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Een woord aan onze InschrijverS.
M
hebben bet genoegen U de merkweerdige voordracht van
Professor Dr G. Verriest te doen geworden.
Deze gelegenheid nemen wij te baat om uwe aandacht te
vestigen op de « Verhandelingen i welke door de Hoogeschooluitbreiding uitgegeven worden over de onderwerpen der bijzonderste voordrachten in haren schoot gehouden. Jaarlijks verschijnen
1 2 boekjes van ongeveer 4.0 bladzijden, formaat dezer voordracht,
in voorkomend geval van platen en teekeningen voorzien.
Wij kunnen nu reeds de volgende afleveringen aankondigen,
welke in den loop van het 6de jaar zullen verschijnen :
Besmetting en Ontsmetting, door Apotheker A. Hendrix.
De Tering en hare Bestrijding, door D r A. Van de Perre.
OnTe Meesters in de Nederlandsche Letterkunde : Da Costa,
de Genestet, Hofdijk en Potgieter, door J. W. Vienings.
Oorsprong der Beschaving, door den E.H. Dr Jos. Laenen.
DeTrusten of Nijverheidssyndicaten, door Rechter J. Lamproye.
De Verspreidingsmiddelen der Planten, door Apotheker 0.
Van Schoor.
De kranktinnige Mensch, door Dr Fr. Meeus.
De Vrouw en hare behandeling door de wet, door Adv. A.
De Vos.
Over Zeekunde, door K. Gommers, Licentiaat in de Handelswetenschappen.
Over Drijfkracht, stoom-, gaz- en electriciteitmotoren, door
A. Stevens, enz.
De prijs is 25 centiemen per aflevering ; men kan ook
inschrijven voor den geheelen jaargang aan 3 frank. I nschrij vingen
te zenden aan : De Nederlandsche Boekhandel, St-Jacobsmarkt,
5o, of aan het Bestuur der K. VI. Hoogeschooluitbreiding, 46,
Korte Nieuwstraat, Antwerpen.
Wij durven dan verhopen dat alle onze inschrijvers van
vorige jaren ons getrouw zullen blijven en dat vele nieuwe
hunne inschrijving zullen toezenden. Onze onderneming is geene
flnancieele : hoe meer inschrijvers, hoe meer en hoe beter werk
wij sullen leveren.
Wij

Int Szstuur tier itatb. VI. lbaagenbooluitbrefOing
van Antwerpen.
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Prof. Dr G. VERRIEST.
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Vereerde Heeren en Damen,
Land- en taalminnende Vlamingen,
Guido Gezelle, de lang miskende man, staat nti
bekend in Noord en Zuid, niet alleen als de grootste
der moderne dichters van Nederland, maar ook als
Nederlands grootste taalkracht.
Over tijd van jaren zat ik eens met mijn broeder,
advocaat Adolf Verriest, ter tafel bij Mgr Van Hove,
oud en beroemd leeraar van Rhetorika te Rousselare,
toen Generaalvicaris van het bisdom Brugge. Bij 't
nagerecht viel het gesprek op het Vlaamsch en, in 't
bijzonder, op het Vlaamsch van Guido Gezelle t
« Hij gaat toch al te verre », zei Mgr Van Hove, « al
te verre ! Heb ik hem onlangs niet hooren beweren,dat
de eerste beste koeier of peerdeknecht uit de omstreken van Tielt of Roeselare het Vlaamsch beter
kent en spreekt als.... hoe zal ik gaan zeggen ? ....
als ik en gij ? »
Monseigneur, antwoordde ik, van U Hoogweerden
zal ik zwijgen, maar voor wat mijne kennis der taal
aangaat, 'k ben van dezelfde :Peening 1
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De tafel schoot in eenen lack en 't gesprek ging
verder.
Dikwijls is het woord van Gezelle mij te binnen
gekomen en, naarmate ik aan jaren, en, meen ik, aan
verstand hebbe toegenomen, heeft het mij dieper en
dieper getroffen. En nu dat ik een oud man ben
geworden, en dat Gezelle daar in eens op den hoogen
heiligen berg staat, denke ik nog en, handelend hier
over onze moedertaal, moet ik zeggen — wordt niet
boos op mij — : ja, de eerste beste man van te lande
kent en spreekt Vlaamsch beter als... hoe zal ik gaan
zeggen ?... als ik en gij !
Dit wil zeggen dat wij, Viamingen, onder den
,invloed onzer schoolopleiding, onze taal niet hebben
geleerd, maar Ontleerd. En wat wij gedaan hebben,
dit doet nog, jaar uit jaar in, ondanks alle Vlaamsche
beweging, de geheele, gezamentlijke Vlaamsche jeugd.
En hoe dan wordt , onze Vlaamsche taal aldus verkracht, hoe wordt het taalvermogen der Viamingen
aldus verminkt ?
Ten eerste : door ons slecht school- en pedantenvlaamsch
Ten tweede : door het overmatig, ja omzeggens
uitsluitend gebruik van het Fransch in het humanistisch onderwijs.
Het zij mij toegestaan UEd. in korte woorden te
schetsen wat ik daarover denk.
De eerste groote ontwikkeling onzer letteren dagteekent uit de XIII e en XIVe eeuwen, eeuwen die, in
04s

land ; door overvioed van rijkdoin, welvaart
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en beschaving, de kunst verwekt hebben op ieder
gebied. Toen drukte West-Vlaanderen, alien handel
en wandel overheerschend, zijnen stempel op de
Dietsche taal. Nochtans bleef die taal, bleven de
Westvlaamsche dichters niet gebonden aan eenen
enkelen tongval, maar zij grepen in alle gewesten naar
woorden en wendingen, die de uitdrukking hunner
gedachten en de vormschoonheid hunner rede te bate
kwamen.
Vroeger nog dan West-Vlaanderen, had Limburg
reeds een letterkroon verworven, maar met den verval
van handel en welvaart, verloor het weldra zijnen
invloed op de taal.
Als later de bloei van Brugge, Ieperen enz.achteruit
ging tegenover Brabant en Antwerpen, was de taal
reeds zoo vast gezeteld in haren West-Vlaamschen
vorm, dat zij overal werd overgenomen en nog enkel
ten deele gewijzigd.
De XVIe eeuw met hare onrusten en oorlogen
bracht het Zuiden in verval, en, onder Spanjes
geweld ging alle letterkunde te gronde. Onze beste
krachten verhuisden naar het Noorden en nu ontwikkelde zich de hooge bloeitijd der Hollandsche letteren.
Onder den invloed der letteren van vroegere tijden en
der Vlaamsche en Brabantsche landverhuizers, behield de taal ook aldaar den stempel van het Zuiden.
Ja, Vondel, zuiderling van afkomst, schrijft VlaamschBrabantsch, en eerst in de tweede helft zijner lange
loopbaan verandert hij, niet de harmonie, den gang
en den bouw zijner taal, maar hier en daar woorden
en wendingen naar Amsterdamschen tongval.
Op den duur kon toch de oude taal niet stand hou

den te midden van (k n. pra,chtigen zomerbloei der
Amsterdamsche letteren en, anderzijds, den vollen
verval van het Zuiden. Het Hollandsch of liever het
Amsterdamsch dialect moest de zege winnen over den
ouden eersten taalvorm.
Dit was onvermijdelijk en dit gebeurde ook met
voile recht.
De streng gesloten vorm der taal bleef toenemen
en met de jaren 1700 traden, wijd en breed, de taalregelaars op.
Dit was Oa recht : Een voile vrijheid voor elken
schrijver biedt al te groote nadeelen. Overal waar verscheidene gewesten verscheidene dialecten spreken,
dienen gemeenschappelijke spreek- en schrijfregelen
aangenomente worden ; dit moet evenwel geschieden,
niet tyrannisch, maar in onderlinge overeenkomst.;
daarbij zal de rijkste letterkunde en de grootste
taalgeleerdheid den over wegenden invloed uitoefenen.
De schrijftaal, die verwaand wil aanspraak maken
de echte taal te zijn, is eigentlijk eene overweldiging
der levende gave Gods door de vier of vijf en twintig
staven van het alfabeth. Hoe onontbeerlijk en, hoe
voordeelig onder andere opzichten dit ook zijn moge,
in den grond genomen is zij maar eene soort van
kurjsttaai, van Esperanto.
Nu ligt het gevaar vooral in de dwaiingen der taalregelaars, in eene al te strenge taalpolitie.
Dit is ook gebeurd met de Nederlandsche taal.
De spraakleerdwang werd steeds grooter en grooter,
tot dat hij in de tweede belft der even vervlogen eeuw
ten toppunt scheen gedreven te zijn. Twee werken
liebben, met hulp en steun van den Staat, de alleen-
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heerschappij van 't Noorden, in zaken van taal, bevestigd. Ik meene het spellingstelsel van prof. te
Winkel en het Algemeen Neerlandsch Woordenboek
van prof. de Vries. Noch in 't een noch in 't ander
werk — buiten de latere afleveringen van 't woordenboek — wordt er gelet op de taal der Zuiderlingen ;
't is al Hollandsch dat de klokke slaat, of liever al
Amsterdamsch, want de andere gewestspraken van
Hollandzelf zijn even zoo slecht aan hun deel gekomen
als het Vlaamsch.
Luistert wat de Fries, Johan Winkler, de scherp
zinnige taalvorscher uit Haarlem, daarover vertelt :
« Daar was eens een man, en die heette Jan Jansen.
Een kloeke kerel was Jan, gezond van lijf en leden,
gezond van ziel en zinnen, een echte Hollander van
den ouden stempel. Eens, te kwader ure, liet hij zijne
beeldtenis maken, en die schilderij viel niet al te best
uit. 0 ! men kon wel zien dat het Jan verbeelden
moest I Maar de oogen stonden zoo flauw en levenloos, de gelaatstrekken waren zoo vreemd, zoo gewrongen, en de geheele houding was zoo stijf en
onnatuurlijk. Evenwel, Jan was er grootelijks mede
in zijn schik, en hij vond dat de schilderij allerbest
geleek. En als de . menschen dan zeiden : Jan 1 je
schilderij gelijkt niemendal ! dan antwoordde Jan : de
schilderij is best ; en als ik er met op gelijk, wel 1 dan
ligt dat aan rnijn eigen gezicht, maar aan de schilderij
niet. En hij . beeldde zich slit zoo stellig in, dat hij langzamerhand begon met zijn gezicht juist in zulke stijve
en onnatuurlijke plooien te trekken, als de afbeelding
vertoonde. Zoo ontmoette hem eeas iemand zijner
oude bekenden. Kerel 1 riep deze uit, ben je 't ? of

ben je 't niet ? Maar Jan zei : Och ! anders gelijk ik
iinmers niet op mijn portret !
Jan had verscheidene broers ; te weten : Tjalling
Sybrens Friesinga, Harrnen Sassink, die achter Zutfen
woonde, Peerken den Brabandere, Aernout Alewynse
uit het land van ter Goes, Leenaert Vlaemynckx, en
meer nog anderen. Het scheen wel of die malligheid
van Jan aanstekelijk was, en op zijne broers overerfde.
Immers ook zij begonnen, de eene meer, de andere
minder, juist zulke wonderbaarlijke gezichten te
trekken, als Jan deed. Want, zeiden ze, Jan is onze
volle broer, en nu moeten wij toch ook op hem
gelij ken !
Maar Tjalling en Leenaert zagen al spoedig de
dwaasheid in van deze zaak.Wel! zeiden zij,wij hebben
ook wel afbeeldingen van ons zelven, die veel ouder
en veel mooier zijn dan de schilderij van Jan. Maar
het is ons nog nooit ingevallen om onze gezichten te
verwringen, gelijk de gezichten op die schilderijen.
En zouden we 't nu om Jan doen ? Ons eigen gelaat,
zoo als God ons heeft geschapen, is ons duizendmaal
meer weerd als alle schilderijen, al hadden Rubens of
Rembrandt ze ook gemaakt ! — »
Ondertusschen, met de herstelling van een eigen
vrij bestaan, wierd het Zuiden wakker uit zijnen drieeeuwenlangen slaap en een nieuw leven schoot door
zijn aderen. Willems, Conscience, David, Ledeganck,
Van Duyse en zoo menig andere, lieten hunne stein
hooren en vonden weerklank in alle Vlaamsche gewesten. Hoop en geestdrift rezen in vele herten, allerhand
tijdschriften zagen het licht, Vlaamsch werd te
allenkant gesproken en gezongen, geschreven en
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gedrukt : de Vlaamsche beweging was in gang ! iDoch
met de jaren zestig, om reden van onbeduidende verschillen in take van spelling en stelling,is het grootste
gedeelte der aanhangers der Vlaamsche belangen, en
da.aronder alle de gezaghebbenden bij regeering eh
schoolwezen, in Holland's schoot gevlucht, en heeft
daar, als 't ware vol angst en nood en mangel aan
vertrouwen in eigen kracht, den knieval gedaan en
alle zelfstandig wezen, alle eigen kleur en harmonie,
afgezworen.
En alzoo, in plaats van de bloeiende Hollandsche
taal, die een Zuiderling evenmin kan bemeesteren en
eigen maken als de eene vogel den anderen kan nazingen, is over ons land getrokken, enkel en alleen :
Holland's zwaar en zwart schof van overdrevene en
overstrenge taalregelen, taalteugelen, taalbanden en
-kluisters.
J a, Leenaert Vlaemynckx is gaan staan voor het
scheef portret van Jan Jansen, om er zijn bleuzend
gezicht naar to trekken.
Jan Jansen zelf, den kloeken kerel, bewonder en
heb ik lief zoo goed als iemand, en 't is mij een diep
genottelkens ik den Hollander van den ouden stempel
het woord hoor uit den mond rollen. Hij voert immers
eene kloeke, klare, schilderachtige taal en kan ze flink
handhaven !
Maar de Hollandsche taal en de spitsvondig geregelde Hollandsche grammatica en syntaxis, Hollands
spreektaal en Hollands schrijftaal, Jan Jansen en
zijn mismaakt portret, mogen niet verwisseld worden.
De taal is de taal, zegt Gezelle, gelijk de sterren
sterren zijn. Wat de sterrekundigen met de sterren
doen,dat juist moeten de grammatici doen met de taal,

...ft. 1 0 ...NO

Maar, — dit ligt nu in de natuur der menschen, —,
heeft een geleerde, en veel meet nog een halfgeleerde,
zijn leven door, deze regels bestudeerd en uitgelegd,
zoo treedt stillekens in hem een gevoel op als ware
hij het, die de taal beheerscht, als ware de taal zijn,
en zijns gelijken, eigendom. In dezen half onbewusten
waari wandelt hij onder de andere menschen, die
van zijn eigendom gebruik maken en dezen, de eene
recht, de andere verkeerd, be- of mishandelen.
Misschien zijn er wel sterrekijkers, die evenzoo den
sterrenhemel als hun eigen bezit aanschouwen, en
droomen dat zomer en winter, dag en nacht, zon- en
maanverduisteringen, gehoorzaam komen en gaan,
de regels volgend die zij hebben vastgesteld.
Alzoo vortnen de spraakleeraars en schoolmeesters
eerie soort van heilig priesterdom, dat zich alleen
berechtigd houdt voor de taal te zorgen, deze aan- en
uit te kleeden, te wasschen, te kammen, te zeepen en
te scheren. Al de rijkdommen dezer taal, hare have
en erve, hebben zij opgenomen in het kadaster hunner
woordenboeken. Wat in deze woordenboeken staat is
taal, wat er niet in staat is waugeluid, ontaal, verbastering en verknoeiing.De milde moederschoot aller
talen, het rechthebbend, woordmachtig, taalscheppend, taalvermondend y olk, wordt miskend en uitgejouwd door deze officieele kam- en scheermeesters.
En niet alleen beheerschen zij de woorden en hunne
orthographie, maar, veel erger en verderfelijker, zij
willen den bouw zelf der zinsneden regeeren, ja, de
onvatbare wetten van den vluchtigen stiji hebben zij
vastgekloaken : hoofdzin, nevenzin, komma's en punten, alles gedrild in rij en gelid, gelijk bij den Pruis

de soldaat.
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Van de eerste schooldagen of wordt deze schoolrneesteropvatting den kinderen bijgebracht. De jongeling groeit er letterlijk in op, en alles wat leest en
schrijft, dicht of rij melt, ja, geheel de geschoolde
spraakgemeente sleurt levenslang dat juk op zijne
schouders. Zoo wordt de levende taal, de teelende
woordenkracht, verlamd en verarmoed, en de kloeke
taalbootn wiens groei verhinderd, wiens botten en
bloesems gestuit geworden zijn, wiens zingende,
waaiende loof verdort, sterft uit en wordt : dood hout.
God zij dank, van tijd tot tijd koint een sterke reus,
een Siegfried, die onversaagd en onbekommerd de
opeengestapelde hindernissen overhoop werpt, den
grootenWorm het zweerd in de lenden stoot en Wodan
zelf zijnen staf aan stukken slaat.
De verschrikte acadeinikers, de politiemannen der
taal, varen op in luid geschreeuw, maar weldra verzamelen zij stukken en spaanders, bestudeeren de
overtredingen van den onberaden reus en geven ze als
nieuwe taalwetten uit. Zoo blijft het verderfelijk
stelsel de schoolgemeente beheerschen.
Zulke taaldwang rijst en zinkt afwisselend in den
loop der tijden en juist, helaas, was het in het tijdstip
der ergste dwingelandij waaronder het Noorden ooit
heeft gezucht, dat onze Vlaamsche taalbeweging onder
Holland's alvermogenden, onverzoenlijken, onverbiddelijken scepter gevlucht is. — Doch daar waar,
ondanks alle kluisters, onze uitsluitend Neerlandschsprekende en Neerlandschdenkende noordbroeders
zich nog vrij bewogen, konden de zuiderlingen, in
't Fransch opgebracht, hun eigenzelven niet helpen,
maar sukkelden jammerlijk, krank en kreupel, langs

de stroeve taalbaan.
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Neen, met deze taal weten wij geen weg. Zij zit ons
niet in merg en been. Ook heeft het Noorden naar
onze letteren niet omgezien, noch hebben zij zelf de
beste onder de dicht- en prozaschrijvers van bet
Zuiden eenen zetel in hunnen taalhuishoud verleend.
Hoogstens hebben zij dezen of genen van tijd tot tijd
een genadigen blik toegeworpen, zoo de baas den
knecht, de kasteelheer den armen sukkelaar. Geen
werk, geen boek, geen tijdschrift van 't Zuiden is
aldaar gangbaar geworden, geen onzer schrijvers
heeft er gezag gewonnen, en geheel onze pseudoHollandsche letterkunde — hoe grammaticalisch correct zij nu ook geworden was — is, in 't Noorden,
zonder verhoor voor de deur blijven staan.
Deze miskenning heeft welzeker menig gemoed verbitterd. Een verbitterd mensch knort geern op een
ander mensch en wreekt op dezen zijne eigene zonden.
Zoo deed de Phariseêr met den armen Samaritaan.
Zoo is ook geheel het gezin aan 't schimpen gevallen
op Guido Gezelle, den stillen man, .die, zonder de
joodsche wet in beschreven perkamentlijstjes op zijn
voorhoofd en zijne kleederen te dragen, het toch
gewaagd had, daar van achter, in den tempel der letteren binnen te dringen. In de werken van den grooten
dichter hebben zij niets, niets gezien, als een paar
oud- en West-Vlaamsche eigenaardigheden. «
zelf » zegt een, en wel een der allerbeste en talentvolste onder deze verblinde rechters : « hij zelf, noch zijne
leerlingen, voor zooveel zij hem trouw bleven, brachten een gedicht voort dat merkwaardig mag heeten zij
verdienden dubbel en dwars de aanvallen waaraan
hunne buitensporige vormen en denkbeelden blootstonden. »
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Luistert naar het oordeel geveld in 1895 over
Gezelle's taal, in het verslag der Koninklijke Kommissie van den vijfjaarlijkschen prijskamp der Vlaamsche
letteren: « Tijdkrans»,j a, Tijdkrans! «Tijdkrans, d e zwakste bundel van Guido Gezelle... loopt over van stukjes
en brokjes... berijmd strooisel, geknipt uit de lompen
van eene hier al te ver gedrevene gewestspraak... eene
mengeling van snippers en klatergoud.. » En verder,
Gezelle vergelijkend met Van Droogenbroeck, « Gezelle
behoort tot eene enkele gouw... Van Droogenbroeck,
hij, is te huis overal waar het Nederlandsch gesproken
wordt. Wars van alle verbastering en verknoeiing Edit
geldt Gezelle!] wilhij onze taal gespierd en gelouterd.»
Dit zijn de eigene woorden van den verslaggever,
Theophiel Coopman, wiens begaafdheid en verdienste
in andere opzichten niet kunnen geloochend worden,
en dit oordeel staat onderteekend door de zes andere
leden van den keurraad, Allen leden onzer Vlaamsche
taalkamer !
En ziet ! schaars is de man gestorven, beschimpt in
het Zuiden, onbekend of, van hooren zeggen geringschat en veracht in het Noorden, en zijne werken
dringen in Holland. Een jubelgalm stijgt ten alien
kanten op en overal juicht men niet alleen den dichter
toe, maar evenzoo den machtigen taalreus, den meester des woords. Daar staat hij nu voor alle tijden,
hoog op den berg, de man van eene gouw, de verbasterde taalknoeier, met zijn berijmd strooisel en klatergoud en zijn lompig West-Vlaamsch « dat al te zeer »,
zegt nog het verslag, « de beste van zijne gedichten
duister en ongenietbaar maakt. » (I)
(i) Staatsblad, i Februari, 1896, blz. 441.

-14-Deze ommekeer in de stemming der Noorderbroeders tegenover onze oude Zuidertaal, is niet onvoorbereid, zoo botshals losgebroken ; sedert jaren was
eerie strooming ontstaan tegen de al te grammaticalische opvatting der taal ; anderzijds hebben de
grondige taalstudiën der laatste jaren, en wel bijzonder de studiën der talen van Gennaanschen stam,
het wezen onzer taal in een geheel nieuw licht gesteld.
De hooge weerde der volkstaal is immer klaarder
aan den dag getreden, de overdrevene dwang der
spraakleer is gezonken.
Wilt mij niet misverstaan.Elke taal heeft hare wetten
die moeten vastgesteld worden ; ja, bij de schrijftaal
kan men zelfs niet vermijden de sprake eenigen dwang
aan te doen, maar hierin is gezondigd geworden verre

boven hetgeen het scheppen eener gemeenschappelijke
taal vereischt.
In de eerste bladen van Loquela 1881 schreef Gezelle:
« Wij zoeken de tale te leeren kennen ». Dit is de
leus die over geheel Nederland moet klinken. Gelijk
Gezelle getracht heeft den rijken schat van woorden
en wendingen van Westvlaanderen aan den dag te
brengen, zoo moet het werk gevoerd worden over
geheel Noord en Zuid, onder medehulp van geleerden
en ongeleerden, dichters en prozaisten, nederig yolk,
boer, werkman, neringdoende, heer en knecht ; zoo
zal de taal, waar, zuiver, groot en sterk worden, en
tevens handig en buigzaam.
Met het optreden van Guido Gezelle, Stijn Streuvels en anderen, heeft Vlaanderen weerom stemrecht
verkregen in zake der Nederlandsche taal. Zal het zijn
aandeel invloed behouden in de toekomst ?
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Dit zal afhangen van zijne eigene kracht, van zijne
daden, van zijne ontwikkeling op het gebied der letteren en der wetenschappen. En wat de Letteren aangaat, waarom zou Vlaanderen, dat op al ander gebied
der kunst zulke wonderen heeft voortgebracht en nog
heden met verbazende kracht en vruchtbaarheidvoortbrengt,— Schilders « die tooveren met de bonte zonnestralen », Beeldhouwers « die 't leven slaan van uit
den stommen steen »,Toondichters, «zielen van gezang
en kiank doorspeeld », — waarom zou dit Vlaanderen
en geheel Zuidnederland, bar blijven van de «Hoogste
macht der kunst », het meesterschap over het woord ?
Ook op dit gebied heeft Vlaanderen in oude tijden
koningen der kunst gevierd en hebben, onder vreemde
heerschappij, Brie eeuwen stilzwijgens de rei der zangers onderbroken schaars is het land zijne banden
los, daar komt de jonge lente met zijn nieuwe zangers
aan.
Maar is het land politisch vrij, nog is de Vlaamsche
geest niet vrij, nog blijft hem ontzegd 't geen hij, op
leven of dood, verkrijgen moet : De opleiding der
jeugd in eigen taal

Waarom eigen taal ?
Is de eene taal de andere niet weerd, en is geheel
dit streven en strijden voor de moedertaal niet enkel
waan ? Eene dolle liefde waaraan de kleine en groote
volkeren lijden en die aan de kleine niets anders dan
erge schade brengt ?
Wat is dan eigentlijk eene taal ?
Een aantal stemteekens, waarvan de menschen gebruik maken om elkander to verstaan. Bij voorbeeld
thuis, tafel, stoel... irk 't Fransch : maison, table, chaise.

Wat is er aan die geluiden gelegen, dat de eerste den
Viaming zoo aan 't herte liggen en dat de andere hem
onverschillig laten ? — Is « prends une chaise et assieds-toi » niet even zoo goed als « neemt eenen stoel
en zet u » ? Het eerste heeft de Fransche, het tweede
de Vlaamsche moeder aan Naar zoet kind geleerd.
Het een is zoo gemakkelijk om uit te spreken als 't
ander en even zoo kort en klaar. Waarom al dit beslag
en bedrijf over de moedertaal ? Laat een Viaming
Fransch spreken, en meer menschen zullen hem verstaan ! Of leert hem Engelsch : « take a chair and sit
down ». Daarmee kan hij door geheel de wereld geraken en verstaan worden in Amerika, in de woestijnen
van Afrika, in Azién en tot in Australian onder de
temme Papoes.
Ja, maar er bestaan nog andere dingen onder de
kappe des hemels als tafels en stoelen. Wij hebben
ook onstoffelijke begrippen, denkbeelden van persoonlijken aard, de eene scherp, de andere onduidelijker
in hunne aanschouwbaarheid, ook duizendvoudige
aandoeningen der ziel, waarvan het woord een veel
min vormvast beeld in ons verwekt.
Deze beelden, deze gemoedstoestanden, dit denken
en voelen, verschillen van yolk tot yolk, van ras tot
ras.
En juist gelijk voor elk stoffelijk voorwerp van dagelijksch gebruik, een woord komt te bestaan dat dit
voorwerp bediedt, zoo ook voor de onstoffelijke denkbeelden,worden woorden omzeggens geboren, geteeld
uit den schoot der sprekende, scheppende, vrucht-barende taalgemeente. De woordenschat volgt, schrede
om schrede, de ontwikkeling van hert en van geest ;

elk gemeenschappelijk denkbeeld, elk gevoel, iedere
aandoening vindt op den duur zijn wederwoord.
Dit geschiedt in elke taal, bij elk y olk, juist volgens
dat het handelt en wandelt en denkt en doet.
En niet alleen de diepe zin der woorden verschilt
van y olk tot y olk, maar ook hunne onderlinge betrekkingen, hun voegen en sluiten, waarbij de vluchtigste
schakeeringen ontstaan in woord- en zinbouw, overal
de aandoeningen volgend van ons binnenste wezen.
Zoo omsluit de taal den geest der volkeren. De taal
is als een kleed dat over het denkend, voelend, handelend y olk ligt en alle zijne lidmaten eng omvat. Zij
is een afgietsel, eene weerspleet der ziele zelf van het
y olk dat ze spreekt. In de taal eens menschen ligt zijn
land en zijn hert geschilderd.
Onlangs had ik de gelegenheid mij te onderhoudeh
met eenen Missionaris, die zijn leven doorgebracht
had onder de meest verachterde volkstammen van
Oceaniê.
Ik leidde het gesprek op de taal dezer volkeren en
vroeg naar hunnen woordvoorraad en, in 't bijzonder,
naar hunnen, natuurlijk geheel kleinen woordvoorraad
voor onstoffelijke begrippen en gevoelens, zoo bij
voorbeeld het woord liefde.— Dit woord hebben zij
niet, noch kennen zij dit gevoel, zei mij de priester ;
de mannen houden de vrouwen enkel als last- en
lustdieren.
Hoe verre ligt zulke aard en taal van taal en aard
eens eerlij ken, dichterlij ken, Vlaamschen jongelings
en hoe verschillen des jongelings begrippen van deze
der Fransche, Parijzer wereld wiens woord « amour »,
even als eene wormstekige vrucht, maar at te dikwijis
omen onliebbelijken bijsmaak heeft,

Hoe meer aard en zeden der volkeren verschillen in hun diepste wezen, hoe onderling vreemder
moeten noodlottig de talen zijn die deze volkeren
geschapen hebben. Zoo komt het dat twee talen
malkaar nooit dekken.
Wie ooit ernstig verzocht heeft uit of in eene
vreemde taal eenige bladzij den to vertalen, waarin van
jets meer de rede is dan van rein zakelijke dingen, van
suiker en koffie, van koopen en verkoopen, voelt
terstond, dat hij de bewoording en den nadruk der
gedachten en gevoelens op het origineel spoor niet
volgen kan, en dat hij zich overal met « a peu pres »
moet tevreden stellen.
Daaruit spreekt klaar gelijk de dag, dat een
Vlaamsche jongen, in Vlaamsche zeden opgewassen,
elk andere taal en andere letterkunde, en vooral de
taal en letteren van zulke volkeren, die teenemaal
verschillen van stam en zeden, als een vreemd kleed
slecht dulden kan. Hier helpt noch snikkeren noch
snijden, het kleed blijft vreemd om zijne leden. Zulke
kleedij draagt men wel eens toevallig in een komedienspel, maar het kleed naar eigen lijf gesneden, de
taal die eigen geest en hert en ziel vertolkt, deugt
alleen voor handel en wandel, en zinnen en denken
van een echten, waren, deftigen mensch.
Tot rond zijn tiende j aar spreekt het Vlaamsche kind,
met weinige uitzonderingen, uitsluitend Vlaamsch. In
deze eerste jaren ontwikkelt zich vooral zijn gemoed,
dit gemoed dat hem zijn leven lang beheerschen zal.
Het kind eigent zich, omzeggens onbewust, de woorden en wendingen aan die rondom hem klinken, en,
met dezelfde lenigheid, waarraede het de teerste

schakeeringen van den omgevenden tongval leert
naspreken, leert het ook vatten den subtielsten zin
der woorden en wendingen en hunne juiste bedoeling.
Nu komt eene andere school op, en terwijl het
gemoed van het kind Vlaamsch is naar aard en tale,
wordt geheel de ontwikkeling van zijn geest, geheel
zijn wetenschappelijk denken, uitsluitend Fransch.
De jongen voelt in 't Vlaamsch en denkt in 't
Fransch. Zoo is hij tweetalig, en vele blinde ouders
en oppervlakkige meesters, roemen deze dubbele veerdigheid.
Doch tweetalig en is de jongen niet : hij is tweehalftalig, en nog verreweg min, want voor zijne eerste
taal blijft hij staan op den kindertrap van zijn tiende
jaar en daalt er zelfs van af; en wat het nageleerd
Fransch betreft, hij geraakt er zelden verder in als tot
een ware halsbrekerij. Dit hooren wij, Vlarningen,
zelf niet, 't en zij het al te grof gaat, maar de Fransch-

man spot bitter genoeg met onze « langue beige », en
dit doet mijn herte deugd, telkens ik het hoore of leze.
Alzoo, als de jonge Viaming uit de school komt .
Vlaamsch is zijne moeder, vrouw Gemoed, en Fransch
zijn vader, heer Verstand.
Waar kan de bastaard nu henen met zijn beetje
straat- en tafelvlaamsch ?
Met weinig uitzonderingen is hij niet in staat het
woord te voeren in zijne moedertaal, en evenmin in
de hem slecht aangeleerde vreemde taal.
Hoe verrukkend integendeel, een gezonden Noorderling het knappe woord af te luisteren, en hoe
streelt het onze ooren als wij uit den frisschen mond
eener Hoilandsche freule onze taal, vlugge en klaar,

vloeiend en harmonisch hooren klinken. Stelt haat
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tegenover de jonkvrouwen onzer burgerkringen, in.
Vlaainsche kloosters opgebracht, met hun sukkelfransch vol verkeerden bouw der zinnen en het wangeluid huriner uitspraak ! Daartoe eene voile onwetendheid der wetten van hun eigene moedertaal, die
zij hebben leeren vol vreernde woorden stoppen.
Ja, Fransch wordt hen opgedrongen tot in het gebed
toe, spratce van het kind tot God, dat uit het diepste
van zijn jong rechtzinnig hert moet opwellen; 't gebed,
dat een onbewust gevoel van eerbaarheid tot nu toe
voor vreemde, Fransche woorden heeft gevrijwaard.
1k hoorde eens een madam zeggen : Onze femme
de chambre is getombeerd van den escalier maar
nooit nog : Onze papa die in de hemelen zijt, pardon.neert ons onze peches.
De Franschman, zijne vrouw en zijn kind, de Engelschman, de Italiaander en de Spanjaard, de Rus
en de Pruis, laat ons zeggen alle schepselen Gods,
menschen en dieren, spreken hunne eigene taal, vrij
en ongehinderd, — buiten den Vlaming.
Door Wiens schuld ?
Door de school.
In de geschiedenis van het Duitsch schoolwezen
staat als schanddaad aangeslagen dat, over een paar
eeuwen, Director Trotzend, in zijn gesticht te Goldberg, verbod deed Duitsch te spreken.
Atque ita Romanam linguam transfudit in omnes,
Turpe ut haberetur teutonico ore loqui.

Sedert dat Vlaanderen « vrij » geworden is, beleven
wij deze schande,niet in een, maar in alle onze gestichten, zoo voor jonkvrouwen als voor jongelingen. 't
Gebruik van de moedertaal is op geldboet verboden. —
Gebeurde zulks entwaar in 't land der Mooren, geen

mensch die het hier gelooven wou ! Zoo brengt men
het « turpe h„?.betur » in het hoofd der vrouwen die,
van dan af, het Vlaamsch enkel goed achten « pour
les sujets », dit smadelijk woord dat naar het slavendom nog smaakt, en geen christenmond betaamt.
Ja, deernis en spijt springen uit mijn hert als ik, dag
op dag, studenten uit alle Vlaamsche gewesten voor
mij staan heb, en hooren moet hoe zij, ten gevolge van
hunne verkeerde opleiding in onze gestichten, niet en
kunnen ter tale brengen wat zij weten en willen.
Tot hoe ver deze onbeholpenheid des woords het
klare denken zelf hindert, leeren ons de philosofen.
Gezelle zegt, kernig genoeg :
De Vlaming staat zijn eigen taal en zeden af ;
hij 'n mag niet !
De Vlaming wil van ander taal en zeden zijn ;
hij 'n kan niet 1
De Vlaming 'n heeft, op 't ende van 't spel,
noch dit, noch dat niet !

Zoo blijft de Vlaming onzelfstandig en onmachtig,
en zeker en is het de euvelriekende Parijsche boekenwereld niet die hem zal opbeuren.
Ook van zoohaast hij de latijnsche scholen is ontsprongen, en ja, dikwijls reeds in deze scholen zelf,
met hulp van hier en daar een vlaamsche ziele, wendt
hij zich weer tot de vlaamsche letteren. Ja, 't is een
blij vertoon, to zien hoe, trots alles en alles, Tijd en
Vlift aan onze Hoogschool in groei en bloei staat
tegenover de Fransche letterkundige gezelschappen,en
hoe de Vlaarnsche taal langs alle kanten
46
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'k Heb rnenigmaal gevraagd waarom onze katholieke
gestichten. het Vlaamsch inishandelen gelijk eene herten gewetenlooze stiefmoeder haar voorkind.
Aldus luidt het antwoord :
1 0 De ouders verlangen het zoo.
De ouders verlangen ja, dat hunne kinderen Fransch
leeren, maar geenszins dat zij hunVlaamsch ontleeren.
Laat dan ook de vreernde taal gelden neven de moedertaal. Het is geheel ten onrechte,en dikwijls uit kwaden
opzet, dat men den Vlaming van vijandschap beschuldigt tegenover de Fransche taal wij willen integendeel dat het Fransch veel beter en zuiverder geleerd
worde dan dit overal geschiedt, een paar stadsgestichten uitgezonderd.
2 0 Wij hebben geene leeraars die de Vlaamsche taal
machtig genoeg zijn.
Dit is eene bittere bekentenis ! Zulk een leeraarstand
en zult ge vinden, noch bij de Polen noch bij de Turken. Doch is dit enkel een uitvluchtsel : weest ten
voile zeker dat, na drie of zes maanden oefening, de
leeraars verreweg den voorkeur zullen geven aan
hunne moedertaal.
Want zij zullen op korten tijd het hoog genot van
eigen oorspronkelijke taalkracht kennen, en daarenboven een werktuig ter hand hebben dat, door zijne
buigzaamheid en kracht, met de sterke oude talen
kampen kan, en, oneindig beter als het Fransch,
de taaie kracht der Roomsche en Grieksche letterer,
voet voor voet, duim voor duim, leert nagaan en
verstaan. Die dit niet weet, niet kent, en dus daarover
niet oordeelen kan, leze JoosT VONDEL' S vertaling
van Virgilius en, nog meer zijne vertaling van den zoo
lenigen, zoo machtigen taalkneder 1Ioratius.
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Zoo leve ik met de hoop dat, zonder langer te dwalen
en te dralen, de schikkingen en verordeningen over
Vlaamsch onderwijs, die de katholieke meerderheid
onzer beide landkamers aan de Staatscholen opgelegd heeft, ook in onze vrije gestichten zullen worden
toegepast.
Elk rechtschapen man ligt zijn land en zijne taal ter
herten. De Katholieke Vlaming lijdt onder eenen
pijnlijken, wanschapen toestand : een allerbitterste
strijd wordt in zijn binnenste gevoerd tusschen de
liefde tot zijne moedertaal en het gevoel van het
onrecht dat haar geschiedt in de opvoedingsgestichten,
aan welke hij zijne kinderen toevertrouwt.
Dit is een onrecht, zwaar en onverdiend !
Mochten alle Vlamingen, en bijzonder alle Vlaamsche katholieke vereenigingen, zoo als de uwe, het
Davidsfonds en honderd andere, de oogen onwrikbaar-vast op dit groote doel gericht houden.
Het is zeer troostelijk dat op onze centen « Leopold II, koning der Belgen » te lezen staat, en dat in
alle spoorwegstatiên een planksken met « sortie-uitgang » of « uitgang-sortie » ons terecht wijst , ook al
dat de bevelen der burgerwacht: rechts, links, geweer
...op ! in het Vlaamsch geschreeuwd worden,
Maar, maar... de hef boom der toekomst heet, en de
leus die gij, jongeren, altijd in het hert moet dragen en
te alien stonde in den mond voeren, luidt :
Vlaamsch in het Onderwijs !

