
andelpad Prosper Van Langendonck

\IVIKLIU WE-LKÖM ör...
zondag 5 november 1995

te 14.30 aan de kerk van Reist voor de opening van het bewegwijzerde

"PROSPER VAN LANGENDONCK-PAD"

Programma: - korte toespraak Schepen van Toerisme
- start wandeling (±6 km)
- drink aangeboden door het gemeentebestuur

Een organisatie van de
Toeristische Dienst van Kampenhout

in samenwerking met de
Gidsenbond Midden-Brabant

Wie was Prosper Van Langendonck ?
Prosper Van Langendonck (" Brussel 15 maart 1862 -i-Brussel 7 november 1920), bracht te Reist regelmatig zijn vakantie door
bij de smid Vanderiinden in de afspanning "OP HET SANTFLIET". Later, wanneer de smid verhuisde, wat verder op de
Aarschotsebaan, kwam hij er ook nog geregeld. Hij wandelde hier veel, en we willen dus met deze wandeling een huide brengen aan
deze zeer gevoeiige dichter.
Prosper Van Langendonck werd geboren in de Trapstraat te Brussel waar zijn vader Ludovicus-Antoon uit Werchter en zijn
moeder Johanna-Justina Dirickx uit Haacht zich hadden gevestigd. Justina, zijn moeder, was ziekelijk en zwak van natuur. De
kleine Prosper werd uitbesteed te Werchter waar hij door Rosa De Becker werd opgevoed. Na anderhalf jaar keerde hij terug
naar zijn ouders te Brussel waar het gezin echter geen voorspoed kende, in familiekring bekommerde men zich over de
gezondheidstoestand van Justina. Zij was geen vrouw om in de stad te blijven wonen en een paar jaar later vestigden ze zich te
Haacht en hielden er een specerij- en ellegoedwinkei. Ondertussen had Prosper er een zusje Eugenie bijgekregen.
De kleine Prosper liep lagere school te Haacht en het was hier dat hij de mooiste jaren van zijn jeugd heeft doorgebracht. Van
Haacht ging het naar de kostschool op de Bruui te Mecheien en later naar het Klein Seminarie waar hij als tweede van zijn klas
de 6de latijnse beëindigde.
Ondertussen waren zijn ouders terug naar Brussel getrokken, vader kon het in Haacht niet gewoon worden. Hij verdiende met
moeite zijn brood door schilderijen te herstellen. Zijn gezichtsvermogen ging er sterk op achteruit en door het gebrek aan talent
was hij meestal werkloos.
Moeder, die weer erg ziek was geworden, stierf op 42-jarige leeftijd. Prosper was toen 18 jaar en had ondertussen het Klein
Seminarie te Mecheien verlaten. Hij werd naar het "L'Institut Saint Louis" gestuurd. Vader, erg geschokt door het overlijden van
zijn vrouw, trok met zijn dochter, zenuwlijdster geworden, terug naar Werchter. Zij werd opgenomen te Geel waar ze op 76-
jarige ieeftijdig overleed. Zij werd nog bijna 20 jaar ouder dan haar broer Prosper.
Prosper was ondertussen beambte geworden bij het Provinciaal Bestuur en werkte achtereenvolgens nog als kantoorklerk bij
een paar privé-ondernemingen, als beambte bij het Ministerie van Justitie en tenslotte ging hij in dienst bij de vertaaldienst van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Verder werkte hij mee aan "De Vlaamsche Kunstbode" en de "Nederiandsche Dicht en Kunsthalle". Voor de herleving van de
letterkunde op het einde van de 19de eeuw leverde hij een belangrijke bijdrage door zijn poëzie, zijn kritische opstellen en de
gunstige invloed die hij uitoefende op jongere schrijvers zoals Vermeylen, Hegenscheidt e.a., met wie hij "Van Nu en Straks"
oprichtte.
Als katholiek gelovige en christen-democraat was het hem mogelijk de betekenis van Gezelle, Verriest en Rodenbach te
erkennen en de integratie van de Westvlaamse bloei in de vernieuwing van het literair en cultureel leven te bevorderen.
Hij was nog jong toen hij voor de streek van zijn voorouders de volgende verzen schreef:
"O vlakke Demerboorden,
O weide in warme droom verbreid,
waar al mijn droomen gloorden
van liefde en levenszaligheid".
Prosper Van Langendonck huwde de twee jaar oudere Adèle-Louise Wouters uit Brussel. Maar dit droeve huwelijk bleef uitzicht- en
kinderloos. Zo brak ook de stamboom met hem af.

Erfelijk beiast, leed hij sinds de jaren negentig aan schizofrenie, die zich uitte in depressie en zwerfdrang. Zijn biografen
beoordelen het familieleven van het gezin zeer ongunstig. Hij groeide op in een zeer ongelukkig milieu. Zij zijn zelfs de mening
toegedaan dat de familie fysisch beiast was. Hij stierf op 58-jarige leeftijd, als het ware onbekend en volgens sommigen ook
krankzinnig, in een Brussels armenhuis.
Onlangs, ter gelegenheid van de viering "100 jaar Van Nu en Straks", werd een nieuwe gedenksteen aangebracht aan de
ingang van het gemeentelijk technisch instituut Gitok te Kalmthout. Dit is de plaats waar oorspronkelijk de tuin van villa
Vogelenzang lag, waar de illustrator van het tijdschrift en vernieuwende vormgever Henry van de Velde toen woonde en waar de
beweging werd opgericht.
Bij de gedenksteen horen twee jonge coniferen, August en Prosper, die verwijzen naar de twee spilfiguren van "Van Nu en
Straks": August Vermeylen en Prosper Van Langendonck. Zij vervangen twee oude exemplaren die enkele jaren geleden
gerooid werden.
In Werchter nam men het initiatief een Prosper Van Langendonckstraat in te huldigen.
Kampenhout wil aan deze schrijver hulde brengen door zijn naam te verbinden aan dit wandelpad te Reist, waar hij dikwijls zijn
vakantie doorbracht. Wij wensen U alvast een prettige uitstap.



Vliegerman vliegt binnen en roept: "vrijdag vertrekken de koningskinderen op reis!" "Mango jij moest het
reisplan maken!" "Oei... Vliegerman help aub anders is vrouw Bartol razend. Vliegerman vlieg naarfee Mik, die
zet vast wijzers naast de weg. Vliegerman vlieg dan naar de wilde-kastanje-heks Teerg. Ze heeft vast een
knapzak klaar. Vliegerman nu nog een klein ding, vlieg over het ganse land en zeg me waar en wanneer de
kinderen slapen. Bedankt Vliegerman en allen die hielpen. Nu gaan vrouw Bartol en Mango slapen."
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Hier Is dus nog plaats over:
Alle jongeren en/of
jeugdbewegingen die een
initiatief organiseren kunnen
hun aktiviteit kenbaar maken

aan Kurt Jans op het
gemeentehuis
tel. nr. 016/65.99.34
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