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Zekeren narnicldag te Brugge gevoelden wi1
geen lust gebouwen ol rnuseurls te bezoeken.
Wij dwaalden rustig cloor de statl, meest in de
achterstraatjes.
Vrouwen en meises zaten vécr hun deur te
spellewerken, soms halverr,vege de straat. Rusteloos arbeidden ze voort, zonder op te zien,
En rvil' dachten aan de
zonder te verletten.
kantindustrie.
De kant is 't onclerrvcrp ceniger eigenaarclige legenden.
Een rneisje van Brugge ging op een winternamidclag n.aar haar rrerioofde, dic in een naburig dorp r,i'ooncle. Haar rveg leiclde door een
bosch. De boomen waren rnet rijp overdekt. Dat
was een prachtig gezicht. De Inaagd, die met
naaldwerk bezig was om geen tijd te verliezen,
kwam op de gedachte om ook met tijne draden
zulke schoone f iguren als van den rijP
te maken. Onniicldellijk stelcle ze zich aan 't
werk. En 't lukte... Ze vervaarcligde de eerste
kant. Maar met bevroren handen verliet de
Relfort tc lSrugge. maagcl het woud. Alle rijke darnes uit Brugge
rvilclen z'tlke prachtige kant koopen. Het meisje leerde haar kunst aan anderen, en zco wercl cle kantnijverheid de dagelijksche bezigheid der Brugsche
vrouwell. Auderen vertellen, dat een spinneweb een Brugsch rneisje op het
clenkbeelci bracht kant te maken.Maar de maagd wist niet, waaraan de draden
te bevestigen. Haar verloofde maakte dan boutjes of klosjes. Volgens een
werd de eerste kant te Venetië vervaardigd.
of legende
derde verhaal
Een meisje uit die stacl was verloofd met een zeeman, die op zekeren dag ten
oorlog virtrekken moest op de vloot. Tijdens zijne afwezigheicl wilde het
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meisie een schûone sjerp voor hem vervaardigen. Ze ontwierp zelf het patroon etr 't was een tot nu toe onbekend naaldwerk, dat ze voortbracht. D:
vloot keerde terug... maar haar vriend was gesneuveld. Ter gedachtenis aan
hem clroeg het nieisie zelf de sjerp. Dze trok de aandacht der voorname dames, die ook zoo'n sjerp begeerdcn. En op't patroon van't vernuftige me.sje
r,verclen niet alleen sjerpen, maar ook sluiers vervaardigd. De kant was uitgevonden. Toen tie Vlaniingen met Boudewijn IV ter kruisvaart trokken, kwamen veleir te Venetië... Ze zagen er de sjerpen en sluiers en brachten er !îee
voor huni;e vrouw en dochters. De Vlaantsche rneisjes, vooral de Brugsche,
maakten rle kant na, veranderden, verbeterden ze. En zoo werd Viaanclcren
het iancl cler kantnijverheiC.

Àan 't Bcgijniiof.
Bcgijniiof.

Op

't

i3rugsctr Begijnhof.

hlog een anclere velkl:ring ovel deir oclsprong der kantnijverheid. D:
in 't Oosten gezien hadden en van daar tnedebrachten, werden in Eu.'cpa zeer bewonderd en wekten lust tot navolging.
De eclele dames in hun kasteelen, de kloosterlingen in hun gestichten, hielden ziclr urcnlang met handwerken bezig. En hier in Vlaanderen werden cindelijk kanten vervaardigd, r,l'elke terecht een groote vermaardheid kregen.
Eers;t geb:uikte men de kant tot versiering van altaarkleeden en heillgengelr-aderi. Maar welclra to.;iden ook de edelvrouwen er zich mede. Toen de
Durgers iioor handel en nij.Tslheid rijk werden, waren ze eveneens in staat
veel gel'-l aan kleedij te besteden. Denk slechts aan 't woord de: nijdige Fr:nsche vorstirr, Jchanna van Navarre, bij een bezoek aan Brugge : << Ik meende
hier allee'r kolingin te zijn, en 'k zie er meer dan vierhonderd rond mij u.
Kant ,verci zoo algemeen gevraagd, dat de vrouwen uit het volk er moesten vervaardigen.
Wat eerst een liefhebberij van geduldige dames en
- was, werd dan een nijverheid. En Vlaanderen toonde
kloosterzusters gerveest
ook hicrin zijn meesterschap. Onze kanten vonden gretigen attrek.
Toen LoCewijk XIV over Frankrijk regeerde, liet zijn minister Colbert
driehondercl kantwerksters uit Vlaancleren komen, om hun beroep ar.n de
ger,,'ar-ler, dic onze k:lr.si':.r:clers
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vrouwen van Parijs te onderwijzen. Maar die poging, orr Vlaamsche kant tot
een tak der Fransche nijverheid te maken, mislukte. Ons gewest handhaafcle

zijn

roenr

En ook thans nog ziet rnen in onze steden, te Brugge, Ieperen, Kortrijk
vooral, rnaar eigenlijk heel Vlaanderen door, vrouwen en meisjes over trutt
kantkussen gebogen.

Die vrouwen en meisjes noemt men << sirellewerkSters >. Het gedicht van
Çuiclo Gezelte kr,vam ons voor den geest
Spliewerkend zie 'k u geerne
vingervasie, oudvlaamsche deerne;
die daar zit aan't spinnen, met
't_vlugge alaam, uw kobbenet.

Vangen zult g'... hoe menig ..nr*n
in die looze garenprenten,
clie gij neerstig, heen en weêr
krabbelt, op uw kussen neêr !
Schaars genoeg onr Iicht .n l.u.n,
schamel dak en doek te geven
u, die kanten wijd en breed
werkt aan 't koninginnenkleed.

zult ge, c, schatten, geene;
rraar mijn hert, dat l-rebt ge, kleene,
'vast gevangen in den draad,
die gij van uw stokken laat.
Vangen

Figenaardig, ciat speliewerken, hoorclen wij menigmaal een vreenrde
dame- uiti-oepen, en we hebben er gekend, die het zelfs zoo << eigenaardig
vonden, dat ze een kantkussen kochten en dit wonderspel van klossen. spelcien en tlratlen leeren wilden. Eigenaardig gewis bij oppervlakkige beschouv,'ing ! ùenken we aan de hierboven vertelde legende. De Brugsche rnaagcl
verliet het bosch met bevroren handen. Die bijzonderheid heeft een diepe
>>

beteekenis.

Lezer; en gij lezeres, zult het nog dieper gevoelen, die Vlaarrsche kant,
zoo gezocht en beroemd de gansche wereld door, die kant waarmee de door
de fortuin begunstigde vrouwen zich tooien, die kant met goud betaald
echter nict aan de spellewerksters
is helaas! gewonnen ten kosic der
gezondherd onzer Vlaamsche vrouwen en meisjes !
Hoe zouden uit die tengere kinderen, die voortdurend over hun kussen
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gebogen zitten, krachtige vrouwen groeien ? Rusteloos arbeiden ze, oaze
spellewerksters, om de vervaardigde kant zoo spoedig mogelijk naar een
hujs te brengen, een ruime burgerswoning, waar op een naamplaat in groote
letters gegraveerd staat: << Dentelles >. Karig is het loon, dat ze er beuren.
Schaars genoeg om licht en leven

te geven
u, die kanten, wijd en breed,

schamel dak en doek

werkt aan 't koninginnenkleed.

En sonrs, als de arme zwoegster haar werk haastig naar de koopvrouw
brengt, orn met het
'rroeilijk verdiend loon brood te koopen, klinkt het haar
tegen : << Madam kan u niet ontvangen... korn morgen eens terug ! >
Wii hebben, in 't vroege morgenuur, de arme bloeden van kinderen naal'
cie kantrnrerkschool z.ien gaan. Op een leeftijd, dat andere meisjes spelen,
siccien, lceren, ja spelende leeren, kromt hun teer lichaarnpje zich over het
kussen. Llu als die beklagenswaardige kleinen hun taak voldoende verrichten.
brengen ze eenige centen naar huis. Met 't woord < bloedgeld > worclt veel
geschermd en rlikwijls misbruikt nren het. Neen, die << kantcenten u zirllen
\\ e geen bloedgeld noemén, niaar toch, er kleeft iets aan het zink of dat
nickel, da.t de ouders zoo gretig uit de kinderhandjes ontvangen.

Zoo ronclblikkend en opmerkend kwamen wij op 't'heerlijkste plekje
't Minnewater, eigenlijk << middene water > en dat oorsproriketijk ecn schippersclok was, wâarover een houten brug lag, geflankeerd

var, Brugge, aan

cloor twee. steenen torens.
Van deze torens is aileen de westelijke blijven bestaan; hij werd gebouwd
iu 1348 cn behoorde tot de vestingw-erken der 14" eeuw. De houten brug
rvercl in 1740 door cie tegenr,voordige ve rvansen en van dat punt geniet rnerr
,,ei: overhcerlilk gezicht op de stad.
Oo cicn voorgrond de lieve woning van den sluisvi'achter. In de verte
cle ranke C. I " V. toren en daarachter als verscholen het Belfort. Langs
rveerskarrten vân 't rustig water prachtig geboomte, dat zijn takken in den
vloed baaclt. Op den boord van den vijver een vriendelijk buitengoed met
aardige torentjes.
Varr hrer begaven we ons naai 't Begijnhof. Men mag de begijnhoven
ttiet veri,rarren met kloosters. Ze staan tusschen cleze laatste in en de r,vereld.

Nog enkeie steden, Brugge, Gent, Kortrijk, Diest, Lier, bezitten zulk eel
eigenaarclige inrichting
Over den oorsprong cler begijnhoven werd nogal getwist. Volgens son-rrnigen kanrt de naam << begijn >> voort van Ste-Begga, de dochter van Pepijn
van I-lerslal en de stichteres yan 't klooster der koorvroulven aan de Àtlaas"
-{nderen denken aan Larnbert Le Bègue (t 1177) die't eerste begijnenge-
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sticht te Lu.tk zou gebouwd hebben, terwijl clerden berveren. ciai dit u'oord
ontstond rrit 't Oud-Nederlandsch beggen, beggenen, bedgan, beclgan : ijverig biddcri.
Uit rie Neclerlanden verspreiciden zich deze instellingen over andere
landen. De begijnen verbleven in huises, welke een plein omgaven; op deze
opene piaats verhieven zich de kapel en het ziekenhuis" De begijnen voorzagen dl,cr handena.rbeid in hunne behoe{ten. Aan hun hoofd stond een bestuurster. De begijnen mochten terug in de werÇld keeren en ook huwen,
beschikien over hunne nalatenschap, ofschoon deze veelal de algemeene kas
ten goeCe kwarn.
Mar,nen vcrlgden hun voorbeeld na en vereenigden zich onder clen naarn
van << Begharden > (+ 1220). Vooral in 't Zuiden van Frankrijk, maai' ook in
Duitschland en Nederland trof men dergelijke genootschappen aan.
Mochten cie Begijnen zich verheugen in den eerbied der bevolking erl
zelfs in de gunsi van vorsten en pauzen, de Begharden daarentegen r,l'erden
bespot en veracht.
Onze begijnitot en worden vooral bewoond door wedurxren en beclaagde,
ongeiruwcre viouwcn, Iedere begijn moet een kleine sortt schcnken vcor haar
onderhoucl. De eerste jaren brengt ze door in een gemeenschappelijke inrichting, onr later haar intrek te nenlen binnen een der kleine huisjes, welke met
bedoeld gesticht en de kerk 't begijnhof vormen. Elk huisje draagt eerl nummer en meestal den naam van een Fieilige.
De begijnen leggen eenige geioften at, maar verbinden zich niet en rnogen, evenals in vroeger eeuwen, zooals we reeds zeiden, de stichting verlaten.
Gewoonlilk vertoeven de geestelijke zusters overCag in een gemeenschappelijke zaal, zich vooral bezig houdend met de vervaardiging van kattt.
Op vastgcstelde uren, o. a. 's morgens om viji uur reeds, begeven ze zich
ter kerkr: om tc bidcieii, terwijl ze ztch's avonds in 't Lof vereenigen. Fiet
zr,vart gewaad en de r.l'itte kap doen ons aan gewone kloosterzusters denken.
Vele boerendochters worden begijn, vooral zoo vader niet rijk genoeg is,
om een goeclen. bruidschat mede te geven. En in de huwelijken speelt het
qeld een r./oorname rol. tr-iever dan als < oude-jongedochter >> op 't dorp te
blijven, gaan velen naar't begijnhof, v\'aar ze immers aangenaam gezelschap
vinden en rustig hun dagen kunnen slijten.
Ook qebeurt het wel, dat een boerenzoon zijn eenig overblijvencie zuster
beweegt, tnet een zekere sorn voor onderhoud, naat't begijnhof te gaan; de
;ongeling kan dan zell de hoeve voor zich behouden, want verdeeling der
bezittingen is niet gewenscht in een land, waar de grond reeds zoo betwist
rvordt en men met iederen morzel akkerland woekeren moet.
't Brugsche begijnhof werd in de 13'eeuw gesticht en zeer begunstigd
door de Vlaamsche gravinne, Johanna van Constantinopl.
Boven de ingangspoort lezen wij :
PRINSEî-iJK BEGIJNHOF GESTICHT MCCCXXXXV.
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Reeds bij den eersten stap op 't ruime plein stonden wij getroffen stil.
Hoe rustig hier onder de statige boomen, tusschen de witte huisjes, en daai.

op den achtergrond de oude kerk ! 't Was of wij een verlaten Vlaamsch
'lorpje binneniraden. Alles ademt hier vrede, kalmte. Wie denkt op deze
plaats aair een levensstrijd

?
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