dat alles heet,
genomen, lekkere gebakken, die zij uitmuntend weet te vervaardigen. Het baat niet
te zeggen, dat ik van tafel juist opsta, dat mijn maag een wederspannige gast is; ze
wil naar niets luisteren; daarom zeg ik altijd, dat ik haar niet meer zal bezoeken,
tenzij na een voorafgaand en lang vasten. Algauw staat de tafel vol bedekt en dan
verdwijnt tante, om weldra weer te voorschijn te komen. Met duizend voorzorgen
brengt zij een eerbiedwekkende flesch ouden Bourgognewijn, die in de rotsen kelders
van het land van Namen rijp is geworden, of wel - indien het zomer is - eene slanke,
langhalzige flesch lekkeren, amberkleurigen wijn, op de Rijnsche heuvels ingeoogst.
En dan vertelt mijne goede tante, eensklaps vroolijk en spraakzaam geworden,
historiën van haar jongen tijd of vraagt naar mijne plannen - ik loop altijd met het
hoofd vol plannen, - en als het oogenblik van afscheidnemen gekomen is,
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moet ik wel honderdmaal beloven haar ten spoedigste nogeens te komen bezoeken.
Met al hare voortreffelijke hoedanigheden, heeft tante een gebrek. Ze schaamt
zich wel ietwat hare bloeiende gezondheid. De herinnering aan den poëtischen dood
van haren verloofde heeft haar eene voorliefde voor de borstziekten nagelaten, en,
bij gebrek aan eene echte tering, die heur krachtvol gestel haar hardnekkig weigert,
heeft zij het nochtans zoover gebracht, dat zij eindelijk een kleinen zenuwachtigen
hoest bezit, een gansch onschuldigen hoest, die de goedige vrouw maar overvalt, als
zij aan hare droevige gedachten den teugel viert. Als haar hoest te voorschijn komt,
schijnt tante zich met melancolieke vreugd er aan over te geven; ze kucht luidruchtig,
snoksgewijze, uit volle longen; de schokken, die haar lichaam doen daveren, gaan
op den zetel, waarop ze zit, en van daar tot aan den vloer van het vertrek over;
eindelijk, hijgend, afgemat, gebroken, houdt tante op, en werpt rondom zich een
oogslag, tezelfdertijd gelaten en diep bedroefd, alsof zij op het gelaat der aanwezigen
teekens van medelijden wilde bespieden. De ervaring heeft mij geleerd, dat men
geene acht op die aanvallen moet geven; dan gaan zij van zelf voorbij en weldra
heeft tante hare goede luim geheel teruggevonden.
't Is een klein comediespel, dat zij onwetens speelt, en dit kleine gebrek - er moet
wel altijd iets aan het beste mensch haperen - belet niet, dat ik mijne goede tante
Lena uit ganscher hart bemin, wat gij ook zult doen, indien gij haar nu kent.
J. ELSENI.
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Verjaardag.
(Eene herinnering uit de schooljaren.)
I.
Nooit, zoo lang ik leef, vergeet ik de verjaardagen in het ouderlijke huis. Eerst Vaders
verjaardag, wanneer zooveel deftige bezoekers kwamen gelukwenschen. Dan Moeders
feest, wel minder schitterend, maar met zooveel te meer hartelijkheid gevierd. O, dat
was een dag van algemeen geluk, een familiefeest in de schoonste beteekenis van
het woord! En onze verjaarfeesten dan! Ja, in Noord-Nederland wordt ook 't kind op
zijn verjaardag gevierd. 't Is dien dag de koning van 't feest. Sta mij toe, U dit door
een voorbeeld duidelijk te maken.
Ik zou twaalfjaar worden en was toen een braaf leerling der middelbare school.
‘Twaalf jaar, dat is al een zekere leeftijd - zei 'k tot me zelf - heel iets anders dan tien
jaar en daar beneden, niet alléén, maar nog bovendien 't einde van dat halfslachtige
elf, zoo'n mal getal elf!’ Wie twaalf jaar is, kan al wat meêpraten, zoo nu en dan.
Twaalfjarigen dragen ook geen kiel meer! Hun de korte jas en des Zondags een hoed.
De pet (klak) is dan goed voor in de week. Misschien ook wel van tijd tot tijd eens
eene sigaar. Jongens, jongens! - mijmerde ik voort - en dan een sigarenkoker
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en een sigarenpijpje. Een luciferdoosje had ik al! Wie weet, wat mijne vrienden mij
dien dag present doen! Want, dat ieder wete dát en wanneer hij jarig wordt, daarvoor
zorgt de aanstaande jubilaris wel. Ook (en deze maakte op den regel geene
uitzondering) verzuimt hij niet, door opvallende bewondering of kennelijke verrukking
aan te duiden, wat hij graag zou krijgen. Intusschen telt hij de dagen...
‘Nog eene week! Nog vijf, vier, drie dagen en dan... Nu is 't overmorgen... morgen
en met welgevallen ziet hij soms rondom hem iets geheimzinnigs, dat veel belooft.
Soms verschrikte gezichten, als hij in de huiskamer treedt, terwijl Moeder, broer of
zuster haastig iets wegmoffelen. ‘Zouden ze 't koopen?’ denkt hij. Dan, schoon
brandend van nieuwsgierigheid, hij houdt zich onverschillig; immers, hij weet bij
ondervinding, hoe onomkoopbaar 't stilzwijgen aller huisgenooten is en hoe zij hem
geregeld afschepen met een: ‘kom, je moet je beurt maar afwachten, - niet op veel
rekenen, hoor!’ en zoo meer. En dat zeggende, giggelen ze, dat hem 't hart in 't lijf
opspringt.
Eindelijk is 't de avond vóór den grooten dag. ‘Nu moet ge van avond maar vroeg
naar bed gaan, Chris! - zegt Moe, - want morgen zal 't nog al laat worden, hoor!’ Mogen Koos en Willem komen, Moe en... Moe, hebt U 't aan Va gezegd, U weet
wel van... - ‘Stil maar, alles zal heel goed afloopen, zegt Moeder, ga nu Vader goeden
nacht wenschen, hij is op zijne kamer.’
Heer, hoe kwam ik dien avond in slaap! Dat begrijp ik nog niet. Des te duidelijker
herinner ik mij 't ontwaken den volgenden morgen.
‘M'n beste jongen! - dat was Vader - veel geluk
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met je twaalf jaar en moog je nog vele jaren onze vreugd zijn! Zie, hier hebben we
wat voor je gekocht tot aandenken aan dezen dag... en omdat je goed hebt gewerkt’
- voegde Moe er bij. Vader vond, dat je nu al te groot wordt voor prentenboeken en
speelgoed. En terwijl omhelsden Vader en Moeder mij en de eerste gaf mij een groot
pak.
Met bevende handen scheurde ik de papieren open. Wat kwam er uit? - O, mijn
wensch, mijn stoutste wensch, een Baedekers atlas, keurig gebonden met gouden
stempels. Of ik mijne goede ouders om den hals viel, dat kunt ge denken. Ja, anderen
dank had ik niet. Maar dien verlangden ze ook niet.
Wie naderen daar mijn bed? 't Zijn broer en zuster, die op mij aanvallen, mij
hartelijk feliciteeren en mij een pakje en eene rol op de dekens leggen. Uit 't eerste
komt een lief zakboekje, prijkende met 't woord ‘Notes’ en een potlood er in. En in
de rol is broêr Karels present, een wandelstok met kwast, o zoo deftig! Vind je 't
goed Chris? vragen beide en: ‘O zoo mooi, ik dank je wel Karel! - antwoordt deze
- en jou ook Anna!’
Nu komt de vierjarige Tientje aanwaggelen met haar geschenk, een penhouder,
die kan uitschuiven, heel lang, en dan weer zoo klein wordt als een kokertje, om in
den zak te dragen, ziet ge. Dan zitten allen op mijn bed en Vader en Moeder er naast.
Daar slaat 't half acht! 't Is meer dan tijd om ons aan te kleeden. Vader is reeds
vooruit naar beneden gegaan. Welhaast volgen Moeder met de kleine en dra zijn we
allen om de theetafel vereenigd. Op 't oogenblik dat de jubilaris binnentreedt, wordt
hij aangehouden door onze oude
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trouwe Da. ‘Jongeheer Chris! - zegt de goede ziel, - van harte gefeliciteerd en dat ge
dezen dag nog dikwijls moogt beleven en... weinig maar uit een goed hart, jongeheer!’
Tegelijk stopt ze mij een hard pakje in de hand. Daaruit kwam - had dan ieder mijne
wenschen geraden? - een sterk knipmes, net zoo een, als ik mijnen neef Willem al
dikwijls benijd had.
‘Da! - zei Moeder, - dat hadt ge niet moeten doen!’ - ‘Och Mevrouw’ - was 't
antwoord - ‘laat de jongeheer me nu maar een cent geven, anders snijdt 't de
vriendschap af!’ Een cent, wel die kon er op overschieten!
Terwijl we ontbeten, was er een brief met een pak gekomen uit Amsterdam. Ook
een brief voor den jongenheer Christiaan Lekser. Ha, die kwam van Oom Jan! En in
't pak... ‘Dat zijn maar turven in papier,’ zei mijn broer om me te plagen. Maar dat
was zoo niet. Oom, die mij altijd zoo mild van vreemde postzegels voorzag, had
heden bij eene bezending nog ruimer dan gewoonlijk een postzegel-album gestuurd,
waarin ik las: Aan mijnen oudsten neef, op zijnen twaalfden... verjaardag, zeker! Dat
was zoo eene van Ooms handelsverkortingen.
Grootvader had als gewoonlijk voor den spaarpot gezorgd. Eigenlijk was dat eene
gift, die weinig plezier deed. Maar zoo'n album!! Oom is toch een goeie man, dacht
ik en dat scheen Vaders en Moeders glimlach ook te zeggen.
Al is men jarig, men heeft niettemin zijne plichten. Dus ging ik naar school, maar
met eenen brief, verlof verzoekende om reeds te elf uur te vertrekken. Dat was noodig.
Moest ik niet de inkoopen besturen voor 't zoogenaamde trakteeren! 't Was namelijk
de gewoonte, dat de jarige
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uit eigen zak de kosten bestreed van de koffievisite: koekjes, sigaren, ook wel likeur.
't Spreekt wel van zelf, dat hij, bij ontstentenis van toereikende middelen, op Moeders
hulp mocht rekenen. Maar zijn bijzijn was in elk geval onmisbaar. Immers des
morgens trakteerde hij.
Denk nu evenwel niet, dat het mij onaangenaam was naar school te gaan.
Integendeel! Hoe aangenaam was 't met eenige der nieuwe eigendommen op zak te
zitten, ze te toonen en rondom mij te hooren mompelen: ‘Hij is jarig, hij gaat vroeg
naar huis!’
Dan, welhaast maakte de aanvang der lessen aan die gesprekken een einde. Jammer
vond ik 't, dat er dien morgen geene les in aardrijkskunde was, ik had zoo gaarne
eens met den atlas geboft.
Doch ook nu bleven de verrassingen niet uit. Georg, de groote Oostersche jongen,
naast wien ik mijne plaats had, fluisterde mij toe: ‘Chris, ik heb wat voor je
meêgebracht, omdat je jarig bent, hoe vindt je dat?’ En uit zijn borstzak - hij droeg
eene jas - haalde hij een net étuitje met cigaretten, schoof 't mij onder de bank toe,
zeggende: ‘stop 't weg hoor, anders.... en rook er maar één op eens!’ - ‘Dank je wel,
Georg!’- zei ik op den zelfden toon, weinig vermoedende, dat ik hem nog dien eigen
dag zijn geschenk als eene misdaad zou aanrekenen. Maar, laat ik niet vooruitloopen.
Te ruim elf uur was ik thuis. Daar vond ik alles gereed: 't beste servies, 't fraaie
rookstel, de presenteertrommeltjes, de stoelen zonder kleedjes, in een woord de
huiskamer was in feestgewaad. Moe vertelde mij dat 's avonds niet alleen Koos en
Willem maar ook nog de twee vrienden van mijn
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broer mochten komen, en dat Va zelf de tooverlantaarn zou vertoonen. 's Middags
mocht ik thuisblijven. De gedachte aan dit zeldzame voorrecht deed in mijnen geest
een plan rijpen, bij welks uitvoering 't geschenk van zwarte Georg eene rol zou spelen.
Toen, tegen twee uur de laatste bezoekers, een paar ooms, neefjes, nichtjes en
eenige vrienden van den huize vertrokken waren, Vader aan zijne zaken en broer en
zuster naar school gegaan waren, zei ik aan Moe dat ik eene wandeling wenschte te
doen, maar stellig tegen etenstijd, half vijf, zou te huis zijn.

II.
Ziet ge daar op den singel eenen knaap loopen dampen? Hoe sierlijk zwaait hij zijnen
wandelstok, terwijl hij in fiere houding den rook voor zich uitblaast. Hij schijnt te
meenen, dat wie rookt ook zorgen moet, zich geheel in wolken te hullen. Niet waar,
lezer, gij herkent in hem den jarige, zwelgende in 't genot zijner sigaretten. Beluisteren
wij zijne alleenspraak:
‘Maar één op eens! Poef! Wat denkt hij wel! Drie, deze is nu nummer vier en ik
weet er niets van. Poef, poef! Nu, een beetje, een heel klein beetje duizelig. Och
neen, 't is maar idee. Poef! Ja, als men maar zorgt den rook niet in te slikken. Zóó,
poe, poe! Dat is 't!.... Hé, wat is dat! Haast gevallen! 't Weêr is toch niet erg lekker!
Oef! wat word ik benauwd.... Och! wat ben ik ziek! O, had ik maar minder gerookt.
Ach was 't maar over! Neen, ik-hik-ik rook niet meer!.....
Goddank, dat verlucht! Maar, wat zie ik er uit! Zóó kan
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ik de stad niet in. Och neen, ik rook niet meer. Wat is er ook aan? Maar, 't waren
zeker zware. Ja, dat moet 't zijn! Wel, dat is gemeen! Hij kan lang wachten, eer ik
hem weer voorzeg.... Maar, ik zal hem toch niets vertellen. Hij zou te veel lachen!’
‘Lieve deugd Chris, wat scheelt er aan? Wat zie je bleek, mijn jongen! Zóo Moeder,
toen ik met stille trom het huis inkwam. Gelukkig nog vóór Vader, wiens
onmeêdoogend: Die jongen heeft gerookt! me nog van eene vorige gelegenheid in
de ooren klonk. Maar de moeders zien veel door de vingers, vooral als de vaders
streng zijn, en de mijne beloofde me dan ook niets te zeggen, omdat ik jarig was.
Zoo was die donkere wolk voorbij en spoedig vergeten en toen we allen, ik als
jarige, naast Vader, vóor mijn lievelingsgerecht zaten en Vader zei: ‘Ik drink op mijn
oudsten jongen!’ waarop ik met allen moest klinken, was er geen gelukkiger sterveling
dan de rampzalige van een uur vroeger.
Later in den avond kwamen weer bezoekers, waaronder de goede heer naast ons,
die mij eene groote teekenportefeuille medebracht. Van vriend Koos kreeg ik een
zakkompas en van Willem eene veldflesch. Die zouden op onze wandelingen dienst
doen.
De tooverlantaarn was vertoond en dan hadden we ons verkleed en vuurwerk
afgestoken in den tuin. Daarna waren we weer naar binnen geroepen, waar men ons
getrakteerd had op warmen wijn en oliekoeken. En men had gezongen: ‘Lang zal ie
leven en in gloria!’ ter eere van den jarige natuurlijk.
Eindelijk waren de vrienden, gedeeltelijk door hunne
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ouders afgehaald, met deze vertrokken en ik bleef alleen met Vader en Moeder en al wat ik gekregen had. 't Was waarlijk een bovenste verjaardag geweest en ik had
moeite mij van mijne schatten los te scheuren. ‘Chris, Chris - zei mijne moeder, onthoud dezen dag goed, misschien heb je in lang zoo'n verjaardag niet meer.’ Dan
wenkte ze dat ze mij naar bed zou brengen. ‘Voor 't laatst!’ fluisterde ze.
Ik ging Vader goeden nacht zeggen. Toen ik hem wilde omhelzen, stak hij mij de
hand toe en zei, de mijne vasthoudende: ‘Eenen knaap van twaalf jaar omhels ik niet
meer! Slaap wel, mijn jongen en maak dat je me elken avond zonder blozen de hand
kunt reiken. De handslag van een eerlijk man is zoo goed als goud!’
JOHAN KESLER.
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De Vorst der Dieren.
De dieren maakten groot geschreeuw
Omdat hun vorst, de dapp're leeuw,
Soms misbruik maakte van de jacht.
De leeuw, die vaak met kracht en macht
Het dierenvolk had voorgestaan,
Lei af de kroon, en sprak: ‘Voortaan
Zal ik uw koning niet meer zijn!’
Hij trok hierop naar de woestijn.
Nu werd de wolf de vorst van 't woud.
Hij roofde zeer en moordde stout,
Doch wist het volk niet bij te staan!
Toen sprak een lam de dieren aan:
‘Helaas! De wolf doet niets dan kwaad
En is voor 't goede niet in staat!
Maar, was de leeuw niet immer goed
Toch trok men voordeel uit zijn moed.
Wilt naast het kwade van de liên
Ook hunne goede daden zien!’
‘Waar is de man,’ zegt de Profeet;
‘Die 't goede en nooit het kwade deed!’
W. LEEFSON.
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De twee Jongens en de Muis.
Ziehier een droevig ongeval.
Eene arme muis viel in de val.
Toen sprak een jongen sterk en groot:
‘Kom, slaan wij rap dit muisje dood!’
‘Wacht,’ sprak zijn maatje, een jonger kind,
‘Dat ik het aan een draadje bind',
Dan doen wij 't dansen door het huis,
En dan...’
‘En dan?’ vroeg nu de muis.
‘Men gaat mij doodslaan, beste vrind.
Ik meen, het is genoeg, mijn kind!
De doodslag van uw sterken maat
Is beter dan uw marteldraad.’
Hier blijkt, dat lieden zwak en klein
Vaak wreeder dan de sterken zijn.
W. LEEFSON.
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Gelijk naar 't licht...
Gelijk naar 't licht
De plant zich richt,
Ten voedsel voor haar leven,
Zóo richte ons oog
Zich naar omhoog,
In al ons doen en streven.
Maar, wat ook 't oog
Trekk' naar omhoog,
Onze arbeid krijgt pas waarde,
Als hij, ook weer der plant gelijk,
Wat kracht er uit de vruchten blijk',
Ons niet vervreemdt van de aarde.
De kiem ontsproot
Haar donk'ren schoot.
Den korrel een behoedster,
Was in haar kracht zijn kracht gegrond,
Zijn wortels, de armen die hij wond
Om haar, zijn eerste voedster.
Zóo schijnen ze één,
En 't lot alleen,
Geen roekeloosheid scheide
De plant van de aard, noch blussche 't licht,
Waar ze onbewust ons oog op richt,
Dat onze daden leide!
C.-L. LÜTKEBÜHL, Jr.
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De Rozen.
Legende.
Er was een tijd, dat al de rozen
Wit waren als het dons der zwaan;
Hoor, waarom men nu de een ziet blozen,
Wijl de andre prijkt met gele blaân.
'k Vond dit verhaaltje niet bij 't zoeken
In oude, dik bestoven boeken;
't Was van een maagd, dat ik 't vernam,
Een maagd zoo stil, zoo ingetogen!
Met zedig neergeslagen oogen,
En zacht gelijk 't onschuldig lam.
‘Toen Jesus, met zijn kruis beladen,’
Zoo sprak zij, ‘Golgotha beklom,
En wanklend voortging onder 't smaden
En 't schelden van een woesten drom,
Was alles, alles diep bewogen:
Het luchtruim tot zijn hoogste bogen
En de afgrond tot zijn diepste grens;
De zon werd duister, rotsen scheurden,
De winden huilden, wouden treurden
Bij 't wreede misdrijf van den mensch.
‘De bloemekens, bij al die smarte,
Gevoelden toch de meeste pijn;
Geen wonder! want wie heeft een harte,
Als zij, zoo teeder en zoo fijn?
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Veel hunner, tot hun loon, bekwamen
Uit Jesus' lijden nieuwe namen,
Die zij nu dragen als hun roem;
En andre zagen zich vereeren
Met gansch het marteltuig des Heeren,
Zooals de ranke passiebloem,
‘Langs 't pad, dat Jesus moest betreden,
Ontschoten bloemen, klein en groot;
Het waren leeljen, slank van leden,
En violieren, wit en rood;
Het waren tulpen, eglantieren,
Vergeet-me-nietjes, angelieren,
En madeliefjes, teer en rein.
Daar waren nog veel andre bloemen,
Waarvan 'k den naam niet weet te noemen;
Want mijn geleerdheid is maar klein.
‘Een rozelaar met witte rozen
(Men vond geen andere in dien tijd)
Beweende 't misdrijf van de boozen,
Die Jesus martelden om strijd.
- De mensch is een ondankbaar wezen Sprak hij; - zijn wandaad doet ons vreezen,
Dat aarde en hemel zal vergaan
Om wille van hare ijslijkheden.
O storten wij onz' zoengebeden
En zie ons God genadig aan!
‘- Moet hij Gods weldaân niet vergelden
Met dank en eerbied, rein en diep?
Doch neen! hij loont met schand en schelden
Den Heer, die alles voor hem schiep.
Voor hem gaf God ons balzemgeuren,
Voor hem alleen ons rijke kleuren..... Hier snikte 't bloemken van verdriet
En kon geen enkel woord meer spreken;
Ach wie! wie voelt zich 't hart niet breken,
Als hij een roosken weenen ziet?
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‘De bloemen snikten al te gader,
Dat 't pijnlijk om te hooren was.
Heer Jesus slofte na en nader.....
Gelukkig keek toen uit het gras
't Viooltje met bedroefde blikken
En riep: - O zusters, staakt uw snikken:
Daar nadert onze lieve Heer;
Gewis vermeerdert onze smarte
Den weedom van zijn lijdend harte.....
Ach! lieve zusters, weent niet meer. ‘De Heer trad langzaam tot de kleenen,
Hield voor de witte rozen stil
En zuchtte: - Goeden, wilt niet weenen:
Mijn lijden is mijns vaders wil. Hij zegende allen, diep bewogen
En liefdevol, en uit zijne oogen
Viel op de rozen traan bij traan,
En uit de wonden van zijn schedel
Ontvloeide dropplend, rein en edel,
Zijn heilig bloed op bloem en blaân.
‘Terwijl de drom hem verder sleurde,
Hem bloedig sloeg in 't aangezicht,
Met bitterheid zijn ziel verscheurde,
Sloot elke roos haar blaadjes dicht,
Om, als den grootsten aller schatten,
Voor eeuwig in haar hart te vatten
Den bloeddrop of den heeten traan.
De weldaad had hen diep bewogen;
Ze bleven, 't hoofd ter neer gebogen,
In stille godsvrucht, roerloos staan!
‘- De Heer is uit zijn graf gestegen! Klonk dra de mare heinde en veer;
Ze was den bloemekens een zegen
En opende hun harten weer.
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En zie! een licht of donker blozen
Vertoonde zich op al de vozen,
Waaraan een bloeddrop viel ten deel;
Zij, waarop was ter neer gevallen
Een heete smartdrop, schenen allen
In 't hart gezengd en waren geel.’
Er was een tijd, dat al de rozen
Wit waren als het dons der zwaan;
Thans weet ge, waarom de een mag blozen
En de andre prijkt met gele blaân.
'k Vond dit verhaaltje niet bij 't zoeken
In oude, dik bestoven boeken;
't Was van een maagd, dat ik 't vernam,
Een maagd, zoo stil, zoo ingetogen!
Met zedig neergeslagen oogen,
En zacht gelijk 't onschuldig lam.
HENDRIK PEETERS.
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Over stijl in de Bouwkunst.
Wat is stijl in de kunst? Iedereen heeft gedurig het woord in den mond; maar, of ook
iedereen in staat zou zijn dadelijk met een antwoord gereed te wezen op de hier
gestelde vraag, betwijfelen wij. En toch, vermits het denkbeeld ons duidelijk genoeg
voor den geest staat, moet het niet moeilijk zijn het in woorden te vertolken.
De beteekenis, aan het woord stijl gegeven, is veelvuldig.
Het beduidt vooreerst de gezamenlijke kenteekens der kunst in een bepaald tijdperk.
Zoo spreekt men van Griekschen en van Gothieken stijl, van Renaissance- en van
Louis-XV-stijl.
Dezelfde naam wordt vervolgens, door eene merkelijke rekking der oorspronkelijke
beteekenis, toegepast op den eigenaardigen trant van eenen meester: zoo spreekt men
van den stijl van Rubens, Michel-Angelo, Palladio. In dien zin heeft niet alleen elke
tijd, maar ook elk oorspronkelijk kunstenaar zijnen eigen stijl. ‘Stijl hebben’ wordt
zelfs vereischt van elken kunstenaar, dien naam waardig, hetzij hij dichter of
toonzetter, schilder, beeldhouwer of bouwmeester zij. ‘Stijl hebben’ beduidt zooveel
als oorspronkelijke vormen, kenmerken eener persoonlijke uitdrukking, bezigen.
Zelfs dan wanneer een hanteerder van pen, beitel of penseel zich onderscheidt door
eigen inkleeding zijner denkbeelden, maakt hij niettemin deel van eene school en
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dragen zijne werken den stempel van zijnen tijd. De bouwmeesters der hoofdkerken
van Chartres, Keulen, Milanen, Westminster en Brussel behooren tot eene zelfde
school, hoe verschillend ook de inkleeding der gemeenschappelijke opvatting en hoe
ongelijk de kunstwaarde hunner werken zijn. Rafaël en Durer, Ducerceau en Cornelis
Floris, Donatello en Jean Goujon behooren tot eene zelfde groote groep in de
kunstwereld, die der Renaissance, alhoewel ieder hunner zich sterk van zijn
schoolgenooten onderscheidt. Boven het persoonlijk kenmerk staat dus het kenmerk
van den tijd; het eerste sluit het laatste niet uit; zij kunnen zeer wel samengaan en
feitelijk vindt men ze dan ook immer vereenigd.
Een meer afgetrokken beteekenis wordt eindelijk aan het woord stijl gegeven,
wanneer men het bezigt in onbepaalden, algemeenen zin. Men zegt van een werk,
dat het ‘stijl’ of ‘geen stijl’ heeft en verstaat hierdoor, dat het al of niet den stempel
draagt van eene eigenaardige, in alle deelen en onderdeelen doorgevoerde opvatting.
Hoe klaarder uitgesproken de kenmerken zijn, hoe meer stijl het werk bezit. Om stijl
te hebben moet uit een werk echter geen oorspronkelijke, persoonlijke opvatting van
den vervaardiger spreken; het is voldoende, dat de stijl van een bepaald tijdperk er
duidelijk in te onderscheiden zij.
Van het oogenblik dat er kunstgewrochten werden voortgebracht ontstond ook de
stijl; elk kunstgewrocht, den stempel van zijn tijd en land dragende, kan gemakkelijk
naar zijn stijl in eene der groote afdeelingen, waarin de geschiedenis der kunst deze
voortbrengselen groepeert, gerangschikt worden. Door de eeuwen heen hebben in
Europa, om ons bij dit werelddeel te bepalen, de scholen
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elkander opgevolgd zonder tusschenpoozen. Door den band stammen zij langslicht
op te sporen weg van elkander af; enkele malen danken zij hun ontstaan aan de
hergeboorte van vormen, die sedert eeuwen in onbruik geraakt waren.
Wij wenschen den stijl enkel te beschouwen in de bouwkunst, omdat hij in deze
meer dan in eenige andere kunst duidelijk uitgesproken is en een overwegende rol
speelt. De beeldende kunsten hebben een immer levend en onveranderlijk beeld voor
oogen, naar hetwelk zij zich te richten hebben: de mensch, de levende en de levenlooze
natuur. De bouwkunst vindt in deze geen toonbeeld; zij ontleent enkele onderdeelen
aan de plantenwereld, die zij dan nog meestal omgewerkt, verzinnebeeldigd gebruikt;
maar zij moet de hoofddeelen harer voortbrengselen door eigen reden en fantazie
vinden en samenbrengen.
Er worden haar door de menschelijke behoeften eischen gesteld, door het
menschelijk verstand regels voorgeschreven, welke zij versmaden mag noch wil;
maar daarnevens is haren beoefenaar eene vrijheid gelaten, waarbij die van schilder
en beeldhouwer niet te vergelijken zijn. In haar, veel meer dan in de beeldende
kunsten, treedt het persoonlijk vernuft scheppend, ordenend, verbindend op. Geene
op wier voortbrengsels de mensch zoo diep zijn persoonlijken stempel drukt; en
geene ook, wier gewrochten zoo duidelijk het kenmerk van hunnen tijd en van hun
land dragen. Eens dat een vorm door één of meer scheppende vernuften gevonden
of tot rijping gebracht wordt, dient hij voor een langen tijd, gewoonlijk voor eeuwen,
soms voor gansch het leven van een volk. Egyptenaars, Grieken en Romeinen kenden
slechts éénen bouwstijl, zoolang zij als onafhankelijke volkeren leefden.
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Er is geene kunst, waarin de school een even sterken invloed uitoefent, omdat er
geene is die in gelijke mate moet geleerd worden. Boven den meester staat in de
beeldende kunsten immer de natuur; boven den meester, boven het model bestaat er
in de bouwkunst niets dan de eigen scheppende fantazie. En hier meer dan elders
nog vindt men voor één scheppend vernuft duizend volgzame leerlingen.
Het herinneren dier waarheid heeft niet voor doel en mag ook niet voor gevolg
hebben den jeugdigen bouwmeester af te schrikken en te ontmoedigen. Al de
bouwkundige stijlen zijn uit elkander langzamerhand, met gedurige, maar haast
ongevoelige wijzigingen voortgevloeid; zoomin als in de natuur zijn er in de
bouwkunst sprongen gedaan. De grootste meesters hebben de regels gevolgd, door
hunne voorgangers vastgesteld; zij hebben zich enkel kleine wijzigingen veroorloofd
en die eerbied voor de school, heeft hen niet belet werken voort te brengen, welke
van geslacht tot geslacht bewonderd worden. Zij hebben met schranderheid en goeden
smaak de vormen toegepast, waarop hunne eeuw teerde. De scheppers onder hen
zijn zij, die op de wijzerplaat der kunst de naald der minuten in beweging brachten,
terwijl de groote hoop der minder ongewone talenten alleen die der seconden deed
verschuiven.
Er bestaat in de geschiedenis der kunst geen aantrekkelijker schouwspel dan die
langzame, maar gedurige vervorming der vormen, dit eigenaardige worden, leven
en voorttelen der stijlen, die ieder op zijn beurt zijnen kindertijd, zijne mannenjaren,
zijn tijd van verval doorloopen; die van elkander afstammen en elkander opvolgen
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als de wettige vorst, die na zijn vaders dood dezes troon beklimt.
Vooraan in de rij dergene, welke wij bespreken willen, komt de Grieksche stijl,
die zelf uit den Egyptischen is voortgesproten. Hij heeft voor onderscheidende
kenmerken de soberheid der lijnen en der middelen. De rechte lijn in de zuilen en
de muren, in de gewelven en de daken; eene versiering, die bestaat in het wijselijk
aanwenden van de eenvoudigste middelen, eene ronde plaat op eene rechthoekige,
eene gebroken of gekrulde lijn zich herhalende en aaneenschakelende op eenen
platten band, een plantenblad met omgebogen top: daarmede vergenoegde zich de
meest smaakvolle aller stijlen. Op eene verheffing van den grond, waar eenige trappen
heen leiden, staan eene of twee rijen kolommen, die een dak dragen, dat naar de twee
zijkanten van het gewelf zijne hellende vlakken richt en aan de voorzijde door een
driehoekig veld, dikwijls met beeldhouwwerk versierd, gesloten wordt. Achter de
zuilen rijst een vierhoekig gebouw, met naakte of sober versierde muren, op. Dit is
de Grieksche Tempel, het onovertroffen pronkstuk der bouwkunst. Maar die
eenvoudige bestanddeelen zijn zoo wel geschikt voor hunne bestemming en laten
deze zoo gemakkelijk raden; er is zooveel smaak en kunstzin in de wijze, waarop de
ontleeningen, aan de natuur gedaan, in kunstvormen zijn omgeschapen, dat deze stijl
als het volmaakte toonbeeld mag gelden van de wijze, waarop het schoone uit het
ware voortspruit en er mede verwantschapt blijven moet.
Na de Grieksche komt de Romeinsche bouwkunst. Zij behoudt in alle wezenlijke
deelen den stijl harer voorgangster. Maar zij betracht het nuttige nevens het schoone;
het
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krachtige nevens het sierlijke; zij bouwt voor eene wereldstad en voor een werelddeel,
terwijl de Hellenen enkel in de behoeften hunner kleine gemeenebesten te voorzien
hadden en van hunne kunstenaars niet veel meer dan fraaie tempels voor hunne
Goden vroegen. In den Romeinschen stijl komt als hoogste kenmerk het gewelf en
met dit de rondboog en de koepel voor. Zuilenrijen worden boven elkander geplaatst,
in amphitheaters en basilieken, en worden door de pleinen verlengd in de
waterleidingen. De rondboog, gedragen door kolommen op voetstukken staande,
worden verhoogd en verbreed tot alleenstaande gebouwen in de triomfbogen. Een
karakter van stevigheid, van ernst, van praktischen zin verraden al deze scheppingen.
Uit den vervallen Romeinschen stijl wordt de Romaansche geboren. De rondbogen
blijven behouden, maar zij dragen niet enkel meer de lichte bekroning; zij torschen
volle, zware muren, waarin schaarsche, smalle vensters geopend zijn en schijnen
onder het gewicht van dien last ineen te zakken, zoo laag blijven zij bij den grond.
De ranke Grieksche of Romeinsche zuil wordt door den stevigeren gemetselden
pijler, de eenvoudige, sobere versiering, door min of meer fantastische motieven
vervangen. In de byzantijnsche gebouwen doorsnijden de ronde gewelven elkander
in kunstige en verrassende vormen; in de westelijke Romaansche gebouwen vindt
men het schijnbaar grillige, maar boeiende spel der gewelven met het statige der lage
zuilenopening tot een indrukwekkend en afwisselend geheel vereenigd.
De Gothieke stijl verlengt en verlicht de zuilen en verheft de gewelven, verfijnt
de versieringen en vermenigvuldigt deze derwijze, dat de strengheid der romaansche
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gebouwen plaats maakt voor eenen stijl, wiens voortbrengselen laten denken aan
reusachtige plantsoenen, waarvan al de knoppen onder de milde meizon zijn
opengesprongen. En de spitsboog wordt uitgevonden, die de zuilenopening verhoogt
en heel het gebouw hemelwaarts doet opschieten; de zware muren worden
doorgebroken en de groote domkerken behouden niets anders meer dan een dak op
pijlers gedragen en vensteromlijstingen, die voor muren dienen. Evenals de torens,
hun voornaamste sieraad, worden de tempels slank van vormen tot magerheid toe:
heerlijke lichamen, met het vel over de beenen.
Van lieverlede ondergaat de Gothieke stijl vervormingen, die grillige,
onberedeneerde in de plaats van gewettigde vormen laten treden; de kolommen
veranderen in gepijpte pijlers, de eenvoudige smaakvolle lijnen worden meer en meer
ingewikkeld en wansmakelijk.
Toen die stijl was uitgebloeid, keerde men met plotselinge wending naar de
klassieke kunst terug. Onder den invloed van de herboren studie der groote
Romeinsche en Grieksche schrijvers, herleefde de smaak voor de kunst der ouden.
De Gothieke stijl werd geheel verlaten in het Zuiden, waar hij overigens nooit diepe
wortels had geschoten; in het Noorden ontstond er eene vermenging van verbasterde
Gothieke en Renaissance-vormen, die dan weldra werd opgevolgd door een strenger
naleven der klassieke voorschriften.
De Renaissance-stijl begon met de Romeinsche gebouwen tot voorbeeld te nemen,
maar al spoedig verving zij dezer stroefheid door mildere, zachtere vormen; zij vond
nog meer behagen in de sierlijke, grillige versiering der oude arabeskenschilders dan
in de sobere lijnen der

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

100
klassieke bouwmeesters. In Italië zelf werden al spoedig allerlei wijzigingen aan de
klassieke vormen toegebracht en deden deze ontaarden. In Frankrijk, waar men ze
nimmer zoo trouw nabootste, was men nog minder op zuiverheid van stijl gesteld
en offerde men volop aan wat de smaak van den dag behagelijk vond. In de
Nederlanden duurde de invloed van het Gothiek langer en deed hij zich sterker
gevoelen dan elders in de nieuwere vormen.
Meestal onder Franschen invloed verliep de Renaissancestijl gedurig meer en meer
en ontaardde in den loop der XVIIIe eeuw in den buitensporigsten, wansmakelijksten
bouwtrant, dien de wereld ooit gekend heeft. Met eene fijnheid van sieraadwerken,
die waarlijk bekoorlijk mag heeten, ging een versmaden van alle regelmatigheid en
redelijkheid gepaard, die de wuftste grilligheid tot hoogste wet uitriep.
Herhaaldelijk deed zich terugwerking tegen dien wansmaak voor en poogde men
de klassieke vormen weer in eer te brengen: onder Lodewijk XVI beproefde men
het, onder het eerste Keizerrijk gelukte men er in. Maar die tweede Renaissance was
even nuchter en zielloos als de eerste levenslustig en bezield was geweest. Zij geraakte
spoedig in verval. Wat haar verving is moeilijk om zeggen.
Te rekenen van het tweede derdedeel dezer eeuw heerscht de geleerde bouwkunst;
men heeft met den loffelijksten ijver en den besten uitslag alle stijlen der wereld
bestudeerd en leeren waardeeren wat elk hunner voor goeds bezit; men is overal tot
de oorspronkelijke scheppingen opgeklommen; men heeft ze kritisch ontleed en
aesthetisch beoordeeld; men heeft ze leeren begrijpen, beminnen en navolgen. En
zoo hebben wij sedert vijftig
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jaar in Europa Romaansche en Gothieke kerken, Renaissance-paleizen, Grieksche
theaters en Museums te gelijker tijd zien verrijzen. Meer dan eens richtte men die
herinneringen uit verschillende tijden en plaatsen opzettelijk nevens elkander op,
zooals in het München van Lodewijk I en in het Weenen onzer dagen. Onder de
herscheppers heeft men mannen van het grootste talent ontmoet; naar wezenlijke
scheppers zien wij te vergeefs om. Voor de eerste maal, sedert de bouwkunst bestaat,
beleeft het menschdom een tijd zonder eigen bouwstijl. Wel wordt er in Frankrijk
en heel Europa door een patroon voor moderne huizen gevolgd, dat men wel eens
nieuw-Grieksch gelieft te noemen en dat voor hoofdtrekken heeft platte muren met
vierkante gaten er in gekapt, en met platte dakgoot bekroond; maar niemand ziet in
dit voortbrengsel van metselkunde een bouwkundige schepping. Waar men niet
eenvoudig een stijl van vroeger eeuwen navolgt, viert men vrijen teugel aan
persoonlijke gril. Als smaak staan deze gebouwen verre boven die van den rococoof empire-stijl; als gegevens om een stijl te kenmerken om een school op te
grondvesten, hebben zij weinig waarde.
Onze tijd bezit geen stijl en alles schijnt te bewijzen dat hij machteloos is om er
een te scheppen, dat hij er zelfs geen wenscht te bezitten. Men kent zoowel den aard
van elken bouwtrant van vroeger tijden en is er zoozeer op bedacht hem in alle
zuiverheid weer te geven, wanneer men er eenen navolgt, dat men de mogelijkheid
niet schijnt in te zien eenen der historische stijlen op een gegeven punt van zijnen
levensloop te hernemen en hem verder te ontwikkelen op eene andere wijze dan men
het in vroeger eeuwen deed. Men is daarbij zoo gehecht aan persoonlijke
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onafhankelijkheid, dat, indien een scheppend vernuft optrad met een oorspronkelijken
vorm, er weinig kans zou bestaan, dat hij volgelingen vonde.
Tot nader orde schijnt het eclectism dus wel het kenmerk van het einde onzer eeuw
te zullen blijven. Moest hierin geene verandering komen, dan zou de eenige wensch,
dien men uiten mag, zijn, dat, de keus der voorbeelden een redelijke en verlichte
weze. Dat men voor kerken den Gothieken en den Romaanschen stijl aanneme, den
eersten voor de grootere, den tweeden voor de kleinere, schijnt gewettigd in de theorie
en aangenomen in de practijk. Onze eeuw voelt geene behoefte om nieuwe vormen
tot uitdrukking der godsdienstige overtuiging te vinden en sterk is het te vreezen,
dat, indien men dit beproefde, men zinledig werk zou voortbrengen.
Dat voor statige gebouwen aan de kunst gewijd, zooals museums en schouwburgen,
de Grieksch-Romeinsche ordens verkozen worden is niet te laken. Alleenlijk mag
hier de wensch uitgedrukt worden, dat men ze verstandig en eerlijk aanwende, niet
naar de afgesproken patronen, maar naar wezenlijke behoeften, niet naar de doode
letter maar naar den bezielenden geest; dat men ze niet tot ijdele en logenachtige
vormen verlage; dat men ons eens voor goed verlosse van rijen vensters, die niets
verlichten, van gevelverdeelingen, die hoegenaamd niet overeenstemmen met het
inwendige van den bouw, zooals men dit gedurig in onze hedendaagsche
schouwburgen ziet gebeuren.
Voor de burgerlijke gebouwen, stadhuizen, gerechtshoven, banken, fabrieken,
scholen, spoorweghallen, woningen van bijzonderen zouden wij ten sterkste den
Renaissance-stijl aanraden, die zich in elk land zou dienen
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aan te knoopen aan de vormen, die hij daar in zijnen bloeitijd had aangenomen. Wij
zouden geen bezwaar vinden hem voor schouwburgen en museums te zien gebruiken,
waar dit op gepaste wijze zou gebeuren.
Velerlei redenen pleiten ons dunkens voor het aannemen van dezen stijl. Vooreerst
er bestaat eene onloochenbare neiging om dit te doen bij de jongste bouwkundigen.
Wij mogen reeds wijzen op tal van bijzondere woningen en openbare gebouwen in
verscheiden onzer aanzienlijke gemeenten: herinneren wij slechts de bank en het
gerechtshof van Antwerpen, de stadhuizen van Borgerhout en Schaarbeek, de
normaalscholen van Gent en Brugge.
Door het aannemen van dien stijl zouden wij zonder verwijl verlost worden van
den doodelijk vervelenden en zielloozen kazernestijl, die onze openbare en bijzondere
gebouwen ontsiert. De moderne bouwkunst heeft eene halve eeuw en meer gehad
om een dragelijken, leefbaren vorm te vinden; zij is er niet in gelukt: hare
voortbrengsels gaan voort straten en markten te bederven. De beste onder de oudere
en jongere bouwmeesters hebben zich min of meer uitdrukkelijk naar den
Renaissance-stijl gewend: men steune ze en binnen eene andere halve eeuw hebben
onze steden een geheel ander en ditmaal een schilderachtig, eigenaardig uitzicht
verkregen.
En dan, indien voor het oogenblik de bouwkunst teert op trouwe maar vreesachtige
navolging, is dit geene reden om in dien aard te blijven voortwerken: een vroeger
levende bouwtrant kan heropgewekt worden en door verstandige wijziging zich
verder ontwikkelen. Uit den Grieksch-Romeinschen stijl herleefde in de vijftiende
eeuw, de Renaissance-stijl; waarom zou uit dezen door eene

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

104
tweede hergeboorte niet de stijl der twintigste eeuw ontkiemen?
De Renaissance-stijl mag voor elk land van Europa een nationale stijl heeten en
heeft overal gebouwen van echte kunstwaarde voortgebracht; het is een stijl, waarin
de kunstgeest zich op de meest verschillende wijze uit en waarin hem de grootste
vrijheid wordt gelaten. Zijne grondbeginsels zijn gezond en helpen den kunstenaar
zonder hem in knellende banden te sluiten. Gebruik bouwstoffen, die afgewisseld
zijn en laat hunne natuur onverholen zien; gebruik vormen, die overeenkomen met
de bestemming der gebouwen en dezer onderdeelen; laat die vormen afgewisseld en
sierlijk zijn zonder buitensporigheid noch onwaarheid: op die wijze zult gij
schilderachtigheid bevorderen en zult gij schoonheid in de waarheid brengen. Met
dit programma als richtsnoer is er meer toekomst in de Vlaamsche Renaissance voor
ons land dan in eenigen anderen ons bekenden stijl. Wij zullen onze huizen niet
bouwen in den Gothieken stijl, die er te kloosterachtig uitziet en die bogen brengt,
waar zij niet gewettigd zijn: wij zullen geene huizen bouwen naar Grieksche of
Romeinsche voorbeelden, die ontbreken; naar rococo-stijl, die valsch is; in
negentiende-eeuwschen smaak, die nuchter en kunsteloos is. Laat ons den trant van
vijftien tot zestien honderd hernemen, zoo sierlijk, zoo licht, zoo verscheiden, zoo
plooibaar, zoo levenslustig en zoo leefbaar. Laten onze kunstenaren hem hervormen
naar de behoeften onzer dagen, naar den vooruitgang, door onze nijverheid bereikt,
en naar eigen ingeving. Zoo zullen wij ten minste eene navolging, eene voortzetting
met smaak en geest bekomen, in afwachting dat wij langs dien gemakke-
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lijkeren of langs eenen anderen onbekenden en onvoorzienen weg eenen oor
spronkelijken bouwtrant der twintigste eeuw verkrijgen.
Met het aannemen van den Renaissance-stijl voor de gebouwen zouden
noodzakelijker wijze ook de meubelen in denzelfden trant moeten vervaardigd worden.
Zoo zouden wij meteen van dit wanstaltig en wansmakelijk tuig verlost worden, dat
onze woonvertrekken ontsiert. Ook in die richting zijn reeds gewichtige stappen
gedaan. Eikenhouten meubels in den trant der zestiende en zeventiende eeuw, stoffen
voor behangsels, koperen huisraad, porselein en gleiswerk, geschilderde glazen,
gekleurde tegelsteenen treft men meer en meer aan. Gemakkelijk zou de hervorming
van het inwendige van het huis met die van het uitwendige gepaard gaan en de
harmonie tusschen den bouw en de stoffeering onzer woningen tot stand worden
gebracht.
MAX ROOSES.
Antwerpen, 22 juli 1888.
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Tooneelen en Tooneelzalen.
Onze eeuw heeft het verre gebracht in alwat het stoffelijke gedeelte der dramatische
kunst aanbelangt. De huidige tooneelen, tooneelzalen en wat er bij behoort, verschillen
hemelsbreed van die onzer voorouders. Om maar van de eerste te spreken, schermen
en tooneelversieringen kende men in de 14e en 15e eeuw bijna niet, en die der 17e en
18e lieten doorgaans zoozeer te wenschen, dat zij op onze dagen nauwelijks de
toeschouwers in eene dorpsherberg of kermistent zouden bevredigen.
Wil het zeggen, dat wij daarom onze voorouders in zake van tooneelkunst de loef
afsteken, sedert hen werkelijk zijn vooruitgegaan? In geenen deele. Ook kunnen
alleen zij, die zich aan den schijn vergapen en van ware tooneelkunst geen begrip
hebben, zoo iets beweren. De waarheid is dat, spijt het monumentale onzer trotsche
schouwburgen, de pracht en schittering onzer tooneelzalen, de voortreffelijke
inrichting onzer tooneelen, de heerlijke schermen en decoratiën, de vernuftig
uitgedachte toestellen, de kleurrijke en smaakvolle optochten, het kwistige gebruik
van gas, electrisch licht, bengaalsch vuur en wat dies meer, de waarheid is, dat,
ondanks dat alles, die kunst in onze eeuw is achteruitgegaan, dagelijks meer
achteruitgaat, ook in die landen, waar zij nog altoos heet te bloeien.
Het valt niet in ons bestek de oorzaken van dit verval
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- alle zaakkundigen noemen het zoo, - alhier te onderzoeken. Wat wij alleen in de
volgende bladzijden willen toonen, is, hoe monumentale schouwburgen, van goud
en zilver glinsterende tooneelzalen, doelmatig bewerktuigde tooneelen, meesterlijk
gemaalde schermen en al het overige geene onontbeerlijke voorwaarden zijn voor
de kunstwaarde eener tooneelliteratuur; hoe zij integendeel veelal slechts dienen, om
het verval van het tooneel te bewimpelen en het publiek zand in de oogen te strooien.
Om te betoogen, hoe ware kunst en poëzie met dat alles niets te stellen hebben en
die bewimpeling kunnen missen, zullen wij niet tot de oudheid opklimmen. Evenmin
zullen wij de geschiedenis van het tooneel bij de meeste beschaafde volkeren opslaan.
Wij vergenoegen ons met te spreken van drie Europeesche landen, waar het tooneel
het toppunt van zijnen bloei bereikte in eenen tijd, die niet te verre van ons ligt,
namelijk: Spanje, Engeland en Frankrijk.
De bloeitijd van het Spaansch tooneel duurde niet lang, nagenoeg van het einde der
16e tot het einde der 17e eeuw. In dien betrekkelijk korten tijd steeg het tot zulke
hoogte en leverde zoovele en zoo heerlijke gewrochten, dat de overige Europeesche
tooneelen aan die milde bron, meer dan aan al andere, konden putten. En wil men
weten, hoe die lange reeks meesterwerken, die in al de talen van Europa werden
overgezet, nagevolgd, omgewerkt, waaraan Frankrijk, bij voorbeeld, zijne schoonste
en beroemdste dramatische spelen dankt, werden opgevoerd? Ziehier eenige
bijzonderheden, welke door schrijvers en reizigers der 17e eeuw, dienaangaande
worden medegedeeld:(1)

(1) Wij spreken hier enkel van de Madridsche en andere openbare schouwburgen en bedoelen
geenszins de prachtige tooneelzaal, welke Philips IV in het paleis van Buen Retiro liet
inrichten. Evenmin zullen wij, als wij van het Fransch tooneel spreken, de tooneelzalen aan
het Hof van Frankrijk in aanmerking nemen.
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Omtrent 1580 werden in de hoofd- en hofstad Madrid, die tot dan toe zich met veel
mindere had moeten behelpen, twee nieuwe schouwburgen, El Teatro del Principe
en El Teatro de la Cruz ingericht. Die schouwburgen waren eenvoudig corrales, d.i.
binnenhoven, welke, te midden van eenen blok huizen en andere gebouwen gelegen,
vroeger tot houttuinen gediend hadden. Door liefdadige broederschappen aangekocht,
met het doel ze aan comediantentroepen te verhuren, ten profijte van gods- en
gasthuizen, en met het allernoodzakelijkste materiaal voorzien, overtroffen zij
nochtans aan geriefelijkheid en doelmatige inrichting alwat men nog in dien aard
bezeten had. De vensters (ventanas) in de achtergevels der huizen, welke die tuinen
omringden, naar Spaansch gebruik met traliën (rejas) of jaloezies (celosias) voorzien,
dienden tot loges. Men had er een veel grooter getal aangebracht, dan er oorspronkelijk
waren. Bevonden die loges zich in de bovenste verdiepingen, dan noemde men ze
desvanes (zolderkamers); die der lagere rijen heetten aposentos (kamers). Zij waren,
evenals de huizen, waartoe zij behoorden, ten deele vreemd eigendom, en dan,
wanneer zij niet door de broederschappen waren afgehuurd, ter beschikking der
eigenaars, die voor het recht vandaar de komedie te zien, jaarlijks eene bepaalde som
moesten betalen.
Onder de aposentos had men amphiteaterwijze geschikte
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zitplaatsen of gradas; vóor deze, te midden van den tuin, het patio, eene groote
onoverdekte ruimte, waar de lieden der lagere klas de vertooningen staande
bijwoonden. De toeschouwers van die soort werden, wegens het leven, dat zij maakten,
en wegens de luidruchtigheid hunner bijvals- of afkeuringsbetuigingen, bij musketvuur
vergeleken, mosqueteros (muskettiers) genoemd. Vóor het patio, het dichtst bij het
tooneel, stonden eenige rijen bancos (banken), waarschijnlijk ook onder de lucht of
door eene lijnwaden tent beschut. De gradas waren met een afdak overdekt.
In den beginne hadden de vrouwen geene bijzondere zitplaats. Later, in de laatste
jaren der 16e eeuw, werd van achter in de corrales eene groote loge of galerij, la
cazuela of el corredor de las mugeres, uitsluitelijk voor de vrouwen der lagere klas,
tusschen welke ook de lichtekooien gerekend werden, ingericht. Voorname dames
en eerbare burgersvrouwen zaten in de aposentos en desvanes.
Het tooneel, el tablado, was een gestel, slechts weinige voeten hooger dan het
patio opgetimmerd. Het werd insgelijks door een afdak beschut en verhief zich veel
dichter bij de toeschouwers, dan in onze schouwburgen. Een orkest vóor het tablado
was er, zoomin als eene gordijn. Vier of vijf muzikanten, die met of zonder
begeleiding van de guitare zongen, verschenen bij den aanvang der vertooning op
het tooneel en verdwenen, zoodra de handeling begon. Op den achtergrond zag men
eene verhevenheid, lo alto del teatro (de theaterhoogte), die beurtelings als stadsmuur,
toren, berg of balkon dienst deed. Schermen of decoratiën waren er niet. Langs
weerszijden en aan den

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

110
achtergrond van het tablado waren éenkleurige doeken of tapijten op koorden
gehangen, die nu eenen tuin, dan eene straat of markt, verder een bosch, een paleis,
eene zaal of kamer moesten voorstellen. Hoogstens werd een bosch door éen enkelen
boom, op hout of bordpapier geschilderd, een tuin door éene enkele plant, eene straat
of markt door éen of twee huizen aangeduid. Alleen wanneer eenig voorwerp in het
stuk bijzonder moest uitkomen, om zoo te spreken eene rol spelen, was het inderdaad
aanwezig; anders vergenoegde men zich met het te noemen. De donder werd door
het rollen van een vat met steenen nagebootst. Even eenvoudig waren al de overige
tooneelmiddelen en -toestellen. Voor deuren en vensters had men niets dan vrijgelaten
openingen tusschen de doeken en tapijten; en wanneer een der spelers verondersteld
werd van plaats te veranderen, d.i. zich, bij voorbeeld, uit eene zaal naar eenen tuin
te begeven, had hij niet altoos noodig het tooneel te verlaten. Het was dikwijls genoeg,
dat hij zegde het te doen, net als in de oude Chineesche of Indische spelen, en de
toeschouwer moest zich verbeelden, dat eene tooneelverandering had plaatsgegrepen.
De kostumen waren soms prachtig, vooral die der tooneelspeelsters, doch om
archeologische waarheid bekreunde men zich weinig, en zelfs Grieken en Romeinen
droegen Spaansch gewaad. Als Cervantes, in de eerste jornada (bedrijf) van zijn
treurspel Numancia, de Romeinsche soldaten van Scipio laat optreden, heeft hij zorg
te verwittigen, dat zij antieke wapenen moeten hebben en geene haakbussen. De
voorstellingen hadden twee- of driemaal in de week plaats, weleens meer, en duurden
van 2 tot 4 of 5 ure in den namiddag, zoodat men geene kunst-
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verlichting noodig had. Bij regenweder kon niet gespeeld worden. De beste
schouwburgen in andere Spaansche steden waren alle nagenoeg als de Madridsche.
Het was in dergelijke corrales, op zoo armzalige tooneelen, dat de grootste
tooneeldichters van Spanje, Lope de Vega, Calderon, Guillen de Castro, Alarcon,
Tirso de Molina, Moreto en zooveel andere beroemde dramaturgen hunne spelen
lieten opvoeren. Het was in zulke ongunstige voorwaarden, dat de meesterlijke
gewrochten vertoond werden, die, te rekenen van het einde der 16e eeuw, aan gansch
Europa ten voorbeeld strekten, aan al de Europeesche tooneelschrijvers de stof van
honderden hunner treur-, tooneel- en blijspelen leverden, waaraan al de Europeesche
tooneelen, gedurende ruim twee eeuwen, bij voorkeur ontelbare stukken ontleenden.
En 't kan ons niet bevreemden. In Engeland, zelfs lang daarna in Frankrijk, was het
met het stoffelijke gedeelte der dramatische kunst niet beter gesteld. The Globe, de
vermaarde Londensche schouwburg, waar Shakespeare zijne weergalooze spelen
liet vertoonen, zelf aan dezer opvoering deel nam, was een onaanzienlijk, grootendeels
onoverdekt, houten gebouw, op den boord der Theems, in eene der armoedigste
wijken opgeslagen. De vertooningen hadden er insgelijks bij dage plaats en begonnen
om 3 ure na den noen. Bij slecht weder en des winters kon men er niet spelen, en
was men verplicht naar een ander lokaal, waarschijnlijk Blackfriars, uit te zien.
The Globe was van buiten zeskantig, van binnen rond. Drie vierden der ruimte
werden door het publiek, het laatste vierde door het tooneel ingenomen. Wat de
Spanjaards
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patio noemden, heette bij de Engelsche the yard of de tuin, bij ons de bak of het
parterre. Evenals te Madrid, stonden de toeschouwers, aldaar grondelingen genoemd
en meest werklieden, leerjongens, matrozen, soldaten, ook dieven en zakkenrollers,
onder den blooten hemel. Rond the yard, eenige voeten hooger, liep eene dubbele
rij loges (rooms) tot tegen het tooneel. Boven de loges waren overdekte galerijen
voor de bezoekers van minderen rang, die niet in den bak wilden staan.
Het tooneel, mede eenige voeten boven den bak verheven, was van dit gedeelte
der zaal door een traliewerk ter hoogte van den elleboog gescheiden en werd door
een paar kleine daken beschut, die boven het houten gebouw uitstaken. Aan
weerskanten het tooneel waren loges aangebracht voor de muzikanten, ten getale
van tien. Eigenlijke schermen en tooneelversieringen waren evenmin voorhanden,
als op de Spaansche tooneelen. Zij werden insgelijks vervangen door oude, verkleurde
tapijten, waaraan des noods, op den achtergrond, eene soort geschilderd venster of
de afbeelding van eenig ander voorwerp werd opgehangen, om eene markt of straat,
een huis, enz., aan te duiden. Elk op- of aftredend tooneelspeler moest een der tapijten
oplichten. Boven dat, welk den achterdoek vormde, verhief zich een balkon, dat als
het Spaansche alto del teatro, beurtelings eenen stadsmuur, toren, berg, ook wel de
tweede verdieping van een gebouw voorstelde, en waarop sommige tooneelen van
het drama gespeeld werden, als: in Machbeth, waar de moordenaar, zich naar het
slaapvertrek van koning Duncan begevende, naar beneden in het voorhof blikt en
roept: What's there? - what, ho!; in Romeo and Juliet, bij het afscheid der
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gelieven, enz. Vóor het tooneel hing eene wollen, soms zijden gordijn, die rechts en
links op eene roede werd opengeschoven, als in onze dagen bij het opvoeren van
Wagners muziekdrama's. Van onder aan die gordijn werd het opschrift gehecht, de
stad of plaats der handeling aanduidende. Het openschuiven der gordijn werd door
trompetgeschal aangekondigd.
Eene bijzonderheid, welke wij niet mogen onvermeld laten, is dat jonge edellieden
en modejonkers, niet in de zaal, maar op het tooneel zelf de voorstelling bijwoonden.
Zij zaten op driepikkels, d.i. op kleine schabellen met drie pooten, aan weerszijden
van het tooneel, zoodat in het midden slechts eene beperkte ruimte openbleef. De
bevoorrechte toeschouwers begaven zich naar hunne plaats langs den ingang der
tooneelspelers, en zij, die geenen driepikkel hadden kunnen bemachtigen, zaten of
lagen eenvoudig op den vloer, die gewoonlijk met bladeren of takken groen, bij
groote gelegenheden met matten, belegd was. Tusschen de poozen werd door de
voornamen op het tooneel gegeten, gedronken, gepraat, kaart gespeeld, gerookt, en
velen waren van pages vergezeld, om hunne pijpen te stoppen en aan te vuren. Daar
de toeschouwers in den bak, op de galerijen en in de loges niet nalieten dit voorbeeld
- soms ook terwijl de vertooning aan den gang was, - te volgen; daar tevens tal van
kooplieden allerlei eetwaren en dranken in de zaal rondventten, kan men oordeelen
welk rumoer dikwijls in den schouwburg heerschte, welke ontzaglijke rookwolken
naar de opening der zaal opwalmden, en hoe hinderlijk dat alles voor de acteurs
moest wezen.
Het was nog niets, wanneer het vreedzaam toeging,
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maar dat was niet altoos het geval. Van ouds her bestond tusschen de jonkers, die
op het tooneel lagen of zaten, en het gepeupel in den bak bittere vijandschap, die
zich soms in twist en krakeel lucht gaf. Van vloeken en verwenschingen,
scheldwoorden en verwijten kwam het tusschen beide partijen niet zelden tot
handdadigheden. Oranjeschillen, nootschelpen, appels, ja steenen en keien werden
naar de eersten geslingerd, die, van hunnen kant, niet in gebreke bleven zich met
soortgelijke werptuigen en, als de storm hoog liep, met driepikkels te verweren. De
lezer, die zoude meenen, dat wij overdrijven, gelieve de Engelsche schrijvers van
het einde der 16e en den aanvang der 17e eeuw te raadplegen. Hij zal weldra zich
kunnen overtuigen, hoe wij veeleer beneden de werkelijkheid blijven.
En toch was het in zulke voorwaarden, dat de onnavolgbare meesterstukken van
den grootsten der moderne dramaturgen werden vertoond, en dat, dank aan deze en
de gewrochten zijner bijna even groote tijdgenooten: Marlowe, Middleton, Rowley,
Chapman, Dekker, Marston, Heywood, Shirley, Peel, enz., de tooneelkunst in
Engeland eene hoogte bereikte, welke die van geen ander land sedert de oudheid
bereikt heeft.
Zien wij thans, hoe het, meer dan eene halve eeuw later, in de tweede helft der 17e
eeuw, te Parijs, de hoofdstad van het Frankrijk van Lodewijk XIV, den roi-soleil,
gesteld was.
Het Hotel du Petit-Bourbon, zoo heette het lokaal, waar het gezelschap van
Monsieur, den broeder des konings, zijne vertooningen gaf. Dit gezelschap, aan
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welks hoofd niemand anders, dan de groote Molière stond, was het beste van
Frankrijk, en het Hotel, van een zeer zedig voorkomen, bezat eene tooneelzaal, de
grootste en schoonste, heette het, waarin ooit Fransche komedie gespeeld werd. Zij
was achttien vademen lang en acht breed. Aan het einde bevond zich het tooneel, in
een halven cirkel, zeven vademen diep, acht en half breed, en verhief zich nogmaals
eenige voeten boven den grond. De overige ruimte der zaal werd door de
toehoorderschap ingenomen, die in buitengewone omstandigheden, als bij 't opvoeren
van een nieuw werk, van 3 tot 400 personen telde. Alles was overdekt, en men speelde
des avonds, te beginnen van 5 ure. Het publiek behoorde bijna uitsluitelijk tot den
hoogeren en den deftigen burgerstand.
Evenals te Madrid en te Londen, moesten de toeschouwers van het parterre, dat
geheel het benedengedeelte besloeg, de voorstelling staande bijwonen. Rond het
parterre liep, op zekere hoogte, eene galerij, op eenvoudige pijlers rustende en bij
middel van planken in hokjes verdeeld, die men loges noemde. Boven die eerste liep
eene tweede galerij, weer in hokjes of loges van tweeden rang afgedeeld.
Het tooneel werd door eene gordijn van de zaal gescheiden, en de gordijn werd
weder op hare ijzeren roede rechts en links opengeschoven. Eene verkleurde en
gelapte decoratie, eenen zuilengang verbeeldende, die bij elken windtocht scheen te
waggelen, moest voor al de treurspelen dienen. Voor de blijspelen was er eene andere,
die, in geen beteren staat, eene kamer, eene markt of straat voorstelde. Eene manke
tafel, een versleten leuningstoel en een paar of wat dito kleinere stoelen vormden
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geheel het huisraad. Geen spoor van opgeverskastje - de opgever stond in de schermen,
- of orkest. De vier vedelaars, waaruit de gansche muziek bestond, hokten in eene
der loges van tweeden rang, tegenover het tooneel. Gewoonlijk speelden zij in al de
tusschenbedrijven hetzelfde menuet, als vóor het openschuiven der gordijn, dat door
de drie harde kloppen op het tooneel aangekondigd werd, welke nog in gebruik zijn.
Voor alle verlichting had men een dozijn povere armblakers, die aan de pijlers gehecht
en elk van drie roetkaarsen voorzien waren. Verder waren er twee kristallen luchtertjes
met eenige waskaarsen boven het voortooneel opgehangen. Bij den ingang der zaal
stond eene toonbank of buvette, waaraan limonade, beziesap, Spaansche wijn,
oranjeappels en confituren werden verkocht.
Hier ook waren jonge edellieden, modejonkers, en tusschen dezen petits-abbés,
van weerszijden op het tooneel gezeten. In plaats van de driepikkels der Engelschen,
hadden zij biezen stoelen, want men was met de beschaving vooruitgegaan. Daar het
Hotel du Petit-Bourbon geen volkstheater was, werd er niet gerookt en gedroegen
de bevoorrechte bezoekers en de overige toeschouwers zich vrij betamelijk. Die op
het tooneel vergenoegden zich met achteloos op hunne stoelen te zitten schommelen
en tamelijk luidruchtig te kouten, onder het schikken van hunnen nieuwmodischen
tooi, het optrekken hunner lobben en het kammen hunner reusachtige pruiken.
Nademaal de ruimte, te midden van het tooneel opengelaten, niet zeer groot was,
gebeurde het vaak, dat een der vertooners dezen of genen petit-maître, die op zijnen
stoel zat te wiegelen, vrij onzacht aanstiet of hem op den teen trapte,
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wat onvermijdelijk tot standjes aanleiding gaf, waarbij de ongelukkige tooneelspeler
dapper werd uitgescholden en met eene stortbui maroufles, pleutres, faquins
overladen. Andere malen, wanneer een edelman te laat was gekomen en geen biezen
stoel meer onbezet vond, aarzelde hij niet zich van den leunstoel, voor den koning
of keizer van het treurspel, den grootvader of de grootmoeder van het blijspel bestemd,
meester te maken, zoodat de acteur of actrice hunne rol staande moesten opzeggen.
Te midden van het roerendste of spannendste tooneel, kwam soms een adellijke
muskettier of dragonder binnenstormen, die vloekend en tierend eenen stoel eischte,
als er geene meer waren. Alsdan bleef den tooneelspelers niets overig, dan te wachten,
tot het onweder bedaard was, en daarna hunne rol voort te spelen, alsof niets de
vertooning had onderbroken.
Tusschen de bedrijven verdrong zich het publiek naar de toonbank (buvette) en
haastten zich de tooneelbedienden de kaarsen te snuiten, wat een vrij moeilijk en
lang werk was. Nu en dan opende een der petits-maîtres of petits-abbés de
toegeschoven gordijn met eene spleet, en stak het hoofd in de zaal, om tamelijk luid
met de heeren en dames van zijne kennis, die in de loges zaten, een praatje te voeren,
tot de drie kloppen weer op het tooneel vielen, om het volgende bedrijf of het nastukje
aan te kondigen.
En ziedaar hoezeer het stoffelijke gedeelte bij de opvoering van Corneille's, Racine's
en Molière's werken, zelfs te Parijs, nog te wenschen liet, in de tweede helft der 17e
eeuw, d.i. tijdens het leven dier drie beroemdste van al de Fransche tooneeldichters.
Wat niet wegneemt, dat alstoen de tooneelkunst in Frankrijk bloeide als zij sedert
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niet meer gebloeid heeft, en werken voortbracht, die als de schoonste der Fransche
literatuur zullen geprezen worden, zoolang de Fransche taal wordt gesproken en
geschreven.
Hoe het mogelijk was, dat, in die tijden van den hoogsten bloei der kunst te Madrid,
te Londen en te Parijs, de toeschouwers zich met zoo primitieve tooneelinrichting
konden vergenoegen? Waarom die van lateren tijd allengs meereischend moesten
worden, tot wij eindelijk op onze dagen nog nauwelijks met de pracht en wonderen
tevreden zijn, welke men met toenemenden luister in onze oogen doet schitteren?
Het laat zich begrijpen.
Eerst wanneer de kunst van den dichter en den tooneelspeler niet meer toereikend
is, om de verbeelding van den toeschouwer dermate te treffen, dat woord en daad
alleen vermogen hem, met de handeling, alwat haar aankleeft levendig voor den
geest te tooveren, eerst dan voelt men zich genoopt ter verduidelijking en opsmukking
naar nog andere, naar uitwendige middelen te grijpen. Men neemt de toevlucht tot
fraaie schermen en decoratiën, tot tooneel-toestellen en -versieringen van allen aard,
desnoods tot kunst- en vliegwerk en wat al meer. Dewijl nochtans de noodzakelijkheid
zulker aanvullingen grooter wordt, naarmate de gewrochten der dichters aan
kunstwaarde en poëtisch gehalte meer verliezen, poogt men eindelijk, als in onzen
tijd, het ontbrekende door nog krachtiger middelen, als daar zijn: kunstiger en
kunstiger decoratiën, rijker en rijker optochten, schitterender en schitterender
verlichting, steeds wulpscher dansen en uitstallingen van halfnaakte vrouwen, enz.
te vergoeden.
Dat met dat al het doel, bewimpeling van de onvolko-
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menheid, de armoede der tooneelgewrochten, niet bereikt wordt, spreekt van zelf,
want de betere bijzaak kan het gebrekkige der hoofdzaak niet verbloemen. Terecht
stipt graaf von Schack(1) aan, dat schier altoos het verval van het drama met de
toenemende theaterpracht gelijken tred houdt. ‘Het was’ zegt hij, ‘een voordeel voor
de Spaansche tooneeldichters der 17e eeuw een publiek vóor zich te hebben, dat op
het stoffelijk gedeelte der opvoering zoo luttel aanspraak maakte, dat bereid was
zijne zinnen aan de verbeeldingskracht te onderwerpen en den tooverstaf der poëzie
van oord tot oord te volgen, waar hij het wilde voeren. Daar aan het onbereikbare,
welk men vruchteloos met onze tooneeltoestellen bereiken wil(2), aan het streven de
voorstelling in den schijn der wezenlijkheid te kleeden, van den beginne af verzaakt
was; daar de toehoorder teenemaal van den eisch had afgezien al het geschrevene
lichamelijk vóor zich te zien, daar hij zich gewillig boven de getuigenis zijner oogen
plaatste of eene onvolkomen uiterlijke verschijning door zijne fantasie volledigde,
kon de dichter in de stoutste vindingen zwelgen, zonder er zich om te bekreunen, of
ze al dan niet tooneelmatig konden vortoond worden. Daarbij mag men het Spaansche
tooneel gelukkig achten, dat het dit weg-

(1) Geschichte der dramatischen Kunst und Literatur in Spanien, deel II, blz. 125.
(2) Wat men in onze schouwburgen aanwende, de werkelijkheid op het tooneel is eene
hersenschim. De echte boomen, die men er op plant, het echte eten en drinken, dat men de
tooneelisten voorzet, en al andere pogingen van dien aard dienen slechts, om daarvan nogmaals
het bewijs te leveren, daar het onveranderlijke wezen der tooneelkunst niet de natuur zelve,
maar de nabootsing der natuur is.
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ruimen van stoelen en zetels, het ledigblijven van het tooneel en al die onderbrekingen
niet kende, welke bij onze tegenwoordige voorstellingen elk oogenblik den gang der
handeling storen!’
Nagenoeg hetzelfde zoude men van de tooneeldichters en het publiek in Engeland
ten tijde van Shakespeare en in Frankrijk ten tijde van Corneille, Racine en Molière
kunnen zeggen. Hoe goed Lope de Vega het voordeel voor zulk publiek te schrijven
begreep, blijkt hieruit, dat hij, ondanks de eenvoudigheid van het Spaansche
tooneelwezen te zijnen tijde, reeds kloeg over de onbehoorlijke uitbreiding en
ontwikkeling der theatertoestellen. Wat zoude hij gezegd hebben, hadde hij eene
vertooning in onze tegenwoordige groote, zelfs kleine schouwburgen bijgewoond?
Edoch het publiek der 19e eeuw is lang niet meer dat der 17e eeuw, zal men zeggen,
en wij zullen er bijvoegen: zoomin als onze huidige tooneeldichters aan die van
Lope's, Shakespeare's of Molière's tijd gelijken. Het moet derhalve geholpen en de
tooneelwerken onzer dagen met de onontbeerlijke aanvullingen volledigd worden.
Ook denken wij er niet aan onze tooneelen te willen terugvoeren naar den toestand
van weleer, achten wij integendeel doelmatige schermen en versieringen, toestellen
en verlichting, zoowel als kostumen, dingen van eerste noodzakelijkheid, zelfs waar
men de meesterstukken der 17e eeuw opvoert. Het eenige wat wij verlangen is, dat
men onder die betrekking niet te verre ga, noch de hoofdzaak, het gedicht, aan de
bijzaak, het stoffelijke, opoffere. Wat wij vooral verlangen, is, dat de tooneeldichter
zich niet tot den onderdanigen dienaar van den decoratieschilder, den kostuumleveraar,
den machinist, den lichtverzorger, den balletmeester, kortom
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van al die werklieden vernedere, welke met het stoffelijke gelast zijn, gelijk het,
eilaas! op onze dagen maar al te dikwijls geschiedt. Vóor jaren reeds betreurde een
der meesters van het negentiendeeuwsch Fransch tooneel, Emile Augier, het gewicht,
bij de opvoering aan bijzaken gehecht. ‘Ik heb’ schreef hij, ‘bij eene vertooning in
het Théâtre de la République (Théâtre français), proh pudor! het publiek zien in de
handen klappen voor een sneeuw- of maaneffect. De lichtstraal doorbrak eensklaps
eene wolk en viel op een paar gelieven, op het oogenblik dat hun gekeuvel eene
vermeerdering van poëzie eischte. Is dan de kunst tot zulk punt van inkrimping of
van karakterloosheid vervallen, dat zij zulke stelten of krukken behoeft? Ziedaar
nochtans waar de jacht op lokale kleur ons gebracht heeft. Zoodra men den zuilengang
van het classieke treurspel belachelijk is gaan vinden, heeft men de bijzaak boven
de hoofdzaak gesteld en het grondbeginsel aangenomen, waarvan het toejuichen
eener decoratie het laatste gevolg is. Het is waar, dat vele tooneelwerken - van onzen
tijd - zonder zulke stoffelijke hulpmiddelen niet zouden kunnen leven, doch ik vraag
mij af, of het een kwaad zoude zijn, indien zij niet in leven bleven.’
SLEECKX.
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Folklore.
De draak en de koningsdochter.
Er was eens een man en die man had vier zonen; dat was bijna ook al wat hij had.
‘Hoort eens jongens,’ zegde hij hun zekeren dag, ‘rijk ben ik niet, dat weet gij; wat
ik bezit is nauwelijks toereikend, om met veel werken door de wereld te komen.
Moest dus na mijnen dood mijn kleine vermogen in vieren verdeeld worden, het zou
ieder van u zeer weinig baten. Liever geef ik u eenen goeden raad. Gaat u in de stad
vestigen, leert er een ambacht, en na verloop van zeven jaren zult gij hier terugkomen.
Mijn erfdeel zal ik dengene schenken, die het meest ervaren in zijn vak zijn zal.’
Hierop zegende hij zijne vier zonen en dezen vertrokken in vier verschillende
richtingen.
Toen de zeven jaren vervlogen waren, juist op den vastgestelden dag, kwamen de
vier gebroeders weder.
‘Ha!’ sprak de vader, ‘daar zijt gij. Het reizen en het werken hebben u goed gedaan,
jongens, want mager zijt gij er niet van geworden. Laat nu eens hooren welke
ambachten gij geleerd hebt. Gij daar, Niklaas, wat kunt gij zooal verrichten?’
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‘Vader,’ was 't antwoord van Niklaas, ‘ik ben opticus of gezichtkundige; zeven volle
jaren heb ik gewerkt bij meester Schrander, den meest vermaarden brilglasmaker
der wereld. Behendig in mijn vak ben ik, en wanneer ik afscheid van mijnen meester
nam, gaf hij mij dit glaasje, bij middel waarvan ik al zien kan, wat ik maar wenschen
mag.’
‘Dat is wel,’ antwoordde de vader. ‘Nu de tweede. Lukas, welk ambacht hebt gij
aangeleerd?’
‘Vader,’ fluisterde Lukas en hij bloosde, ‘ik ben een dief, en zoo behendig, dat ik
al steel wat ik wil, zonder dat iemand het gewaar wordt. Mijn meester, een Italiaan,
ziende, hoe knap ik ben, heeft mij gezegd, dat geen dief mij overtreft.’
‘Hm! hm!’ zei de vader, en hij zette een gezicht, als hadde hij azijn gedronken,
‘dat is een niet al te deftig ambacht voor een eerlijk man. Laat ons nu zien wat
Huibrecht zooal kan.’
‘Ik ben jager,’ ving Huibrecht aan. ‘Den raad van mijnen meester heb ik in alles
zoo goed gevolgd, dat hij mij bij het scheiden, tot belooning, een geweerken gegeven
heeft. Wanneer ik dit wapen in de hand heb, is niets of niemand voor mij in
veiligheid.’
- ‘Huibrecht, dat is wat erg, jongen. Zou onze Lieven geenen min ruwen stiel
uitoefenen?’ wierp de vader op.
- ‘Ja toch,’ riep Lieven, ‘ik ben kleermaker. In de stad werkte ik voor de rijkste
lieden, zelfs voor den koning. Bij mijn vertrek ontving ik van mijnen baas een naaldje,
waarmede ik al kan aaneennaaien, wat gescheurd of gebroken is.’
‘Ik wil u allen op de proef stellen,’ zegde de vader.
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‘Neem uw glaasje, Niklaas, en kijk eens. Wat ziet gij in dezen boom hier?’
Niklaas nam zijn glaasje. ‘Ik zie,’ sprak hij, ‘boven in de kruin, op eenen der dikste
takken, een nestje; in dit nestje zit een vinkje, dat vier eitjes broeit.’
‘Zoo! zoo! Nu is het uwe beurt, Lukas. Gij gaat die eitjes rooven, zonder dat het
vogeltje het gevoele, Niklaas zal al uwe bewegingen gadeslaan.’
Lukas klom op den boom, roofde de eitjes en bracht ze zijnen vader.
‘Heeft het vinkje zich verroerd, Niklaas?’ vroeg deze.
‘Neen,’ was het antwoord, ‘het broeit nog immer voort.’
De vader nam de eitjes, schikte ze op de tafel en zich tot Huibrecht wendende:
‘Gij gaat u vijftig passen van hier verwijderen, van daar op deze eitjes mikken en
trachten ze te treffen.’
Huibrecht zette het op een loopen. Op den gevraagden afstand gekomen nam hij
zijn geweertje, vier schoten knalden in vier seconden tijds en de vier eitjes waren
vermorzeld.
‘Aan u Lieven. Herstel die eitjes in hunnen vorigen toestand,’ riep de vader.
Lieven naaide, en toen hij gedaan had zou men gezworen hebben, dat de eitjes pas
waren gelegd.
‘Draag ze terug in het nest’ juichte de vader. En Lukas klouterde op den boom en
legde zachtjes de eitjes onder het vinkje in het nestje.
Het vinkje bleef broeien en toen de vogeltjes uit de eitjes kwamen, hadden zij een
zwart kraagje om den hals.
De vader drukte zijne voldoening uit; doch, daar allen
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even behendig in hun vak waren, wist hij niet aan wien hij zijn erfdeel laten moest.
*

**

De koning van het land, waar deze vader en zijne zonen woonden, had eene
wonderschoone dochter. Al de prinsen der gansche wereld snelden naar des konings
hof, om die kostbare parel, dien dierbaren schat, dat meisje zoo deugdzaam als schoon,
te bewonderen, en allen smeekten om hare hand. Daar de koning zijn kind teeder
beminde, wilde hij haar niet dwingen met iemand in huwelijk te treden, die haar
wellicht niet bevallen mocht. Al de prinsen bleven wedijveren, om deze rijk begaafde
prinses te behagen, want het hartje der maagd had nog voor niemand geklopt en
scheen het nog zoo gauw niet te zullen doen.
Zekeren dag was de hoofdstad van het koninkrijk in rep en roer: de prinses was
geschaakt. De koning bitter bedroefd en tevens woedend rukte zijne haren uit en
zond overal krijgslieden rond, om zijn eenig kind, zijne teergeliefde dochter op te
zoeken. Zelfs in de naburige staten werden de opzoekingen met de grootste vlijt
gedaan; doch alles te vergeefs. De prinses was spoorloos verdwenen.
Alsdan deed de koning door herauten verkonden, dat hij, die hem zijne dochter
terug brengen zou, haar ten huwelijk zou krijgen, hetzij dat edel of burgerbloed hem
door de aderen vloeide.
Dit alles bleef onbeantwoord.
Onze vier helden leefden nog immer met hunnen vader van hunnen dagelijkschen
arbeid, toen zekeren namiddag een wapenbode in hun dorp verscheen, die de schaking
der prinses en de belofte van den vorst deed kennen.
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Niet zoohaast hadden de vier broeders dit gehoord, of zij raadpleegden elkander om
te weten wat hun te doen stond. Niklaas nam zijn glaasje, keek er door en riep: ‘Ik
zie des konings dochter; zij treurt en weent in een verafgelegen eiland. Komt, wij
gaan haren vorstelijken vader verwittigen en zullen de beklagenswaardige schoone
verlossen.’
En de vier jongelingen zegden hunnen vader vaarwel en spoedden zich naar het
hof. De bedroefde vorst wilde hen niet gelooven, doch zij gaven zooveel blijken van
hunne behendigheid, dat hij er eindelijk in toestemde een schip te hunner beschikking
te stellen.
Vol hoop staken de broeders in zee. Na vele lange dagen varens, na tegen de
hevigste stormen geworsteld te hebben, bereikten zij het eiland, waar de prinses
gevangen was; doch nauwelijks hadden zij den voet op den wal, of zij deinsden
verschrikt achteruit en bestegen opnieuw hun vaartuig.
Een overgroote draak met zeven koppen lag daar vóor de ijzeren poort van den
tuin waarin de broeders de schoone prinses ontwaarden, die hare armen tot hen
uitstrekte, alsof zij hunne hulp inriep.
Niklaas zag door zijn glaasje. ‘De draak slaapt,’ fluisterde hij, ‘neem uw geweer,
Huibrecht, en dood hem.’
Dat ware gevaarlijk, antwoordde Huibrecht. In eens kan ik dien draak niet dooden;
zijne zeven koppen moet ik doorboren, en vooraleer ik dat zou hebben gedaan, zou
de draak de koningsdochter hebben verslonden.
‘Dat is mijne zaak,’ sprak Lukas, ‘laat mij maar begaan. Daar de draak slaapt, wil
ik de prinses aan zijne macht ontvoeren.’
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En sluw als eene kat verdween hij; ter sluik trad hij in den tuin, nam de prinses in
zijne armen en even gemakkelijk, als droege hij eene veder, klouterde hij over den
tuinmuur en bracht de van aandoening in bezwijming gevallen maagd bij zijne
broeders op het schip.
Een donderende hurrahkreet begroette Lukas. Op dien kreet schoot de draak
wakker, en niet zoohaast had hij het schip ontwaard, of hij uitte een heesch en tevens
oorverdoovend gekrijsch. Zijne zeven muilen braakten vuur en door zijne veertien
neusgaten joeg hij eenen stinkenden rook, die in den ganschen omtrek de lucht
verpestte. Met zijnen staart zweepte hij in het ruim en ontwortelde boomen. Snel als
een pijl schoot hij vooruit.
Kalm en onversaagd stond Huibrecht op het dek en vuurde op den draak, Reeds
vijf koppen had hij doorboord en toch kwam het monster nog toegesneld. Een kogel
trof het zesde hoofd. De draak, die zich in de zee geworpen had, en nog vlugger
zwom dan hij liep, was nu het schip nabij. Eensklaps richtte hij zich uit het water op,
strekte zijne forsche klauwen uit en... Daar trof hem een zevende kogel. Het
wangedrocht stortte neder op het dek, en zoo zwaar was die val, dat hij het schip
verbrijzelde.
‘Moed broeders, 't is niets,’ riep Lieven, ‘hier heb ik mijn naaldje.’
En daar begon de kleermaker te naaien, en in min dan twee minuten tijds was het
vaartuig gansch hersteld.
Toen de vier dapperen met de verloste prinses terugkwamen, werden zij met de
grootste plechtigheden ontvangen. De koning gaf feesten, waaraan geheel het rijk
deel nemen moest.
Doch nu was de vorst al evenzeer verlegen, als hun
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vader was geweest. Wien van die vier moest hij zijne dochter schenken? Op dit
vraagstuk was geene oplossing te vinden.
Dan, de koning overlaadde onze helden met rijkdommen en deed hen en hunnen
vader aan het hof komen wonen, waar zij, nu nog misschien, gelukkig leven.
G. STIENNON.
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Oomken.
Schetsje.
Iedereen noemde hem oomken, en beteekende dit woord kindervriend, dan was hij
waarlijk een opperbest, gemoedelijk oomken.
Onder al de dorpelingen, welke beurtelings den laatsten weg zijn opgegaan, en
vaak, - gedurende weemoedige uren, - vóor mijnen geest verschijnen, staat hij vooraan.
Hij verrijst er echter vroolijk en levenslustig, zooals hij altijd was, met de kleine
oogjes tintelend van pret en schalkschheid.
Daar is hij weer!
De zomeravondzon zinkt weg; de bedeklok galmt, en wijd en zijd verstommen
alle geluiden bij 't werk; de wind verheft zich, en in de populieren zwelt en daalt een
zacht ruischende zang. Moe en afgemat trekken de arbeiders in de wassende
schemering voorbij; uit elk huisje, onder het geboomte bij de beek, rijst een
kronkelend rookwolkje naar hooger.
Ja, daar verschijnt oomken met lustigen, nog jeugdigen tred; oomken zingt, dat
het schalt, al is hij reeds ver in de zestig; hij laat den linkerarm zwaaien en houdt op
den
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rechterschouder de hark. Liefst stel ik mij hem voor zooals nu: met het hemd open,
dat de kloeke borst bloot laat; met de katoenen trosslaapmuts op het bolronde, grijze
hoofd.
‘Dag, oomken!’
‘Ha, mijn allerliefste suikerkind! En daar staat ge zoo naar oomken te wachten,
om hem goênavond te wenschen! Dat is braaf! Daar zal Sinterklaas iets van hooren!
En ge hebt zeker niet vergeten, dat oomken u eene vogelkooi beloofd heeft, niet
waar? En wat zal er in zitten? Eene vink, he? Eene vink met langen staart en roode
pluimen! En zouden wij er ook geenen kanarievogel bijsteken? Ja, niet waar? 'Nen
kanarievogel, die zingt als de koster in de kerk. Dat zal iets zijn, he?... Maar alles op
een eeuwig stilzwijgen, op een eeuwig stilzwijgen... Geef oomken nu een handje en
ga naar moeder!... Slaap wel, mijn vriendje, God zegene en God beware u!’
Was er wel een knaap op gansch het dorp, wien oomken niet het een of ander
beloofd had? Voorzeker niet. En werd een jongen, waar ook, door oomken ontmoet,
dan pinkte deze vol verstandhouding en lei geheimzinnig den vinger op den mond.
Alles moest op een eeuwig stilzwijgen gaan...
Oude vriend, hadt gij waarlijk het inzicht ons iets te schenken; heeft een knaap
ooit iets ontvangen?... Ik weet niet, of het vooral om uwe gulden beloften was, maar
niemand werd door ons, kleinen, meer bemind dan gij. Ja, nu ik nadenk, zonder uwe
beloften waart gij ook wel ons oomken geweest: uit uw gelaat straalde ons eene
innige genegenheid tegen; we wisten, dat gij steeds onze aanwezigheid zocht; werden
wij ergens om onze luidruchtige spelen verdreven, bij u waren we steeds welkom...
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Nooit was het huwelijk van oomken met kinderen gezegend geworden. En toch,
oomken, als ge met uw oud, goedig vrouwtje, - dat niet meer gaan kon, - na de dagtaak
buiten op de bank vóor het venster zat, hoe dikwijls is het niet gebeurd, dat gij den
eenen of anderen onzer vóor u naamt, uwe hand op zijn hoofd legdet en aan 't vrouwtje
vroegt:
‘He, wijfje, leefde onze Cornelius nog, die ware nu juist zoo groot, als mijn
suikerkind hier, niet waar? Juist zulke oogen zou hij hebben, juist zulken kroezelkop
en ook zoo braaf en pleizierig zou hij zijn!’
Hoe dikwijls ben ik zoo de kleine Cornelius van oomken niet geweest, en als deze
mij dan nadenkend aanstaarde, zag ik heel goed, dat onze bejaarde vriend aan geen
liegen dacht.
Oomken woonde langs den weg naar de weiden; het was een eenzame weg, die
wat verder in 't groen verloren liep en nooit door vreemdelingen werd ingeslagen.
Onze vriend woonde er alléen met zijne stokoude Anne-Marie in een herbergje 't
Landuit. Heel veel nering was er niet: 't dorpje was klein, en eens hoorde ik den
barbier zeggen:
‘Neen, op mijne ziel, de genever in Landuit is de man niet.’
Ik begreep niet al te wel die uitdrukking, maar was vast overtuigd, dat ons braaf
oomken toch zeker geene schuld aan de zaak kon hebben, maar voorzeker er het
slachtoffer van was.
In de oogen van welken knaap ook hadde oomken iets kunnen misdoen? En sedert
heb ik nochtans geleerd, dat onze vriend zich aan een leelijk misdrijf schuldig maakte,
wat de man zelf niet eens zal vermoed hebben...
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Als oomken des zondaags geen volk in Landuit had, dan hing hij eenen der groote
jongens 'nen trommel om. - O, wat heb ik dikwijls gewenscht groot te wezen, om er
ook bovenarms te mogen op losslaan, als de lange, magere kerel van den timmerman.
- Oomken kon op de fluit spelen; hij plaatste den trommelaar achter zich, wij zett'en
ons in rij, onze goede vriend gaf een teeken, en voorwaarts ging het met trommel en
fluit! Wat pret, wat gejubel! Wat zegevierende intrede deden wij op het dorp! Vóor
de herbergen, waar de lieden buiten kwamen, gebood oomken halt en stilte; hij
speelde een trippelend deuntje op de fluit, sloeg eenige flikkers, kondigde aan, dat
er vóor 't vallen van den avond in Landuit zou hanekapping plaats hebben, en weer
trok men verder...
Ja, oomken, die hanekapping was een leelijk spel, en daarom wil ik ze hier niet
beschrijven; ik wil enkel zeggen, dat het wreed tijdverdrijf veel volk naar Landuit
bracht en er machtig veel gedronken werd, al was uw genever ook de man niet...
Ginds, in eene mand zonder bodem, hing de arme haan met den kop naar den grond...
Ik zie nog de geblinddoekte mededingers beurtelings den ouden sabel ter hand
nemen... Maar, genoeg...
Nu, oomken, hoe rondborstig en goed gij ook waart, wie weet of gij ooit uw hart
ondervraagd hebt over het lijden van den haan...
Ja, oude vriend, ge hadt mij eene vogelkooi beloofd, en al hebt gij ze mij nooit
gegeven, hoe dikwijls is ze in mijne gulden kinderdroomen niet verschenen!...
Eens durfde ik oomken rechtstreeks ondervragen naar het zoo lang beloofde
geschenk.
‘Laat zien, laat zien,’ mompelde oomken. ‘Hm, hm,
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ik heb nog het een en ander te maken, en, - er niet van spreken, hoort ge, - dan begin
ik aan de vogelkooi van mijn suikerkind... Maar wat zoudt ge zeggen van nog 'nen
klepmolen er bij? Van 'nen klepmolen, die kleppert en draait; en 'nen schermer er
boven op, die schermt als een razende duivel en naar alle zijden kan kijken, he?...
Met eene blauwe jas, he?... En met eene roode broek, he?... En sneeuwwitte tanden...
En wat voor haar zouden wij hem maken?
‘Ros!’
‘Wel, wel! Ros haar moet hij hebben, als Judas Iscarioot, en een rossen baard! Ha,
ha, ha! En wat voor oogen zouden we hem geven?’
‘Groene!’
‘Bravo!... Groene!... Wel, wel, ik was het juist van zin! En als hij gemaakt is, dan
zal ik u roepen voor de knoopen aan zijne jas; 'k heb er zoo van alle soorten: koperen,
zilveren, gouden en diamanten, van den tijd dat ik soldaat was... En weet ge, waar
we dien duivelschen schermer, - met zijn razenden molen op zijn hoogen staak, zullen zetten?... Vlak vóor uwe deur!... En s morgens, als ge nog in uw bed ligt, dan
zult gij hem hooren: rikkerikketikketikketak... Zoohaast de vogelkooi gemaakt is,
begin ik er aan; maar op een eeuwig stilzwijgen, hoort ge?... Moesten de anderen het
weten, ze kwamen van wijd en zijd met honderden en duizenden in eens af... Toen
ik nog bij 't leger was, lag ik eens in garnizoen bij 'nen boer met zeven jongens; de
boer heeft moeten mijn halm verbranden; zooveel klepmolens, jagers, schermers,
hanen, windwijzers en al andere dingen had ik gemaakt, dat de paardenknecht met
kar noch wagen meer over de hoeve kon rijden...’
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Zoo vertelde oomken maar voort.
De dagen werden korter en er woei een koude noorderwind; er viel iets voor, dat in
onze kinderwereld nogal opschudding verwekte.
Achter de woning van oomken, in de weiden, lag een breede en op sommige
plaatsen zeer diepe poel. In den zomer vonden de knapen daar eene geliefde
speelplaats. De timmerman had onlangs eenen balk in den put gelegd; op eenen
zaterdag na den noen, - het was dan geene school, - vermaakten Jantje en Ivo, twee
kleine gezellen, zich met den balk van den eenen oever naar den anderen te doen
drijven. Dat leverde heel veel genoegen op, maar ook de schoonste dingen vervelen
op den duur, en er moest iets nieuws gezocht worden. Jantje vond, dat het heel prettig
zou geweest zijn schrijlings op den balk te zitten en zoo heen en weer te varen; maar
Ivo maakte de ernstige opmerking, dat men zich niet roekeloos mocht in gevaar
stellen; er werd daarom besloten de proef eerst met Mielken van den klokluider te
wagen. Mielken was een dik, slaperig ventje van een achttal jaren, die droomend in
't gras zat; hij had een opgeblazen gezicht en een zeer kort wipneusje, dat de maat
scheen aan te wijzen, hoe ver Mielken in de wereld kon vooruit kijken. Het werd ons
vriendje half en half aan het verstand gebracht, wat men van hem verwachtte. Onze
dikzak, met de broek opgestroopt, werd midden op den balk geplaatst, en zat er nu
te kijken als een puit op een rijshout. Een forsige stoot en de overtocht ving aan...
Te midden van den poel kwam Mielken min of meer tot het ware begrip van zijnen
toestand: hij wilde
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eens ras omkijken, doch daar kantelde de balk en gooide zijne vracht in 't water. Er
was geen Mielken meer te zien...
Onze twee ingangstekers, die geene hulp konden bieden, hadden toch besef genoeg,
dat ze om hulp moesten schreeuwen en zett'en een paar kelen open, die in veel andere
omstandigheden gewis iedereens bewondering zouden verwekt hebben. Werklieden,
die verder op het land waren, vroegen zich af, waarom die duivelsche jongens zoo
een helsch rumoer maakten; maar oomken, die achter zijn herbergje hout kloof,
begreep aanstonds, wat vreeselijke angst in de kreten der jongens lag. Hij sprong
door de haag van zijnen tuin, wierp zich gekleed in den put en redde dikke Miel, die
van 't water drinken nog wel eenmaal zoo dik als vroeger scheen, en die, toen hij
eindelijk de oogen opende, er ook wel nog eens zoo dom als vroeger uitzag.
Dit voorval had meer dan een gevolg: Mielken kreeg de koorts op het lijf en behield
een vreeselijken afschuw van 't water; Jantje en Ivo ontvingen thuis elk eene wel
verzorgde ranseling, waarop niets af te wijzen viel; oomken, die zich heel bezweet
in 't water geworpen had, bleef er van hoesten, en de menschen beweerden, dat hij
aan 't sukkelen geraakte... In den winter hoorde ik meer dan eens zeggen, dat onze
oude vriend met de spade op den rug liep, eene uitdrukking, waarvan ik den zin niet
begreep, maar die mij iets vreeselijks voorspelde...
De volgende lente, op eenen avond, ik herinner het mij nog zoo goed, - we vingen
meikevers bij de tuinhaag van den barbier, - klonk haastig de klok voor eene
berechting... De geburen verlieten hunne woning, snelden ter kerke... We vernamen,
dat het met oomken slecht ging...
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Hoe keken de jongens elkander aan met beangstigde gezichten. Dien avond klom
meer dan eene vurige bede uit het diepste eener kinderziel tot den Schepper van alles
op voor het behoud van oomken...
Des anderen daags vernamen wij, dat onze oude vriend beter was en vroolijkheid
zonk terug in ons hart... Des middags na de school stonden vóor de nederige herberg
wel vijftig knapen, die toch zoo gaarne oomken zouden gezien hebben, maar de
kwezel Barbara, die den kranke oppaste, joeg allen onbarmhartig terug.
Ja, oomken was berecht geworden, en toen de priester de vraag stelde, of de zieke
den dood gewillig uit de handen van God ontving, kwam de glimlach van voorheen
weer op het gelaat van den kindervriend, die schalks vroeg:
‘Kan ik anders, mijnheer de pastoor?’
Maar de pastoor vond zoo iets ongepast en vermaande ernstig oomken, die hernam:
‘Wel, het moest er toch eens van komen: iets vroeger of iets later... Ik heb nooit
geklaagd en zal het nog niet doen...’
Men bracht zijne Anne-Marie binnen, en hij vervolgde:
‘Wijfken, 't is jammer, he, dat we niet samen kunnen gaan rijstpap eten?’
Om vier ure, toen we de school uitstormden, stond de kwezel Barbara daar nu
zelve: oomken had gevraagd om nog eens zijne jongens te zien, eer hij voor eeuwig
optrok.
Hoe stil en ingetogen, diep ontroerd, begaven wij er ons henen en kwamen in de
kamer, waar kaarsen brandden in den klaarlichten dag. Bij ons binnentreden deed
oomken teeken, dat men hem een weinig zou rechtop zetten in zijn bed, en iets zaligs
zweefde over zijn gelaat; spreken wilde
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hij, doch kon niet meer... Barbara deed ons éen' voor éen' nader komen, sprak onzen
naam uit, en men las in oomkens oogen, dat hij allen herkende; ja, dat las men er in,
maar er daalde allengskens meer en meer iets zonderlings in zijnen blik, dat er vroeger
nooit inlag... De kleine Jan van den barbier, de kleine guit, die zeker niet wist wat
sterven is, en op zijne beurt vóor het bed stond, vroeg:
‘Oomken, wanneer krijg ik nu mijnen trommel... en mijn fluitje... en mijn gouden
spaarpot?’
Met alle krachtinspanning wilde oomken nog eens den vinger vóor den mond
brengen, doch die mond trok scheef, bleef zoo staan; dof werd het oog...
Men dreef ons nu haastig buiten; 't was het einde... De groote menschen zonken
op de knieën.
God zegene u, oomken; al heb ik nooit den door u beloofden molen in werkelijkheid
zien draaien, hoe dikwijls heeft hij in mijne droomen niet om- en omgesnord op zijn
hoogen staak, - met uw goedig, schalksch gezicht er onder. Uwe herinnering baart
mij niets dan genoegen; hoeveel belooft vaak het leven niet, dat, al verkrijgt men het
ook, slechts bitterheid of teleurstelling meebrengt.
REIMOND STIJNS.
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's Hoveniers Dochterken.
Daar leefde eens een koning, die menige stad
En een marmren paleis en een lusthof had.
De vrome koning was grijs en wijs
En hij droomde, in zijn lusthof, van 't Paradijs.
Doch van 's konings warande de schoonste sier
Was de dochter van 's konings hovenier.
Zoo minnelijk bloeide op haar zoet gelaat
De blos van een roosken dat opengaat.
En haar oog was zoo blauw als vergeet-mij-niet
En haar zieltje zoo rein als een watervliet.
Daar peinsde de koning: - ‘Waar vind ik hier
Een jonkvrouw als 't kind van mijn hovenier?
Mijn trouwe gade liet mij geen zoon
En, sterf ik, wie erft dan mijn scepter en kroon?
Wie erft dan mijn steden, mijn Eden zoo schoon
En mijn marmren paleis en mijn goudenen troon?
O had mij een knaapje maar vader gekust,
Ik daalde tevrêe in der zaligen rust!’
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De blonde jonkvrouw stond bij de bron,
In de goudenen stralen der avondzon.
En 't was of een regen van perelen vloot
Op de rozen en leliën, die zij begoot.
Als een blanke heilige stond zij daar,
In den stralenkrans van haar gouden haar.
O luister! wat ruischt er in 't groen struweel?
Daar wappert een mantel van rood fluweel.
En zacht, terwijl zij haar bloemen begiet,
Vloeit van haar lippen een klagend lied:
- ‘Eens heeft mij een vroolijke page bemind,
Maar het woord van een knaap is als 't blad in den wind.
Eens roerde me een meistreel met luit en lied,
Maar het woord van een jonkman is 't knakkende riet.
O de page, die loerde, als een jager, op buit
En de meistreel bespeelde mijn hart als een luit.
Den page gaf ik een roode roos;
Schoon was de knaap, maar zijn leifde broos.
De meistreel drukte zoo zoet mijn hand;
Ik schonk hem een lelie als liefdepand.
En de page, die minde maagd en vrouw;
Veel wist hij van minne, maar luttel van trouw.
En de meistreel, die rijmde op mijne oogen een zang
En hij kuste mijn lippen, maar toefde niet lang.
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En een kus is toch heilig en liefde is geen spel.
Voor den koning liet ik mijn leven wel!’
En toen haar lied nu ten einde was,
Daar hoorde zij stappen in 't struikgewas.
Daar stond de koning met vorstlijk gebaar,
Met zijn purperen mantel en sneeuwwit haar.
- ‘En gunt gij den koning uw leven wel!
Mijn lokken zijn wit, doch mijn liefde is geen spel.
U voegt, o jonkvrouw! een gouden kroon:
Die staat uw goudenen lokken schoon.
O neem mijn hand en bestijg mijn troon
En schenk mij tot dank een blonden zoon!’
HÉLÈNE SWARTH.
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Blesse!
April - in den morgen!
Alles voorspelt eenen prachtigen lentedag.
De nachtmist verdween en uit het oosten glanst de zon. Boven het snel schietende
koren klimt kronkelend de kleine leeuwerik, zingt in de blauwe hooge lucht, daalt
eindelijk pijlsnel naar beneden in het groen. De vlugge zwaluwen kwamen uit het
zuiden weder, en zoeken muggen en vliegjes, welke in het zonnelicht ronddartelen.
Is dat geen pepel, een der eerste uit het popje - echte gevangenis - ontsnapt, welke
daar voortfladdert?
Ja, het is waarlijk lente!
Langs de breede baan, welke van Nederbrakel naar Ronse leidt, gaat Sies
Goetghebuer.
Zou men niet zeggen, dat men het verdriet uit zijne oogen scheppen kan - uit zijne
groote oogen, welke strak vóor zich heen zien? Ook de talrijke rimpels, welke in alle
richtingen over zijn aangezicht loopen, bewijzen klaar, dat het geluk hem niet immer
toelachte. Dun en fijn zijn zijne lippen en dicht op elkander gesloten; de onderste
nochtans is rooder en dikker, en ze komt een weinig vooruit. Er over hangt, als een
dak, de gekromde, tamelijk stompe neus. Onderlip en neus geven aan den man het
voorkomen immer gram en slechtgezind te zijn, ofschoon hij de zachtste der
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inborsten bezit. Donkerbruin glanzen, van onder zijne klak, de kort gesneden haren
en bruiner de twee dichte bakkebaarden, welke hij als borsteltjes vóor ieder oor
draagt. Ofschoon Sies de zestig voorbij is, toch zou men te vergeefs naar een grijs
haarpijltje zoeken. En noch ouderdom noch verdriet konden zijnen gang verlammen,
zijnen rug krommen: vast, gemeten stapt hij voort, kaarsrecht blijft zijn lichaam.
Bij het eerste zicht schijnt Sies Goetghebuer een boer, zooals ze rond Oudenaarde
meest allen zijn - van de langste niet, met blauwen kiel en breede broek van grijs,
geribd fluweel, met lompe, sterke schoenen, welke de merken der groote nagels
duidelijk in het zand achterlaten, met den geruiten halsdoek rond den slappen
hemdsband, en op het hoofd de lakenen klak met breede sloove langs achter, welke,
des winters, ooren en nek voor den bijtenden wind bevrijden moet - en toch wil ik
er uwe aandacht op roepen, omdat die eenvoudige boer, een wever, in zijn leven
zooveel geslaafd heeft, toch zoo rampzalig is en nog rampzaliger worden zal.
Het is wel eens goed, dat gelukkigen van dichter bij de ongelukkigen leeren kennen!
Bij middel van een grof zeel leidt hij eene koe - zijne eenige koe, zijne Blesse,
met witte en zwarte vlekken op buik en flanken, met het glinsterend blank maal
tusschen de twee hoornen.
Hij leidt het dier met zachtheid, zonder ruw aan de koord te trekken, zonder den
taaien mispelaren stok te gebruiken, welke hij bij zich heeft - traag, zeer traag, als
vreesde hij de koe te vermoeien.
Want Sies bemint zijne Blesse - zij is de eenigste
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koe, welke hij ooit bezeten heeft, welke hij bezitten zal!
Vóor vijf jaar heeft hij ze gekocht van boer Vereecken: het was toen maar een
vaarsje, een allerliefst vaarsje.
Zijne vrouw, Lieze, leefde toen nog.
Welk genoegen smaakte de man, toen hij op eenen avond, vooraleer te bed te gaan,
aan Lieze zei:
‘Lieze?’
‘Wat, Sies?’
‘Ik ga een veerske koopen.’
Lieze, die juist het kleine lichtvaatje aan eenen nagel hing, keek hem met
verwondering aan.
‘Een veerske, Sies?’
‘Ja, Lieze, en ik zal u zeggen, dat het al gekocht is.’
‘Al gekocht?... En ge hebt geenen stal!’
‘'k Zal er wel eenen maken - naar den bovenkant van ons huis - tegen den gevel...
Alles heb ik goed overdacht: de stal zal er gauw genoeg zijn!’
‘En ge hebt geen geweed!’
‘Boer Vereecken verpacht mij de kleine wee achter ons huis... Hij vraagt maar
twintig frank per jaar.’
‘En ge hebt geen geld!.. Waarmee gaat ge dat veerske, en de pacht van uw huiske,
en die twintig frank betalen, man?... Ge weet, dat we van nu zoo moeilijk toe komen.’
En daar ze gansch ontkleed was, blies ze het licht uit, en kroop nevens Sies, die
reeds in het bed lag.
Maar Sies sprak:
‘Sedert dertig jaar, heb ik zóo, buiten uwe wete, kunnen een oordje sparen... Bij
den notaris heb ik geld, Lieze!’
‘Geld?’
‘Ja, twee honderd frank... Boer Vereecken heeft mij
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het veerske verkocht voor honderd vijftig frank. Kent ge dat lief beestje niet?’
‘Neen-ik, Sies...’
‘Welnu, ge zult het zien - een allerliefst veerske met zwarte en witte plekken op
zijn lijf - plekken zoo zwart als inkt en zoo wit als melk! - en twee oogen als dikke,
dikke perels! - en twee fijne hoornkes, die steken als stopnaalden! - en een witte plek,
zoo wit als sneeuw, op zijn voorhoofd: de schoonste blesse, die men zien kan!... We
zullen het Blesse heeten, Lieze... Ha! ge zult het zien en kontent zijn!’
En de vrouw zag het beestje - want acht dagen daarna stond een klein leemen
stalletje gereed en Blesse was er in - Blesse, die nu, onderworpen en bedaard, nevens
haren meester naar Ronse trekt.
*

**

Eenige jaren waren die arme zwoegers oprecht gelukkig. De moeder spon, de vader
weefde, het meisje - het eenige kind, dat hun, laat genoeg, na vijftienjarig huwelijk
geschonken werd - wies tot vrouw op, en Blesse, het vaarsje, werd eene schoone koe
- eene wel getinte, wel gebeende, wel gehoornde, wel gevormde koe.
Tot voedsel kreeg Blesse het malsche gras der kleine wei, of het groen, dat nevens
de baan of op de barmen groeide; want dikwijls, en vooral des Zondags, zag men
den zorgenden Sies, deftig en sprakeloos, met het zeel in de hand, nevens Blesse
staan, die onverpoosd de grashalmen en de bladlintjes afbeet.
Ook Blesse was dankbaar voor het goede onderhoud, dat
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ze genoot: ze gaf zoete, zoete roommelk en malsche boter. Een deel werd in het
kleine huishouden verbruikt, het overige ter markt gebracht en in klinkend geld
vervormd. Zóo kwamen de Goetghebuer's een weinigje vooruit.
Dikwijls in den dag, bijzonderlijk na het karige middagmaal genoten te hebben,
trok Sies naar het kleine stalletje en, liefderijk, met den glimlach rond den mond,
kon hij het dier bezien, terwijl hij smakkend uit zijn zwart gerookt branderken dikke
wolken omhoog blies. Hij bewonderde het zuivere vel, de zwarte en witte vlekken,
de sterke beenen met de zwartbruine gespleten hoeven, de gevleeschde heupen, de
fijne hoornen, den dikken uijer met de gerimpelde tepels, de gezwollen melkaderen!
En iedermaal, dat hij daar zóo oprecht gelukkig stond, keek, van tijd tot tijd, het
beest met zijne groote zachte oogen eens naar hem om, als wilde het hem zeggen:
‘Ge zijt goed voor mij; dank u, Sies!’
En toen ging Sies er naar toe, streelde met zijne ruwe hand rug en dij en onderbuik
en hals, of hij lei het dier eenen hoop versche netels of sappige melkdistels vóor, of
hij greep roskam en koeborstel en deed hare huid blinken van netheid, of met riek
en gaffel maakte hij haar leger effen en zuiver of, met droog stroo, mollig en zacht.
Ja, op zulke oogenblikken was Sies door en door gelukkig!... Kon hij niet weven
en een weinig geld verdienen?... En zijne Blesse, gaf ze geene melk en boter?... Boer
Vereecken, in wiens huisje hij woonde, wiens wei hij huurde, kon hij regelmatig
betalen en zelfs lei hij eenige spaarcenten weg. Mocht hij meer vragen en hopen?
***
Kon het blijven duren?
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Helaas!
Op eenen morgen kreeg zijne vrouw Lieze zoo iets in den buik. O het moest wat
schrikkelijks zijn! De dokter kwam en sprak van 'nen knoop in de darmen! Aanstonds
moest het moederken ‘verzekerd’ worden, want de dood kon alle oogenblikken
komen: de priester deelde heur het laatste oliesel en het viaticum mede! Haar buik
zwol zichtbaar; ze spuwde gal, slijm en vuiligheid; olijfkleur toog over haar gelaat
en langs alle zijden brak haar het koude zweet uit. Dat duurde, immer verergerend,
drij dagen. Op het einde van den derden dag was haar lichaam zóo gezwollen, dat
het dreigde te bersten; hare ademspieren konden niet meer werken: de lucht werd
haar afgesneden en met de lucht het leven.
Het was eene eerste, eene zware ramp voor Sies!
Hij was weduwenaar en - oud!
Toch bleven hem zijne Milia over, zijne Blesse!
Zijne Blesse - zijne goede, teergeliefde koe!
Zijne Milia - negentien jaar oud - niet te struis, een weinig bleekjes, voor sommigen
zóo wat teringachtig - doch een hupsch en aardig kind, met blauwe, half toegeloken,
lodderzoete oogen, met regelmatig gesneden aangezicht, met fijnen, doch een wat
droevig geplooiden mond - voor Sies, het schoonste meisje van het dorp.
Die twee schepselen - Milia en Blesse - deden hem minder de zwaarte van het
verlies zijner vrouw gevoelen!
*

**

Maar, ach, eene tweede ramp sloeg hem.
Zes maand na den dood van Lieze, in den zomer van

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

147
verleden jaar, trouwde Bert, de kuiperszoon, met Trientje, de dochter uit het
Gemeentehuis.
En luister, Bert was de gebuur van Milia en had dezelfde jaren. Samen hadden ze
gespeeld, samen waren ze naar de school gegaan. En menigmaal toen zij vrouw was
geworden en hij man, klonk de lustige slag van Bert's hamer, die op kuip en ton
tampte, in haar prikkelbaar gemoed en riep er gevoelens - eerst belangstelling en
sympathie, later liefde!
Hoe sluipt deze laatste in het hart van een jong meisje?
Als een dief!
En voor Milia was het een echte dief, die haar blijheid, rust en gezondheid ontnam.
Wist Bert, dat zijne speelgenoote, in het geheim, voor hem in hare ziel eenen troon
had opgericht?
Neen!
Niemand wist het, zelfs haar vader niet!
En nu dat haar lieveling getrouwd, voor haar verloren was, waarom nog willen
leven?... Ba ba!
Van liefde sterven de meisjes niet, beweert men, en vooral de meisjes van buiten
niet! En zijn er dan geene harten, die zoo diep en zoo geheimzinnig beminnen, dat
dit onverzadigd gevoel naar het graf sleepen kan?
Zulk hart bezat Milia!
En ze werd ziek, zeer ziek, gevaarlijk ziek...
De kiemen der tuberkulosis, welke zij in hare longen verborg, ontwikkelden zich
snel.
Eerst was het een kleine, droge hoest... des nachts zweeten... met moeite adem
halen... Daarna spuwde ze een weinig geklonterd bloed en het gekuch verergerde...
vooral des avonds, in haar bed, kon ze lange poozen achter-
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een hoesten... Week voor week werd ze magerder en bleeker... enkel lag er, gedurende
den dag, een blosje rond hare wangbeenderen en dit verhoogde de bleekheid van
haar gelaat... En dan dat verlies van eetlust... en dat herhaaldelijk fluimen van
groenachtig spog!... Neen, neen, dat alles voorspelde weinig goeds.
Ook de dokter zei - met arme menschen mag men immers zonder omzichtigheid
te werk gaan! - dat ze de tering had en dat slechts voedsel, veel voedsel haar nog
redden kon.
Veel voedsel!
Ze kreeg het - doch het weinige, dat Sies gewonnen en gespaard had, was gauw
opgeslorpt! En als de spaarpenningen verbruikt waren, werd alles, wat eenige waarde
had, stuk voor stuk verkocht.
Doch Milia genas niet!
Ze zei het aan Sies:
‘Vader, ik kan niet genezen - kan niet!’
Maar de man wou het niet gelooven: ze zou genezen door veel voedsel! Doch
waar het blijven halen, waar?
Eene laatste toevlucht bleef hem nog over - hij bezat Blesse!
Blesse, och God, Blesse ter markt doen?...
Die gedachte alleen maakte hem koud: het scheen hem, alsof hij een dierbaar kind
wou verkoopen.
Toch moest hij kiezen: tusschen Blesse en Milia.
Hij koos.
Dezen morgen had hij Milia naar den ouden leunstoel geleid, half gedragen - want
het meisje was zoo zwak, dat ze alleen niet meer voort kon - haar vóor het venstertje
geschoven en getroost:
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‘Zie, Milia, vandaag zal het schoon wêer zijn: het zonneke is al op en begint te
warmen: 't Is oprecht lente!’
‘Ja, vader,’ sprak ze stil, ‘het is lente - de laatste voor mij!’ En ze hoestte.
‘De laatste?... Och, spreek zoo niet, Milia-kind!’
In eens vroeg ze:
‘Bloeien de sleutelbloemen al?’
‘'k Denk het wel, kind.’
‘O ik zie zoo geerne sleutelbloemen!... Ik heb altijd geerne bloemen gezien - doch
het liefst - sleutelbloemen!’
En moedeloos liet ze het hoofdje hangen en ze hoestte weer.
‘Houd u maar stil,’ bad Sies, ‘en hoest zoo niet... zie, hier is klaar en versch water.’
En hij zette glas en kruik op de vensterrichel. ‘En daar uwe medicijnen... en hier een
paar eieren... Zuip ze maar uit, kind... het zal u deugd doen... En vandaag nog zult
ge vleesch hebben. 'k Ga met Blesse naar Ronse.’
Een traan kwam in zijn oog.
‘Neen, neen, vader... Blesse moogt ge niet verkoopen... ik wil niet... Ge ziet ze
toch zóo geerne!’
‘Het moet, Milia... Ons laatste geld is op, onze beste meubels zijn weg... Enkel
dien ouden zetel kon ik niet verkoopen... ge kunt er zoo goed in rusten, niet waar?...
En indien ik iemand van u twee verliezen moet, zoo verlies ik toch liever Blesse dan
mijne Milia... Ja, ja,’ zuchtte hij, ‘het is nog al hard... zeer, zeer hard... Het is toch
zulk een schoon en braaf koeike, niet waar?’
Droefheid trilde door zijne stem.
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‘Voor mij, vader, moet ge Blesse niet verkoopen.... het zal niet meer noodig zijn....
Laat ze maar hier.... het zou u te veel verdriet aandoen.... laat ze maar hier!’
Maar Sies, ofschoon diep gevoelend, had toch karaktersterkte.
‘Neen, neen, Milia, het moet... Houd u maar stil en zet u maar goed...’ En hij
schikte het kussen achter haar hoofd; en daar ze weder hoestte, bad hij: ‘en hoest
maar zoo hard niet... zie, daar komt weer een blos op uwe kaken... men zou zeggen,
dat ge genezen zult...’
Ze glimlachte zachtekens, doch borg dieper het hoofdje in het kussen.
Genezen, Sies?
Wèl, arm mensch toch!
Een kwaart uurs later trok hij met zijne Blesse naar de markt van Ronse.
*

**

Reeds een goed uur is hij op gang.
Daar bereikt hij het sparrenbosch, dat de stad Ronse tot nu toe aan zijne oogen
onttrok. Hij gaat het door en ginder in de diepte, vóor hem, ligt de stad met hare
huizen met roode kareelsteenen muren en blauwe pannendaken, met hare
fabriekschouwen, die zwarten rook omhoogblazen, met den geknotten Hermestoren,
die boven alles uitsteekt.
Aangenaam en schilderachtig is die ligging van Ronse - eene der schoonste van
ons Vlaanderen.
Sies Goetghebuer bemerkt dat niet: immer zwijgend, doch niet minder denkend,
leidt hij zijne Blesse langs den Muziekberg af, ter stede in.
Bloeien daar niet, langs die beek, gele sleutelbloemen, Milia's geliefden?
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Des mans blikken vallen er op. Hij plukt een paar tuiltjes en met eenige stroohalmen,
langs den grond verloren, bindt hij ze aan de fijne hoornen der koe.
‘Voor het geluk van Milia... en van Blesse!’ prevelt hij.
Hij vervordert zijnen weg en nadert de beestenmarkt.
Welk gebrul, welk geloei!
Blesse hoort het, stelt zich in eens, wil niet meer verder.
Voorzichtig trekt Sies aan het zeel.
‘Kom, Blesse, kom,’ streelt hij, ‘toe, Blesse!’
En de koe gehoorzaamt aan die stem, welke nu diep treurig klinkt, doch welke zij
zoo goed kent; ze volgt haren meester, huiverend omdat ze niet begrijpt, waarom al
die koeien zóo erbarmelijk loeien.
Ze komen op de markt; Sies baant zich eenen weg door dit geruchtmakend volk
en dit bulkend vee.
Blesse rilt en beeft, en met tegenzin gaat ze verder.
‘Toe, Blesse, kom,’ streelt weer de oude man.
Ze zijn er.
Hij bindt de koe aan eene lange ijzeren staaf en wacht op eenen kooper.
Zwaarmoedig, met vochtig oog ziet hij rond en de dikkere onderlip steekt meer
vooruit dan gewoonlijk.
Wat wordt hier geroepen, gelachen en gejokt, gespot en gevloekt, vooral gevloekt!
Hoor hoe het nevens Sies gaat:
‘Wat...’ en hier een vloek, ‘drij honderd frank voor zulk een vel!... 't Is om te
lachen!... Wilt ge er twee honderd?’
‘Een vel - zulk fijn beestje?... Hebt ge al schooner gezien?’
‘Schooner, man?... vel en been, zonder vleesch!’
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‘Het is de pompon van de markt, geloof me vrij!’
‘Een verrimpeld ding is het!’
‘Kijk 'nen keer naar haren uier - zoo dik als eene ton!’
‘Wat meer vleesch tusschen de ribben ware beter, man!’
‘Kijk 'nen keer naar hare melkaren - dik en gezwollen!’
‘Vleesch ware beter, zeg ik u!’ En hier een vloek!
‘Overtast ze maar... Is dat geen vleesch?... Malscher koeike zult ge niet vinden!’
En aldus is het overal een gedurig aan- en afprijzen, totdat men na langen tijd
overeenkomt.
Dat buitengewoon rumoer, die ruwe uitroepen, met vloeken afwisselend, brengen
Sies in eene nog pijnlijker stemming. Kon hij hier maar gauw weg?
Koopers komen bij Blesse, doch bieden niet veel: Blesse heeft het, vooral in de
laatste maanden, niet al te goed gehad; zij ook heeft nood en ontbering leeren kennen
- en zóo legt het zich uit, dat ze van de vetste niet is.
Eindelijk koopt een dikke, roodwangige kerel ze voor twee honderd vijftig frank.
In eene der omstaande herbergen wordt betaald. Zorgvuldig bergt Sies de twee
briefjes van honderd en de tien vijffrankstukken in zijne ondervest. Een glas bier
wordt er op geledigd - de kooper betaalt het: hij ziet wel dat Sies, door armoede
gedwongen, zijne koe verkocht heeft!
Daar zijn ze weer buiten, bij Blesse.
En Sies zegt met eenen diepen zucht:
‘'t Was toch zulk eene brave Blesse!’
‘Ja, maar toch niet vet, man; ik zal er niet veel aan winnen,’ is het antwoord.
‘Wat gaat ge er mee doen?’ waagt het Sies te vragen; ‘hare melk is zoo goed!’

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

153
‘Melk?... Dezen avond hangt ze al in mijnen winkel!’ lacht de kooper.
Beenhouwer!... Hij, die Blesse gekocht heeft, is een beenhouwer!... En hij gaat
Blesse, zijne arme Blesse dooden!... Hadde Sies dàt geweten!... Te laat!
Zonder een woord te spreken, met afgrijzen beziet de ouderling den volbloedigen
man.
De knecht van den beenhouwer komt. Deze toont hem Blesse:
‘Leid ze naar de beenhouwerij!’
De knecht maakt Blesse los en trekt ze barsch voort. De koe laat een allerdroevigst
gebulk en werpt naar Sies eenen verwijtenden blik. Zóo denkt ten minste de man,
die nu aan den kiel van den beenhouwer rukt.
‘Wilt ge?’ vraagt hij.
‘Wat?’ zegt ruw de beenhouwer, die reeds naar andere beesten rondziet.
Sies neemt het ontvangen geld uit zijne tesch en reikt het den kooper:
‘Hier is uw geld - geef me Blesse weer!’
‘Wordt ge zot, man?’
‘Ik wist niet, dat ge beenhouwer zijt en dat ge Blesse vermoorden zoudt,’ zucht
de ouderling.
‘Verkocht blijft verkocht!’ besluit de roodwangige kerel.
‘O ze was toch zoo goed, zoo braaf!... zeg, wilt ge niet?’
‘Verkocht blijft verkocht!’ herhaalt de beenhouwer. En zonder verder naar Sies
om te zien, dringt hij tusschen de niet verkochte dieren, ten einde er een nieuw
slachtoffer te zoeken.
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‘Arme Blesse!’ ontvalt het den armen man; ‘arme Blesse!’
Als aan den grond genageld blijft hij staan en zijn nat glanzend oog volgt zijne
Blesse, welke door den beenhouwersknecht woest voortgesleurd wordt. Met onwil
en soms droevig loeiend verlaat ze de markt en van tijd tot tijd blikt ze met hare
groote oogen om naar Sies, die daar, tusschen al dat volk, als een klein kind te weenen
staat.
Daar verdwijnt de koe aan den omdraai der straat. Toch, door zijne tranen heen,
ziet Sies, hoe de lompe kerel met den zwaren stok de koe voortdrijft, de lieve
sleutelbloemen van de hoornen slaat, en hij hoort het weemoedig afscheidsgeloei
zijner teergeliefde Blesse.
*

**

Het is nu tien uren.
Sies staat in eene beenhouwerij van Ronse - misschien die, waarin dezen avond
het roode bloedige vleesch zijner Blesse hangen zal. Hij denkt er echter niet aan en
bestelt eenen kilo kalfsvleesch en eenen boelie, doet alles fijn in zijnen rooden
neusdoek pakken en trekt weer naar zijn klein dorpje, na in den gouden Arend - de
oudste afspanning van Ronse - een paar flesschen ouden wijn gekocht te hebben,
welke hij goed bij zijn vleesch verbergt.
Het is reeds een weinig heet.
Klaar schijnt de zon; al de madeliefjes nevens de baan en de eenige vroege
pissebloemen staren haar met kinderlijke genegenheid en dankbaarheid aan. Hier en
daar glanzen, tusschen het gras van den zijkant, de ertskleurige dekschilden van
eenen roofkever. Overal op de akkers
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ontwaart men wroetend volk: aardappels moeten geplant, vlas gezaaid, mest gevoerd
en ale gegoten worden.
Dapperder dan dezen morgen vroeg stapt Sies door.
Grooter weemoed ligt in elke plooi van zijn gelaat. Immers, Blesse, welke vóor
eenige uren hier nevens hem nog ging, is misschien reeds vermoord! Toch straalt
soms vluchtig een vroolijke genster uit zijn oog: in zijn pak draagt hij vleesch en
wijn - versterkend voedsel, krachtigen drank voor zijne Milia, die thuis zóo ziek zit.
Och kon hij maar zijne Milia behouden!
Wie weet?
Een mensch hoopt tot op het laatste!
Middag is reeds voorbij, eer de zestigjarige man zijn dorpje bereikt.
Vóor de kleine huizen zitten ‘noenende’ zwoegers, die pratend hun pijpje rooken.
Vóor het werkhuis van Koben den wagenmaker liggen planken en boomtronken
opeengehoopt. Daar zitten de jongste kerels der dorpsplaats, waaronder de
jonggehuwde Bert de kuiper, wiens winkel men een weinig lager, een honderdtal
stappen van het huisje van Goetghebuer, ontwaart.
Wanneer Sies voorbijkomt, vergaat alle gejok en gepraat; men fluistert stil - want
al die menschen weten, dat Sies arm en Milia zeer ziek is, en dat de man zijne Blesse
verkoopen moest, ten einde zijne dochter het onontbeerlijke voedsel te verschaffen.
En Bert vraagt:
‘Al terug, Sies?’
‘Ja,’ zucht Sies; ‘Blesse liet ik ginder.’
‘En duur verkocht?’ zegt de wagenmaker.
‘'t Gaat nog al!’
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‘Aan wie?’ vraagt een derde.
‘Aan eenen beenhouwer!’ antwoordt Sies op droeven toon; ‘maar, menschen, ik
wist het niet... anders zou een beenhouwer mijne Blesse niet gehad hebben... zeker
niet!’
‘En hoe is 't met Milia?’ vraagt deelnemend Bert.
‘Dezen morgen - nog al goed!’
‘Met warm lentewêer zal het misschien nog beteren,’ troost de jongen.
‘Als het God belieft!’ hoopt Sies.
Hij gaat verder.
Ginder staat zijne woning - een laag strooien huizeken, omringd van frisch
uitbottende hagen en herenteertronken - met den gevel naar de straat en de ingangsdeur
naar een klein hofje gekeerd.
Ziet ge, naar de bovenzijde, dat leemen aanhangsel, half verborgen onder dien
bloeienden pruimelaar? Het is het stalletje van Blesse, die er helaas niet meer rusten
zal!
Eene gracht scheidt het huisje van de straat en een aarden brugje leidt er naartoe.
Sies gaat er nu over, treedt nevens het hofje, vóor het venster, blikt nieuwsgierig naar
binnen. Ja, Milia zit nog immer in den leunstoel, maar, och God! wat ziet ze er
zonderling uit! Sies tracht te glimlachen - zij schijnt hem niet te bemerken!
Hij is binnen!
Recht, gejaagd loopt hij naar zijn kind, wier blik dof en mat staat, wier wangen
uiterst bleek zijn - zoo blank schier als de sneeuwbloemen van den bloeienden
pruimelaar!
Begrijpt de man dat het niet goed met haar gesteld is?
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‘Milia?’ zegt hij ondervragend, terwijl hij den mispelaren stok in eenen hoek en het
pakje op de vensterrichel zet.
Zij antwoordt niet en staart immer naar buiten: haar blik rust op den geelrooden
bloementros eener keizerskroon, welke in het tuintje opschoot, rank en recht, en er,
de andere bloemen vooruit, reeds bloeit.
‘Milia, gaat het slechter?’ vraagt Sies. Hij neemt hare handen vast. God, wat zijn
ze koud, ijskoud!
Zij schijnt tot bewustzijn te komen; haar blik valt op Sies en stil murmelt ze:
‘Vader!’
En hij wil troosten - doch zijne stem verraadt, dat de vrees in zijn hart ligt:
‘Blesse is verkocht... voor twee honderd vijftig frank!.. Nu zult gij alles hebben,
wat ge wilt, Milia... alles!... Hier is vleesch en wijn,’ en hij ontknoopt den zakdoek;
‘vleesch en wijn, Milia... En alle dagen zult ge vleesch eten en wijn drinken... 't zal
nog beteren!’
‘'t Kan niet meer beteren!’ ontvalt het heur moeilijk; ‘'t kan niet meer!’
En ze hoest geweldig, terwijl haar vader smeekt:
‘Spreek toch... spreek toch zoo niet, Milia.’
‘Vader, luister...’ en met groote moeite gelukt zij er in hare handen over zijne
schouders te leggen... Ik voel het... mijn laatste komt...’
‘O Milia, Milia!’
‘Mijn laatste!’ En weer blikt ze naar de keizerskroon. ‘Altijd heb ik de bloemen
geerne gezien... wilt ge, vader?’
‘Wat, kind?’
‘Die keizerskroon gaan plukken voor mij...’
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Hij is reeds buiten en een oogenblik daarna overhandigt hij haar de lieve bloemen,
zoo natuurlijk tot eenen tuil geschikt. Zij neemt den stengel in hare doorschijnende
handen en stilzwijgend, aandachtig beschouwt ze de kronen. Eensklaps ontwaart ze
de zes klare parelen, welke in iedere kroon, door de geelroode blaadjes geborgen
zijn. Ze toont ze aan haren vader en zegt:
‘Die bloemen schreien, vader... ziet ge die tranen?’
Hij spreekt niet; doch een zucht welt uit zijne borst.
Zou ze toch sterven?
‘Schreien ze misschien om mij... even als gij?... Het is niet noodig... niet noodig...
Niemand... moet om mij eenen traan... laten!’
‘Vader?’ bidt ze weer; ‘kom...’
En hij legt zijn rimpelig gelaat tegen het hare, zoo bleek och zoo bleek!... Ze heeft
hare armen rond zijnen nek, en boven hare handen en boven de slooveklak van Sies
steekt de schoone keizerskroon omhoog.
En met eens vraagt ze met immer verzwakte stem:
‘Kent ge, Bert?’
‘Bert, den kuiper?’
‘Ja... Bert... den kuiper!’
‘Zoo even zag ik hem, Milia...’
‘Zaagt ge hem?’ vraagt ze een weinig rapper.
‘Ja... en hij vroeg mij, hoe het met u was... of het niet beter ging?...’
‘Vroeg hij dàt?...’ En een glans schiet uit haar stervend oog; ‘Vroeg hij dat?’
herhaalt ze half glimlachend.
‘Ja, Milia!’
‘Och... vader... zij toch niet... kwaad... Maar ik houd...
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toch zooveel... van hem... o zooveel!... Nu mag... ik het wel... zeggen... het is immers...
voor mij... het laatste... O zooveel!... Niemand heeft... het ooit bemerkt... niemand!...
Noch gij... noch moeder... noch Bert... niemand!... Het hem zeggen... durfde ik niet!...
En nu... is hij... getrouwd... met Trientje... getrouwd!... En toen hij trouwde... vader,
o... toen brak er... iets... hier... in mijn hart!’
En weer hoest zij en moedeloos valt haar hoofd neer.
Sies schreit stil.
En na eene poos vervolgt ze:
‘Ik houd toch... zooveel van hem!...’ En strak ziet ze weer naar buiten. De oude
man zit half geknield vóor haar; plots kijkt ze naar hem en vraagt:
‘Zeg, vader... zou hij willen?’
‘Wat, Milia?’
‘Zou hij willen?... Hier.. hier bij mij... komen?... Ik zou hem... zoo geerne... nog
eens zien... vóor ik sterve!’
‘Waarom zou hij niet willen, Milia?... Wil ik het hem gaan vragen?’
Glimlachend knikt ze ja.
Zacht doet hij hare handen los en legt ze, met de keizerskroon, op haren schoot.
*

**

Eenen stond later treedt Sies met Bert binnen.
Bert is geen bloodaard en durft zonder schrik bij eene zieke komen. Voorzeker is
't een knappe, sterk gebouwde kerel, met fermen knevel, kastanjebruin half kroezelig
haar en hel flikkerende oogen. Blootshoofds komt hij nader.
‘Milia, ge liet mij roepen?’ vraagt hij.
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‘Ja... ja... Bert!’
‘Is het slechter?’
‘Slecht... zeer, zeer slecht... Het laatste!’ prevelt ze.
‘Het laatste nog niet, Milia...’ beurt hij op. ‘Waarom courage verliezen?... Het
zonneke schijnt zóo warm... de lente komt en met haar de gezondheid!’
‘Ja,’ komt Sies er tusschen, ‘en nu zal ze vleesch eten... alle dagen vleesch en
wijn... Ge zult nog genezen, Milia.’
‘Neen, neen, vader... ik weet het... beter!’ En ze laat het hoofd in het kussen zinken
en hijgt naar den adem; ze schijnt als in onmacht. Bert en Sies loopen op haar toe en
grijpen elk eene harer handen.
‘Zie, zóo... zóo is het goed!...’ En ze laat de slaap op den sterken arm van den
jongen zijgen, en ze drukt flauwetjes zijne zware hand. ‘Zóo... is het goed!...’ En
vurig beziet ze Bert, terwijl ze traag en stil bekent: ‘O Bert... ge hebt... het nooit
gezien... niet waar?... maar ik houd... toch zooveel van u... zooveel!... Nooit heb ik
het durven toonen... durven zeggen... En vooral niet... toen ge... getrouwd waart...
Maar nu - mag ik wel... het is sterven!’
‘Milia!’
‘Sterven!...’ herhaalt ze. ‘Kom dichter... hier...’ zij trekt hem nader, zoodanig, dat
zijn eene arm onder haar hoofd ligt en zij tegen zijne borst leunt... ‘Het is sterven...
en nu mag ik... het toch wel zeggen, niet waar?...’
‘Zeg maar, Milia... al wat ge wilt,’ moedigt de kuiper aan.
Hevig weent de oude man.
‘Al wat... ik wil?... O Bert... ik zie u... zie u... toch
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zoo geerne... Niemand op de wereld... kan u... zoo geerne zien... als ik... Weet ge 't
nog, Bert... ik was nog maar... dertien jaar... en gij ook... weet ge 't nog... dat ge mij...
't was ook in de lente... sleutelbloemen... bracht, en dat... ge mij zeidt:... “Milia, dat
is... voor u.. Onze-lieve-vrouw in de kerk... is niet schooner dan... gij!” Weet ge 't
nog, Bert?’
‘Ja, Milia...’
‘Niet schooner!... Ha mijne borst!...’
Eene geweldige hoestbui overvalt haar. Sies reikt haar het glas met water, doch
ze kan niet meer drinken. Hij haalt buiten een pluimpje, door den eenen of anderen
vogel verloren, en bevochtigt een weinig hare lippen.
‘Vermoei u zoo niet, Milia,’ verzoekt Bert.
‘Onze-lieve-vrouw!’ herbegint ze... ‘Ik was voor u, onze-lieve-vrouw!... zeven
jaar is het geleden!... En nooit bracht... ge mij nog sleutelbloemen... Och, wat... heb
ik er... aan gedacht... des nachts... in den dag!... Bert, lieve, lieve Bert... Trientje zal
toch niet kwaad zijn... omdat ik u... op mijn laatste... zeg, dat ik u... geerne zie... u
altijd geerne... gezien heb... altijd... altijd!... Goed, Bert!... Plant sleutelbloemen...
op mijn graf... en laat mij zóo... zóo op uw hert... sterven!...’
Eene hevige hoestbui grijpt haar weder aan... En als het over is, ligt ze machteloos,
gansch ontzenuwd in Bert's spierigen arm. Hare oogen sluiten zich. Nog eens fluistert
ze zacht.
‘Zóo... zóo... is het nu eens... oprecht goed!’
Goed! Dàt is het laatste woord, dat van hare blauwe lippen glijdt en met dat woord
vliedt haar laatste adem weg.
Bert ondervindt aan de killigheid, welke over haar
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lichaam kruipt, aan hare zwijgende luchtpijp, aan haar stom hart, dat het gedaan is.
Traag trekt hij zijnen arm terug, beziet weemoedig de doode en, met een traan in zijn
oog, zegt hij tot den snikkenden Sies:
‘Ze is dood!... Arme, arme Milia!’
‘Dood?’ gilt de vader.
‘Ja, dood!’
En de jongen vouwt zoetekens hare handen en plaatst, als eenen staf, tusschen
hare bleeke, koude vingeren, de prachtige keizerskroon.
Als vernietigd valt Sies op eenen stoel.
‘'t Geld mijner goede Blesse zal haar dus ook niet meer genezen!’ huilt hij.
*

**

Nu rust Milia, nevens hare moeder, onder het groene grastapijt, onder sleutelbloemen,
welke Bert er op eenen nacht, in het geheim geplant heeft en welke door Sies verzorgd
worden. Zwijgende liefde heeft haar gedood!
Sies leeft nog in hetzelfde huisje - doch zonder zijn moederke, zonder zijne Milia,
zonder Blesse.
Houdt hij aan het leven?
In het geheel niet!
Ongeduldig wacht hij het oogenblik af, waarop hij dit tranendal verlaten zal.
Intusschen bebouwt hij, werktuigelijk, zijn klein hofje, of doet hij den weefbalk
heen- en weerschuiven. Echter menigmaal sluipt hij in het leemen stalleken en tuurt
er lang naar de ledige plaats zijner Blesse!
Mag het zijn?
Hij is de zestig voorbij, zijn heele leven heeft hij gearbeid
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- en toch gevoelt hij zich diep rampzalig, ellendig en alléen.
Hij verlangt naar rust, welke, naar zijnen wensch, te traag voor hem komt - de
laatste, eeuwige rust op het kerkhof!
God geve ze hem!
IS. TEIRLINCK.
Molenbeek-Brussel, 10 April 1888.
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Een Kind.
Jan Ameldonck, kuiper van beroep, bleef zonder kinderen, hoewel hij reeds vijf jaar
getrouwd was met Fien of eigenlijk Jozefina Vereecken. Beiden waren lang de dertig
voorbij, en zonder juist alle vertrouwen te verliezen in de vruchtbaarheid van hunnen
echt, koesterden zij bijwijlen toch niet veel hoop meer voor de toekomst.
Jan had al wel zijne Fien hartstochtelijk te beminnen en het haar aan geene bewijzen
zijner liefde te laten ontbreken, hun wensch werd niet vervuld.
Die uitzonderlijke toestand, in den aanvang luchtig gedragen, begon hun van
lieverlede te verdrieten. Elke maand hervatten zij moed, doch even dikwijls bleek,
hoe zij te vergeefs elkander met schoone verwachtingen gevleid hadden, en meer en
meer merkten zij de ledigheid en eenzaamheid hunner woning op, vooral des Zondags,
wanneer hunne gedachten niet, gelijk in de week, op hunne bezigheden gevestigd
waren.
Fien, die vóor haar huwelijk het bedrijf van kleermaakster uitgeoefend, doch
sedertdien, in het vooruitzicht der kinderen, zich bij hare huishouding bepaald had,
had na een jaar of drie hare vorige werkzaamheden met geluk hernomen. Zij bezat
deftige klanten en won veel geld,
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evenals haar echtgenoot, hetgeen beiden weeral nog vuriger naar eenen erfgenaam
deed snakken.
Waar was de tijd, dat Jan, opgeruimd en vroolijk van aard, lustige deuntjes zong
of floot bij het beslaan zijner tonnen en vaten?...
Het huis des kuipers had twee ingangen, waarvan de eene diep achterin over de
koer naar de werkplaats voerde, een ruim, vochtig, zonderling vertrek, hetwelk altoos
naar roest en nat hout rook. Frits, het zesjarig zoontje van buur Hendrik, den
kleermaker, kwam er dikwijls, na in de straat te vergeefs op speelkameraadjes gewacht
te hebben, een ledig uurtje doorbrengen. De kleine, een blozende, wakkere knaap,
schepte behagen in de beschouwing der schilderachtige kuiperij, met hare ijzeren
banden en houten reepen overal in alle hoeken en kanten en omhoog tegen de wanden,
hare zware, lompe werkblokken, ledige vaten, duigen en spaanders. Hij keek met
belangstelling naar den arbeid der gasten, ondervroeg hen over alwat hij zag
verrichten, of liep naar de koer touteren op den kletterenden stootwagen. Frits was
ieders lieveling, en bovenal die van den baas, van wien hij menigmaal eenen snoepcent
ontving. Iederen keer, dat Jan, te zamen met eenen zijner maats, onder de open lucht
hoepels rond eene ton sloeg, kwam de snaak staan luisteren naar de klopperendeklop
muziek van den dissel op het huppelend drijfhout, en wanneer dan het werk geklonken
was, mocht hij het vuurtje blusschen.
In de tegenwoordigheid van den aardigen Frits vond de kuiper zijne opgewektheid
telkens terug. Hij praatte en lachte met den kleine mee, en 't gebeurde ook wel, dat
hij de liedjes van eertijds aanhief.
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‘Zeg eens, vriend, wat gaat gij worden, als ge groot zijt?’ vroeg hij dan soms, waarop
de schalk eeuwig en onveranderlijk ten antwoord gaf:
‘Generaal, mijnheer Jan!’ uitgesproken op eenen toon, die naïef heel eene wereld
van hooggespannen verwachtingen uitdrukte.
En weg was hij, loopend zonder omzien, in eenen adem de straat op.
‘Zoo'n ventje zoudt ge moeten bezitten, eh?’ zegde glimlachend vrouw Ameldonck
vaak tot haren echtgenoot, met eenen blik vol liefde en weemeed.
‘Ik zou er volstrekt niet kwaad om zijn,’ antwoordde haar man, steeds blijgeestig,
ten einde zijne teleurstelling voor haar te bewimpelen, want hij wist, hoe zijne Fien
nog het meest om zijnentwege hare kinderloosheid betreurde. Maar een vrouwenoog
ziet scherp en een vrouwenhart is uiterst gevoelig. Zij ontveinsde zich geenszins, dat
Jan er veel verdriet in maakte, en trachtte op allerlei wijze hem eenige vergoeding
te verschaffen voor het jammerlijk gemis.
De eenigheid hunner woning kwelde hen bijzonder des avonds, na den arbeid.
Fien las dan gewoonlijk de gazet, terwijl Jan zijne pijp rookte. Men hoorde het tikken
der horloge en het gegons der vliegen.
‘Zijt ge al aan 't verslag der zitting van 't assisenhof van dezen morgen?’ vroeg de
kuiper, doorgaans van in den namiddag op de hoogte van het nieuws, omdat hij het
blad van de bestelster aannam en dadelijk ontplooide.
‘St! Ja,’ sprak zij, haar voorhoofd fronsend wegens de onderbreking.
‘Pas op, laat haar gerust, zij wil niet gestoord wor-
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den!’ schertste hij. ‘Wat zou het zijn, indien zoo eens een heele boel kleine kleuters
achter uwen rug stonden te roepen en te dansen, te gichelen of te schreien, en een
leven te maken van alle duivels?’
‘Ik zou ze bekijven en doen zwijgen,’ heette het, zonder dat zij den blik afwendde
van hare boeiende lectuur.
‘Ah, ah, ah!’ lachte hij goedig. ‘Ik wou het al zien! Ge zoudt gij niet kunnen kwaad
worden.’
Zij schaterden het beiden uit.
Doch niet altoos was hunne vroolijkheid zoo welgemeend. In den regel bleef hun
hart er vreemd aan en was de berusting in hun lot slechts voorgewend.
Fien scheen er zich minder in te kunnen stellen dan zij beweerde. Nooit zong zij
meer, en uren achtereen kon zij daar gebogen zitten over haar naaiwerk, zonder een
woord te uiten. Hare neiging tot droomen en hare zwaarmoedigheid boezemden haren
man soms onrust in. Hij zou ik weet niet wat hebben gedaan om haar op te beuren,
om het waas van droefheid te verdrijven, dat hij zoo noode op haar fraai gelaat
bespeurde.
‘Ik heb menschen gekend, die elf jaar getrouwd waren, voordat zij een kind kregen,’
zegde hij van tijd tot tijd.
‘Zeker! Wel, gisteren vertelde mij iemand van den notaris Ieperling, dat dezes
vrouw onlangs voor de eerste maal in de kraam is gekomen, na zeventien jaar
huwelijk,’ sprak zij, ook steeds zichzelve paaiend. ‘We moeten niet wanhopen!’
Geen van beiden voelde zich echter getroost.
‘Wat dunkt u, Fien,’ zegde hij op andere keeren, ‘verondersteld, dat we bepaald
zonder kroost bleven,
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zoudt ge in zulk geval geen vreemd kind willen in huis nemen en opvoeden?’
‘Een vreemd? Ik weet niet,’ antwoordde zij schokschouderend. ‘Zoolang als 't
klein is, gaat het allemaal goed genoeg, doch later, wanneer het ontdekt, dat wij zijn
vader en moeder niet zijn, dan wordt ge wellicht met ondank beloond.’
‘'t Is waar!’ sprak hij zuchtend.
Eens had hij de gedachte opgeworpen, eenen dokter te raadplegen, maar hij was
op dat plannetje nooit meer teruggekomen, zulken afkeer, zoo overdreven schrik had
zijne vrouw toen aan den dag gelegd. Hij begreep niet waarom.
Tusschen hoop en vrees vervloog het eene jaar na 't ander.
Eindelijk, den dag dat zij samen een fleschken Bordeaux van 1874 bij hun noenmaal
gebruikten, ter gelegenheid der zevende verjaring hunner echtverbintenis, zegde Fien
op eenen toon van 'nen veroordeelde, die zijn doodvonnis hoort lezen:
‘Thans geef ik de pijp aan Marten!’
‘Ik niet!’ jokte Jan, en, eensklaps ernstig wordend, vroeg hij: ‘Maar dat we nu toch
eens naar eenen geneesheer...’
Hij voleindigde zijnen zin niet, want zijne vrouw ontstelde geweldig,
‘Neen, dat niet!’ riep zij uit, bleek als linnen. Hare oogen schoten vol tranen en
zij kwam zich weenend aan zijne borst werpen.
Die handelwijze verbaasde hem met recht. Verborg zijne echtgenoote een geheim
voor hem? Neen, aan dat onge-
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oorloofd gepeins wou hij niet toegeven. Het moest eene gril van haar zijn. Vrouwen
doen soms zoo zonderling.
Op hunne slaapkamer hing tegen den wand een portretje van een jongsken van
een jaar of vijf, waarvoor Fien eene groote vereering koesterde. Geen dag ging voorbij
of zij kuste het.
Dit beeldje stelde het kind harer oudere zuster voor, de weduwe De Groot, die
hare andere kinderen verloren had en te Leuven woonde, de geboortestad van haren
overleden man.
Tweemaal per jaar ontving zij het bezoek der echtelingen Ameldonck: in April,
op den geboortedag van het lieve knaapje, en vervolgens in September met de
Leuvensche kermis. Op hare beurt bracht de weduwe ter gelegenheid van de groote
Antwerpsche feesten, in Augustus, eenige dagen bij hare bloedverwanten door.
De twee zusters waren zeer aan elkander gehecht, als de eenigovergeblevenen van
een groot gezin.
Zekeren dag, in 't midden van den zomer, kreeg de kuiper eene ontzettende tijding
uit Leuven: vrouw De Groot was door eene geraaktheid getroffen en lag gevaarlijk
ziek. Schreiend en weeklagend pakte Fien in aller ijl het een en ander samen in eenen
reiszak en vertrok met den eersten trein. Jan was dermate met werk overlast, dat hij
onmogelijk wegkon, en 's anderdaags reeds meldde een brief hem het schielijk
overlijden zijner schoonzuster!
Fien schreef hem, dat zij nog eenigen tijd ginder zou blijven om allerhande zaken
te regelen, en smeekte haren ‘duurbaren man’ om eene groote gunst, die namelijk
van het arme weeskind te mogen medebrengen, ten einde ‘het als hun eigen op te
voeden.’

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

170
‘Wel natuurlijk!’ riep hij blijde uit, en hij zond onmiddellijk het antwoord, dat hij
niet beter vroeg dan haar gelukkig te zien.
Ondanks het onherstelbaar verlies, dat de echtgenooten Ameldonck hadden geleden,
werd hun verdriet toch ietwat gematigd door het bezit van den kleinen Louis, want
zoo heette het bestorven, thans achtjarige knaapje. Hij was verstandig, levendig en
welopgevoed, evenals de gebuur Frits, met wien hij spoedig op zeer vertrouwelijken
voet stond, en hij verschafte zijne weldoeners niet weinig vreugde. Jan en Fien
beminden en vertroetelden het jongsken om ter meest. De eene vertelde hem sprookjes,
liet hem op zijne knie rijden en maakte hoepels en vliegers voor hem; de andere kuste
hem gedurig en schonk hem gesuikerde boterhammen; beiden vonden hun genoegen
terug in lange buitenwandelingen, uitstapjes op de Schelde, openbare concerten,
bezoeken aan den Dierentuin, kortom in elk tijdverdrijf, waarvoor hun vroeger
langzamerhand de lust vergaan was. Het kind deed hen opnieuw jong worden.
Nochtans, Fien kreeg nu en dan hare vlagen van neerslachtigheid terug. Zekeren
keer zelfs, dat Jan haar vroeg, of zij zich thans gelukkig gevoelde, bleef zij hem het
antwoord schuldig. Zij verbleekte eensklaps, hare mondhoeken trilden, en weenend
vlijde zij zich tegen de borst van haren man.
‘Maar Fien!’ riep deze, ontsteld en wrevelig. ‘Wat zijn dat nu voor kuren!’
Soms kon zij hem eenen heelen tijd starlings zitten te bekijken, eene manier, welke
hem volstrekt niet beviel. Woog de verantwoordelijkheid opzichtens den kleinen
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Louis haar te zwaar, of was er iets anders, dat haar het hart benauwde? Zij kon immers
spreken, meende hij.
De kuiper en zijne vrouw kwamen goed aan hun brood en waren zeer gezellig van
aard. Elke gelegenheid werd waargenomen om een huiselijk feestje in te richten,
waarop Jans broeder en zuster met hunne echtgenooten doorgaans genoodigd werden.
In de maand October van dit heuglijk jaar vierde men volgens loffelijke gewoonte
plechtig den geboortedag van Jozefina. Zij ontving van haren man een kostelijk
horloge, waardoor zij eenen lang gekoesterden wensch eindelijk meer dan voldaan
zag. Hare blijdschap kende geene palen, wat de bloedverwanten, toen zij 's avonds
laat naar hunne woning terugkeerden, deed zeggen, dat zij nog nooit zoo hartelijk
onthaald waren, of nooit aan eenen feestdisch zooveel vreugde hadden genoten.
Ook de gastheer en zijne eega gevoelden zich hoogst tevreden en gelukkig over
den recht vroolijken afloop van het familiepartijtje, en, op hunne slaapkamer, onder
het uitkleeden, keuvelden zij er nog genoeglijk over, de verschillige kleine voorvallen
en de gemoedelijkste of uitgelatenste oogenblikken nog eens ophalend.
Terwijl Fien haar fraai geschenk stond te beschouwen, bespeurde Jan eensklaps
tot zijne niet geringe verbazing, dat er tranen langs hare wangen biggelden.
‘Fien! wat overkomt u?’ vroeg hij, haar het juweel uit de handen nemende. Hunne
blikken kruisten elkander.
‘Ach! ik ben eene ongelukkige vrouw,’ snikte zij, terwijl zij ijlings naar eenen
stoel zwijmelde. ‘Gij zijt zoo hemelsch goed voor mij, en ik, ik heb u bedrogen...
Indien ik langer zweeg, zou ik het besterven. Ik moet spreken,
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maar o! Jan, heb medelijden met mij, verstoot mij niet!’
Haar man meende te droomen.
Fien vertelde al schreiend, dat zij voorheen, eer zij hem kende, verkeerd had met
eenen braven jongen van deftige ouders, die eenige dagen vóor hunne echtverbintenis
bijna schielijk overleden was. Acht maanden en half nadien werd zij moeder, te
Leuven, waar zij hare schande bij hare zuster was gaan verbergen, die het kind als
haar eigen had opgevoed.
‘De kleine Louis is dus...?’ sprak Jan met bevendestem.
Zij knikte bevestigend.
Hij kon zijne eigene ooren niet gelooven. Een oogenblik ging het edel beeld zijner
inniggeliefde vrouw in rook op. Ook zij dus, op wier reinheid en onschuld hij zijn
hoofd zou verpand hebben, had... Ach! 't was verschrikkelijk. Doof bleef hij voor
haar dringend smeeken om vergiffenis, maar borst op den duur zelf in een luid en
zenuwachtig geween uit.
Dien ijselijk langen nacht hebben zij nooit vergeten.
's Morgens, toen een lachend herfstzonneken in de slaapkamer kwam spelen,
vernamen de echtelingen Ameldonck eensklaps gestommel op de trap en een blij
schallend kinderstemmetje. Het knaapje opende argeloos de deur, maar bleef in de
opening met zijne helderblauwe kijkers zijnen oom en zijne tante beurtelings
aanstaren.
Daar springt Jan uit zijne verdooving recht, snelt tot den kleinen Louis, tilt hem
op en plaatst hem op den schoot zijner vrouw, zeggende:
‘Lief kind, voortaan zult ge uwe tante altijd moeder noemen, hoor, en mij, vader!’
FRANS VAN CUYCK.
27 Juli 1888.
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De Familie Van Groothoven(1).
De familie Van Groothoven woonde sinds een paar jaren in Brugge.
Zij was oorspronkelijk uit Thourout, waar de vader aan het hoofd gestaan had van
een groot koophandelshuis en waar hij dan ook een schoon fortuin had gemaakt.
Hij kocht en verkocht eigentlijk alles, - alles wat de landlieden noodig hadden of
waarvan zij zich wilden ontmaken. Dikwijls betaalde men elkâar met geloken beurzen,
want, zoo hij van hen graan en vee ontving, hij leverde hun voeder en meststof. Hij
had daarbij een magazijn van allerhande waren, en verkocht zoo goedkoop dat
niemand hem de concurrentie kon doen.
‘Vele kleintjes maken een groot!’ sprak hij, en hij liet alles vliegen met eene
geringe winst.
Zijn huis was een echte bazar of entrepot, en dien naam droeg het ook uren wijd
in den omtrek.
Van Groothoven was dikwijls op de baan. Hij kende iedereen; hij was noch fier
noch grootsch en, alhoewel niet buiten mate bemind, wist hij den menschen toch te
bevallen. Hij had veel bewonderaars en bezat het vertrouwen van het grootste deel
zijner medeburgers.

(1) Uit het onuitgegeven werk Fortuin, dat onder pers ligt.
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Enkelen nochtans handelden niet met hem dan met groote achterdocht, en aanzagen
hem als een ikzuchtigen man en een roekeloozen waaghals.
Allengskens verzamelde hij een rond sommeken. In den beginne was hij tevreden,
maar hij wilde steeds meer en meer. Rijk zou hij zijn! En dat zou hij worden, kost
wat kost!
Hij wierp zich dan ook in allerhande ondernemingen, was niet altijd zeer kiesch
in het aanwenden van zekere middelen om zijn doel te bereiken; maar hij gelukte,
en, als men gelukt, dan gaat men in de oogen der menigte door als ‘een vernuftig en
schrander mensch’.
Van Groothoven had verscheidene kinderen. Hij deed hun allen eene schoone
geleerdheid en eene goede opvoeding geven; maar zoohaast ze bekwaam waren,
moesten zij hem in zijne zaken ter zijde staan.
De meisjes deden den dienst van het magazijn en de jongens doorliepen het land.
Een der zonen was werkzaam geweest bij de bank Clarkson en Cie; hij bezat het
vertrouwen dezer heeren, maar hij begeerde zich hooger en hooger te verheffen en
wenschte ook wel eens voor eigene rekening zaken te doen.
Nu was hij gehecht aan een machtig huis in Brussel, waar hij de gewichtige
betrekking van kassier waarnam.
Een tweede zoon had vaders zaken overgenomen, en de andere leden der familie
Van Groothoven hadden zich in Brugge gehuisvest, om daar op hun gemak hun leven
door te brengen.
Nu genoot de voorheen zoo bedrijvige handelaar de vruchten zijns arbeids en van
zijn onophoudend zwoegen. Hij had slechts ééne bekommering: fortuin bezat hij
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genoeg, maar hij had ook een viertal dochters die moesten geplaatst worden.
In den beginne had hij gedacht dat zijn geld in alles zou voorzien; doch hij werd
allengskens gewaar dat hij misrekend had. En nochtans, welke macht heeft het geld
niet!... Hoevelen bukken en buigen er niet voor!... Hoevelen zouden niet alles
opofferen om wat fortuin, om wat vermogen, dat hun toelaten zou in de wereld te
schitteren.
Moeder Van Groothoven had het veel hooger in het hoofd dan haar man. Hare
dochters zou zij nooit uithuwelijken, tenzij aan mannen die een zekeren rang in de
maatschappij bekleedden.
Zij waren wel van geene al te aanzienlijke afkomst, - dit wist vrouw Van
Groothoven, alhoewel zij dit nooit bekennen en niettemin anderen om hunne afkomst
minachten en bespotten zou - maar zij bezaten het machtigste wapen der
tegenwoordige samenleving: Geld en fortuin! en van dit wapen zouden zij weten
gebruik te maken.
Daarom moest men de oogen tot zich trekken: de menschen doen zien, doen
nadenken.
Hun toilet zou hun hierin ter hulp komen. Hunne deftige houding, hunne uitstekende
manieren zouden het overige teweegbrengen.
Ongelukkiglijk wat men ook deed, hoe de modemaakster ook studeerde, wikte en
woog, nooit bereikte men den gewenschten uitslag. Rijk en uitstekend kon de opschik
van moeder en dochters zijn, uit de duurste stoffen konden hunne kleederen
vervaardigd wezen, de edelste gesteenten konden hun toilet voltooien, - toch ontbrak
steeds de bijzonderste eigenschap. Zij, die zich met dit alles trachtten te versieren en
op te schikken, bezaten de innerlijke hoe-
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danigheden niet, die een' mensch boven anderen verheffen. In alle omstandigheden
kon men gereedelijk bemerken - en daartoe moest men zelfs geen groote waarnemer
zijn - dat onze vrienden niet tot de stad behoorden, maar op den buiten groot gebracht
werden.
En nochtans had moeder Van Groothoven alles gedaan wat in hare macht was om
dit te keer te gaan. Hare dochters waren in de kostschool geweest; zij hadden eene
Fransche opvoeding ontvangen; zij mochten zich opschikken zooveel zij wilden, en
niettegenstaande dit alles zij waren en bleven.... buitenmenschen, die zich wat meer
opschikten dan de anderen en de stedelingen trachtten na te apen.
Ziedaar de familie Van Groothoven, die zich voorstelde in de wereld te schitteren
en niets onbeproefd zou laten om haar doel te bereiken.
Den Zondagmorgend, na het voorval in Vlissingen, zat vader Van Groothoven in
zijn kantoor. Hij maakte berekeningen op berekeningen en zag met genoegen dat
zijne gelden hem al meer en meer intresten opbrachten.
Zijn zoon Alfons had die geplaatst, en dat was een knappe kerel.
Nu verwachtte hij hem en brandde van verlangen hem te zien. Alfons zou hem
immers kunnen zeggen of de nieuwstijdingen, door de dagbladen aangebracht, echt
waren en of er inderdaad nieuwe vooruitzichten voor de financiemannen waren
ontstaan.
Een licht gerucht trof Van Groothoven's aandacht.
‘Geen twijfel!... Mijn zoon is daar!’ sprak hij en spoedde zich naar beneden.
De deur vloog open en een ‘Dag, vader!.. Dag, moeder!’ klonk luidruchtig onzen
vrienden tegen.
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Alfons was een schoone, frissche jongeling, in den vollen bloei des levens. Hij was
vroolijk en zeer levendig, en zag er tevens zeer scherpzinnig uit. Zijn omgang met
de stedelingen had zijne manieren allengskens verfijnd, terwijl zijn verkeer met
geldmannen en zijn verhandelen van duizenden en duizenden zijn hoofd eenigszins
op hol hadden gebracht. Mannen van hoogere waarde aanzag hij slechts met
medelijden en minachting, en hunne juiste opmerkingen onthaalde hij dikwijls met
de grootste onverschilligheid.
‘Waar zijn mijne zusters?’ vroeg hij.
‘Die zullen aanstonds hier zijn, Alfons’ antwoordde de moeder, en zij bezag
intusschen haren zoon met het grootste welgenoegen.
‘Maar hoe gaat het toch, mijn jongen?’ vervolgde zij vroolijk en opgeruimd, ‘nog
altijd goed te pas, kloek en gezond?’
‘Daar hoeft ge immers niet naar te vragen, moeder’ lachte de jongeling.
‘Goed zoo. Dat gaat mij, jongen, dat gaat mij.’
‘En zeg eens, Alfons’ onderbrak de vader, zonder zijne vrouw tijd te laten haar
gewoon praatje voort te zetten, ‘hebben de dagbladen dezer week waarheid
gesproken?’
‘Hoe zoo, vader?..
‘Is er inderdaad weêr quaestie nieuwe maatschappijen te stichten?’
‘O wat dat betreft,’ riep de jongeling levendig uit ‘er is nieuws, groot nieuws!’
‘En wat nieuws, jongen?... Wat nieuws?’ herhaalde de vader, en aanzag zijn' zoon
met de grootste belangstelling.
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‘Daar wilde ik u juist eens ernstig over spreken,’ hernam Alfons; ‘want er zijn zeer
groote belangen in betrokken.’
‘Gij maakt mij nieuwsgierig, Alfons....
‘En mij ook’ onderbrak de moeder.
‘Laat ons in mijn kantoor gaan, jongen’ hernam Van Groothoven ‘daar zullen wij
meer op ons gemak zijn.’
En weldra zaten onze vrienden rond een schoon, net tafeltje onder elkaâr te
redekavelen.
Alfons legde zijnen ouderen voor dat hij weêr nieuwe kennissen gemaakt had de braafste, de eerlijkste lieden der wereld - dat die kennissen eene nieuwe
maatschappij gevormd hadden en hij in die maatschappij eene hooge betrekking zou
bekleeden. In de winsten zou hij deelachtig zijn, maar....
‘Maar?’ herhaalde moeder Van Groothoven, en hield vol belangstelling den adem
op.
‘Er hoeft geld te zijn....’
‘Niets meer?... Dat is de moeite niet, jongen!’ riep zij uit. ‘Vader zal dat wel
schikken....’
‘Ik heb het ook gedacht, moeder’ was het antwoord.
‘Geld!.. Geld!...’ juichte zij. ‘Dat bezitten wij gelukkiglijk!.. Wij hebben er veel
voor geslaafd; maar God lof! nu hebben wij het vast... En waartoe zou het ons nu
dienen, zoo wij onze kinderen er niet mede vooruit hielpen!... Aanzien, vermogen,
roem, eer! - Ziedaar, Alfons, waartoe gij allen geroepen zijt.’
De jongeling zag zijne moeder verwonderd aan. Hij wist wel dat zij zeer hoovaardig
was, maar nog nooit had hij ze zoo uitgelaten gezien. Van Groothoven was er meer
aan gewoon en daardoor bemerkte hij niet hoe de begeerte tot
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schitteren, het verlangen naar pracht en praal bij zijne vrouw voortgang maakten!...
Wie weet nochtans waartoe dit leiden kon!
‘Kom’ vervolgde de moeder ‘vader zal alles wel schikken. Gij kent nu mijn gedacht;
voor mij is het nooit te veel. Ik ga nu henen, want ik wil nog een' oogslag werpen
op het toilet mijner dochters, die voor niemand, hoort wel, voor niemand mogen
onderdoen.’
De twee mannen bleven alleen om de zaak verder te behandelen.
‘Gij hebt uwe moeder gehoord, Alfons?’ sprak Van Groothoven.
‘Ja wel, vader.’
‘Welnu, spreek! Onze kas staat voor u open.’
En nu gaf Alfons verdere uitleggingen. Het kapitaal der nieuwe maatschappij
bestond uit vijftig millioenen; zoo noodig zou dit nog vergroot worden.
Elke beheerder moest ten minste 50,000 fr. storten, en zoo eene betrekking hield
men ter beschikking van den jongen Van Groothoven.
‘Die zult gij hebben.’
‘Daar twijfelde ik ook niet aan, vader.’
‘Vijftig duizend frank heb ik nu juist niet beschikbaar, maar gij kunt eenige
aandeelen der ‘Caisse des Rentiers’ verkoopen, en...
‘Die moogt ge voor het oogenblik niet op de merkt brengen’ onderbrak Alfons
eenigszins verlegen.
‘En waarom niet?...’
‘Omdat zij nu juist aan 't dalen zijn’ volledigde de jongeling en zag ten gronde.
Van Groothoven sprong op.
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‘Aan 't dalen!.. Aan 't dalen! zegt ge mij’ riep hij uit.
‘Stel u gerust, vader’ antwoordde Alfons en trachtte alle aandoening te verbergen.
‘En gij zegdet mij dat ik nooit moest verlegen zijn!’
‘Dit zeg ik nog, vader...
Hoe komt het dan....
Het is gemakkelijk om begrijpen. Ten gevolge eener groote financieele vereffening
komen er tegenwoordig een groot aantal titels op de beurs, en van dan af...’
‘Is het maar dat?’ vroeg Van Groothoven die zich zelven trachtte gerust te stellen.
‘Niets anders....’
En nu schikten vader en zoon wat er moest gedaan, welke waardijen er moesten
verwezenlijkt worden om de vijftig duizend frank samen te brengen.
‘Ik hoop toch dat er geen gevaar is, Alfons?’ eindigde de vader en wachtte met
ingehouden adem het antwoord.
‘In geenen deele’ antwoordde deze met vaste stem ‘alles gaat op zijn best: ik
verzeker het u. Deze operatie moet ons duizenden en duizenden opbrengen. Wij zijn
in betrekking met de grootste kapitalisten der wereld; wij hebben aandeelen in
allerhande maatschappijen en in een tijdverloop van minder dan twee jaar zal iedereen
met ons af te rekenen hebben.
‘Aan allen zullen wij het hoofd bieden. Geen Rothschild zal ons kunnen hinderen
en het Staatsbestuur zelf zal voor ons het hoofd bukken.’
‘Gij hebt dus zooveel vertrouwen in de toekomst?’
‘Ho! vader!... Ge moest hooren hoe Milson, hoe Grandcoeur, hoe Boissard, immers
al de financiemannen
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met wie ik in betrekking ben, daarover spreken!... Uw verstand zou er stil op staan.
Niet honderdduizenden, maar millioenen, millioenen moet ons dit opbrengen, en als
alles op zijn best gaat...
‘Ja dat!...
Het moet op zijn best gaan, het kan niet anders!... Alles is te wel overlegd, te fijn
berekend en de mannen die aan het hoofd der zaken staan, zijn de grootste financieele
koppen der wereld!...’
‘Het zij zoo!’ besloot vader Van Groothoven in de grootste bewondering. ‘Goede
kans, mijn jongen, en hooge vlucht in de wereld. Dit is de wensch, de innigste wensch
uws vaders.’
En nu begaven beiden zich ter eetzaal, waar het overige der familie hen wachtte.
De zusters waren binnen gekomen; zij vlogen Alfons om den hals, en maakten
hem duizend complimenten.
Hij was zoo een flinke jongen; hij zag er zoo ‘stadsch’ uit; hij was zoo op zijn
‘Brusselsch’.
‘Maar wat beteekent dat alles?’ vroeg Alfons, verwonderd over de handelwijze
zijner zusters. Dat was hunne gewoonte niet; vroeger hielden zij zich met al zulke
zaken niet bezig en nog nooit had hij ze zoo uitgelaten gezien.
‘Laat ze begaan’ antwoordde de moeder ‘zij beginnen hunne wereld te kennen. Ik
heb er veel moeite mede gehad; maar gij weet, als ik wil, jongen....
‘O! wat dat betreft, moeder, er kan u niemand weêrstaan’ glimlachte Alfons.
‘Niet waar?... Gij ook immers hebt naar mijne raadgevingen geluisterd en gij ziet
hoe hoog gij reeds geklommen zijt.’
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Deze weinige woorden raakten de gevoelige snaar en prikkelden de hoovaardij des
jongelings.
Een dankbaren blik met zekere fierheid gemengd richtte hij tot zijne moeder, en
met trotschheid sprak hij:
‘Dat is zoo! inderdaad zoo!.. En wie weet waartoe wij geroepen zijn!..’
Van Groothoven drukte zijnen zoon vurig de hand.
‘Best, mijn jongen, best!’ riep hij uit en zijne stem sidderde van aandoening.
Gedurende het eetmaal, waaraan men niet te veel tijd besteden mocht, aangezien
men den namiddag in Blankenberge zou doorbrengen, werd er over verschillige
zaken gesproken.
Wel dacht Van Groothoven, onder het ledigen van een glaasje wijn, meer dan eens
aan het dalen zijner actiën; maar dat was spoedig voorbij. Alfons moest het beter
weten, en die had immers de stelligste verzekeringen gegeven.
Moeder en dochters vroegen nieuws over ‘modes’ en ‘toiletten’ enz. enz., die
Alfons in Brussel zou kunnen bemerkt hebben, en de jonge Van Groothoven nam
inlichtingen over het huis Clarkson.
Hij had belangrijke zaken met dat huis te behandelen; misschien zou een zijner
deelgenooten opzettelijk naar Brugge komen; hij zou zien...
‘Is de jonge Christiaan nog immer bij M. Clarkson?’ vroeg Alfons eindelijk.
‘Hoe kunt gij u om dien jongen knaap bekommeren!’ antwoordde de moeder met
tegenzin.
‘Waarom niet, Moeder?... Hij was mij vroeger een goede kameraad...’
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‘Het kan zijn, jongen; maar de toestanden zijn veranderd...’
‘Wat wilt gij zeggen, Moeder?...’
‘Begrijpt ge mij niet?...’
‘Neen.’
‘Maar denk eens na, Alfons. Vroeger waren wij enkel kleine kooplieden, die door
niemand opgemerkt werden; maar nu is het gansch iets anders. Wij behooren tot de
grooten der stad en hoeven onzen rang te houden...’
‘En wij mogen ons voorzeker met al dat gemeen volkje niet ophouden’ liet de
oudste dochter er op volgen, en draaide en wrong het hoofdje, alsof zij eene
wonderspreuk gedaan had.
‘Zoo begeer ik het’ sprak de moeder ‘elk op zijne plaats en ieder volgens zijnen
staat... Als ge nu eens denken gaat dat die jongen de oogen dierf opheffen....
‘Tot wie?...’
‘Ik durf het u bijna niet zeggen, Alfons’ vervorderde de moeder, ‘zoo belachelijk
vind ik het!’
‘Tot eene uwer zusters, jongen’ viel de vader in ‘ja, ja, hij wilde het hof maken
aan Augusta, en gij verstaat...’
‘Ja, gij verstaat dat dit in het geheel niet zijn kan’ volledigde de moeder met
verachting en stak trotsch het hoofd in de lucht.
‘Een oogenblik, vader; een oogenblik, moeder’ sprak Alfons ‘er staat Christiaan
eene schoone toekomst te wachten en dan....
‘Bah! een jongen zonder afkomst’ spotte de moeder. ‘Een schrijver op een bureel!...
‘Dat was ik immers ook, moeder!’
‘Gij! Dat was iets anders!... Gij moest vooruit!.. Een
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mensch met fortuin!... Maar hij?... Hoor, spreken wij er niet meer over. Het is der
moeite niet waard en ik hoop wel dat mijne dochters nooit hunne gedachten zullen
stellen op mannen van zoo weinig beteekenis.’
Daarmede was het vonnis uitgesproken. Alfons had het veel liever anders gehad,
niet zoozeer omdat Christiaan een brave, oppassende jongen was, maar omdat deze
hem in sommige omstandigheden bijzonder nuttig kon zijn. Nu viel er in 't minst
niet aan te dringen, want eene verdere tusschenkomst zou den toestand eerder
verergerd dan verbeterd hebben.
‘Komt, kinderen’ vervolgde de moeder en stond recht.
‘Kinderen!..’ fluisterden de juffrouwen, en zij bezagen elkander.
‘Gij hebt gelijk’ hernam schielijk vrouw Van Groothoven. ‘Gij hebt gelijk, dit
staat niet! Mes Chères Demoiselles, Juffrouwen!... Zoo moet het zijn, en zoo zal het
ook in het vervolg gedaan worden. En nu, en route, het zal tijd worden. Wij moeten
immers zorgen al wandelend ter statie te kunnen gaan, anders is onze “toilette” weêr
gansch in verwarring.’
De meisjes sprongen op en liepen naar hunne kamer. ‘Spoedt u wat’ riep de moeder
hun achterna ‘en vergeet niets. Gebruikt den grooten spiegel en onderzoekt of alles
in orde is.’
‘Ja, ja’ vervolgde zij en richtte zich tot man en zoon ‘ik wil dat het toilet mijner
dochters door iedereen van dichtbij moge gezien worden; ik wil dat ze toonen dat
wij geld hebben; ik wil dat ze boven anderen schitteren; ik wil dat ze de jaloerschheid,
de afgunst der groote rijken gaande maken en ik wil ook... Maar genoeg hier over.
De
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tijd zal mijne wenschen, hoop ik, verwezenlijken en dan, wanneer ik mijn doel zal
bereikt hebben, zal ik u allen zegenen en gerust de wereld verlaten!...’
De verblinde vrouw!... Wist zij dan niet dat dit alles klatergoud was en het minste
windje dit kaartenhuis gansch en geheel kon omverwerpen!
Zij verliet de zaal, want zij moest immers voor haren eigen opschik zorgen.
‘En is die Christiaan’ vroeg ondertusschen Van Groothoven ‘een bekwame kerel?...’
‘Zeer bekwaam, vader. Die jongen moet het onvermijdelijk ver brengen.’...
‘Jammer...’
‘Wie weet hoe alles keeren en draaien kan, vader.’
‘Het is waar; maar gij kent uwe moeder, Alfons. Die is van haar gedacht niet af
te brengen en die droomt voor uwe zusters eene zeer schitterende toekomst.’
‘Ik hoop wel dat hare vooruitzichten zich zullen verwezenlijken, vader; maar ik
meen ook dat Christiaan geroepen is...’
‘Hier zijn wij!’ riepen een paar meisjes en liepen haastig de trappen af, zonder er
aan te denken dat schreeuwen en loopen niet al te ordentelijk is. ‘Waar is Augusta?...
Waar is Julia?... Altijd hetzelfde...’
Ziedaar!.. En deftiger dan de anderen traden zij de zaal binnen.
‘Ha!’ sprak de moeder, die insgelijks hare intrede deed ‘daar zijt gij allen. Goed
zoo!... Laat eens zien!...’ En zij nam haar legertje in oogenschouw.
‘Uw hoed staat niet recht, Maria!... Zie eens, Julia, welke leelijke strikken gij
gemaakt hebt... En uwe handschoenen, wat beteekent dat?...’
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‘Maar, moeder...’
‘Gij hebt er toch wel andere. Haastig... Als zij hunne kleur kwijt zijn, koopen wij
er nieuwe.’
Een zweem van groote ontevredenheid overdekte vrouw Van Groothoven's gelaat,
toen zij Augusta naderde. ‘Dat kleed!... Wat beteekent dat!... Dat past niet!... Zie
eens!... Zou men niet zeggen dat wij de rekening der kleermaakster niet betalen.’
‘Kom, trek eens wat langs hier... en wat langs daar..’
‘Ja, moeder, zoo wij de Baronnes van Wyckevliet waren, dan zouden zij beter
oppassen.’
‘En dan zouden ze wat langer naar hun geld mogen wachten...’
‘En dan zouden zij zich nog wat meer moetenspoeden...’
‘Het is onverdraaglijk...’
‘En wij die iedereen mogen in de oogen zien! Maar wacht!... Wacht maar!... Wij
zullen onze beurt hebben’
Zoo duurde het nog een geruimen tijd. Het was een puntje alhier, eene vouw aldaar,
wat hooger, wat lager wat breeder, wat smaller, wat dikker, wat dunner; maar hoe
kostelijk de opschik ook was, het ontbrak onzen vrienden aan die fijnheid van smaak,
die innerlijke goesting, welke om zoo te zeggen den stedelingen ingeboren is.
Eindelijk was het uur des vertreks daar en de familie Van Groothoven stelde zich
in beweging.
A.C. VAN DER CRUYSSEN.
Mechelen, 1888.
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Uit ‘Schaduw en Licht’.
***
De dichter aanbad eene blinkende sterre,
Zong iederen nacht heur zijn innigste lied:
‘O liefste, waarom toch vertoeven zoo verre,
Door 't blauwend azuur - ongenaakbaar gebied;
O, kon ik u eenmaal hier lokken een avond
Op aard, waar de liefde en de zuchten ontstaan,
O, kon ik dan eindlijk, mijn harte zoo lavend,
Verlangend eens kussen en stervend - voldaan?’
Door 't vurige smeeken des dichters bewogen,
De starre zonk neer uit der hemelen woon;
Een goudblonde maget verscheen voor zijne oogen:
't Gedroomd ideaal in zijn goddelijk schoon.
O zalige stond! maar de star had verloren
Bij 't kopplend gezoen heur betoovrenden glans;
O zalige stond! maar geen klank liet nog hooren
De luite des dichters na zijn wording des mans.
Thans vroeg de geliefde: ‘Was 't beter te aanschouwen
Dat eeuwige glanspunt der hemelen sfeer,
Dan 't wereldsche beeld der verlokkende vrouwe
Wier schoonheid verslenst en nimmer keert weer?’
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‘Ik weet, zei de dichter, met 't zalig geflonker
Der starre verdween mijner liederen kracht.’
‘En ik, zei de vrouw, zal nooit in het donker
Nog hooren uw bede van menigen nacht!’

***
Op haar kamer zit de kwezel:
Stille leeft ze op haar gemak;
Op de tafel staat de koffie,
't Korte drankje en fijn gebak.
Door de ruiten speelt de zonne,
Buiten lacht de lentegloed;
Maar daarvoor heeft oog noch oore
Haar verslensend treurgemoed.
Buiten is het van de liefde
't Hartverkwikkend zinnebeeld;
Zij - Zij leeft daar met heur katje,
Dat met haren saaibol speelt.
Om den hemel te verdienen
Leeft ze zonder man of kind;
Vast geloovend dat men dien zoo
Veel gemakkelijker wint.
Ja, zij denkt en vindt het aardig
Hoe daarbuiten alles joelt,
En dat ze om dien roes der zonne
Zich zoo troosteloos gevoelt.
Lang nog zit ze stil te dubben
Op der vooglen mingezang....
Schenkt zich nog een tasje koffie
En een slokje korten drank.
VICTORIEN VANDE WEGHE.

Antwerpen 1888.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 1

189

De lieve Nixen.
Een Gooiersman zat eens te dubben aan 't strand;
Hij schreef er den naam van zijn zoetlief in 't zand...
De wind deed dien naam weêr verstuiven.
Toen schreef ie opnieuw, en hij zuchtte zoo naar; Al schoof ie 't weerbarstige zand van elkaâr,
Het wou zich niet laten verschuiven.
Het zweet drupte taplings van 't bleeke gelaat;
Maar 't zand, dat zich zelfs met geen stortzee verzaadt,
Wilde ook met zijn zweet zich niet laven.
't Bleef altijd weerspannig, 't bleef altijd maar rul,
De voor werd gedempt weêr door 't stuifzand zoo mul...
En ach! zoetliefs naam was begraven.
Het oog van den Gooiersman rustte zoo droef
Op 't stuifzand dat zoeteliefs voornaam begroef;
Geen traan die zijn wanhoop verluchtte.
‘Ach, dat ik maar spoedig mijn doodslaap hier sliep
Waar zoeteliefs voornaam in 't zand ligt zoo diep!’
Was de eenige zucht dien hij zuchtte.
Dit hoorde de Nix van het Flevosche meer;
Meewarig zag ze op onzen Gooiersman neêr,
En sprak tot haar beide gezellen:
‘Toe! zingt eens dat zoete, wegslepende lied!
En als gij den Gooiersman naderen ziet,
Doe flus dan de wateren zwellen.’
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De harpetoon smolt met den beurtzang te zaâm;
Welluidend en teeder klonk zoeteliefs naam,
Door Gooiersman kortlings geschreven.
Vanwaar toch dat heerlijke, zoete koraal....?
Hij zag zich op eens in een prachtige zaal
Van dansende Nixen omgeven.
Zij kusten zijn lippen, omarmden hem teêr,
Zij zuiden hem zoetjes en vlijden hem neêr
Op Flevo's zacht wieglende golven,
Toen beurden de baren hem zacht op 'et strand;
De Nixen begroeven hem diep in 'et zand,
Dat zoeteliefs naam had bedolven.
FLORIS VAN WESTERVOORT.
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