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AAN DEN LEZER.

In Zuid-Nederland is de naam van Jan Frans Willems ten innigste verbonden met de hergeboorte onzer
taal- en letterkunde , in de eerste helft dezer eeuw;
hij is onafscheidbaar van de pogingen, ten onzent
aangewend om de rechten onzer taal te doen eerbiedigen
tijdens onze vereeniging met Noord-Nederland, om die
rechten te herkrijgen, toen zij ons onder het Belgisch
bestuur ontvreemd waren; geen wonder dus, dat die
naam bij eiken vriend onzer taal en letteren in hooge
eer gehouden wordt; dat de man, die hem droeg, aangezien wordt als een tweede vader onzer dichters en
vlaamschgezinden altegader..
En nochtans zijn vele zijner werken weinig of niet
gekend : zijne gedichten, verspreid in talrijke verzenbundels, over eene lange tijdruimte en in verschillende
steden verschenen; zijne verdienstelijkste prozawerken,
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nu eens afzonderlijk in schaars voorkomende boekjes
gedrukt, dan weer opgenomen in velerlei werken,
door hem of anderen uitgegeven, zijn moeilijk om op te
sporen, en dus binnen het bereik van weinigen.
Wel is waar werden zijne gedichten reeds vroeger
verzameld door den dichter P. Van Duyse in de Nala-tenseltap van J. F. Willems; maar, behalve dat in dit
werk het proza niet werd opgenomen, zijn de verzen
er zeer ontrouw in herdrukt.
Wij vleien ons dus, dat het U hier aangeboden werk.
moge voorzien in eene wezentlijke behoefte om- beter
eenen man te leeren kennen, die zoo algemeen geacht
wordt, en dat het terzelfder tijd eene waardige en welverdiende hulde moge zijn aan hem, wiens naam
gedragen wordt door de maatschappij, welke dit boek
uitgeeft.
Onze keus uit Willems' werken is gedaan met het
inzicht om hem te doen kennen in elk vak zijner veelzijdige letterkundige werkzaamheid; niet zoo zeer om te
bewijzen, hoe goed hij schreef, hoeveel hij wist, als viel
om te toonen, wat hij dacht en hoe hij zijne gedachten
uitdrukte. Wij wilden geene bloemlezing van letterkundige meesterstukken leveren maar eene zoo volledig
mogelijke bijdrage tot de kennis van den man, zijn
leven en zijn karakter, zijn streven en zijnen tijd. Om
dit doel beter te bereiken, dachten wij het noodzakelijk,
ook eenige brokken uit zijne Fransche opstellen mede
'te deelen.
Overal geven wij den oorspronkelijken tekst weder,.
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met wijziging alleen van de spelling. Voor deze hebben
wij de thans algemeen ten onzent gevolgde regels van
de Vries en te Winkel aangenomen, die voorzeker
Willems eveneens zou verkozen hebben, zoo hij zelf nu
nog zijne schriften moest laten herdrukken. Zijne
eigenaardigheden in de keus van woorden en in de
geslachten hebben wij geëerbiedigd, daar waar zij van
het tegenwoordige gebruik afweken, behalve alleen,
wanneer die afwijking blijkbaar aan eene vergissing
toe te schrijven is.
In de gedichten, dagteekenende van voor 1825, het
tijdstip, waarop Willems de onoogelijke spelling van
Desroches voor eene die eenvoudiger en redelijker was,
liet varen, zagen wij ons verplicht den nominatief
mannelijk enkelvoud op en te behouden, wilden wij de
verzen hier en daar niet schenden.
De berijming van Reinaert de Vos geven wij volgens
de eerste uitgave, met enkele wijzigingen, door Willems
zelven klaarblijkelijk als verbeteringen in zijne latere
uitgaven aangebracht.
Dit werk zal gevolgd worden door de uitgave van
Willems' tot hiertoe ongedrukte briefwisseling, verge.zeld van zijn levensbericht.,
De nota's, welke wij in deze keus uit de dicht- en
prozawerken aan den voet der bladzijden opnemen, zijn
van Willems, behalve de aanduiding der vroegere uitgaven en de aanteekeningen, welke gevolgd zijn van de
letters
M. R.

Schets uit Willems' j ongelingsj aren,
door hem zelven geleverd ( 1 ).
Van mijn twaalfde tot mijn vijftiende jaar woonde ik in
de stad Lier, waar ik mijne studiën voortzette onder de
leiding van mijnen onvergetelijken vriend, den advocaat
Bergmann. Weldra maakte ik aldaar kennis met de tooneel.
oefeningen der twee toen nog bestaande Liersche kamers
van Rhetorica, wier leden mij het refereinen (reciteeren) en
vervolgens het rolspelen leerden. Dit wekte mijn eersten
ijver tot het verzenmaken op, zoodat ik, nog geen veertien
jaren oud zijnde, reeds eene hevige satyre dichtte tegen den
Maire der gemeente Bouchout, door wien mijn vader, kort
te voren, den post van Percepteur des contributions verloren
had. Destijds was meester Bouwens, stadsonderwijzer te
Lier, de voornaamste poëet aan de boorden der Nethe. Hij
vereerde mij met zijne vriendschap en raadgevingen, en
leende mij opvolgelijk, doch telkens slechts voor weinige
dagen, de werken van een twintigtal Hollandsche dichters,
inzonderheid die van Feitama, wiens keurige versificatie
hij bovenal hoogschatte. Ik bewaar nog eene kopij, welke ik,
in vier of vijf dagen en nachten schrijvens, van den
(1) Belgisch Museum, 1844, deel VIII, bladz. 288.
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Henrik de Groote vervaardigde. Een ander dichter, thans
nog in't leven, de heer P. Ceulemans, las mij een gedeeltevan zijne berijmde vertaling van WEIszF's Romeo en Julia
voor, een stuk, dat ik toen veel meer bewonderde dan later
dat van B. Fremery, wanneer ik, in meer gevorderde
jongelingsjaren, met des laatstgemelden overbrenging van
dit Hoogduitsche tooneelspel kennis maakte.
Daar ik een bijzonderen aanleg voor het tooneel vertoonde,
reeds tamelijk in de muziek ervaren was, en eene heldere
stem bezat, zoo oordeelde men, dat ik zeer goed voor een
meisje of voor een engel kon meespelen. De Caecilianen der
hoofdkerk (St-Gummarus), bij wie ik dagelijks zong of het
orgel speelde, voornemens zijnde eenige stukken te vertoonen, ten behoeve dier kerk, brachten mij het eerst op de
planken, en zoo verbeeldde ik eens den engel Gabriël bij de
boodschap aan Maria, in het stuk De gekorte en eerste jongheyd Jesu Christi. In Joseph en De Machabeën was ik slechts
figurant. Mij heugt nog, dat onze hoofdman, de heer Van
den Brande, kerkrneester van St-Gummarus , een zeer
godvruchtig man, iederen avond, eer nog het tooneeldoek
opging, ons op het theater deed nederknielen, en de litanie
van Onze-Lieve-Vrouw voorlas, opdat de vertooning goed
mocht afloopen. Het was wonder te zien, hoe daar al die
personages door elkander op hunne knieën zaten en hoe
Sint-Jozef en 0.-L.-Vrouw (nota bene, eene L. -Vrouw met
een baard), Herodes, de drie koningen, de joodsche schriftgeleerden, de engelen en de zwarte duivels, op elke aanroeping antwoordden ; Bid voor ons! Bid voor ons! — Het
zal nooit uit mijn geheugen gaan.
Toen ik, ten jare 1809, van Lier naar Antwerpen ging
wonen, waren de twee rederijkkamers van eerstgenoemde
stad aan het zieltogen. Bijzondere gezelschappen hebben_ er
echter van tijd tot tijd nog eenige tooneelvertooningen
gegeven, en nog heden bestaan de oude lokalen. Het een
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heet de Jennettebloem, het ander Den Groeienden Boom,.
Beide benamingen zijn ontleend aan het blazoen dier
kamers. De Jennette stond onder de bescherming der
H. Anna, de andere kamer onder die van Sint-Gum marus,
wiens wandelstok (gelijk men uit zijne legende weet)^,
gedurende een gesprek van dien Lierschen heilige met
St-Rombout van Mechelen, door een mirakel begon te
groenen en te groeien.

Hymne aan het Vaderland,
over den veldslag van Friedland en de daaropvolgende
vrede van Tilsit. ( 1 )
Laudare se eet vani, vituperare stulti.
Mijn zangster ! zing den moed der Fransche legerscharen!
Verhef den oorlogsheld op uw gestemde snaren,
Die hen in 't ijzig noord, door schrander krijgsbeleid,
Een eeuwig eerspoor wees ter eelste onsterflijkheid.

(1) Hymne aan het Vaderland over den veldslag van Friedland en
de daaropvolgende vrede van Tilsit, dichtstuk, dat den eersten prijs
heeft behaald in het groot Concours van Fransche en Nederduitsche
Dichtkunde, enz., der Maatschappij van Rhetorica tot Gent op
26 en 27 Juli 1812, door J. F. Willems, inboorling der gemeente
van Bouchout. Te Antwerpen bij J. F. Van Ael.
Opgenomen met eenige wijzigingen in de Verzameling der
mededingende stukken, voorkomende in het werk: De l'origine,
des progrès et de la décadence des chambres de Rhétorique, etc., par
N. Cornelissen. Gand, Begyn.

4Leg thans uw veldschalmei te rust, waag hooger tonen!
Wil uwe teere kruin met zachte olijven kronen,
En, daar uw ijvervuur op heldenlof ontbrandt,
Zing, dankbaar, jonge Nimf ! een Hymne aan 't Vaderland.
Het Fransche krijgsheir, ver de Wijsel overtogen,
Kon reeds op eene reeks van zegepralen bogen,
Had Pruisen allerwege in zijnen wrok geplet;
Den Rus had mede zich in wapenen gezet,
En was de zwakke neef van Fredrik (1) bijgesprongen:
Reeds had Napoleon deze ook de zege ontwrongen,
Wanneer dit norsche volk (2), in koude en krijg verhard,.
Onz' braven andermaal in hun verschansing tart,
Ja, waant onz' adelaar aan 't sluimeren te wezen;
Doch moet dien eensklaps zien veel feller opgerezen:
Hun bliksem treft hem niet, noch der Kalmukken schicht,
Hij trotst hen, starende in het gloriezonnelicht.
Nauw toonde Auroor in 't oost haar eerste straal aan de aarde,
En spreidd' haar glansen op de Fransche veldstandaarden;
Nauw was de morgendster verdwenen voor haar licht,
En glinsterde aan de kim haar nuchtere aangezicht,
Of 't brommende geschut, tot moorden uitgevonden,
Voorspelde, donderende uit zijn metalen monden,
Aan beider oorlogsheir een nieuwe krijgsorkaan,
En porde Frankrijk tot de menschenslachting aan.
Den keizer, die nu 't heil van 't Vaderland beschikte
En in het vorstlijk brein Europas noodlot wikte,
Hoort, daar hij bezig is, dien hollen wapenkreet.
Hem wordt bericht hoe 't heir der Russen zich vermeet
Een nieuwen aanval op zijn dapper volk te wagen;
Maart kan zijn groote ziel ontzetten noch versagen.
„ Hoe! waagt hij 't weer (dus spreekt den onverschrokken held)
n Ons uit te tarten op het moordzieke oorlogsveld ?
(1) Frederik Willem III, koning van Pruisen.
(2) De Russen.
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» Laat hem uw heldenmoed en oude krijgsdeugd merken,
» Ja, leert hem, dat (het zij een lesse voor deze eeuw)
» Onz' rust de rust is van den sluimerenden leeuw.
» Denkt, dat deez' dag u eens op .'t glansrijkste eerlaurierde,
„ Toen ge in de velden van Marengo zegevierde!
Hij spreekt, maar nog was de uur, die Rusland zal verslaan,
Nog was den gloriestond, die onze zegevaan
Met de overwinning zal bekronen, niet geboren.
In klein' gevechten gaat den vluggen tijd verloren.
En nu had Febus, reeds het zuiden lang voorbij,
Zijn hemelweg gericht op Thetis' heerschappij,
Als beider oorlogsheir zijn vleugelen ontvouwde.
(Veellicht dat nooit de Xant' meer volkeren beschouwde
Toen 't bloedig Ilium en Troje werd geslecht.)
Daar breekt de woede los in toomeloos gevecht.
De heldendrommen zijn elkander toegestoven,
Gelijk wanneer een rots, door 't bliksemvuur gekloven,
Van d'hoogte bonst, en in haar vreeselijken val
De boomen neervelt van het lommerrijke dal;
Of als de wind, die met orkanen is bevleugeld,
Door d'handen van Eool, den onweergod, ontteugeld,
En aarde en zee bestormt door bulderend gesuis:
Zoo rukken ze op elkaar met ijslijk krijgsgedruisch.
Men ziet de dood alom haar wreede moordzeis zwaaien,
En in een zee van bloed een oogst van lijken maaien.
Haar voeten glibberen in rookende ingewand;
De fiere reien doet ze in het bebloede zand,
En paard en ridder in den Alla (1) nederploffen,
Door 't vijandlijke staal of doodlijk lood getroffen.
Hier huwt den Franschman, door zijn keizer voorgegaan,
De slimste krijgskunde aan de moedigste oorlogsdan.
Ginds staat de trotsche Rus, wiens heir aan alle zijden
(1) De slag gebeurde bij en omstreeks de Alla, kleine rivier die
zich in 't Hertogsch Pruisen bij Welau in de Pregel ontlast.

Verstrooid, verslagen is, nog hopeloos te strijden.
D'heldhafte Lannes, een Achilles in het veld,
Den kloeken Neufchatel, Ney, een ontzaglijk held,
Mortier, Latour (1), Victor, en honderd andre dappren,
Doen onze vaandels reeds op Friedlands vesting wappren.
De zege is aan ons heir, den vijand vlucht of sneeft.
't Is of Napoleon het noodlot wetten geeft!
Doch... staken wij den lof van bloedig' heldendaden.
De vrede vlecht olijf in onze lauwerbladen.
Een wapenstilstand is de vrucht dier zegepraal.
De vorsten willen (mat van met het vuur en 't staal
Den dood ten dienst te staan, en met bebloede handen
Der menscheids heiligst recht, door heerschzucht, aan te randen)
In spijt van Albion, die Hydra van Euroop,
De banden sluiten van een eeuwige eendrachtsknoop.
Thans spreidt de vredezon, o Chronus (2) ! in uw dalen,
Hare allereerste en lang ontbeerde hemelstralen !
De tweedracht bluscht in u haar helsche fakkelvuur.
Uw boorden lachen bij 't ontluiken der natuur!
Uw stroom dreunt van 't gejuich der nu verbroêrde scharen,
Wijl beide keizers zich omhelzen op uw baren,
En 't lot beslissen van 't beschaafdste werelddeel:
Een vrede- en luisterrijk verzoenings-eertooneel !
-

0 gij, mijn Vaderland! in schaduw der olijven,
Moet uwen gloriestand nog eeuwen door beklijven!
Roem op uw krijgstrofeên en keizerlijken held,
Die groot is in den raad als op het oorlogsveld !
Onsterfiijke eerglans schittre om uwe lauwerbladen!
Zoo spreek' de naneef nog van Frankrijks heldendaden;
Zoo ziet ge uw moed en roem de wereld omgesneld ;
Zoo wone een eeuwig heil aan Tiber, Seine en Scheld'!
(1) Latour-Maubourg.
(2) Men weet dat de aloude naam der Niemen, Chronus, zoo ook
die van Tilsit, Chronopolis, was.
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Ode op de herstelling der Nederduitsche taal
door Willem I, prins van Oranje-Nassau, in 1814 (1).
Triomf! -- onz' Nederduitsche taal
Is van het Fransche juk ontheven,
En zal, hoezeer den nijd ook smaal',
Haar ouden luister doen herleven.
't Is Frankrijks dwingland niet gelukt
Om ooit haar glorie te verduistren.
Dus kan men deugd, hoezeer verdrukt,
Nooit van haar heldren glans ontluistren.
Dus schiet, wen 't onweer is gedaan,
De zon nog schooner stralen neder,
En dus volgt, na de felste orkaan,
Een zoet en kalm en lieflijk weder.
Reeds zijn, op Vorst Oranje's wenk,
De wetenschappen aan 't herleven.
Hoe dierbaar, Willem! is 't geschenk,
Dat ge aan uw vaderland komt geven.
Op uw bevelen zal, wel ras,
Des grooten Vondels taal herbloeien,
En doen, op Nederlands Parnas,
Weer puik van nieuwe lauwren groeien.
Want veel te lang zweeg reeds de rei
Van onze wakkre dichtrenkoren,
En kon, beklemd door dwinglandij,
Haar vrije zangen niet doen hooren.
(1) Uit den Antwerpschen Almanak van Nut en Vermaak, voor het
jaar 1815, door liet Antwerpsch Taal- en Dichtkundig Genootschap,
onder zinspreuk : Tot nut der jeugd.

8__Doch op uw stem ontwaakt het al,
Do dichtkunst doet, gekroond met palmen,
Bij 't vroolijk juichend feestgeschal,
Haar danklied, en uw lof, weergalmen.
Onz' taal is van den dwang ontdaan,
Waarmee haar Frankrijks taal dorst knellen;
Deez' beedlaresse (1) zal, voortaan,
Haar niet meer moeten vergezéllen (2).
0 neen! zij zal weer, vrij en vrank,
Al haar voortreflijkheid doen blijken,
En toonen dat ze in kracht en klank —
Ook voor de Fransche — nooit moet',wijken.
Dan sta er weer een Vondel op!
Dan vloeien Neerlands hypokrenen! —
En Pegasus, op Parnas' top,
Briesche op den spoorslag der Maecenen !
Triomf! — onz' Nederduitsche taal,
Is van het Fransche juk ontheven,

En zal, hoezeer de nijd ook smaal',
Haar ouden luister doen herleven!
(1) La langue franCaise est une gueuse fière, qui demandera
toujours l'aumóne malgré elle.
(VOLTAIRE).
(2) Men weet dat het, bij het vorig bestuur, verboden was zonder
bijvoeging eener Fransche vertaling, iets in 't licht te geven.

Grafschrift .
op den Generaal J. B. Van Merlen,
gesneuveld in den veldslag van 18 juni 1815(1).
Hier ligt Van Merlen, die voor Vorst en Vaderland
Op 't bloedig oorlogsveld zijn leven heeft verpand,
Terwijl hij, aan het hoofd van Neerlands heldenscharen,
Der Franschen heir trotseerde in 't barnen der gevaren;
Van Merlen, eenen held, die, door het lood geraakt,
Zich met zijn sterven heeft onsterfelijk gemaakt!
Die, door geen Franschen, noch hun listen te verleiden,
Maar aan zijn Vorst getrouw, getoond heeft in het strijden,
Dat hij, die meer dan eens, voor hen, zich dapper kweet,
Thans, tegen hen, voor ons, als Belg, nog beter streed.
Antwerpen! roem uw zoon! gij gaaft dien held het leven!
Vlecht lauwers op zijn graf 1 't was immers door zijn sneven
En dat van andren, dat den vijand werd verplet,
De dwinglandij vernield en Nederland gered?

Te recht moet dan zijn naam bij 't nageslacht beklijven,
Zoolang men deugd bemin+, zoolang er Belgen blijven!
(1) Antwerpsche Almanak, 1816.

Over het nut der kunsten en wetenschappen.
,

AAN MIJNE KUNSTVRIENDEN ( 1 ).

Rampzalig hij, die nooit de wetenschappen eerde!
Die nooit 'zijn eigenzelf -- zijn grootheid kennen leerde
Hij handelt volgens 't doel van zijn bestemming niet,
Die 't zelfverlichten en het weldoen ons gebiedt.
(1) Antwerpsche Almanak, 1817; nog uitgegeven in Installation
de la société des smis des arts à Anvers. Antwerpen, 1816.
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Alwillens is hij blind en mist zijn wezensluister;
Hem past het slavenkleed, wanneer het iemand past,
Want hij begrijpt niet wat hij is, noch voelt geen last:
Dus wordt hij 't werktuig, niet den meester zijner tochten,
Want nimmer worden die met kunde in hem bevochten;
En, daar de reden en de deugd steeds samengaan,
Deez' laatste, onmiddellijk, door de eerste moet bestaan
(Dewijl zij anderszins uit toeval voort zou spruiten),
Zoo loopt de onkundige zijn plichten 't meest te buiten;
Ja, geeft hij somtijds nog van eenig weldoen blijk,
Zijn deugd zelfs mist haar waarde en is hem ook gelijk. —
Daartegen, laten we eens den kundige beschouwen,
Die steeds der wetenschap eene eerzuil op helpt bouwen;
Hoe zegent hij de bron, waaruit zijn kennis sproot!
Hoe zwoegt hij voor het heil van elk natuurgenoot!
Hoe dient hij 't vaderland en hoe verlicht hij 't tevens l
Het weldoen is zijn lust — de gansche taak zijns levens
Geen wederwaardigheid — geen hindring schrikt hem af
Van 't menschdom nut te zijn, tot op den boord van 't graf;
Hij helpt zijn broeders, waar die struiklen op hun wegen,
Of komt hen, in den nood, met reddingsmiddlen, tegen.
Hem staat natuur ten dienst; hij slaat haar werking ga,
En speurt zelfs de Almacht, op haar duistre paden, na,
Tot daar, waar zij alleen in staat is in te dringen,
Tot daar, waar zij alleen de keten merkt der dingen.
Wat doet hij wondren op in 's werelds heerlijkheid!
Hoe looft hij 't Albestuur — de bron dier majesteit!
Gevoelvol biddende, in verrukking opgetogen,
Beschouwt hij 't schepslenrijk met dankbaar tranende oogen;
Hij kent zijn menschenwaarde en Godgelijkenis,
Ja, 't schijnt, dat hij op aard meer dan een schepsel is!
Ziedaar den kundige, wanneer hij nut wil wezen. -Gelijk de morgenzon, ter oostkimme uitgerezen,
Het zwarte nachtfloers scheurt, al wat haar licht bereikt
Met nieuwe kleuren tooit — met nieuwen glans verrijkt,
Natuur ter waak roept, en daarna in top gestegen,
Deze aarde koestert met haar heilzame invloedzegen : --
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Zoo gaf ze een nieuwen gloor aan 's menschen majesteit;
Zoo deed ze in 't Oosten ook haar eerste stralen schijnen
En de onbeschaafdheidsnacht voor haren glans verdwijnen.
Die dierbre werd welhaast, als godlijk aangebeén;
Men richtt' baat tempels op in 't glorierijk Atheen t
Homerus zong de goón en plaatste zich er onder;
Hij gaf Jupijn zelfs een door kunst gesmeden donder....
Niet slechts in Griekenland vond zij haar heiligdom,
Men weet ook hoe ze, sinds, den Roomschen troon beklom
Met Caesar en August, in later tijdsgewrichten,
En haar gelukzon liet op 't schoon Itaalje lichten.
't Heelal ontwaakte als uit den slaap der nietigheid,
En wijsheid zegepraalde op scheelziende onbescheid.
Geen tijd, geen wereldkring stelde ooit aan kunstvlijt perken:
Haar hand beschaaft natuur, of helpt die in haar werken.
Waartoe die marmerklomp in 's aardrijks ingewand,
Deed niet den kunstnaar, door zijn go-lenscheppend' hand,
Een Venus, een Apol, daaruit geboren worden ?...
De kunst schikt alles tot een welgevoegglijke orden.
Ten onrecht heeft Rousseau die hemeltelg gelaakt,
Of nimmer had hij 't zoet haars invloeds recht gesmaakt.
Zij schrijft der helden deugd op eeuwige eerpilaren,
Zij blijft de onsterflijkheid des ouden Belgs bewaren,
Want, was ons Caesars boek niet tot getuigenis,
Dat onder 't Gallenvolk hij de allerdapperste is,
Wie uwer zou zoo grootsch nog op dien titel roemen,
En, om hun krijgsdaán fier, zich als zijn vaders noemen ?
De kunst is, als de deugd, een schat van zelfvermaak,
Een lust der zinnen; voor 't verstand een kennishaak;
Een levenskoesteres voor kranke lichaamsleden;
Een schutsvrouw in den nood en troost in tegenheden.
Door haar verdubbelt men des aardrijks vruchtbaarheid;
Het schip bruischt over zee door kunst alleen geleid;
't Gesternte is dienstbaar aan den zeeelan, op zijn reizen;
De kunst kan hem het spoor naar zijn bestemplaats wijzen;
Zij maakt van aarde en zee en vuur en lucht gebruik,
Opdat uit elke stoffe een nutte zaak ontluik'! —
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0 gij, wier kunstvlijt mij ten baak strekt in mijn dichten!
Die 't vaderland wilt aan uw werkzaamheid verplichten!
Toont gij, mijn vrienden! 't nut van iedre wetenschap!
Zet Neerlands kunstroem op den hoogsten glorietrap!
Den tijd is daar.... wij gaan eene eeuw van vree beleven,
Den vorst zal aan ons land zijn ouden luister geven; —
Hij weet, dat elke kunst een zuil is voor den staat,
Een pand der vrijheid en het kostlijkst kroonsieraad.
Welaan dan, gaat de taak, u opgelegd, voltrekken!
Blijft aan uw vaderstad tot nut en voordeel strekken!
Geene afgunst schrikke u van dit edel doelwit af,
Schoon 't lastrend onverstand op uwen ijver blaff' !
Laat smalen wien het lust! ziet fier den nijd in de oogen!

't Volharden faalt den mensch veel meerder dan 't vermogen.

Op den beroemden tooneelspeler van
den nationaler Amsterdamschen schouwburg,
A. Snoek( 1 ).
Natuur is spaar zaam in haar gaven uit te deelen;
Verhevenheid, — genie, is nooit het lot van velen.
De middelmatigheid heerscht op deze aarde 't meest,
Maar des te sterker gloort ook d'ongemeenen geest,
Die, wijl hij zeldzaam is, te meerder achting vordert...
Dus heeft natuur, bij maat, het alles wijs verorderd.
Dus schonk ze een Roscius aan Rome's schouwtooneel ;
Dus viel aan Engeland eens Garricks kunst ten deel,
En dus blijft Talma nog in 't rustloos Frankrijk prijken.
Maar.... zal dan Nederland voor andre volken wijken?
Neen! — sinds 't weer vrij is, héeft het aan 't heelal getoond,
Dat kunst, zoowel als deugd, nog op zijn bodem woont.
En, blijft den Tiber nog van Roscius gewagen,
Mocht Garrick aan de Theems de schouwburglauwer dragen,
Schrijft Frankrijk Talmas naam in haar gedachtnisboek,
Ons vaderland roemt ook op zijnen kunstheld, SnoEK!
(1) Antwerpsche Almanak, 1817.
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Rubens W 1 W.
ODE.
Welk voorwerp, zangster! doet uw ijvervuur ontbranden?
Eischt Neerlands heldenmoed een eerkrans van uw handen?
Moet ge op verheven toon den lof der vrijheid slaan,
Of spoort u 't won der dwingelanden
Ter j ukvervloeking aan?
Hoe bevend drukt uw hand de gulden cithersnaren !
De sterkste aandoening is uw vingren ingevaren.
't Schijnt dat bedeesdheid u in uwen aandrift stuit;
Gij durft uw bloode stem niet paren
Met de omgekranste luit!
Ja 1 't vaderland alleen kan dus uw eerbied kluisteren! —
Het vaderland, wiens roem geen eeuwroest kon verduisteren,

't Geen voor geen vijands macht, voor geen tyran meer beeft,
Nu Nassaus deugd het op komt luisteren,
En 't, als - uit de asch, herleeft.
Mocht eertijds Griekenland met zooveel helden prijken,
Gaf Rome in moed en kunst de onsterfelijkste blijken,
Ook 't lieve vaderland wil voor geen volk op aard
In ijver, kunst en krijgsmoed wijken:
Zijn kroost is niet ontaard.
Antwerpen, eedle stad! gij koesterde in uw muren,
Een kunstenaar, wiens naam den sleet des tij ds verdurin
En steeds met Neerlands naam in luister groeien zal 1
't Verderf moge op uw stadsvest gluren,
Een Rubens steunt uw wal.
(1) Antwerpsche Almanak, 1817.

-- 14 -Al is die kunsttelg niet op deez' uw grond gesproten,
Zij nam haar oorsprong toch uit Antwerpsche echte loten:
Zij kwam, uit Antwerpsch zaad, op vreemden bodem voort, (1)
Doch heeft haar wortels neergeschoten
Aan Schaldis rijken boord.
De hersendochter van den God der bliksemschichten (2),
En hij, die met zijn koets deez' aardbol komt verlichten (3),
Omstraalden Rubens' kruin met al hun godengloor 1
En wijl zij zelf hem onderrichtten,
Wees kunst hem 't roemrijk spoor.

Gelijk wanneer des nachts aan de ijz'ge noorderkimmen
Een schittrend meteoor ten hemel op komt klimmen,
En, ijlings nadrend, voor des reizigers gezicht
Het nachtfloers wegrukt, en door 't glimmen
De barre streek verlicht.
Of zoo gelijk de zon, bij vroege morgenstonden,
Wijl sterre en dageraad hare aankomst nog verkonden,
In eens den glans toont van haar stralenschietend hoofd,
En al de lichtend' hemelronden
Met haren luister dooft: --

Zoo ook was Rubens daar hij, 't kunstperk ingetogen,
Ver boven 't eng bereik der mededingren oogen,
Dooi' zijn verheven geest en hoogst voortretlijk werk,
De onsterflijkheid is ingevlogen,
Met ijvers aadlaarsvlerk.
(1) Te Keulen, den 28 juni 1577.
(2) Minerva en (3) Apollo. Deze zinspeling ziet op eene dergelijke verbeelding door Rubens geschilderd en te vinden in zijne
vermaarde gaanderij van het Luxemburg te Parijs.
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Zijn vlijtvuur gloeide alleen om Neerlands roem te staven.
De geest van 't vaderland ontlook zijn hemelgaven,
En dreef zijn kundig' hand op 't sprekende paneel.
Hij won de kroon der schilderbraven
Met ieder tafereel.
Doch kan mijn dichtpen hem in al zijn grootheid malen ?
Kan de eedle poezij zijn vlucht wel achterhalen ?
Neen ! want zijn kunstwiek zweeft in 't onbevlogen zwerk:
Geen taalschat kan den prijs betalen
Zijns spraakloos sprekend werk!
Wie kende meer dan hij de kunst in al haar deelen?
Wie kon 't verwondrend oog met schooner verwen streelen ?
Wie had een vruchtbrer brein, meer leven, krachten vier?
Wie trof in zooveel tafereelen
Dien ongewonen zwier?
Elk stipje toont natuur; 't is of de beelden spraken!
Den nijd mag somtijds wel zijn losse teekning laken,
Maar 't kunstvermogen wischt die vlekken lichtlijk uit.
Kan men 't in Rubens altijd wraken
Dat niets zijn geestdrift stuit?
Die losheid was de feil van vele groote mannen:
Bleef steeds Homerus' lier al even stijf gespannen?
Had Shakspear, had Corneill' steeds de eigen majesteit ?
Neen ! liever mag men 't juiste bannen
Dan dat ons 't schoone ontglijd'!
't Verheven puikverstand vindt nergens paal noch perken....
0 welk een waarheid, welk een kracht, in Rubens' werken!
Wat dichterlijken geest bezielde zijn penseel!
Een godheid kwam zijn verwen sterken
En straalt uit ieder deel.

-160 gij 1 die de eer en 't nut der kunst vermenigvuldigt (1),
Die in dit sprekend beeld den grooten Rubens huldigt!
Gij weet het, dat zijn naam Antwerpens glorie is.
Vier dus (uw kunstliefde is 't. verschuldigd)
's Mans nagedachtenis!
Strooi bloemen op zijn graf, vlecht d'eerkrans om zijn haren,
Omschaduw 't dierbaar beeld met eik- en lauwerblaren !
Hef 't juublend feestlied aan bij 't strooien van den palm,
Zoodat den Scheld-god uit zijn baren
Uw j uichtoon wedergalm'! —
(1) Deze Ode is in de Maatschappij der Kunstvrienden te Antwerpen voorgelezen, bij gelegenheid dat dezelve het borstbeeld van
den grooten Rubens, gemaakt door de kundige hand van M. Math.
Van Brée, in eene buitengewone vergadering Ivan 10 november 1816
inhuldigde.

Het Paradijs ( 1 ).
Nu sloeg den hellevorst (2) zijne oogen naar beneden,
En zag, schoon eng beperkt, ontelbre wonderleden.
De schatten der natuur, met milde hand verspreid,
Voldongen hier den wensch van 's menschen zinlijkheid.
Der heemlen schoonheid scheen op aarde neer te gloren;
Want d'Allerhoogste had het Paradijs verkoren
Om zijnen hof te zijn, en met zijne eigen hand,
In Edens oosterstreek, dien rijken tuin beplant (3).
Het godlijk Eden en zijn lustvalleien paalden
Van 't oostersche Aran af (4), tot aan de torennaalden
(1) Antwerpsche Almanak, 1817.
(2) Satan.
(3) Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a
principio (Gen. C. 2. V. 8).
(4) Auran, Haran of Charran, eene stad in Mesopotamië aan den
Eufraat.
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Van 't groot Seleucia, een koninklijke stad,
Die haren oorsprong van de Grieksche vorsten had (1),
Waar Edens zonen in Telassar, lang voordezen,
Hun woonstee vestigden. Hier schiep het Opperwezen
Zijn overschoonen hof op 't schoonste wereldoord.
Hier kwamen boomen uit den vruchtbren bodem voort,
Die, van een edel slag, in lange rijen wasten,
En reuk, gezicht en smaak wellustiglijk vergastten.
In 't midden hunner heft den boom des levens 't hoofd
Vol statigheid omhoog, met ambrozijnen ooft
Van rijpend goud belaán. Maar, naast den boom van 't leven,
Staat dien der kennis, die ons heeft den dood gegeven
De kennis van het goed, gekocht door die van 't kwaad.
(Helaas, een dure koop!) Voorts, van het zuiden, laat
Een breedgeboorden stroom zijn heldre waters vlieten,
En komt langs kronkelpaán het Paradijs begieten,
Verandert nooit zijn loop, maar, zonder dat hij keer',
Valt aan den vruchtbren voet eens lomrig' heuvels neer,
Wiens grond zijn drinklustkoelt aan de ingeslorpte golven.
God had dit stroomnat zelf met dezen berg bedolven,
Opdat het, zachtelijk door aders opgevat,

Uit de andre heuvelzij de als uit een springbron spatt',
En 't groenend Paradijs mocht met zijn stralen drenken.
Hier werd het eindelijk, op 's Allerhoogsten wenken
Hereenigd met den stroom, die weer te voorschijn koomt,
En door zoo menig rijk, met twee paar armen (2), stroomt.
Onnoodig is 't den naam dier rijken aan te halen;
Veel liever wilde ik, zoo 't de dichtpen af kon malen,
De beekjes schilderen, die, van dit bronkristal
In hunnen loop gevoed, en bosch en berg en dal
En overhangend loof in bochtige armpjes vatten,
Voorts, rollende over goud en oosterpaarlenschatten,
(1) Seleucia, eene stad door Seleucus, eenen opvolger van
Alexander den grooten, bij de Tigris gebouwd.
(2) Et liuvius egrédiebatur de loco voluptatis ad irrigandum paraddisum, qui inde dividitur in quatuor capita (Gen, cap. 2. v. 10).
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Elk plantje koestren met een lieflijk nectarvocht ; —
Ja, al de bloemen voên van 't geur- en kleurrijk Eden.
De kunst, die door den mensch zoo vaak wordt aangebeden,
Schikt' hier die bloemen niet naar haar gestrenge wet:
Natuur alleen had ze in dit welig Oord gezet.
De een waste in 't lommer op van teergetakte struiken,
Eene andre deed haar kelkje in 't open veld ontluiken;
Deez' zett' haar blaadjes uit, wijl de eerste dagstraal groeit,
En gene ontwaakte eerst wen de middagzonne gloeit.
Dus was dit zalig oord het puik der landtafreelen.
Elk boompjen, in wiens top de zuiderkoeltjes spelen,
Zweet geurig balsemvocht ter malsche stamschorse uit.
Elk draagt een zoeten last van sappig goudgeel fruit.
Den smaak dier vruchten was van onbeschrij fbre raarheid,
Hij maakt' Hesperië met al zijn fablen waarheid (1).
Een frisschen beemd doorsneed dit geurenaadmend dal,
En spreidde een rijk tapijt van bloemen, zonder tal.
Het wollig schaapje graasd' het teeder gras der weiden;
Een palmenheuvel of bosschage deed ter zijden
Zijn wagglend toppunt zien, ofwel een heldre beek
Omhelsde in haren arm het bloemperk eener streek,
Waar 't roosje zonder doorn, aanvallig, stond te prijken;
Wat verder maakte 't groen een aantal koele wijken
En grotten, onbekend aan 't stralend zonnenoog,
Waarom de purpre druif haar kronkelranken boog;
Terwijl een zilvren bron, met aangenaam geklater
Ten klippen afgeborld, nu een stilstaande water,
Dan weer een stroomtje vormde, aan welkers groenen rand
Cipressenboomen, door d'Almogende geplant,
Hun schaduwwekkend loof nu her- dan derwaarts wiegelden.
En zich in 't kristallijn dier blanke golfjes spiegelden.
Het dartlend vooglenheir vervult de gansche wijk
Met liefdezangen en met kweelend boschmuzijk;
(1) In den tuin der Hesperiden bloeiden gouden appelen. Zie Diod.
Sic. lib. v.
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Wijl wind en lucht den reuk van bloem en blad verspreiden,
En 't eeuwig lentseizoen geen wissling kent der tijden.
(Naar het Engelsch van Milton.— Paradise lost; Book IV).

Tafereel uit den Zondvloed ( 1 ).
ZEMIRE EN SEMIN.

Marmren gestichten en torengevaarten
Duikelden reeds met hun kruinen in 't nat;
Reeds had den vloed met zijn klimmende golven
't Toppunt der hoogste gebergten omspat.
Echter, de spits van den grootsten dier bergen
Hield nog een weinigje stand, op den vloed; —
Schrikkelij k wemelde 't rond aan zijn zijden;
Kermende menschen, ter redding gespoed,
Klommen vertwijfelend op naar de hoogte,
Waar hen de dood toch niet minder verrast.
Hier scheurt een heuvel zich los van 't gebergte,
Wentelt en ploft met zijn levenden last
Duizende menschen en dieren ter neder,
Die alle in 't schuimende stormnat vergaan!
Ginds wordt den zoon uit de krachtelooz'e armen
Van zijnen stervenden vader geslaan,
Die hem, door gierende vlagen en stroomen,
Had willen redden, — ten berg opgesneld.
Verder bezwijkt eene ontroostbare moeder
Met al haar kroost, door 't orkanen geweld.
Nog echter toont dezen berg zij ne spitse,
Nog is die van de verwoestinge vrij.
Semin, een brave, edelaardige jongling,
Die sedert kort zoo gelukkig, zoo blij,
Aan het bevalligste meisje der wereld
Door de onverbreekbaarste min was verknocht, —
(1) Antwerpsche Almanak, 1818.
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Had hier dit -meisje, zijn lieve Zemire
(De eenigste om wie hij nog leefde), gebrocht! —
Eenzaam, in schrikkelijk buldrende winden,
(Want rondom hen was nu alles reeds dood!)
Stonden zij samen. — De regenvlaag gudste
Over hen henen'. Het bliksemvuur schoot
Slingrende flitsen ter lucht uit. Den donder
Bromde in het ronde; wijl, onder hun voet,
't Onoverzienbare meer, altijd klimmend,
IJselijk bruischende en brullende, woedt.
Nu is het duisternis over de waters;
Dan snerpt den bliksem door 't doodlijk vertoog.
Iedere wolkbreuk baart nieuwe verschrikking,
Iedere golf rolt een lijk naar omhoog,
Rolt — en verheft zich tot meerder verwoesting!
Nog drukt Zemire haar minnaar aan 't hart;
Hem, die zijn wang op haar wangen geklemd houdt.
Eindelijk berst zij dus uit in haar smart:
Neen, mijn geliefde, daar is geene ontkoming!

Alles wat leefde is ten prooi aan de dood;
Alles vergaan ! ... 0 verwoesting! 0 rampspoed!
God! Mijnen Semin! Daar komt zij — de dood!
Zij, zij bedreigt ons!... 0, welke dier golven,
Welke zal ons hier begraven, mijn vriend?
Los mij toch niet! Houd mij vast in uwe armen!
Tot dat het water ons beide verslind'!
Hemel! het nadert! ... Hoe schriklijk ! ... 't genaakt ons!
Bliksems verlichten 't! .... God! God!.... 0 ontferm!...,,
Hier zeeg Zemire op de borst van haar minnaar,
Semin omhelsd' haar met siddrenden arm.
't Meisje was machtloos... Zij stamelde een vaarwel,
Hij zag slechts haar in deez' aakligen stond.
Meer dan den doodsangst kroop rond door zijne aadren ;
Schreiende kust hij haar stervenden mond —
Kust hij haar wang, daar de regen op afstroomt;
u 0 mijn geliefde! (dus roept hij) ontwaak!

21 -Lieve Zemire! ach! ontwaak voor uw minnaar!
Keer nog eens weer in deze oorden der wraak!
Dat mij uw lippen nog eenmaal verzeekren
Hoe gij mij tot in uw sterfuur. bemint!
Open uwe oogen nog eens voor uW Semin,
Eer hem het woeden der stroomen verslind' ! ... „
Dus was de taal des rampspoedigen jonglings. -'t Meisje bekwam, zag hem teederlijk aan;
Sloeg toen haar oog weer met angst op de stormvlaag :
God! (riep zij) Rechter! wat heb ik misdaan?
Is er geen redding, — geen heil, — geene erbarming ?
Hemel! Hoe bruischt nog den wassenden vloed!
't Bromt nog alom van 't gedommel des donders;
Nog heeft de wereld haar straf niet geboet!
God! — Ach! in onschuld vervlogen onz' jaren!
Semin is deugdzaam!... Wat heb ik misdaan?
Wee mij! — 't Is alles door 't water verzwolgen:
Vrienden, vriendinnen — 't is alles vergaan!
Gij, die mij 't leven gaaft — vader! — moest sterven!
Ach! uit mijne armen ontrukte u de zee;

Nog wildet ge eenmaal uw handen verheffen
Om mij te zeegnen — de stroom sleepte u mee...
Allen zijn dood... slechts nog gij, o mijn Semin!
Zijt nog in 't leven. — Ach! bleeft gij 't met mij!
'k Vond op deze eenzaam', verlatene wereld,
'k Vond nog een lustparadijs aan uw zij!
God! — ach! in onschuld- vervlogen onz' jaren!
Spaart gij geen deugd — kent uw wraak dan geen grens?
Doch... 0, wat zeg ik,? — vergeef het mij, Rechter!
God! ja, wij sterven... Wat is u de mensch? „
Semin, die steeds zijn geliefde nog vasthield,
Antwoordt haar dus, wijl den stormwind hen schokt:
"Ja, mijn geliefde! de dood heerscht op 't aardrijk.
't Water heeft alles ten kolk ingeslokt...
Dierbre! mijn dierbre Zemire ! wij beiden
Gaan ook het eigenste lot onderstaan!
't Einde onzes levens is daar! — onzer vreugden!
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Redding en hoop zijn met de aarde vergaan.
Alle het heil, dat de min ons voorspelde,
Zal niet meer zijn! -- 't Is herschapen in rouw.
Sterven wij dan — want wat is toch dit leven ?
Slechts eenen drop van verganklijken dauw.
Laat ons maar hopen in Hem, die ons neervelt!
Sterven wij vreedzaam — gelaten — met moed;
Ginds zal de wellust eene eeuwigheid duren;
Ginds blaakt onz' liefde in een eeuwigen gloed!
Siddren wij niet! maar omarmen we elkander!
Haast zijn we in 't land der oneindige vreugd....
Kom nu maar, dood! -- voer uw golven ten bergspits!
De engelen wachten — onz' hoop is — de deugd.
Hef uwe handen ten hemel, Zemire!...
Dank zij de Godheid, die schept en vernielt! „
Nu steeg den moed weer in 't hart van het meisje,
Daar nog een blosje haar aanzicht bezielt;
u Ja, (zegt ze, en heft hare handen ten hemel)
'k Voel ze, die zaligend' hoop in mijn God.
Loof hem, mijn mond! -- weent, mijne oogen ! weent tranen,
Tranen van vreugd om ons naadrende lot!
Zaligheid wacht ons; -- de Almachtige wenkt al!
Vader en vrienden! haast zien we U bij Hem.
Haast klinkt ons danklied, haast paart ge uwen juichtoon,
Voor zijnen troon, met der engelen stem !...
Brult dan maar, donders! uw klank is den lofgalm
Zijner gerechtigheid. Stort nu maar neer!
Vloed! stijg maar op! — zie, mijn waarde, daar is zij! —
Daar is de dood met haar schuimende meer!
Houd me in uwe armen! o Semin... wij sterven!
Reeds heft den vloed mij met U van den grond....
'k Heb 13! (sprak Semin) — o dood, gij zijt welkom!
Welkom... Maar dank zij den God, die U zond! „ -Wijl hij nog sprak voerde 't zwalpende water
Hen, die nog steeds zich omarmden, met zich.

(Naar 't Hoogduitsch van S. Gessner).

- 23

r-

Den slaaf zijner begeerten

( 1 ).

AAN ELIZE.

Hoe meer de menschen naar het waar genoegen streven,
Hoe meer het hun ontvliedt.
Elize, 'k zal u daar een klein bewijs van geven,
Door 'tgeen mij, op een vier-en-twintigjarig leven,
Reeds, des betreklijk, is geschied.
Toen uwen vriend nog halve woorden brabbelde,
En aan den leiband henenkrabbelde,
Ontbrandde reeds, in de onvolgroeide borst,
Der driften vuur en der begeerten dorst.
Van toen af werd hij slaaf, al maakten hem 't geen menschen
Elk voorwerp, dat hem trof, was 't voorwerp van zijn wenschen;
Hij stak zijn kleine handjes uit
Naar alles wat zijn zinnen streelde,
Maar vond, al werd het hem ten buit,

Helaas! geen langbestaanbre weelde.

Als verder nu den kleinen guit
Tot hooger kinderjaren groeide,
En hem geen leiband langer boeide,
Geloofde hij, in vrijer staat,
Het leven heilrijk door te spelen;
De blijdschap lachte uit zijn gelaat,
Hij speelde dagen lang op straat,
Doch leerde op straat zich ook vervelen.
Er faald' hem altijd iet of wat
Hetgeen een ander kind bezat.
(Dus heerscht den drift na's nabuurs schat,
(1) Antwerpsche Almanak, 1818.
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u 0 had ik nu een reep!
0 had ik nu een zweep,
Wat zoude ik vreugden rapen!
Dus riep hij te allen stond,
En bleef, met gragen mond,
Naar schijngenoegen gapen.

Allengskens sleet den lust tot spel,
De j onglingsj aren rezen;
Doch 't immer foltrend zelfs-gekwel.
Bleef altijd ongenezen.
Hij maakte staag een nieuwer plan,
Om nieuwer vreugd te smaken.
Weg met de onnoozle spelvermaken !......
Den jongen waant zich reeds een man
Hij moet in eedler driften blaken!
Hij streeft op 't spoor der wetenschap,
Doorsnuffelt oude en nieuwe boeken,
En wil, op d'hoogsten gl orietrap,
Der dichtren glansrijke eerkroon zoeken.
Hij schrijft en wrijft en wroegt en zweet;
En maakt zijn jeugdig' hersens heet,
Om woorden en om rijmen
Op 't best aaneen te lijmen.
Zijn hart wordt door een vreemden gloed
Van driften overmeesterd,
De dichtkoorts woelt in merg en bloed,
Hij is geheel begeesterd.
Nu steekt hij de oorlogstromp en dreunt der helden moed
Op veege legervelden,
Daar hij een schriklijk tal van menschen sterven doet.
Dan laat hij, wars van helden,
De zoete toon der veldschalmei
Door bosch en beemden hooren;
Of leidt de herderinnenrei

25 Ten dans, of volgt de melodij
Der blijde vogelkoren,
En zingt het lente-jaargetij.
Doch, hoe hem ook zijn driften kwelden
Ten voordeel van de rijmerij,
Hij vindt geen heil op oorlogsvelden,
Geen waar geluk in 's herders pij; —
Bij boeren noch bij helden.
Ziedaar, beminde Elize!
Mijn leven afgeschetst,
Tot op het tijdstip, dat ik
Door liefde werd gekwetst.
Reeds lange voor dit tijdstip
Verkwijnde ik in verdriet,
Maar de oorzaak van mijn smarte
Bespeurde of kende ik niet,
Reeds lange droomde ik eenzaam,
Had dicht- noch schrijvenslust,
En, wat ik droomde of zuchtte,
Vond nergens troost noch rust...
Toen zag ik u, Elize!
'k Wist de oorzaak van mijn pijn.
Gij waart me een reddende Engel! —
Ik... wilde uw minnaar zijn.
Gij sloegt uw stralende oogjes
Zoo minnelijk, zoo teer,
Op 't ongelukkig noodlot
Des droeven dichters neer!
Uw medelijdend harte
Nam deel in zijnen druk.
Ik waagde 't u te spreken,
Ik vroeg u mijn geluk;
Gij waart niet ongevoelig,
En noemde u mijn vriendin;
De vriendschap wies tot liefde:
Gij schonkt me uw wedermin.
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En sinds, niet waar, Elize ?
Belooft den Minnegod,
Aan onz' vereende harten,
Een eeuwig zalig lot
Dan ..... 't is nog maar belofta !
Wanneer zal 't waarheid zijn?
Zou ook ..... 0 neen! welk denkbeeld!
't Is nu geen ij dien schijn ! ....
Dat ik vergeefs gezwoegd heb
Sinds mijne teerste jeugd,
Om eens het spoor te vinden
Der onverwelkbre vreugd
Moet niemand meer verwondren! —
Ik zocht geheel alleen !
Ik kende u niet, Elize! —
Noch liefdens zoetigheén.
De liefde, ja de liefde,
Die uit uw aanzicht lacht,
Zal mij 't genoegen schenken,
Daar ik zoo lang om smacht.

Want, zoo dat waar genoegen
Ook nu mij nog ontschiet,
Dan is 't, mijn lieve Elize ! —
Dan is 't op aarde niet.

Elegie ( 1 )•
TIBULLI ELEGIARUM LIB. 1, ELEG. 1.

Den slaaf der goudzucht moge om geld en goedren zwoegen;
Hij doe zijn vruchtbren grond met honderd ossen ploegen,
Terwijl hem de onrust kwelt in 't wrokkende gemoed,
Alsof het oorlogsvolk reeds op zijne akkers woedt:
(1) Antwerpsche Almanak, 1818.

^_ 27 't Gedreun der krijgstrompet klinkt hem des nachts in de ooren !
Maar ik, voor armoede en een needrig dak geboren,
Wensch, bij mijn kleinen haard een stillen levensloop:
Ik Ben rijk genoeg zoo 't graan mij toelacht in mijn hoop,
En dat, van nieuwen most, mijn vaten overstroomen.
0 ! plantte ik reeds de druif en entte ik de appelboomen !
Ik schaam mij nooit als boer, met vork of spa in hand,
Mijn vadsige ossen voort te stuwen over 't land.
Ik strekke 't jonge schaap dat ronddwaalt tot een hoeder,
Ik drage 't eenzaam lam weer tot zijn droeve moeder!
'k Zal, Pales! ieder jaar mij naar uw tempel spon,
Mijn herder zuivren en mijn melkofffrande doen;
'k Zal, blonde Ceres ! 'k zal uws tempels voorpilaren
Versieren met een kroon van gulden korenaren.
Priaap ! weer met uw zeis de vogels van mijn ooft!
Bescherm mijn boomgaard toch, die reeds zooveel belooft!
Ik eer uw houten beeld te midden der landouwen,
Zoowel als 'tgeen in stad uit marmer staat gehouwen,
En de eerste vruchten, die mij 't voorjaar aan komt biên,
Zult gij, o veldgod ! staag op uwe altaren zien ! .....
Getrouwe wachters van mijne eertijds rijker landen —
Huisgoden ! 'k breng u ook mijn dankbare offeranden.
Voorheen slachtte ik een vaars in mijner overvloed,
Thans geef ik slechts een lam, opdat zijn offerbloed
Uw zegen toebrenge aan mijn needrig huis en erve.
De veldjeugd roepe u toe terwijl mijn slachtiam sterve :
Geeft, goden, geeft dit jaar ons goeden oogst en wijn!
Onz' kerkgaaf, hoe gering, moge u behaaglijk zijn.
De uit klei gebakken schaal kan ook voldoende wezen
In 't oog van 't godendom. Een herder heeft voordezen,
Uit kleiaarde, allereerst een drinkschaal saamgesteld.....
Maar gij, o dieven! gij, o wolven, wilt mijn veld —
Mijn kleine schaapskooi niet berooven, niet verslinden!
Er is bij grooter kudde een grooter buit te vinden.
Ik acht de schatten niet die 't nijvrig voorgeslacht
Door vele jaren zweets te zamen heeft gebracht.

28 -'t Is mij genoeg dat ik een weinig lands bezitte,
Dat mij een strooien dak beschut voor koude en hitte,
En dat mijn legerstee, zoo dikmaals als 't mij lust,
Mijn moede leên verkwikt door ongestoorde rust.
Hoe zoet is 't, wijl een storm zich hooren doet van buiten,
Zijn meisje daar gerust aan 't kloppend hart te sluiten,
Of, wijl een regenbui te neer stort uit de locht,
Met haar te sluiinren op 't geruisch van 't plassend vocht!
Ziedaar mijn hartewensch -- mijn zaligste genoegen.
De schraapzucht doe om goud haar vuige slaven zwoegen,
En loop' den rijkdom na in ieder wereldoord:
Geen goud, geen rijkdom heeft mijne oogen nog bekoord.'
Neen ! nooit zal ik den arm van mijn geliefde ontvluchten,
Nooit zal ik Delia om mijn vertrek doen zuchten.
Dat eerder al 't gesteente en slijk en aarde word',
Eer ze om mijn afzijn ooit het kleinste traantje stort';
'k Zal liever aan een beek, met haar alleen gezeten,
Bij koelen lommer haar mijn laatste wensch doen weten! —
Het voege een Messala, dat hij de zegepraal,
Te water en te land, op 's vijands heir behaal',
En bloed'ge krijgstrofeén aan zijn paleis doe hangen:
Mij houdt een meisje met haar liefdeboei gevangen;
Mij voegt het steeds ter wacht aan hare deur te zijn.
'k Bekreun mij om geen lof, blijft Delia de mijn'.
Men kan mij ongestraft en laf en luiaard noemen,
Zoo ik maar altijd moge op haar bezitting roemen.
Hoe gaarne, o Delia! dreef ik aan uwe zij
K{ijne ossen naar het land, mijn kudde naar de wei!
Daar wilde ik in uw arm, bij 't grazen van mijn schapen,
In koele wilgenschauw het middaguur verslapen.
Wat'is een praalbed toch, wanneer den droeven nacht,
Daarop, geheel alleen moet worden doorgebracht!
Waartoe kan 't zachtste dons, 't geruisch der waatren helpen,
Wanneer de liefde alleen onz' droefheid zoude stelpen ?
Hij ware uit staal gewrocht, onwaardig 't licht der zon,
Die u verlaten zou en u bezitten kon! —
-

- 29 Die liever in den krijg een dwazen buit ging halen....
Cilicië gewaag' van al zijn zegepralen;
Hij plante onz' .adelaar op de overwonnen kust,
En moge, in 't goud gekleed, op 't heerlijkst uitgerust,
Met lauwers overlaán, het moedigst paard berijden!
Ik zal hem, Delia, die glorie niet benijden 1
ik — blijf altijd bij u, ja, in .mijn jongsten stond,
Druk ik mijn vaarwelkus nog op uw lieven mond!
'k Zal, van onz' minnesponde een slappe hand u reiken,
En in mijn stervend oog mijn liefde u nog doen blijken...
Dan leg ik voorts mijn hoofd nog eenmaal in uw arm...
En dan... maar, o ! mij dunkt, ik hoor reeds uw gekerm;
'k Zie siddrende u de hand naar 't koude lijk uitstrekken,
Ik zie het ziltig nat van uwe wangen lekken!
Ja ! weenen zult gij, want gij hebt een teeder hart.
Een rei van minnenden zal, deelende in uw smart,
Mijn lijkbaar eindelijk ter uitvaartplaatse brengen,
En eer zij die verlaat een vriendschapstraantje plengen.
Stoor dan mijne asch niet meer, o Delia! maar spaar
Uw liefdrijk aanzicht en uw weeldriggolvend hair !
Doch... wijl 't nog tij d 'is, laat ons 't zoet der liefde smaken.
Haast doet de wreede dood onz' minnevreugden staken.
Haast'treft ons de ouderdom met zijne koude hand,
En bluscht in beider hart den nog ontstoken brand!
De minnekoozerij voegt aan geen grijze haren.
O Venus! 'k wijde u dus mijn blijde jonglingsjaren!
't Is immers nu den tij d. — Ja ! 'k volg de vaan der min!
Het is in haren strijd dat 'k vecht en overwin.
Daar ben ik goed soldaat. — Van hier! gij krijgsbanieren!
Verschaf aan andren vrij en buit en eerlaurieren!
Ik leef gerustlijk op mijn aangewonnen goed;
'k Veracht dien oorlogsroem, 'k veracht dien overvloed. -4

(Naar het lat(n).
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Op het voortreffelijk schilderstuk van
Mijnheer M. Van Brée,
verbeeldende de standvastigheid van den burgemeester VAN
DE WERFF, gedurende het beleg van Leiden in 1574 (1).
Wie voelt zijn hart niet door eene eedle drift ontsteken,
Wanneer hij van den roem zijns Vaderlands gaat spreken!
Wat Nederlander wordt geen wezentlijken held,
Wen hij der vaadren daán zich zelf voor oogen stelt?
Wie onzer- dichtren wil Homeer niet overtreffen,
Wen hij van 't voorgeslacht der Belgen (2) aan gaat heffen ?
0 Vaderland! uw roem is onbeschrijflijk groot!
Gij teelde een echt geslacht van helden uit uw schoot -Van helden, die met vreugd hun goedren, lijf en leven
Verpandden, om aan u de vrijheid weer te geven.
Geene onbezonnen drift naar ij dle waardigheid,
Geen dolle roofzucht voerde uw zonen ooit ten strijd.

Gij bracht geen Caesars, geen verwatene Alexanders,
Noch Bonapartes voort, maar ware Vaderlanders.
Den eedlen Van de Werff strekk' hier ten voorbeeld van.
Met recht eert Leiden de asch van zulk een grooten man!
Zijn trouw, zijn kalm gemoed in 't nijpen der gevaren,
Zijne onvermoeide zorg voor hare burgerscharen,
En zijn standvastigheid, in alle stormen pal,
Behielden d'ouden roem van haar bedreigde wal.
Vergeefs mocht Valdes' list dien burgerheld beproeven,
En, of 't een zege ware, op pest en honger snoeven;
Vergeefs werkte alles tot vermeerdring van den nood —
Hij bleef dezelfde met zijn Leiden vrij --- of dood.
(1) Antwerpsche Almanak, 1818.
(2) De bewoners der zuid- en noordelijke provinciën van Nederland voeren allen den gemeenen naam van BELGEN. Ook hebben de
beste Hollandsche dichters zich denzelven aangematigd.

- 31 Niet dat zijn groote ziel, terwijl de honger woedde,
Voor 't lot des braven volks geen medelijden voedde....
Neen ! bij zijn deugden had hij ook 't gevoeligst hart.
Hem trof geene andere dan de algemeene smart.
Hij heeft in 't ramporkaan ook nimmer moed verloren,
En was den eed gestand aan 't Vaderland gezworen.
Doch kan mijn dichtnimf wel de wreede omstandigheên
Van Leidens stadsbeleg in haren zang ontleên ?.. .
Ik zie den hongersnood die veege stad bestormen,
Bij alle standen woên en 't liefst gelaat misvormen;
'k Zie hoe de burgerij, tot opstand uitgespat,
Haar redding zoeken gaat bij de overgaat der stad
Maar 'k zie ook Van de Werff zich kloek daartegen stellen —
Zijne onverschrokken borst door eedler3 hoogmoed zwellen.
Hij reikt aan 't muitend rot zijn uitgetogen staal,
En vaart het te gemoet met deez' manhafte taal:
u 'k Heb aan mijn Vaderland en Willem trouw gezworen.
u Geen rampspoed kan die trouw in mijnen boezem smoren,
u Zoolang mij de Almacht sterkt, die u en Leiden hoed'!
u Ik weet, mijn vrienden, dat ik eenmaal sterven moet;
u Doch 'tzij me eens vijands arm, of 'tzij me een vriend doe sneven,
u 'k Wil gaarne mij voor u en 't land ten besten geven.
u Ik ken uw rampen, 'k deel in d'algemeenen nood;
u 'k Geef willig wat ik heb; maar 'k heb, helaas! geen brood!
u Zoo, nochtans u mijn dood kan aan dien ramp ontrukken,
" Hier is mijn borst, stoot toe. Ja, snijdt dit lijf aan stukken
u En deelt, zoo ver gij kunt, mij aan mijn burgers rond.
u Ik ben den dood getroost, --'k sterf nog op vrijen grond. „
Zoo spreekt den burgerheld en doet den muitling beven.
Gelijk aan d'ongodist, steeds vreezend voor zijn leven,
In 't euvelzieke hart op eens den moed ontzinkt,
Wen hem het bliksemlicht somtijds in de oogen blinkt,
Wijl godsdienstlaster sterft op zijn verbleekte lippen; —
Zoo voelt den" oproerling zich ook den moed ontglippen
Op 't hooren dezer taal. Het wrevelig gemoed
Erkent zijn schuld. Elk valt aan 's burgemeesters voet.
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Zij, die, een stond te voor, hem dongen naar het leven,
Zijn nu bereid, voor hem zich in den dood te geven,
Besproeien zijne kniên met tranen van berouw
En zweren 't Vaderland een onverwrikbre trouw.
0 treffelijk vertoog, ontstaan door deugdvermogen!
Wie stelt uw heerlijkheid ons, naar den eisch, voor oogen?
Neen 1 geene dichtpen schetst dit vader] andsch tafreel,
Zulks is alleen bewaard voor 't Antwerpsch kunstpenseel.
De verwen zijn daartoe op uw palet te vinden,
Van Brée! uw stoute geest durft slechts dit.onderwinden.
Gij maalt ons Van de Werff in al zijn grootheid af.
'Wij zien dien burgervoogd herrezen uit zijn graf;
Hij is op uw tafreel, men kan op 't edel wezen
De vaderlandsche liefde in alle trekken lezen;
Diezelfde liefde heeft uw kunstpenseel geleid.
U. wacht ook, met dien held, dezelfde onsterflijkheid.

Aan de Belgent 1).
Ik ook, ik ben een Belg en mag tot Belgen spreken.
'k Mag de eer van 't Vaderland op 'tgeen haar vreemd is wreken,
wijn citer stemmen op een vaderlandschen toon,
En wapens zoeken voor een onverdienden hoon.
Ik zing de vrije taal, die de oude Belgen spraken:
Wie zou mijn ijver voor die dierbre kunnen laken ?
Ik zoog ze uit moeders borst, 'k las ze op mijns broeders graf,
Mijn vader sprak ze, toen hij mij zijn zegen gaf.
Gij, wien het Belgisch bloed stroomt door de krachtvolle aadren,
Wiens hart moet kloppen als de harten uwer vaadren,
Gij, die den grond bewoont van 't zuidlijk Nederland,
Zijt gij datzelfde volk, dat, met den èendrachtsband
,Aan Bato's kroost verknocht, voor ruim twee honderd jaren,
Zijn heldendrommen liet in vrijheids heirmacht scharen?
(1) Antwerpen, Schoesetters, 1818.

- 33 -Dat, door de dwinglandij te wreed, te lang, verdrukt,
Het eerste 't dwangjuk van den vrijen hals gerukt,
En vreemden overmoed den doodsteek heeft gegeven?
Voelt gij dat heldenvuur nog in uw boezem leven?
Hebt gij den naam van Belg steeds onvervalscht bewaard —
Uw heilge vrijheidsmin en broederlijken aard?

0 ja, gij zijt nog Belg ! den naam is niet verdwenen.
Uwe oude dapperheid heeft glansrijk uitgeschenen
Op 't veld van Waterloo, waar Frankrijks legermacht
De nieuwe kluisters u weer aan te binden dacht;
Waar gij zijn adelaar ontvleugelde en verplette,
Toen hij zijn breeden klauw reeds tot den landroof wette.
Met wat heldhaftigheid en onweerstaanbre kracht
Greep uwe vuist hem bij de roodbesmeurde schacht,
En koelde ge in zijn bloed de wraak, die in u brandde!
0 ja, gij zijt nog Belg! gij wreekt geleden schande,
En toont, waar 't mooglijk is, de grootheid uwer ziel.
Zoo eens uw land ten prooi aan Franschen moedwil viel,
't Was toen een valsche glimp van vrijheid u verblindde.
Uwe ingeschapen zucht naar die zoo teer beminde,
Wier hooggeschat bezit men u al vleiend bood,
Gaf u en uw geluk aan trouweloosheid bloot.
Ge ontvingt den Franschman, ja, omhelsde hem als broeder
En zaagt, te licht misleid, hem aan voor Neerlands hoeder.
Ook hier erkent men u, want deze eenvoudigheid
Is, in der volken rang, uw edelst onderscheid.
Den Gauler wist uw hart naar zijnen wil te kneden,
Hij boeide uw argloos oog aan vreemde aanloklijkheden.
Van vrijheid, reden, recht, bracht hij u slechts het beeld;
Uw schatten werden zijn — in dartelheid verspeeld;
Uw zonen deed hij voor zijn valsche staatkunst sneven....
En wat, wat heeft hij u integendeel gegeven?
Een wulpsche zedeleer, de taal, daar hij mee loog,
En een verlichting, die ondraaglijk is aan 't oog.
3

-- 34 Juicht, Belgen! juicht! gij zijt van Frankrijk thans ontheven
Europa heeft u weer een vaderland gegeven.
Uw recht herneemt ge, uw naam, uw roem en volksbestaan;
De vrijheid lacht u toe en moedigt u weer aan.
Maar.... nog ligt de oude deugd gedoken in het duister:
Ze is nog niet opgedaagd in haren vollen luister.
Gij hebt u niet ontdaan van 's buitenlanders list -Door 't bloed van Waterloo niet alles uitgewischt.
Wanneer een moeder van den afgesmeekten zegen
Des hemels wederom een zoontje heeft verkregen,
Een kind, met pijn gebaard en toch haar liefde en lust,
En dat zij 't op haar schoot met vreugdetranen kust:
Dan zoekt haar hopend oog, of in des lieflings trekken
Het minnelijk gelaat des vaders is te ontdekken;
Of ze in het oog, den mond, het lachje van het kind
Haar ega afgemaald — haar ega wedervindt.
Zoo als die moeder doet, mijn waarde landgenooten!
Zoo doet het vaderland met u, die, voortgesproten
Uit edel Belgenhloed, sinds kort herboren zijt.
Uw teedre moeder is om (haar) geluk verblijd,
Zij hoopt ook, nu gij 't hoofd beurt uit verdriet en lijden,
In uwe trekken die der vaadren te onderscheiden.
Zij vraagt, of gij hun deugd, hun zeden, hunnen aard,
Hebt uit den storm gered —'s. lands heiligdom bewaard?
Of de eer van Nederland ten vollen is gewroken,
En al uw banden met den vreemdling zijn verbroken?
Zij vraagt.., en vindt, helaas! niet wat zij had verwacht:
Zij vindt den Belg niet meer gelijk aan 't voorgeslacht!
Want, liever dan zich ter ontslaving voort te spoeien,
Gaat hij, op vrijen grond, nog in der vreemden boeien.
Hij bootst de Franschen na in weidsche pracht en praal,
In zeden, weeldrigheid; miskent zijn moedertaal,
Ja, wringt zijn spraaklid tot onvaderlandsche tonen,
En durft daarin (o smaad!) zijn eigen Neerduitsch hoonen

?

-- 35 -Wat durf ik zeggen? Neen! dat doet een Belg toch niet.
Hij, die voor vorst en volk met vreugd zijn bloed vergiet,
Die zich heeft vrijjgestreén, zou die, te los van zinnen,
'tGeen 't vaderland hem gaf, niet achten, niet beminnen ?
Of zou dan al onz' hoop, ons heil een ijdlen schijn,
En Neerland slechts het graf van onze vaadren zijn?
Neen! neen! nooit kan een Belg zoo laag, zoo diep verbastren,
Dat hij liet erfdeel van zijn vrijheid zoude lastren.
Hij voelt zijn grootheid nog, zijne edelmoedigheid;
Hij heeft de deugd nog, die tot al wat adelt leidt,
De liefde voor zijn land met 't melk hem ingegeven.
De uitheemschheid heeft die nooit uit zijne ziel verdreven.
Neen! zoo de weelde en taal van zijnen nagebuur
Hem nog bedwelmden en beheerschten in dit uur,
Nooit zou hij dwaselijk in spreken of in schrijven,
Met wat geen spot verdient, bestaan den spot te drijven.
Slechts aterlingen, in hun blindgevormden haat
En vrekkig zelf belang, zijn tot die taak in staat ;
Of vreemdelingen, die hier dopstand komen kraaien,
En 't zaad der tweedracht in een land van vrede zaaien.

Dan, zoo. er waarlijk zijn bij 's lands inboreling,
Die zich niet schamen om hun taalverloochening:
Het zijn verdwaalden, die hun moederspraak niet kennen,
Die, op een schijn verliefd, het spoor te buiten rennen
Van 's vaderlands belang, of die, te los van hoofd,
Van onderzoekenslust en leerzucht zijn beroofd.
Maar dat een Franschman, die onz' namen niet kan spellen,
Ons onze taal betwist, zich strafloos aan durft stellen
Als ware hij den man, die onze plichten kent,
En dus de gastvrijheid in 't liefdrijk aanzicht schent
Dien smaad is duldeloos, dien mag geen Belg verdragen.
Wij zijn in staat alleen onz' plichten te bejagen;
Wij kunnen door ons zelve, al wat ons dient, bevroén;
Wij hebben zijnen raad, zijn wijsheid niet van doen.

- 36 Men wane niet, dat :ik, door bitsen haat ontstoken,
De letterbloemen wrake op Franschen grond ontloken;
Dat ik een taal versma', die gansch Europa eert,
Die, waar beschaving huist, geacht wordt en geleerd;
Waar ik Racine's geest zoo dikwerf in bewonderde,
Waar Fenelon in preekte en Bossuet in donderde!
Neen, Belgen! 'k min die taal, 'k breng haar mijn hulde ook toe;
Maar 'k wil ook, dat men de uwe en recht en hulde doe.
Het voegt u, Belgen, niet voor anderen te wijken.
Uw taal draagt van uw aard de onloochenbaarste blijken;
Zij is uw eigendom, een ongeleenden schat,
Die onuitputlijk heeft al wat den geest bevat.
Uwe ouders hebben die voor eeuwen reeds gesproken,
Haar rechten voorgestaan of haren smaad gewroken.
Toen Rome's wolventeelt, op Caesars wenk geleid,
Dit land bedreigen kwam met tol en dienstbaarheid,
Klonk hier hun aanvalkreet, in Nederlandsche tonen,
Den dwingeland in 't oor; en toen die vrijheidszonen
Hem 't vuur toeslingerden, hetgeen zijn tent verslond,

Galmde in diezelfde taal hun zegelied in 't rond.
Het was ook in die taal, dat Wodans harpenaren
Den krijgszang hooien deên, waardoor de vrouwescharen
Zich troostten, in het uur van slachting en van moord,
En 't hart van 't machtloos kind ten strijd werd aangespoord.
Gelijk men eenen stroom neerstortend van de rotsen,
In 't lage, steenig woud, hoort bulderen en klotsen;
Zoo klinkt ze in oorlogstijd den vijand te gemoet.
Maar, even als dien stroom, meer landwaarts ingespoed,
Zacht, lieflijk murmelt in de schauw van jonge loovren:
Zoo kan die taal ook met de zoetste klanken toovren.
Waar is het schepsel, dat in 't woud of 't luchtruim leeft,
Wiens spraak, wiens zang zij niet als de echo wedergeeft ?
Zich altijd stemmend met den toon, de snaar van 't harte,
Verwezentlijkt zij toorn, haat, liefde, wellust, smarte;
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Schept woorden, beelden, met eene onbepaalde macht;
is rein en zedig als het heilig voorgeslacht;
Gaat met een vasten tred; mag vreemde hulp verachten;
Geeft klem aan wat zij zegt en vuur aan haar gedachten;
Is ernstig, liefderijk, der vrijheid aanverwant,
En, ja, in alles als het volk van Nederland.
0 Belgen! uw geluk is aan die taal verbonden.
Slaat uw geschiedrol op : waar gij uw recht geschonden,
Uw heil vertreden vindt, de landspraak vindt ge er bij,
En haar verdelging steeds het doel tier dwinglandij ;
Want om naar eisch der kunst een moedig paard te temmen,
Moet men door 't slaafsch gebit vooral zijn mond beklemmen:
Die kunstgreep is aan Spanje en Frankrijk nut geweest,
In 't onderdrukken van den Nederlandsclien geest.
Zulks tuigt nog, onder meer, het puin dier schouwtooneelen,
Waarop de vrijheid sprak in treur- in zinnespelen
Of heeklend referein. Hoe zalig was dien tijd,
Toen onze steên, elkaar uitdagende ten strijd,
Op 't feestlijk Landjuweel door spreuken, door gedichten,
Der vaderlandsche deugd, der taal eene eerzuil stichtten ?
Waarop een goeden vorst, ook vorst der Rhetorijk,
En rechter in den kamp, het prijsgoud jonstelijk
Den winnaar overgaf, zijn hoofd met lauwers kroonde,
En 't kunstbeminnend volk hen met gejuich beloonde!
Helaas! dien gulden tijd, die kunstliefde is vergaan!
De taal, toen zoo vereerd, wordt nu met schimp helaán.
En wij, wij dulden zulks? Neen! ware Nederlanders
Zijn wederom bereid, om onder hare standers
Het eerspoor in te slaan, voorleden werkloosheid
Nog in te halen door hernieuwde lettervlijt.
Hun strekke tot een baak het ijvervuur dier helden,
Die Neerlands taal het eerst in 't licht der glorie stelden!
't Is vrijheid, die ,hen aan het Neerduitsch heeft geboeid,
Hun denkkracht heeft bezield en hunnen geest ontgloeid.
,
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Was hierin Nederland het treurspel al herboren,
Reeds bloeiden Vondel, Hooft met roem in de Amstelstad,
Toen Frankrijks schouwtooneel nog geen Rotrou bezat;
Natuur had d'eedler_ Cats haar lessen al gegeven,
Toen La Fontaine's geest zijn fabels heeft geschreven;
De Groot had vóór Racine in zinrijk Neerduitsch dicht
Den godsdienst en der deugd een tempel opgericht.
Nog blijft die dierbare in haar volle glorie prijken,
Bij Tollens, Feith, Van Hall, de Klijns, de Bilderdijken,
Loots, D'Hulster, Siegenbeek, Stuart en Van der Palm!
Nog is haar altaar niet ontbloot van wierookwalm!
Ik ook wil stamerend haar waarde en schoonheid zingen;
'k Wil tot in 't binnenste van haren tempel dringen,
En daar mijn landgenoot haar doen zijn offers bién;
Hem al haar heerlijkheid, haar hemelglans doen zien;
Een glans, die van de smet der eeuwen bleef beveiligd....
Geliefde! 'k heb aan u mijn dankbaar hart geheiligd,
Van dat het d'eersten slag der eerbegeerte sloeg,
En de eerste maal voort land, voor deugd en liefde joeg.
Gij zijt mijn zanggodin zoo vaak ter hulp gekomen!
Gij hebt mijn ziel ontgloeid en in genot doen stroomen !
Ja, sinds mijn geest door u en kracht en voedsel kreeg,
Sinds de eerste dichtersprank in mijn verbeelding steeg,
Door u werd aangekweekt, gesterkt, vermenigvuldigd,
Zijt gij mij dierbaar, ben ik alles u verschuldigd!
Waar is hij, die, alleen het uitheemsche aangekleefd,
Durft zeggen, dat een volk geen Landtaal noodig heeft?
Hij volg' den reiziger in overzeesche luchten,
En hoor' hem naar den grond van zijn geboorte zuchten.
Geen Eden kan hem zijn, wat hem zijn landhoef was;
Vaak strekt hij de armen uit naar d'overzeilden plas,
En, bij 't bekoorlijkst beekje of boschje neergezeten,
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Steeds haakt hij naar de lucht, die hij het eerst genoot,
En vindt bijwijlen zelfs den levenslast te groot....
Maar, zoo hij ergens, in zijn mijmering bezweken,
Op 't onverwacht, de taal van 't vaderland hoort spreken:
Hoe springt hem 't hart niet op! hoe klopt zijn boezem niet,
Terwijl een vreugdetraan zijn glanstrend oog ontschiet!
Een onbeschrij fhre drift doortintelt hem de leden;
Hij loopt den spreker toe met waggelende schreden,
En vliegt hem om den hals, zoo vurig, zoo verrukt,
Alsof hij 't vaderland zelf in zijne armen drukt'.
Waar is den lastraar nu, die onze taal durft laken?
Hij kwijnt op vreemde kust, maar kan dien troost niet smaken.
Den nijvren landman, die zijn eigen erf beploegt,
-Oogst altijd voordeel in; maar hij, die zweet en zwoegt
Op een gehuutden grond, vindt zich op 't laatst bedrogen,
Of maait slechts kleine winst na onophoudlijk pogen:
Zoo is het ook met ons. Wanneer we onz' eigendom,
De moederlijke taal, het Neerduitsch, wederom
Beoefnen willen en der vaadren spoor betreden,
In onderlinge liefde, in onbesproken zeden:
Dan zal onz' nijverheid een overvloedig' oogst
Voor deugd inzamelen, en aan het dankbaar kroost
Een onwaardeerbaar pand van glorie overlaten;
Dan prijkt ons vaderland weer in den rang der staten:
Maar blijven mij verknocht aan eene uitheemsche spraak,
Die nooit recht de onze wordt, hoe sterk onz' ijver blaak';
Maar blijven wij alleen aan Fransche zeden hangen,
Wat is het voordeel, dat we er immer door erlangen?
Zoolang liet Fransch alleen door ons gekoesterd wordt,
Zoolang men 't erflijk goed des voorzaats doet te kort,
Zoolang zal ook den Belg der vreemden huurling schijnen,
En wat hem eigen was, hoe langs hoe meer verdwijnen.
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't Verhasterd nageslacht zal dan, op dezen grond,
Den naam vergeten van het volk, dat hier bestond.
Neen, Belgen! nimmer zal die schande uw voorhoofd dekken,
Nooit zal uw schoonen naam ten spot der volken strekken;
Gij hebt een koning, die der vaadren deugden heeft,
In wien een Neerlandsch hart en zucht voor weldoen leeft:
Hij kent uw moederspraak, hij zal haar rechten staven,
En al wat Neerlandsch is, gelijk hij zwoer, handhaven.
De taal der overheid en die van d'onderzaat
Zal weer dezelfde zijn, tot welzijn van den staat;
Men zal den dorpling, die den last van 't rijk helpt dragen,
Niet langer meer in 't Fransch een duren penning vragen;
Men zal een deugdzaam man, die 't Waalsch niet kan verstaan,
In 't geven van een ambt daarom niet meer versmaán ;
Dan moge een moeder, op de rechtbank half bezweken,
Voor haar beschuldigd kind, met eigen mond, weer spreken,
En dezen, die zijn dood thans uit gebaren gist,
Weer hooren, hoe en wat men over hem beslist.
Welaan, mijn broeders! laat ons dan die taal beminnen!
Laat ons het heerlijk werk van onzen roem beginnen!
Laat ons, 't is meer dan tijd, door eendracht saamgeschaard,
Het woordrijk Nederduitsch doen kennen aan al de aard'! —
Dan zal het Belgisch volk, door deugd en tucht en orden,
Haast waarlijk Nederlandsch, een baak der volken worden!
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Lijkrede op Joannes Abraham Terbruggen
(GESTORVEN DEN

12 SEPTEMBER 1819),

stichter van het Antwerpsch Taal- en Dichtlievend Genootschap onder de zinspreuk : tot nut der jeugd (1).
MIJNE HEEREN !
De goddelijke Voorzienigheid heeft gewild, dat alle
schepselen zouden staan onder den vernielenden arm des
doods. Al wat wij zien en kennen verschijnt en verdwijnt
volgens die onherroepelijke wet van den Almogende. Ook
het menschelijk geslacht, zingt Feith
Het menschelijk geslacht valt als de blaadren af.
Wij worden en vergaart, — de wieg grenst aan het graf.
Daar tusschen speelt een droom, een treurspel met het harte;
De smart wijkt voor de vreugd, de vreugd weer voor de smarte;
De koning klimt ten troon, de slaaf buigt voor hem neer.
De dood blaast op het spel en beiden zijn niet meer(2).

De deugd alleen is onsterfelijk; de deugd alleen doet
haren weldadigen invloed nog na den dood voortdurend
gevoelen. Daarom is en blijft het aandenken aan verdienstelijke mannen, in alle tijden en bij alle volkeren, heilig!
Heden willen wij een treurig uur overbrengen ter gedachtenis van den te vroeg gestorvenen TERBRUGGEN. Hij ook
heeft op den twaelfden dezer maand liet lot aller geschapene wezens moeten ondergaan. Welk een verlies! Eene
bedrukte moeder, drie onmondige kinderen, missen in
hem den steun van hun bestaan; twee oudere, het voorwerp
(1) Uitgesproken door J. F. Willems, in de algemeene vergade.
ring van de leden deszelfden genootschaps, den zondag 19 September 1819. — Antwerpen, uit de drukkerij van J. S. Schoesetters.
(2) FEITH, het Graf, tweede zang, bl. 50.
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braven burger ; de jeugd, eenen deugdzamen en kundigen
onderwijzer; al wie hem van nabij kende, eenen getrouwen
vriend; dit genootschap , zijn verdienstelijkst medelid,
zijnen vice-president, zijnen stichter (1). Hij is gestorven
De man, die zich geheel aan het welzijn der maatschappij
wijdde, die een groot deel zijner medeburgers tot deugd en
wetenschap heeft opgevormd — is gestorven ! De dichter,
die dezen letterkundigen kring met zijn vernuft zoo dikmaals opgetogen hield; de taalgeleerde, die onze Nederduitsche spraakkunde, te midden van zooveel verschillende
gevoelens heropbouwde : Terbruggen is gestorven! Maar
zijn werkzaam leven zal nog lang na hem eenen weldadigen invloed uitoefenen. Hij is gestorven ! ja, maar zijn
naam blijft in ons erkentelijk aandenken, in onze harten
voortleven !
Ik durf het ondernemen, Mijne Heeren, voor u eene
kleine schets op te hangen van de verdiensten des overledenen. Leent vlij, bid ik u, een gunstig oor! Maar wacht
uit mijnen mond geene welsprekendheid, geene opgesierde
lofrede, zooals die, waarmede de vleierij zoo menigmaal
en zoo schandelijk hare afgoden huldigt. Verwacht geenen
bewerkten en gepolijsten stijl, geene wegsleepende welluidendheid van redekunstige woorden, neen ! er is voor de
nagedachtenis van een braaf man geene andere welsprekendheid dan droefheid en tranen.
JOANNES ABRAHAM TERBRUGGEN is geboren binnen
(1) Het Ant^ver'psch Taal- en Dichtlievend Genootschap had zijne
eerste zitting ten huize van den overledene den 16 october 1803, en
bestond alsdan uit drie leden : deszelfs stichter, en de heeren
Arn. Klincko en A. J. Stips. Meer dan veertien jaar hebben de
vergaderingen bij den eerstgenoemde plaats gehad; tot eindelijk
het getal der leden zoo sterk aangroeide, dat het Genootschap in
1818 noodig vond een ander lokaal te koopen.
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kundigen professor der hoogeschool, aldaar. Van jongs af
bezat hij eenen vluggen en weetgierigen geest, doch die
niet in Utrecht, noch in Holland, maar in Antwerpen
alleen tot volle rijpheid kwam. Hier ontwikkelde, hier
klom zijn geest tot die hoogte, welke den geleerde van de
andere menschen doet onderscheiden. Door vlijt en beoefening won hij verscheidene kundigheden aan en breidde
hij den kring van zijn denkvermogen al wijder en wijder
uit. Vele talen en wetenschappen onderwierp hij aan zijnen
steeds volhardenden ijver. Doch, hetgeen onze bewondering voornamelijk moet opwekken, hij was in alles zijn
eigen leermeester. Zijn scherp en doorzichtig oordeel deed
hem genoegzaam alles begrijpen en vasthouden, wat hij
onderzocht en las, zoodat hij met Corneille, daarna,
vrijelijk mocht uitroepen
Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée.

De taal van zijn vaderland was het voornaamste voorwerp
zijner studiën. Hierin muntte hij weldra boven anderen
uit, zoodat hij zich in staat gevoelde om zijne stadgenooten
zelf te onderwijzen. En dit begon hij dan ook te doen met
het luisterlijkste gevolg; dit heeft hij volstandiglijk en
voorbeeldelijk blijven doen gedurende den tijd van meer dan
veertig jaren. Groot, zeer groot is het getal der Antwerpenaren, die aan hem hunne kennissen te danken hebben,
vooral wanneer men beseft, dat hij het meestendeel onzer
verdienstelijkste schoolonderwijzers bij hem opgekweekt
en gevormd heeft. Zoo was zijn geheel leven eene aaneenschakeling van lofwaardige betrachtingen tot nut der jeugd.
Alle zijne uren, alle zijne zorgen besteedde hij om de zaden
der deugd en der wetenschap den jongen veestanden in te
planten en tot rijpheid te brengen. Hij boezemde zijne
leerlingen, en door zijne lessen, en nog meer door zijn
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eigen voorbeeld, de edele zucht naar geleerdheid en godsdienstigheid in. Alle schadelijke en verderfelijke hebbelijkheden roeide hij uit hun hart, . zooveel hem mogelijk
was. Hij wilde van hen niet alleen geleerden en taalkundigen, maar ook nuttige burgers en brave vaderlanders
maken. Te dien einde leidde hij hen op tot de kennis van
alle de plichten, welke zij jegens de samenleving te vérvullen hadden. Eene langdurige ondervinding gaf hem het
ware talent van den onderwijzer, de kunst namelijk om,
zonder veel moeite, het onrijp oordeel der kinderen traps^gewijze op te voeren tot de moeilijkste begrippen. Ziedaar
den weg, langs welken Terbruggen zich verheven heeft
tot eenen luister en roem van zijne
ne stad en van zijn
vaderland ik zeg van zijne stad, want Antwerpen komt
in alle opzichten die naam meer toe dan Utrecht.
En wie is er, die nog twijfelen kan aan den ijver van dien
waardigen man, voor de vaderlandsche jeugd? Indien er
zoo iemand ware, wij iouden hem wijzen op dat graf van
den overledene, en op die leerlingen, welke hetzelve nog
met hunne tranen besproeien (1). Daar beweenen zij hem,
die tot op zijnen laatsten oogenblik zich aan hunnen dienst
(1) Den 14 september, zijnde de dag gesteld voor de begrafenis
van den heer Terbruggen, begaf het Genootschap zich des morgens
van deszelfs lokaal naar het sterfhuis, en vergezelde van daar het
lijk (gedragen door vier leden van het Broederschap voor de Christelijke leering tot hetwelk de overledene behoorde) tot in de kerk en
vervolgens, na de misse, tot op de begraafplaats Stuivenberg buiten
de stad. Hier had een alleraandoenlEjkst schouwspel plaats. De
kinderen van de school des gestorvenen zaten knielend rondom
het graf en schreiden overluid, toen de kist daarin zonk. Geen der
omstanders kon zijne tranen wederhouden. Intusschen sprak de
heer Jos. Delin, secretaris des Genootschaps, eene korte lijkrede
in het fransch over den grafput uit.
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wijdde. Gij weet het, Mijne Heeren, de laatste woorden, die
van zijne lippen vloeiden, waren eene les (1) !
Beschouwen wij hem inden kleinen kring van zijn huishoudelijk en maatschappelijk leven, dan zijn wij hem niet
minder onze achting verschuldigd. Zijn gedrag was, zoo in
zaken van godsdienst als in burgerlijke betrekkingen, zeer
beminnelijk. De verplichtingen, . welke zijne gewichtige
ambtsbediening, zijn stand van echtgenoot en vader hem
,oplegden, vervulde hij met angstvallige nauwgezetheid.
Indien men hem een enkel verwijt doen kon, het zou zijn
van al te toegevend geweest te zijn. Nederigheid, gedienstigheid , inschikkelijkheid, vredelievendheid waren de
hoofdtrekken van zijn karakter. Zoo was hij voor allen, die
hem kenden, en alle zijne kennissen waren zijne vrienden,
want vijanden kon hij niet hebben, dewijl de goeden in hem
het goede moesten eerbiedigen, en de kwaden voor zijne
deugdzame eigenschappen schaamrood staan. Spreekt ! Gij
allen, die in hem eenen vriend betreurt! Was hij niet,
zooals hij ergens zelf den waren vriend heeft afgeschilderd:
Een man.....
Wiens vindingrijk vernuft u wist, door rijpen raad
Te lokken tot de deugd, te trekken van het kwaad;
Die u in alles wist behendig voor te komen,
Door wien geen schamper woord ten kwade werd genomen;
Die u, in vreugd en druk, zijn hart heeft meegedeeld,
U nooit uit baat gelaakt, noch door gevlei gestreeld;
Die u het diepst geheim zijns harts dorst openbaren,
Aan wie gij vrijelijk het uwe mocht verklaren (2).
(1) Terwijl de heer Terbruggen, zaterdag avond, 11 september,
ten zijnen huize les gaf, overviel hem de geraaktheid, welke hem,
om 1 uur des nachts, uit .het leven rukte.
(2) Den n'aeren vriend, dichtstuk van J. A. Terbruggen, bladz. 48

der. Mengelingen in rijm en onrijm van het Antnerpsch Taal- en Dichtlievend Genootschap voor het jaar 1817.
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zijne onuitputtelijke goedaardigheid, zijne zuivere, godsdienstlievende zeden, wonnen hem het vertrouwen en de
liefde van iedereen en gaven hem de moreele meerderheid,
welke door weinige stervelingen kan bereikt worden.
Als taal en letterkundige, als dichter, als lid en oprichter
van dit genootschap kennen wij hem allen.... Ginds zie
ik eene ledige zitplaats.... daar hoorden wij van hem zoo
menige wijze en keurige aanmerking over onze schriften .
Daar was hij onze onderwijzer en de ziel van dezen kring.
Daar hoorden wij zoo dikmaals de uitspraak van zijnen
onvervalschten smaak. Daar hoorden wij, toen innerlijke
verdeeldheid ons scheen te zullen van elkander scheuren,
hem eendracht en vrede prediken! Daar is de ledige zitplaats van een man, dien wij als vader van dit genootschap
hebben geëerd. Wie durft die na hem bekleeden ?.. .
Het zal, denk ik, onnoodig wezen, u een tafereel op te
ne werkzaamheden in den schoot dezer maathangen van zijne
schappij : niemand onzer is onbewust van de vlijt en moeite,
welke hij, zoo tot opbouw der Nederlandsche taal, als tot
het welzijn van dit genootschap, onophoudelijk heeft aangewend. Wij kennen zijne spel- en spraakkunst, zijne
ne gedichten (1) . Allen dragen het
nuttige schoolwerken, zijne
-

(1) Ziehier eene lijst der in druk gegeven werken van den heer
Terbruggen : 10 A-B-C Boekje met volzinnen van een]ettergrepige
woorden van twee en di-ie letters; 20 Nieuw spelboeksken tot nutte

en vermaekelijke onderwijzing in degebruykbaerstewoirdenvan 4 en 5
letteren; 3° Nederduytsche sprae/ -konst, ten gebruyke der schoólen,
verdeeld in twee deelen, bevattende het eerste de spel- en het
tweede de eigentlijke spraek-konst; 4° Kort begrijp der Nederduytsche spraek-konst, bevattende in 't kort de bovenstaande twee
deelen; 5° De vertellingen bl. 1-28 en 96-102 van het Leésboekje
voor de schoólen, uitgegeven in 1817. Al deze werken zijn gedrukt en
menigmaal herdrukt. De Gedichten des overledenen zijn verspreid
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voor zijn vaderland nog al niet meer gedaan hebben, indien
de dood hem uit onze armen niet was komen wegrukken (1) !
Ja, Mijne heeren, Terbruggen was de sterkste pilaar van
ons wetenschappelijk gebouw; en die pilaar is omver gerukt ! Wij zijn onzen vader, onzen besten vriend kwijt!
Zijne dood heeft aan het schoolwezen eene smartelijke
wonde, aan de vriendschap eenen gevoeligen slag toegebracht. En wij zouden zijne gedachtenis niet eeren? Wijj
zouden zijn graf met geene dankbare tranen besproeien?
Zeker, mijne vrienden ! Geven wij aan onze droefheid
aan onze tranen den vollen loop! Die tranen vereeren hem
en ons. Zulk een leven, zulk een dood als die van Terbruggen mogen wij allen betrachten! Zijn voorbeeld
wekke ons op om het inzicht door hem bedoeld, in het oprechten van dit genootschap al meer en meer te bereiken!
Zijne nagedachtenis blij ve ons altijd heilig, en strekke
ons ten spoorslag om zoo verdienstelijk te worden als hijj
was (2) !
in de Mengelingen en andere werken des Genootschaps, in welke
men ook nog van hem vinden kan eene kleine verhandeling, over
de eenheyd der Hollandsche en Brabandsclte tael (Mengel. 1815,
bi. 57), overgenomen in den Spectateur beige, 2e deel, bl. 76.
(1) Sedert meer dan een jaar was de overledene bezig met liet
omwerken, voor de 'Vlaamsche Nederduitsche taal, der leestafels en
leermethode van den heere Prinsen te Haarlem, medelid van dit
Genootschap.
(2) Om hulde te doen aan de nagedachtenis van deszelfs verdienetelijken stichter, heeft het Genootschap besloten zijn borstbeeld te
doen vervaardigen, om in deszelfs vergaderzaal geplaatst te worden.
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Inleiding
TOT DE

Verhandeling over de Nederduitsche Taa1en Letterkunde
OPZICHTELIJK DE ZUIDELIJKE PROVINCIEN DER NEDERLANDEN(!).

Al wat wij in de natuur zien en leeren kennen, onderscheidt zich door zijne bijzondere gedaante, aard en eigenschap .Overal heerscht verscheidenheid. God in zij ne hooge
wijsheid oordeelde goed, niets eenvormig te scheppen. Hij
bracht wel den chaos, den warklomp der dingen, tot een
harmonisch geheel, maar wilde, dat de mensch, voor wiep
hij alles bestemd had, de bestanddeelen van dat geheel
zonderheden en
zoude onderkennen, om in derzelver ' bijzonderheden
voordeelige plaatsing Zijne hoogste wijsheid en almacht
te leeren aanbidden. Aldus zien wij, dat geen plekje
gronds van dezen wijd uitgestrekten aardbodem aan een
ander ten volle gelijkend is. Het dier- en plantenrijk levert
die verscheidenheid misschien wel het meest op. Ieder
slag zelfs heeft nog ondersoorten in zich, waaruit nieuwe
verdeelingen ontstaan. Doch, om ons bij de dieren en
planten niet op te houden, hoeveel soorten van menschen
zijn er niet in deze wereld! Welk verschil tusschen den
Albinos en den Hottentot, den reusachtigen Patagoniër en
den kleinen Groenlander. Nauwelijks kan men in hen
den zelfden mensch erkennen. Geene natie, die niet van
andere natiën, ja, geen enkel mensch, die niet van eenen
anderen mensch te onderscheiden zij. In de zedelijke wereld
hebben dezelfde verschijnselen plaats. Alzoo wilde het
(1) Antwerpen, J. S. Schoesetters, 1819.1824, 2 d. 8°.
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de schepper. Hij schiep verschillige landen , opdat er
verschillige volken zouden zijn ; Hij begeerde, dat de
natiën onderscheiden zeden, gebruiken en talen zouden
hebben; Hij vond goed, dat elke sterveling met den grond
zijner geboorte als vereenzelvigd zoude zijn, en er ontstond
vaderlandsliefde. Dit edel vuur smolt Hij, als 't ware, met
ons levensvuur samen. Alle banden zouden dienen om ons
aan het vaderland vast te snoeren , alle betrekkingen
zouden samenloopen om die zucht in ons levendig te
houden. De invloed echter van het vreemde, het uitlandsche
zoude machtig genoeg zijn om dezelve te verzwakken en
te overmeesteren.
Dus ziet men, dat ook de taal, als een der krachtdadigste
middelen, die menschen verbinden en onderscheiden, het
hare moest bijdragen om het vaderlandsche aan te kweeken
en het vreemde te weren. Van daar dat iedere taal in een
nauw verband staat met de wijze van denken, den handel
en zeden van het volk, bij hetwelk zij gesproken wordt,
en dat zij, om zoo te zeggen, de livrei van dat volk draagt.
Anderen hebben dit, voor mij, gezegd en bewezen. Wanneer wij hunnen stelregel voor zoo onwederleggelijk, als
hij mij voorkomt, aannemen, dan behoeft er niet veel bij,
om vervolgens ook te kunnen begrijpen, dat eene natie
harer zelfstandigheid, harer onafhankelijkheid te kort
doet, naarmate zij hare eigene taal, door het te veel
gebruiken en door het gedeeltelijk invoeren eener vreemde
verwaarloost. Deze verachtering, ten opzichte der nationaliteit, zal nog sterker worden, wanneer eindelijk die
natie, uitgelokt en begoocheld zijnde door de in schijn
grootere wellevendheid en meergevorderde beschaafdheid
van een ander volk, met de taal van dit laatste nog deszelfs manieren en denkwijzen wil aanhangen en overnemen, en wanneer bij haar de taal van het bestuur niet
de taal der bestuurden in het algemeen is. Dan volgt,
4
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natuurlijker wijze, eene min of meer voelbare ontzenuwing des geheelen lichaams van dien staat. Hoe kan het

anders ?
De eenheid, welke tusschen het volk en zijne overheden
bestaan moest, verbroken ; de burger, gedwongen zijne
magistraten met tolken toe te spreken ; in het uitreiken
van ambten en voordeelen de inboorling verre achter den
taalbehendigeren vreemdeling gesteld ; van het uitschot
anderer landen het land overstroomd ; aan bedriegerij en
knevelarij eene wijde deur geopend : zie daar slechts
een deel der onheilen, welke * het in bewind stellen eener
andere dan de gemeene landspraak met zich sleept. En
wat wordt er in zulke omstandigheden van deze laatste?
Nauwelijks behoudt zij bij den gemeenen man eene
bekrompene aanwezigheid. Uit den kring der geleerden
en hoogerbeschaafden, uit het perk der letteroefeningen
is zij gebannen, dewijl hare kennis geen hoegenaamd
voordeel meer schijnt 'aan te bieden, en door niemand aan-

geprezen noch begunstigd wordt. Even als iemand, wien
men alle middelen van bestaan ontnomen heeft, wordt
zij alle dagen al armer en armer, verliezende alle die
woorden, welke voor lagere standen niet berekend waren,
als daar zijn kunsttermen, dichterlijke uitdrukkingen,
en die, welke tot den verheven schrijfstijl, tot een verfijnd
gevoel en eenen beschaafden mensch, het meest gebruikelijk zijn.
Men moet bekennen, dat de Nederduitsche of Nederlandsche taal, sedert den tijd dat eene andere, de Fransche,
in deze zuidelijke deelen van de Nederlanden zoo grooten
opgang maakt, dit lot ondergaan en thans die kracht
en zuiverheid bij het spreken grootendeels verloren heeft,
welke zij in vroegere eeuwen, en wel voornamelijk
in de dertiende, moet gehad hebben. Sommigen zouden
die verachtering wel gaarne der tale zelve wijten en willen
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geworden, omdat zij in alle opzichten de Nederlandsche
overtreft en boven deze verdient gesteld te worden. In dit
verkeerd denkbeeld, of liever in dit vooroordeel zien wij,
helaas ! een groot aantal onzer geachtste medeburgeren deel
nemen ! De onverschilligheid, waarmede men op de moedertaal nederziet, is zelfs voor den vreemdeling een voorwerp
tot verwondering. Duizende Franschèn wonen tien, twintig
en meer jaren in de Nederlanden zonder een enkel woord
Nederlandsch aangeleerd te hebben. Zij ontzien zich die
moeite, aangezien wij, Belgen, goed genoeg zijn hen in alles
te gemoet te komen, en aangezien het bij ons geene noodzakelijkheid meer is de taal van het volk te verstaan, om
aan ambten en bedieningen te geraken, en om het volk te
besturen. Hoe zou toch de vreemdeling op den inval komen
van zich in het Nederduitsch te laten onderrichten, daar hij
ons dit zelf ziet verwaarloozen, daar hem onze beschaafdste
klassen zulks ontraden, als ware de taal niet der moeite
waardig? Zoo onverschillig is men in België omtrent het

vaderlandsche geworden. Vergeefs roept de meerkundige
tot de menigte onzer taalverloochenaren, dat zij het verbasterd Vlaamsch, hetwelk tegenwoordig in België gesproken wordt, met het goede, oude, echte Nederduitsch verwarren; vergeefs tracht men hun te doen begrijpen, dat, om
over de zaak te oordeelen, het eerst noodig is dezelve
grondig te kennen; vergeefs voert men bewijzen aan, die
in volle licht aantoonen, dat de moedertaal door kracht,
nadruk, buigzaamheid en wat des meer zij, het verre op de
ingeslopene vooruit heeft: men wordt of uitgelachen of
aangezien voor iemand, die met , wonderspreuken (paradoxen) zoekt te spelen.
Eventwel er worden nog Belgen gevonden, die den lust
gevoelen, om tot de grondige kennis onzer taal- en letter-
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het vaderland afkomstig te zijn , niet lichtvaardiglijk
willen verwerpen. 't Is voor dezulken, dat ik de pen opvat. Gelukkig zal ik mij achten, wanneer ik hun nog
meerderen ijver voor de goede zaak kan inspreken;
wanneer ik hen kan aansporen, om ook anderen voor vaderlandsche kennissen en voor de schoonheden onzer moedertaal vatbaar te maken !
Zal ik over den tegenwoordigen toestand van het Nederduitsch, in de zuidelijke provinciën van Nederland, regelmatig willen oordeelen, dan moet ik de oorzaken van deszelfs achterlijkheid in vergelijking van andere provinciën,
bij middel der Belgische historie naspeuren, en, is 't mogelijk, alle die geschiedkundige oorkonden opdelven, welke
de vijanden van mijn onderwerp onder het gewicht der
waarheid mogen doen bezwijken. Er zijn er namelijk onder
die vijanden, welke de Fransche of Waalsche taal, voor de
alleen gewettigde landtaal der Belgen, ook in vroegere
eeuwen, willen doen doorgaan. Dwaasheid kan men het
noemen, ik beken het, op zulke dwaasheden acht te slaan
en te antwoorden; doch, vermits wij werkelijk bespeuren,
dat soortgelijke denkwijzen, helaas! alle dagen al meer
en meer ingang vinden bij lieden, die nog nooit dertig jaar
hebben achteruit gezien; vermits men boeken en schriften
ziet aan den dag komen, in welke men onbeschaamdelijk
alle diegenen voor dwazen en zinneloozen uitkrijt, in wie
de lust mocht ontstaan er aan te twijfelen (1), dan toch,
(1) De heer Plasschaert, na gezegd te hebben, dat de Fransche
de nationale taal der Belgen in 't algemeen is en oudtijds was,
vraagt : Quel es t l'habitant des Pays-Bas, sous quelque latitude qu'il
se trouve, qui avec cte la bonne foi et du sens commun, puisse manifester une opinion contraire ? EsQU1ssE HISTORIQUE SUR LES
LANGUES, considérées dans leurs rapports avec la civilisation et la
libertédes peuples, par un Beige. Brug., Demat, 1817, pag. 12.
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denk ik, wordt het noodzakelijk ons met het wederleggen
van zulke gezegden een weinig op te houden en te onderzoeken, of de rechten onzer moedertaal niet onder de
rechten en privilegiën van den landzaat zelven opgesloten
liggen.
Mijn onderwerp laat zich gevolgelijk door twee hoofddeelen onderscheiden.
In het eerste zal de beknopte geschiedenis der Nederduitsche taal- en letterkunde bij de Belgen moeten op
goede gronden worden daargesteld. Ter bereiking van dit
oogmerk zal ik bijzonderlijk moeten onderzoeken, wat
invloed eene vreemde staatkunde, een vreemd hof, eene
vreemde taal op dezelve gehad hebben. Daar men onder
andere ons ook heeft te last gelegd, dat de Belgische dichtkunst volstrekt niets oplevert, dat melding kan verdienen(1), zal het, om het tegendeel te bewijzen, noodig wezen
eenigszins breedvoerig te spreken over de dichters en
rederijkkamers, welke in deze zuidelijke provinciën hebben
gebloeid en zullen er verscheidene proeven van derzelver
kundigheid moeten aangehaald of aangewezen worden; dit,
immers, loopt niet buiten het bestek mijner taalverdediging. Zoo de poëzij niet teenemaal de taal vormt en
beschaaft, zij is het echter, waarin de taal haren grootsten
rijkdom te kost legt. De eerste levert dus in alle tijden
den besten maatstaf van de gesteltenis der laatste. Daarom
zullen wij met de Belgische dichters ons bepaaldelijker
moeten bezig houden dan met de prozaschrijvers.
Eindelijk, het tweede hoofddeel zal de verdediging onzer
moederspraak, om haar zelve, moeten ten voorwerp hebben,
(1) In dien zin sprak, nu 2 jaar geleden, den Recensent oot der
Recensenten, een tijdschrift, hetwelk te Amsterdam wordt uitgegeven. 't Schijnt echter, dat de schrijvers van dat maandschrift
sedert anders zijn beginnen te denken.
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worden gestaafd en uiteengezet. Maar, hoor ik iemand
zeggen, die taak is reeds door 'den geleerden en doorkundigen hoogleeraar Siegenbeek ten volle afgewerkt, en de
innerlijke waarde van het Nederduitsch door hem in het
helderste licht geplaatst(i). Ik weet het. Misschien zal
het de grootste verdienste van dit boek zijn, mijne landgenooten met zijne doorwrochte schriften te hebben bekend
gemaakt ; doch ik zal dien beroemden taalzuiveraar echter
zoo trachten na te spreken, dat mijne behandeling van dit
punt , door de meer bepaaldelijke vergelijking van het
Nederduitsch met het Fransch, waaraan ik mij zal hechten, nog daardoor een nieuw aanzien verkrijge. In het
bewijzen van het verband onzer moedertaal met het bekend
karakter der Nederlanders, zullen wij ` meer van elkander verschillen, doordien ik voornamelijk heb te onderzoeken, welke inbreuk het Fransche op onze oorspronkelijke
zeden en gebruiken heeft gemaakt. Eenige aanmerkingen
over het zoogenaamd verschil van het Hollandsch en
Vlaamsch, als taal, en over het wezentlijk verschil. der
uitspraak en spelling van de ' zuidelijke en noordelijke
Nederlanders zullen eindelijk, met de opgave der middelen
om beide te vereenigen, en het aantoonen der noodzakelijkheid en mogelijkheid, dat de Nederlandsche taal, binnen
kort in België gevestigd worde en in bloeienden stand
kome, dit werk moeten besluiten.
Waarlijk eene onderneming, die voor mijne krachten niet
berekend is! 't Zij mij dus vergund de toegevendheid mijner
kundige lezers, te dezer plaatse, aan te spreken en de
(1) Voornamelijk door zijne keurige verhandelingen over den
rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche taal, en over den
invloed der welluidendheid en gemakkelijkheid van uitspraak op de
spelling enz., te , vinden in de werken der Bataafsche Maatschappij.
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beweegredenen te doen gelden, welke mij tot deze verhandeling hebben verstout. Lang draalde ik met het ontginnen van dezen belangrijken arbeid, altijd denkende, dat
kundiger mannen onder de Belgen de verdediging onzer
schoone moedertaal zouden hebben ondernomen. Wanneer
deze tegen de alom straffeloos uitgeschoten pijlen van den
verblinden laster en belangzoekenden haat eeniger Franschen of Franschgezinden den beukelaar der waarheid en
der geschiedenis hadden willen opzetten, hoe volslagen, hoe
luisterlijk ware de zegepraal geweest! Maar, helaas! zulke
Belgen hielden hunne opinie voor zich, of vreesden door
het openbaarmaken derzelve het misnoegen van vele
vermogende personen, die anders denken, ofwel den spot
van sommige dagbladschrijvers zich op den hals te laden.
Vier jaar bleef mijne veelverwachtende hoop staande,
doch er kwam niets te voorschijn, dat dezelve mocht bevredigen (1) .
Daarentegen waren de talrijke aanhangers van het Franschalleen in eene onophoudelijke en onvermoeielijke bezigheid.
geweest, om door openbare tijdschriften en boekjes den
(1) Wel is waar dat de heer Van Den Broeck, van Aalst, een
werkje in het licht gaf, dat daartoe eenige strekking had. Maar,
zonder aan de kunde van dien heer iets te kort te doen, moeten
wij zeggen daarin, tegen onze verwachting, niets belangrijks
gevonden te hebben over de geschiedenis en waarde onzer letterkunde, noch over den nadeeligen invloed van het Fransch op ons
nationaal karakter. Ook stelde die schrijver zijn werkje in het
zoogenaamd Hollandsch, en dit is, onzes inziens, voor de Brabanders en Vlamingen, zoo als wij hen kennen, zeer ondoelmatig
handelen. Wil men in het aanprijzen eenei taal volkomen
slagen, dan moet men die taal nemen en voordragen, zooals dezelve door het volk, tot hetwelk men spreekt, aangenomen is.
Wanneer men het tot het beoefenen derzelve gebracht heeft, volgt
de overgang tot een beter taalstelsel genoegzaam van zelfs.
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beterwetende voor te komen, meer bedacht zijnde, om dezen
allen lust van spreken tegen te maken en hem van de zaak af
te schrikken, dan om hem op eenigen grond van waarheid
of waarschijnlijkheid te overtuigen. Huiverig werd ik op
het inzien van het dubbel gevaar, dat ik, en door mijne
onbedrevenheid in den ongebonden schrijfstijl en door den
weinigen tijd, welken ik der letterkunde kan toewijden,
zoude moeten loopen. Daar er intusschen voor mij niets
anders overbleef dan maar op te treden, 't ging hoe 't ging,
heb ik eindelijk moeten besluiten, mij te zullen getroosten
over datgene, wat mij hierin zoude te duchten staan. Het
had in de oogen van het vaderland eene misdaad kunnen
zijn, langer te verzwijgen wat ik, ten voordeele van eene
onverdedigde zaak, aan te wenden had. Mijne jonkheid,
mijne onervarenheid mochten niet in aanmerking komen.
Ziedaar, hoe ik bij het aanvangen dezer verhandeling ge.
stemd ben, en wat ik voorafgaandelijk omtrent dezelve
zeggen moest. Langer zal ik de aandacht mijner lezers, die
ik over dezen uitstap om verschooning bid, niet ophouden,
maar onmiddellijk ter zake overgaan, na nogmaals opgemerkt te hebben, dat ik het volgende schrijf, meer om door
Belgen gelezen dan om door geleerden geraadpleegd te
worden.
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Invloed van den tachtigjarigen oorlog op
onze letterkunde.
(1) Zoo hebben wij gezien, dat de Belgische taal- en dichtkunde, gedurende het eerste gedeelte der zestiende eeuw
tot op de komst van den hertog van Alva in deze Nederlanden, geheel niet zijn vooruitgegaan, maar dat zij,
allengs hoe meer, hebben beginnen te kwijnen. De regeering van dien hatelijken tiran gaf dezelve, gaf de weinige
vrijheid, welke op dit tijdstip door onze voorvaderen nog
gesmaakt werd, eenen onherstelbaren doodsteek. Alva's
komst teekent zich met bloed in onze vaderlandsche geschiedenis.
Zal ik hier bestaan den akeligen toestand, waarin Alva
deze schoone provinciën gebracht heeft, af te schilderen?
Ik zoude zulks tevergeefs beproeven, want waarlijk geene
redekunstige bespra,akzaamheid, al ware het die van een
Tacitus, zou alle de gruwelen van dien tijd kunnen opnoemen; geene dichterlijke verbeelding, al ware het die eens
Dante's, zou in staat wezen om den jammer levendig
genoeg voor te stellen, welken door dien achterdochtigen,
listigen, wreedaardigen Spanjaard, hier aangericht, of door
de zijnen vermenigvuldigd, of later uit de verdrukkende
dwangmiddelen, door hem tot vernietiging van ons onafhankelijk volksbestaan in werking gebracht, voortgesproten is. Niets was er heilig of veilig voor dien dwingeland.
In alle vaderlandsche instellingen, voorrechten en gewoonten, zag hij vijandelijke bedoelingen en samenzweringen;
in elken Nederlander eenen ketter en wederspanneling
aan 's konings geboden, « 't Ging (zegt de prins onzer
-

(1) Uit de Verhandeling over de Nederduitsche Taal- en Letterkunde, opzichtelijk de zuidelijke provinciën der Nederlanden, I, 265.
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Nederlandsche historieschrijvers) 't ging aan eiken kant,
op een vanghen en spannen van allerley' standt, allerley'
sexe, allerley' ouderdom. De galghen hingen gerist, de
raaden, de staaken, de boomen aan de weeghen stonden
verlaaden met lyken, gewurght, onthalst, gebarnt : zoo dat
de menschen, nu, in de lucht, tot ademschepping geschapen, als in een gemeen graf, en wooning der overleedenen,
verkeerden. Elke dag had zijn deerlijkheit, en 't bassen
der bloedtklokke, dat, met de dood van naamaagh den
eene, van zwaagher, oft vrind den andere, in 't hart klonk.
Aan 't bannen, aan 't verbeurt maaken der goederen, was
geen eindt. Tilbaar, ontilbaar, 't werd al aangeslaaghen, en
(ongeacht de aantal der schuldeisscheren) bekommert gehouden ; tot onwaardeerlijke schaade, van rijken, van armen,
van kloosters, gasthuizen, weduwen en weezen, die naaloopende jaaren lang, van hun recht en renten, door boze
uitvluchten, versteeken bleeven. (1).
Door en in zulke deerniswaardige omstandigheden werd
de beoefening onzer moedertaal, voornamelijk in deze
zuidelijke provinciën, waar Alva zijn gewoon verblijf en
alles onder den teugel hield, zeer gestremd. Hem moest
eene taal, die hij niet verstond, natuurlijk verdacht wezen.
Onze Belgische, dat gehate werktuig der verspreiding van
kettersche en vrijheidlievende gevoelens, liep zijne staatkundige ontwerpen menigmaal in den weg, en scheen hem
een gevaarlijk wapen in de handen van zoo een onbuigzaam
volk. Haar ondergang werd dus besloten en zou beginnen
met het vernietigen van sommige dier rhetorijk-kamers,
waarvan er honderden in deze provinciën bestonden.. Voorwendsels tot verdelging van vaderlandsche instellingen
ontbreken den tyrannen nooit; des vond er Alva ook genoeg
om zijne oogmerken bot te vieren. Berèids hadden eenige
dier kamers tooneelen opgeleverd, welke al vrij wat naar
(1) HooFT, Nederlandsche Historiën, 4e boek, bl. 165, derde druk.
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1539, en welker zinnespelen van kerk en vorst gedoemd
waren, hem gelegenheid, om alle de andere verdacht te
houden, en te vernietigen. Dit laatste wilde echter niet zoo
gemakkelijk geschieden, daar de geduchtste klasse van het
volk zich aan dezelve, boven alle verbeelding, gehecht toonde.
Het was in die kamers, dat de Nederduitsche taal, goed of
slecht beoefend, nog altijd hare vereerders vond. In den
jare 1561 had die van Antwerpen, de Violiere genaamd,
onder haren hoofdman Anthonis Van Stralen, ridder, heer
van Merxem en burgemeester van Antwerpen, een landjuweel opgezet, en met buitengewonen luister en toeloop
van volk gevierd. Deze burgemeester verdient geteld en
vereerd te worden onder de grootste voorstanders en
beschermers der Nederduitsche taal en poëzij, tot welker
bloei hij, met zijnen schepene Melchior Schets, zooveel heeft
bijgedragen als hem mogelijk was. Hadden de ongelukkige
landberoerten, waarvan hij naderhand zelf het slachtoffer
werd (1), hem niet in dien ijver gestuit, ik twijfel geenszins,
of deze brave vaderlander zou de taalverbetering, waaraan
hij hielp arbeiden, met het beste gevolg hebben bekroond
gezien. Immers strekken de spelen van sinne, te Antwerpen
uitgegeven in 1562, en waarvan wij later nog spreken
moeten, daarvan ten bewijze, en toonen, ' dat de Antwerpsche rhetorijkers, onder zijn bestuur zich grootelijks
hebben benaarstigd, om de taalkunde tot eene hoogere maat
van zuiverheid en beschaving op te voeren. Huydecoper
noemt die spelen het laatste gedenkstuk van de, bij hem,
gezaghebbende taal onzer voorouders.(2) »
(1) Hij werd, korts na de aankomst van Alva, op last van dezen
hertog, te Vilvoorde onthalst, niettegenstaande de bloedraad verklaard had, dat hij genade verdiende.
(2) Proeve I, bl. 295.
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haat des nieuwen landvoogds, die dezelve uit kracht van
ordonnantiën, in vroegere tijden gegeven(1), zoo streng
behandelde als hij maar kon ; want honderd andere zaken
lieten hem, voor alsnog, geen tijd om dezelve geheel en al
af te schaffen. Dat hij dit nochtans in het vervolg zou hebben
gedaan, bewijzen de daadzaken. Toen hij de in 1572 zoo
jammerlijk geplunderde en uitgeputte stad Mechelen haar
burgerrecht, vrijheden en handvesten teruggaf, bleef echter
de rhetorijkkamer aldaar op zijn bevel voor altijd gedempt (2). Niet min verdrukkend waren de maatregels, die
hij tegen het uitgeven van boeken en schriften, en tegen de
drukpers nam.
« Den 16 Maart 1569 (zegt pater De Jonghe ( 3 )) werden
geheel Nederland door, alle de huizen en winkels van de
boekdrukkers, boekverkoopers en boekbinders, door bevel
van den hertog van Alva, 's morgens vroeg gesloten en
goede wachten voor en in dezelfde huizen gesteld, tot dat
alle hunne boeken door de geestelijke boekkeurders en het

magistraat gevisiteerd waren, welke maatregel bij het volk
groot achterdenken voor de Spaansche inquisitie veroorzaakte. » Deze en dergelijke dwangmiddelen zijn de aanleidende oorzaken geweest van den ondergang der Belgische letteren, zooals wij gelegenheid zullen hebben hierna
breeder aan te toonen.
Ondanks die vervolgingen behield onze taal altijd hare
oude voorrechten, en mocht het een Alva zelven nooit gelukken haar uit te roeien. Hij deed daartoe vergeefsche
pogingen bij den Raad van Brabant, waar hij in de gedepu(1) 22 september 1540, 25 september 1550, enz. Zie Plakk. van
Brabant.
(2) HOOFT, Nederl. Historien, VII boek, bl. 279.
(3) Gendsche geschiedenissen, eerste deel, bl. 136.
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oefening der Nederduitsche letterkunde leed echter aanmerkelijk veel en verflauwde dagelijks al meer en meer.
Geen der volgende gouverneurs van het land was haar
gunstig, en nog minder waren dit de gebeurtenissen van de
laatste vijfentwintig jaren dezer eeuw, wanneer de verwoestingen des oorlogs Braband en Vlaanderen in de uiterste ellende en armoede dompelden. Men vindt van die
jammervolle dagen een zoo afschrikkelijk tafereel opgehangen bij den historieschrijver Van Meteren (2), dat wij
aarzelen om er geloof aan te geven.

(3) Na langen tijd vruchteloos gepoogd te hebben om deze
Nederlanden met kracht van wapenen tot gehoorzaamheid
te dwingen, begon het hof van Spanje uit beter oogen te
zien, en over den stand der Belgische zaken bezadigder
overwegingen te maken. PHILIPS II, bespeurende, dat het
einde van zijn leven aanspoedde zonder dat hij eenig goed
vooruitzicht op dat des oorlogs had, neigde eindelijk de
ooren tot vrede ; sloot dien met Frankrijk, te Vervins, den
2 mei 1598, en dacht de beroerten van herwaarts over te
stillen met over deze landen eenen souverein te stellen, die
onafhankelijk van Spanje wezen zou. Zijne keus viel daartoe
op zijnen neef Albert, wien hij de infante Isabella ten
huwelijk gaf. Doch dit middel, dat, eenige jaren vroeger
ter hand genomen, veel goeds zou hebben bewerkt, beterde
(1) In de Fransche noot 3, achter het dichtstuk aan de Belgen
geplaatst.
(2) Nederlandsche historie, 14e boek, bl. 269, verso.
(3) Uit de Verhandeling over de Nederduitsche taal- en letterkunde, II, 1.
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nu niets, kwam nu te laat. De afgevallene provinciën
hadden bereids, sedert het jaar 1581, zich tot een afzonderlijk gemeenebest opgeworpen, en den koning vervallen
verklaard van het recht der souvereiniteit aldaar. Zij
smaakten de vruchten der onafhankelijkheid, en waren in
geenen deele .te bewegen, om van zoo duur gekochte voordeelen af te zien, en om deel te nemen in het lot der hoe
langs hoe meer uitgeputte Belgische provinciën. Een jaar
na den dood van Philips (voorgevallen den 13 september 1598) deed het vorstelijke paar zijne intrede te Brussel.
Beide regenten waren zeer volks- en vredelievend, en deze
goede eigenschappen wonnen hun de harten der Belgen, die
tot heden toe de nagedachtenis van Albert en Isabel
dankbaar vereeren en zegenen. Gedurende het bestand van
1609-1621 werd er door hen niet weinig gedaan, om de
oude welvaart met de kunsten en wetenschappen- te doen
herleven ; doch na hunne dood (13 juli 1622 en 1 december 1633), Albert geene afstammelingen nalatende, kwamen
deze provinciën wederom onder de heerschappij van Spanje,
en in de noodlottigste omstandigheden. Het tractaat van
Munster (1648), een einde stellende aan de Nederlandsche
beroerten, sloot de Schelde, en met den koophandel alle
welvaart uit Braband en Vlaanderen. Holland was nu eene
mogendheid, een rijke staat geworden, die met veel
gewicht op de schaal van Europa, en met eene verplettende
zwaarte op onze provinciën drukte. En gelijk de geschiedenis van alle volken leert, dat een welvarend land gaarne
door de zanggodinnen bezocht wordt, zoo kon het niet
anders, of het nieuw gemeenebest, waar alle bronnen van
voorspoeden overvloed openstonden en in- en uitstroomden,
moest ook menigen dichter en kunstenaar voortbrengen en
tot zich lokken. Hoe meer Holland toenam, hoe meer
Braband achteruitging. De beste Nederlandsche dichters
Van Zevecote, Van Baerle, Daniël en Zacharias Heyns,
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en meer andere verlieten deze zuidelijke gewesten, waar
armoede en neerslachtigheid hun geene stof tot zingen
gaven, waar de vrijheid van denken onderdrukt, de landtaal verworpen, de drukpers aan inquisitoriale banden
lag. Zij zetteden zich neer in Holland, werden daar
beter onthaald en van verscheidene rhetorijkkamers uit
deze gewestenopgevolgd. Al in den jare 1585 vindt
men twee Brabandsche kamers , het Vijgeboomken en
de Witte Lavenderbloem, te Amsterdam, en twee andere
te Leiden en te Haarlem (1). Zeer aanzienlijk was ook
het getal der Brabandsche familiën, welke naar de
noordelijke provinciën overstaken. Dit getal groeide,
tijdens het twaalfjarig bestand nog zoo merkelijk aan,
dat men omtrent het jaar 1616, alleen uit de stad
Antwerpen, meer dan 240 huisgezinnen zag vertrekken(2).
Al hetwelk ten gevolge had, dat de Nederlandsche letterkunde, die tot dan toe in Braband gebloeid had, nu haren
troon en zitplaats in Holland vestigde. Daar kon zij in
eene verhelderde lucht ruimer adem halen, zonder te moeten zuchten onder de verdrukkende plakkaarten, welke
haar hier in het zuiden benauwden ; want bij ordonnantiën
van hunne Hoogheden, gegeven te Brussel den 25 Mei 1601,
31 Augustus 1608, 11 Maart 1616 en 29 October 1626 was
voorgeschreven: 1° dat elk in 't licht komend werk door
de geestelijke en wereldlijke overheden moest zijn goedgekeurd (waardoor menigmaal gebeurde, dat het in de
handen van die heeren steken bleef, of er niet ongeschon(1)W. Kops, Schets eener geschiedenisse der Rederykeren, deel II
der werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leyden, bl. 277.
(2)Zulks blijkt uit eene schriftelijke verklaring van den bisschop
van Antwerpen, gedagteekend die quinta .2lartii 1616, berustende
onder de archieven derzelfde stad.
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den uitkwam (1)) ; 2° dat elke boekdrukker, verkooper en
binder, met het intreden van zijn ambacht, bij eede beloven
zou geene verboden (dat is Hollandsche) boeken in te brengen, te drukken, te verkoopen of te binden; en 30 dat er
geene kisten of pakken met boeken zouden mogen geopend
worden, noch geene openbare boekveilingen plaats hebben
zonder tusschenkomst der boekkeurders. Deze gestrengheid
ging zoo verre, dat de wereldlijke macht meer dan eens
genoodzaakt was palen te stellen aan de doemzucht der
geestelijke Censores (2). Wij kunnen het echter dezen laatsten niet kwalijk afnemen, dat zij op hunne hoede waren
tegen een protestantismus, 'tgeen, grenzende aan deze
landen, nog altijd dreigde daarin te storten, en voor en
tegen hetwelk reeds zooveel bloed vergoten was. Doch de
(1) Achter de Schatkiste der Philosophen ende Poëten, uitgegeven
door de Mechelsche kamer de Peoen in het jaar 1621, vindt men
eene Waerschou^vinghe , en daarin deze woorden : u Beminde
vrienden, alzoo wij (naer ouder gewoonten) allen de wercken heb-

ben moeten laeten visiteren bij onsen gewoonelycken Censor
librorum, heeft hij geraeden gevonden aen sommighe derAuteuren
(in margine geciteert) wt den druk te laeten, ende oock eenighe
woorden in de binnewercken te veranderen, enz. „
(2) In het Codex Brabanticus van Verloo bl. 247, vindt men daarover eene depeche van Maria-Theresia aan den Raad-procureurgeneraal van Braband, gedagteekend 5 November 1761. Dezelve
verdient aangehaald te worden : " Aiant eu raport de votre representation, nous vous faisons la présente pour vous dire, que nos
Conseillers Fiscaux devant par état veiller à 1'ordre public, à la conservation de nos prérogatives et au maintien des maximes qui
constituent le droit public du pays, ces devoirs ne seraient pas
certainement remplis, si vous vous contentiez de viser les citalogues des livres á vendre d'après 1'approbation du Censeur Ecclésiastique, vu les principes que les gens d'église cherchent souvent
á faire valoir au préj udice des droits des Souverains, des loix de
l'état, des libertés des peuples. Ainsi c'est notre intention, n etc
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dergelijke belemmeringen eene doodelijke wonde toe.
brengt aan de letterkunde. Een bewijs daarvan hebben wij
voor onze oogen. Wat zijn die Duitsche staten, waar de
drukpers aan banden ligt, in vergelijking dergene, waar
er vrijheid van denken en schrijven bestaat? De zanggodin-

nen haten en vluchten het land, waar men haar met mistrouwen onder de oogen ziet en schaamteloos onderzoekt.
De bezwaringen, op den boekhandel in deze gewesten gesteld,
waren dus van dien aard, dat zij ons den moed benamen om
iets te voorschijn te brengen, en dat wij, van Holland afgesloten, volstrekt niet meer weten konden, wat er aldaar,
tot opbouwing van de Nederduitsche taal, verricht werd.
De Belgische geestelijkheid, die in alle Hollandsche boeken
het vergif der ketterij meende te ontwaren , trok welhaast
de aan haar onderwijs toevertrouwde jeugd van het grondig beoefenen der moedertaal af, en gaf den kinderen van
jongs af Latijnsche of Fransche schriften in handen, daarin
geholpen wordende door de onverschilligheid onzer vreemde
landshoeren voor de volkstaal. En zoo zonk dan het Nederduitsch, schoon voortdurend gebruikt in de handelingen
van het openbaar gezag, van lieverlede den afgrond in van
verbastering en verworpenheid. Hadden de Brabanders
minder gehecht geweest aan hunne oude privilegiën en
blijde inkomsten, het lijdt geen twijfel, of het Fransch zou
van dan af de eenige taal van het openbaar gezag geworden
zijn; maar (dit moet men tot hunnen lof zeggen) nooit
hebben zij het Palladium hunner vrijheid door de willekeur
hunner vorsten laten vernietigen.
Uit hetgene wij komen te zeggen nopens het belang der
wereldlijke en geestelijke overheid in het onderdrukken der
taal, kan men de oorzaken verklaren, waarom de Latijnsche
taalkunde meer dan eene andere, waarom de beeld- en
schilderkunst meer dan de letteren, in het begin der
-
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Neclerlanden. Ten allen tijde heeft men gezien, dat daar,
waar deze en gene kunst het meest aangemoedigd worden,
ook de treffelijkste voortbrengsels in die kunsten worden
aangetroffen. In de tien Belgische provinciën beurde nu de
Roomsch-catholijke kerk dagelijks al meer en meer het
hoofd luisterlijk op : groote rijkdommen stroomden in
kerken en kloosters. Schilders en beeldhouwers werden
allerwegen opgeroepen, om de schade te herstellen, welke
de geloofstwisten hadden aangericht : en daar men deze
kunstenaren rijkelijk zag beloonen, begon menigeen naar
dien naam te streven, die anders een goed dichter of
redenaar zou kunnen geworden zijn. Van hier alle die
mannen, op wier beitel- en penseelwerk wij nog heden, met
recht, roem dragen. Wie, die onze kerken en kunstzalen
bezichtigd heeft, kent niet de namen van Rubens, Van Dijck,
Jordaens, Teniers, vader en zoon ; van de gebroeders Schut,
van Frans Snyers, Gonzales Coques, Gaspar Crayer en van
de twee Quesnoy's, allen Antwerpenaren, allen levende in
het begin der 17e eeuw? Trouwens, de roem van zulke
schilders en beeldhouwers kan bijna het gemis eener
geheele literatuur vergoeden!
Was het tijdperk, waarvan ik spreek, vruchtbaar in
voortreffelijke kunstenaren, het was niet minder rijk in
dichters en geleerden, schrijvende in de Latijnsche taal. En
geen wonder, dewijl die taal, bijna uitsluitelijk door de
geestelijken beoefend, meerder en grooter vrijdommen
genoot dan de oude kettermakende landspraak. Aan het
hoofd der nieuwere Latijnen stond Justus Lipsius, dien men
voor een der herstellers van de goede studiën houdt, en
die met Scaliger en Casaubonius het triumviraat der
toenmalige letterrepubliek uitmaakte. Nevens hem blonken
als sterren van den eersten luister Bochius van Brussel,
bijgenaamd de Virgilius der Nederlanden, Wallius van
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Antwérpsche Gaspar Gevartius, en de gevoelvolle idyllendichters Becanus van Iperen en Sidronius Hosschius van
Merckhem. Was het ook niet omtrent dezen tijd, dat
Janus Gruterus van Antwerpen en Nicolaus Clenardus
van Diest zich in de geleerde wereld beroemd maakten, en
dat de Anacreontische Lernutius van Brugge aan de voeten
van zijne minnaresse zuchtte ? Voorzeker, en de lauwers,
die zij op den Parnas behaald hebben groenen nog heden,
vworden nog altijd bij de liefhebbers der oude letterkunde
in waarde gehouden. Doch, ook deze ijverzucht voor de
Latijnsche letterkunde stierf geheel uit na het sluiten van
den Munsterschen vrede, want van dit tijdstip af dagteekent men den ondergang der letteren in deze provinciën(1).
Inderdaad, zoo Braband en Vlaanderen sedert nog eenigen
schrijver van naam heeft voortgebracht, dan was het, of
een kloosterling, wiens werken buiten zijn order weinig
opgang maakten, of een op zich zelven staande geleerde,
die, zonder geholpen of aangemoedigd te zijn, den toon
niet geven kon aan de meerderheid der natie.
Zeer verschillend van de ontmoedigende gesteltenis van
Braband en Vlaanderen was de staat der vereenigde Nederlandsche provinciën. In deze heerschte eene bijna onbegrensde vrijheid van denken en schrijven, die het ware en
beste voedsel geeft tot den bloei der letteren. De Nederduitsche taal werd er, zoowel bij de grooten als bij de minvermogenden , algemeen en met eenen samenwerkenden
ijver beoefend en beschaafd. In Braband daarentegen was
dezelve verwaarloosd, bij hof en hovelingen in verachting,
door allerlei hinderpalen belemmerd en als ten prooi
gegeven aan het verderf, terwijl de rhetorijkkarners ,
(1) Zie Mémoires de l'Académie de Bruxelles, vol. I. Discours
préliniinaire, p. VIII.
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der laagste volksklasse. De Hollanders zagen de goede
zaak triumfeeren, voor welke zij zoolang in bloedige worsteling gestreden hadden , en de staatsverandering , die
daarvan het gevolg was, bracht bij hen dien edelen geestdrift voort, die zoo oneindig veel vermag en de gemoederen
als vanzelve stemt tot kunstarbeid, tot poëzij. Integendeel
de Brabanders, nu erger dan ooit onder het juk der
Spaansche wapenen en het bestuur van vreemdelingen
zuchtende, moesten den moed laten zinken, en zwijgen.
Holland opende de loopbaan aan mannen, wier namen de
geschiedenis zoo zorgvuldig bewaart als die der beroemdste
Grieken en Romeinen. Het is niet te verwonderen, dat een
land, hetwelk een De Ruyter, Piet Hevn, Tromp en Van
Galen ter zee, een Maurits, Frederik Hendrik en Willem
den III in het veld, een Oldenbarneveldt, De Pauw en
De Wit, aan het staatsroer had, tevens het vaderland was
van een De Groot, Hooft, Vondel (1), Huygens, Cats,
Rembrandt en van zooveel andere voortreffelijke dichters,
schrijvers en schilders. Maar wat heeft Braband sedert
de zestiende eeuw voor zijnen roem kunnen of mogen doen?
Welke zijn de namen, die het daartegen stellen kan? Buiten
het vak der schilderkunst, helaas ! bijna geene. Hetgeen
verzuchten naijver, die machtige drijfveren van's menschen
handelingen, in het noorden van Nederland opbouwden,
deden moedeloosheid en onverschilligheid in het zuiden
te gronde gaan (2).
(1) Mij is niet onbekend, dat Vondel te Keulen geboren is, doch,
gelijk Brandt van hem zegt :
Hij was wel buiten Hollandt
gebooren, maar met Hollandsch melk opgevoed, en door geduurige
inwooninge een Hollander en Amsterdammer geworden. » Leven

van Vondel, bl. 5.
(2) Lezenswaardig is, over het hier verhandelde, de Verhan-

deling over de oorzaken, waardoor ons Vaderland, in 't begin dee
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Bij het vestigen van het Bataafsch gemeenebest in de
laatste jaren der zestiende eeuw, werden aldaar ook de
gronden gelegd van de Hollandsche letterkunde door de
kamer van de Eglantier gezegd In liefde bloeiende, van
welke Coornhert, Spieghel en Roemer Visscher de voornaamste en werkzaamste leden waren. Naderhand voegden
zich daarbij Hooft en Vondel, die het werk der taalhervorming voltooiden, en, als 't ware, de scheppers werden
van den vorm en het karakter des tegenwoordigen Neder-duitschen dicht- en prozastijis. Van alle kanten werd
hunne poging ondersteund, en niet alleen de burgers van
Amsterdam, maar ook de aanzienlijksten van het land
werkten er krachtdadig aan mede; ja Hooft, Constantijn
Huygens, Cats, Reael, J. Six, waren zelf, of staatsmannen
of bestuurderen van een min of meer vermogend gezag.
En zoo ontstond dan die uitgebreide en op echte meesterstukken steunende Hollandsche literatuur, die, ofschoon
niet bereikende de ongenaakbare volmaaktheid der oude
Grieksche en Latijnsche, ten minsten in vele deelen
gelijk staat met die onzer naburen, de Fransche, Duitsche-

en Engelsche. Van dit tijdstip af gerekend, vinden wij
eenen scheidsmuur geplaatst, tusschen de beoefenaars der
Nederlandsche taal- en dichtkunde van de noordelijke en.
zuidelijke deelen des lands, en zien wij het zoogenaamde
Hollandsch zijnen eigen weg gaan, terwijl voortaan de
letterkundige voortbrengsels der Belgische provinciën in
aard en strekking van de Bataafsche geheel onderscheiden
zijn.

,

zeventiende eeuw, in 't voortbrengen van voortrefelijke Schrijvers,,
Dichters, Geleerden en Schilders, boven andere landen zoo zeer
heeft uitgemunt, door J. Van Manen, aan wien het Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, daarvoor, in het
jaar 1808, den eerprijs heeft toegewezen.
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Aan den Heer J. B. Buelens, Priester te Mechelen

(1).

Antwerpen, den 28 december 1820.

MIJNHEER
Lang heb in beraad gestaan, of ik den brief, dien gij mij
den 14 November 11. ex tripode hebt toegebliksemd, zou
beantwoorden. Doch, daar mijn stilzwijgen u misschien
op de gedachte kon brengen, dat ik niet in staat ben om
uwe aantijgingen te wederleggen, zoo vatte ik, alhoewel
met tegenzin , de pen op, ten einde u van uwe dwaling te
doen wederkomen, en u te overtuigen, dat gij mij geheel
ten onrechte beticht hebt. Indien gij voor overtuiging
vatbaar zijt, Mijnheer, en dit mijn antwoord met de
vereischte aandacht wilt overlezen en overdenken, dan zal
ik mij gelukkig achten u geschreven te hebben. Mijn inzicht
is niet den schamperen en volstrekt onevangelischen toon,
welken uwen anders wel geschreven brief zoo schandelijk
onteert, aan te nemen, om u met gelijke wapens te bestri
den, neen, Mijnheer, de waarheid behoeft dien toon
niet.
Alle vriendelijke terechtwijzingen en raadgevingen zijn
mij ten allen tijde aangenaam en welkom geweest. Ik leen
gaarne het oor aan de taal der vriendschap. Ik gevoel maar
al te zeer, dat ik onderrichting noodig heb, dat mij zeer
veel kennissen ontbreken; ja dat ik weinig bevoegd ben
voor het uitgebreide werk, welk ik ondernomen hebbe.
-

-

-

(1) Uit de Briefwisseling tusschen Willems en Buelens, door
,dezen laatste uitgegeven. Antwerpen, Janssens en Van Menen
(1821)•
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Maar brieven gelijk de uwe van 14 november acht ik
weinig geschikt, om mij allen verderen moed te benemen,
of om mij van gedachten te doen veranderen. Dwalen is
menschelijk, en wij zijn geloof ik, gij en ik, beiden als
menschen niet vrij van dwalingen. Indien ik dus over iets
geschreven had, waarvan gij meer en beter onderricht
waart dan ik, was het uw plicht , mij vriendelijk en
geleidzaam op den rechten weg te helpen en mij de evangelische taal van een waren zielenherder toe te spreken.
In stede van zulks te doen, begint gij met mij onder het
getal van goddelooze schrijvers, zooals Raynal, te plaatsen,
met mij af te schilderen als eenen man, die noch gezag noch
plicht eerbiedigt, die het vrije denken en drukken als
eenen afgod vereert, die goddelooze en onnatuurlijke leerstellingen aanpredikt, die de priesters en afgezanten Gods
als verdrukkers uitscheldt, die zich in den drek van eene
onkuische dichtkunst omwentelt, en wat nog al niet
meer? Gij hebt ongelijk, Mijnheer, gij hebt het allergrootste ongelijk, en dat ga ik u beknoptelijk aantoonen
met onomstootelijke bewijzen.
Vooreerst zegt gij, dat ik niet alleen de vrijheid van
denken aanpredike, maar ook de vrijheid der drukpers als
eenen afgod aanbid, en tot haren eerdienst mijne lezers
onophoudelijk uitmane. Waar hebt gij die predikatiën en
uitmaningen toch gelezen
Slechts op twee plaatsen mijner verhandeling (over de
Nederduitsche Taal- en Letterkunde) wordt er van de
vrijheid der drukpers en van het vrije denken gesproken :
de eerste (Deel I, bl. 211-216), waar er over het uitvinden der boekdrukkunst en over Luthers geloofshervorming gehandeld wordt; de tweede (Deel II, bl. 3-7), waar
de oorzaken der verachtering der Nederduitsche taal in
België worden aangetoond. Nu, wat vindt men daar? Op
de eerste plaats wordt er onder andere gezegd : wanneer men
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inziet, mat al rampen en moordtooneelen de drukkunst als
moeder van Luthers geloofshervorming en als bewerkster van
zooveel scheuringen en oorlogen in de staten van Europa
heeft dazrgesteld; wanneer men bedenkt, vat al twisten zij
gestookt, wat al zedeloosheden zij gepredikt, nat al goddeloosheden zij bevorderd heeft, dan zou men, enz. : hieruit blijkt,
dat ik zeer wel gevoel, dat de drukpers maar al te dikwijls
misbruikt wordt, en gevolgentlijk, dat ik mij tegen geene
behoorlijke censure verzetten wil. Voorts wordt aldaar nog
gezegd, dat het protestantismus geene verdraagzaamheid of
verbeterde denkwijzen heeft in de wereld gebracht ; dat de
catholijke landen van Italië en Frankrijk grooter mannen
in het vak der kunsten en wetenschappen hebben opgeleverd, dan de protestantsche ; dat den pausgezinden in alle

andere behalven in zaken van religie, zooveel vrijheid gelaten
wordt als den lutheraan ; en eindelijk, dat de Roomsche
kerk, in alle tijden, voor NUTTIGE kunsten en wetenschappen
zoo LIBERAAL is geveest als men met redelijkheid kan vergen.
Is dat geen waarheid?

In de tweede plaats heb ik, sprekende van het verval
der Nederlandsche letteren in de zuidelijke provinciën,
aangetoond, dat er aldaar tegen de Nederduitsche taal
(welke het instrument was geweest Ider schismen in de
Nederlanden) al te sterke, ja onderdrukkende maatregels
werden genomen, door censure op censure, geestelijke en
wereldlijke; -- dat de gestrengheid der geestelijke een.sure somtijds tot doemzucht uitspatte ('twelk ik door een
depeche van de zeer catholijke en onvergetelijke vorstin
Maria-Theresia bewezen heb), dat onze geestelijken de
Hollandsche boeken doorgaans en in het algemeen voor
gevaarlijk en kettersch aanzagen, en daardoor oorzaak
gaven, dat wij onze taal (die in Holland het meest en best
beoefend werd) verwaarloosden. Wij kunnen het echter
(voegde ik daarbij) deze geestelijken niet kwalijk afnemen,
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'tgeen, grenzende aan deze landen, nog altijd dreigde daarin
te storten en voor en tegen hetwelk reeds zooveel bloed vergoten Va$. Hieruit blijkt wederom, dat ik tegen eene
goede censure niet ben, maar wel tegen eene al te overdrevene gestrengheid van boekkeuring , zooals toen in
België wezentlijk plaats had. De geestelijken bemoeiden
zich in het doen dier censures dikwijls met zaken, die
niet van hun ressort waren (vu les principes, zegt MariaTheresia in de aangehaalde depeche, que les gens d'église

cherchent souvent à faire valoir au préjudice des droits des
souverains, des lois de l'état, des libertes des peuples) en het
zijn juist deze aanmatigingen, alsmede de al te groote
strengheid der plakkaarten, welke ik niet heb kunnen
goedkeuren. Wel is waar, dat ik bij die gelegenheid de
vraag deed : Wat zijn die Duitsche staten, waar de drukpers

aan banden ligt, in vergelijking dergene, waar er vrijheid
van denken en schrijven bestaat? doch kan men daaruit
besluiten, zooals gij daaruit besluit : dat ik eene onbepaalde vrijheid van schrijven en drukken aanpredike?
Neen, Mijnheer; wanneer ik eene verhandeling over de
vrijheid van drukken moest schrijven, dan zou ik beweren
en bewijzen, hoe noodzakelijk het is, de schrijvers verantwoordelijk te stellen voor hetgene zij laten drukken, zoowel met opzicht tot het geestelijk als tot het wereldlijk
gezag. Dan zou ik mijn gevoelen doen kennen , over de
middelen, welke men daartoe zou kunnen en mogen
gebruiken, — maar een zulkdanig geschilpunt kon niet
het onderwerp uitmaken van dat gedeelte mijner verhandeling.
Ik heb dus tweemaal over de vrijheid van denken en
drukken gesproken, en dat noemt gij onophoudelijk.
Hadt gij mijne Verhandeling met aandacht en onbevooroordeeld gelezen, Mijnheer, gij zoudt gezien hebben, dat ik
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verschoond heb over de al te strenge uitvoering der
maatregels tegen de drukpers ; dat ik die gestrengheid
toegeschreven heb aan eenen overdreven godsdienstijver,
en beschouwd als een gevolg der hervorming, als eenen
bijna noodwendigen maatregel van de kerk in landen,
welke tegen protestantsche landen grensden, doch als
Benen maatregel, die tevens sterk medegeholpen heeft om
onze taal (de taal der naburige ketters) te onderdrukken.
Gij noemt Vondel, Hosschins, Wallius, en de eeuw van
Lodewijk XIV, om aan te toonen, dat gemelde plakkaarten
de ware letterhelden niet onderdrukt hebben. Ik zelf had
reeds die eeuw van Lodewijk XIV aangehaald om te toonen,
dat de catholijke kerk meer groote mannen heeft opgeleverd dan de gereformeerde. Maar..... gelief aan te merken,
dat Frankrijk nooit zoo streng met de censure geweest is
als Nederland — en waarom? Omdat Frankrijk geheel
catholijk was en Nederland niet. De werken van Vondel,
een paar stukjes slechts uitgenomen, zijn, aleer zij ter drukpers werden overgeleverd, nooit aan goed- of afkeuring
onderworpen geweest. Die dichter heeft, ja, een van zijne
werken aan den aartsbisschop van Mechelen opgedragen --maar wat bewijst dit? Dat de Hollandsche letterkunde in
deze zuidelijke provinciën gekend en gewaardeerd werd?
Dat de aartsbisschop een Mecenas voor Nederduitsche
dichters was? Juist het tegendeel, Mijnheer, want dan had
die kerkvoogd Vondel niet onder Cats geplaatst. Wat Hosschius en Wallius betreft, dat waren geestelijken, en ik
kan zeer wel gelooven dat geestelijken (die, ten andere, in
de taal der geestelijken schreven) minder voor de geestelijke censores moesten bevreesd wezen dan wel wereldlijke
personen. Ook heb ik bevonden, dat de Belgisch-Nederduitsche dichters van de 17e en 18e eeuw meest allen
geestelijke personen zijn geweest, een bewijs, dat den
.
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althans dat zij geen aanmoediging vonden.
Gij beticht mij, dat ik den tekst van het plakkaart van
1668 vervalscht of verdraaid opgegeven heb. Ik heb wel
over dat plakkaart en andere gesproken, doch niet den
tekst zelven overgeschreven. Wel is waar, dat ik bij de
woorden verboden boeken de aanmerking gevoegd heb, dat is:
Hollandsche boeken; maar waarom ? Omdat de Hollandsche
boeken (ik herhaal het) in het algemeen voor zoodanig
gehouden werden.
Daar het in deze provinciën voor waarheid is aangenomen, dat wij sedert den afval van Holland onze taal verwaarloosd hebben, en niet geweten hebben, wat de Hollanders in die taal deden ; zoo vraag ik u, of er wel ooit een
boekhandelaar in Braband het zou gewaagd hebben een kas
Hollandsche boeken (wier goeden of slechten inhoud hij
niet kon raden) in 't land te brengen? Daar hij de boekpakken zonder tusschenkomst der boekkeurders niet openen
mocht, liep hij telkens gevaar van onwetende te zondigen,
-om onwetende zijne boeken voor kettersch te zien aanslagen, en uit zijn ambacht gesloten te worden.
Dat men altoos de geleerdste en bezadigdste mannen voor
geestelijke en wereldlijke boekkeurders aanstelde, durf ik
volmondig loochenen. Er waren te veel boekkeurders om
te kunnen gelooven, dat alle die boekkeurders mannen van
genie of ongerneene bekwaamheid waren. Quid wanneer
een wereldlijke schrijver meer kunde en verstand bezat
dan zijn censor? De ordonnantiën op het stuk van boekkeuring gaven hem het recht van appèl niet, immers ik
vinde daarvan geene melding gemaakt. Doch laten wij
eens zien, hoe het somtijds met die eensores gesteld was.
Ik heb voor mij liggen de Wonderbare Mirakelen van den
,

H. Roosencrans in rym beschreven door Pater P. Vloers,
Antw. 1658, 2 deelen. Elk dezer 2 deelen is voorzien van
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geestelijke, een door de wereldlijke overheid. Niettegenstaande deze aanprijzende censures, worden die twee
boeken thans door onze geestelijken met algemeene stemmen veroordeeld ; want er staan dingen in, die waarlijk
door elk gezond verstand moeten veroordeeld worden,
zooals b. v. van eenen moordenaar, die van jongs af op
roof en moord geleefd had, die kwam te sterven en door
God verwezen werd tot de eeuwige helsche pijnen, maar
die, als hebbende (niettegenstaande zijne dagelijksche
moorden) alle de dagen van zijn leven eenen rozenkrans
gelezen, door Onze Lieve Vrouw wederom terug in het
leven werd gebracht, zich biechtte, wederom stierf, en
zalig was!
Oordeel nu, Mijnheer, over de kunde van diegene, welke
die drie goedkeuringen, in naam van kerk en staat, hebben
durven schrijven.
(Daar het niet voegt van derde (nog levende) personen in
dezen twist in te wikkelen, zoo wordt hier eene zinsnede
uitgelaten) . (1).
Ik herhaal het, de wereldlijke en geestelijke verantwoordelijkheid der schrijvers is hoogst noodig, heilzaam;
maar niet de willekeurige beslissing van eenen of twee
geestelijken.
De worsteling der Hollanders tegen eenen tiran, als Alva
was (de catholijke schrijvers zelve noemen hem zoo), de
zaak der vrijheid noem ik eene schoone zaak; ja, maar
niet de zaak van het protestantismus. Philips II trad de
constitutiën (blijde inkomsten) der Nederlanders met den
voet, dat is uitgemaakt waar, en van dan af hadden de
Nederlanden, volgens die constitutiën, het recht hem niet
meer als souverein te herkennen. Datzelfde recht hebben
(1) Parenthesis van den uitgever, J. B. Buelens (M. R.).
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de catholijke Belgen en hunne geestelijkheid tegen
Joseph II doen gelden. Het lijdt nog grooten twijfel of
catholijke onderdanen hunnen vorst niet mogen onttroonen, wanneer die vorst een tiran is. Indien het
systeem van le Conite de Maistre, in zijn overheerlijk werk
du Pape, in alle punten en deelen moest doorgaan, dan was
de voor wettig herkende Napoleon of zijn nazaat de eenige,
welke aanspraak heeft op den troon van Frankrijk enz. enz.
De heer Willems bedoelt een Hollandsch ambt, zegt gij
'van hoorera zeggen. Foei, Mijnheer, dat is eene kwaadaardige streek ! Al was dit zelfs zoo, alsdan was liet u nog niet
veroorloofd daaruit af te leiden, dat ik, tegen mijn eigen
overtuiging, in het openbaar iets schrijven zou, dat de
verderflijkste gevolgen hebben kon. Uw geheiligd karakter moest ti zulke ongegronde veronderstellingen verbieden ! Doch die aantijgingen, van wie zij ook komen,
verdienen geene wederlegging, evenmin als de verdere
inhoud van uwen brief. Eeniglijk zal ik u nog zeggen, dat
ik u rade mijn prospectus nog eens te lezen, en denzelven
met mijn werk, en dit werk met dezen en uwen brief te
vergelijken: ik houde mij verzekerd, dat gij mij gerechtigheid zult laten wedervaren.
Het vervolg van mijn werk geeft geene aanleiding meer
om op de punten weder te keeren, welke u zoo aanstootelijk geweest zijn. Dat gij echter het volle getal uwer
exemplaren moet nemen, althans betalen, zal uw eigen
gewisse u genoegzaam ingeven(1).
Ik moet afbreken. Nog een woord. Nooit heb ik mij
vijanden gemaakt, immers mijn gemoed overtuigt mij, dat
ik nooit aanleiding gegeven heb om er te hebben. Uw brief
(1) In den brief, waar Willems op antwoordt, had de heer Buelens
hem verklaard, dat hij afzag van zijne inschrijving, voor 5 exemplaren, op de Verhandeling over de Nederduátsche Taal- en Letterkunde (M. R.).
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heeft mij zekerlijk ten sterkste gehinderd, te meer omdat
ik door mijne innerlijke welmeenendheid, en door de
hartelijkste aangekleefdheid aan mijnen godsdienst —
eene aangekleefdheid, die u beter blijken zal door een werk,
dat ik thans heb op het getouw staan (1), dat ik, zeg ik, die
uitvallen van UE. in geenen deele verdiend heb. Gaarne
schrijve ik dezelve toe aan eenen overdreven ijver en kitteloorigheid van UE. in zaken van godsdienst; en in die
veronderstelling, welke mij geruststelt, teeken ik mij,
Weleerwaarde Heer,

UEd. Dw. Dienaar,
J. F. WILLEMS.

P.-S. — Vergeef mij mijn gekribbel. Ik heb den tijd niet
gehad van dezen brief te projecteeren. Ik schrijf currente
calamo, zonder op orde of welsprekendheid te denken.
(1) Het is ons niet gebleken, welk werk Willems hier bedoelt.
(M. R.)

De beste Liefde ( 1 )•
PHILLIS.
Altijd spreken wij van liefde,
Van haar zoetheid, van haar smart.
Damon, maar wat is de liefde ?
DAMON.

Vraag het aan uw eigen hart.
(1) Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1820. Rotterdam, Immerzeel.
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Ach! mijn hart is liefdedronken,
't Klopt voor Damon trouw en teer;
Gij bezit het, gij beheerscut het,
Gij vervult het meer en meer:
Zeg mij, Damon! 'k wil het weten
Zeg mij toch, wat is de min?
DAMON.
Mint gij mij, geliefde Phillis ?
PHILLIS.
0! met hart en ziel en zin.
DAMON.
En hoe weet gij 't, lieve Phillis
PHILLIS.
Door de vreugd, die mij verrukt
In uw bijzijn; door de smarte,
Die mij in uw afzijn drukt.
DAMON.
Dus is liefde vreugd en smarte.
PHILLIS.
Liefde kan volmaakter zijn;
Dat gevoel ik, dat bespeur ik
En in wellust en in pijn.
Ja, er moet een liefde wezen
Met zichzelve niet in strijd,
Die, een bron van 't reinst genoegen,
't Hart van alle ramp bevrijdt.
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DAMON.

Als ik, in uw arm gestrengeld,
Aan den boord van gindsche beek,
Onder 't lommer van de wilgen,
U den eed der liefde spreek;
Op uw lipjes, op uwe oogjes
Mijne vuurge kussen druk,
En uw zuchten, en uw tranen
Tuigen van mijn mingeluk ;
En een overkropt gevoelen
In uw boezem vlamt en woelt,
En uw teeder hart het mijne
Zwoegen, jagen, kloppen voelt;
Kent gij dan derf hoogsten wellust,
Dan 't geluk der liefde niet?
PHILLIS.

Ach ! dan ken ik slechts een wellust,
Die mij als een droom ontschiet,
Die mij zuchten baart en kwelling.
Liefde moest volmaakter zijn,
Vrij van kwelling, vrij van zuchten,
Hartewee en zielepijn.
DAMON.

Als de lept' haar groenen sluier
Over onze velden legt,
En van de eerste rozekn op j es
Voor de min een kransje vlecht;
Als de nachtegaal, in 't loover,
Weer zijn zilvren stem verheft,
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't Hart des moeden wandlaars treft,
Die, verwijderd van zijn gade,
Naar zijn huwlijkssponde haakt;
Als 't geheele rijk der schepselen
't Vol genot der liefde smaakt,
Visschen, vogels, dieren, planten,
Alles van haar invloed blaakt:
Ziet gij, kent gij dan, mijn Phillis,
Nog het heil der liefde niet ?
PHILLIS.

Ach, ook in der dieren wellust
Steekt een angel van verdriet.
Is er dan geen eedler liefde,
Die men zonder smart geniet ?
DAMON.

Phillis! ja er is een liefde,
Die bij dat verlangen haalt;
Bij wier onbeschrijfbren wellust
Elk genot der zinnen daalt.
Liefde van vereende zielen,
In den echt alleen gesmaakt;
Liefde die, nog na dit leven,
Voor den troon der Godheid blaakt.
PUILLIS.

Damon ! spoeden we ons ten altaar!
Zulk een liefde is wis volmaakt.
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Fragment van een dichtstuk
Het HuwelijksheilW.
Zalig is mij 't huwelijk:
'k Ben gelukkig door mijn gade,
Door mijn kindren ben ik rijk.
'k Zing den wellust, daar 'k in bade,
'k Zing de vreugde van den echt;
Mijn gezangen zijn oprecht.
'k Wil den geestdrift, die mij leidt,
In mijn verzen overgieten;
'k Wil een traan van teederheid
Uit het oog van hen doen vlieten,
Die gevoelen wat ik voel:
Tref ik dit, ik tref mijn doel.
Kom, mijn dierbre! u eerst gekust!
Eerst u in mijn arm gehangen,
En dan, vlijtig en met lust,
Mijne dichttaak aangevangen.
0, gij zijt mijn Muze, gij,
Want uw oog begeestert mij!
Zalig is .den echteband.
De Almacht heeft hem zelf gestrengeld —
Heeft de vrouw den man verpand,
En hun beider zijn verengeld
Door den zegen van zijn hand.
Zalig is den echteband.

11) Antwerpsche Almanak voor het jaar 1820.
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Schoon de vreugd hem staag omzweefde;
Eenzaam, ijdel was hem de aard;
Toen sprak God — en Eva leefde.
't Schoonste schepsel was de vrouw,
't Hoogst geluk was de echtetrouw.
Ja, de trouw was 't hoogste goed,
Adam! u van God gegeven.
Door haar zuivren liefdegloed
Kreeg uw leven een nieuw leven.
In 't volop van haar genot,
Werdt ge een schepper onder God.

Zalig is mij d'echteband.
De Almacht heeft hem zelf gestrengeld —
Heeft me een teedre gá verpand,
En ons beider zijn verengeld

Door zijns priesters zeegnend' hand.
Zalig is mij d'echteband.
Vloek en schande treft' hem 't hoofd,
Die den laster nog zou uiten,
Dat de min haar fakkel dooft
Waarzich de echteschakels sluiten!
Diep verbasterd is zijn ziel,
Waar geen lichtstraal ooit in viel.
Wat is liefde, buiten d'echt,
Buiten 't wettig zinsgenoegen ?
't Is een rustloos zelfgevecht;
't Is een staag en angstig zwoegen;
Een onleschbre dorst van 't hart,
Moordend met een stille smart.
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De echtemin geeft ware vreugd —
Heeft geen angel, doodlijk treffend;
Haar genot is die der deugd,
Kalm en rein en zielverheffend.
Ze is een proef van 't eeuwig goed —
Sprank van 's Almachts liefdegloed.
Zalig, ja, is d'echteband .
De Almacht heeft hem zelf gestrengeld —
Heeft de vrouw den man verpand,
En hun beider zijn verengeld
Door den zegen van zijn hand.
Zalig, ja, is d'echteband.

Navolging

(1) van

Horatius' ode :

Donec gratus eram tibi

( 2 )•

DAMON.

Toen ,gij mij mindet, toen geen ander jongeling
U aan zijn boezem prangde, u in zijn armen ving,
Toen leefde ik, Phillis! aan uw zijde een zalig leven,
En had u voor den schat eens konings niet gegeven.
(1) Uit den bundel der koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde onder de zinspreuk : Eendracht en Vaderlandsliefde, voor 1821. Brugge, Bogaert-Verhaeghe.
(2) Deze ode behoort tot dat slag van gedichten, welke de ouden
Amcebea Carmina noemden, zijnde een beurtgezang, waarin de
tweede tusschenzanger, in een gelijk getal verzen, en op dezelfde
maat, zijnen voorzanger moest antwoorden, overtreffen of wederleggen. Zoo vindt men hier, in het oorspronkelijke, tegenover den
aanhef Donec gratus eram tibi, gesteld: Donec non arsisti; en
tegenover vigui rege beatior: vigui clarior romana Ilia, enz. Uit
dien hoofde, en door die natuurlijke eenvoudigheid, welke de
voortreffelijkheid van den Horatiaanschen tekst uitmaakt, en die
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Toen gij mij mindet, toen geen ongetrouwe vlam
Uw hart naar Chloë trok, die mij dat hart ontnam,
Toen leefde ik, Damon! in uw arm het zaligst leven,
En had u voor den troon der wereld niet gegeven.
DAMON.

Thans is het Chloë, die mijn hart tot liefde dwingt,
Het Thracisch meisje, dat zoo heerlijk danst en zingt!
Mijn leven zoude ik graag voor haar ten offer brengen,
Waar' 't in mijn macht daardoor haar leven te verlengen.
PHILLIS.

Thans min ik Calais, wiens hart voor 't mijne brandt,
Den schoonsten jongeling van 't Tarentiner strand.
Zoo 'k honderd levens had om 't zijne te verlengen
'k Zou honderd levens graag voor hem ten offer brengen.
DAMON.

Wat zou het wezen zoo onze oude min hernam,
Zoo 'k blonde Chloë liet, en weer naar Phillis kwam?
Zoo 'k haar mijn hart en trouw voor altijd wou verbinden;
Zou ik in Phillis nog dezelfde Phillis vinden?
PHILI.IS.

Al is hij godlijk schoon; al mint hij trouw en teer;
Al zijt gij ongestuim als 't Adriatisch meer;
Al deed uw ontrouw mij zoo vaak uw liefde derven;
Toch wensch ik nog met u te leven en te sterven.
Scaliger tranen afperste, is misschien deze ode een der moeielijkste om in onze moderne talen en dichtwijzen te worden overgebracht : trouwens, onder twintig vertalingen of navolgingen
van dat stuk, kon de smaakvolle puikdichter Feith nauwelijks eene
aantreffen, welke eenigszins den geest van het oorspronkelijke
ademde. Zie zijne Brieven over verscheiden onderwerpen, Deel V,
bl. 2C0.
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De Lente ( 1 ).
TURKSCHE IDYLLE.

Hoor 't lied des nachtegaals! Het liefderijk seizoen,
De lente in al haar jeugd, daalt uit het oosten neder;
Zij spreidt op 't aardrijk een tapijt van lachend groen,
't Amandelboschje strooit zijn zilvren bloesems weder.
Weest verheugd en zingt verblijd!
Lente duurt maar korten tijd.
En berg en heuvel zijn met bloemen rijk omkranst,
De lente heeft het bosch zijn lommer weergegeven;
Het strekke ons tot een tent: weest vroolijk, zingt en danst!
Want wie is zeker van de lente te overleven?
Weest verheugd en zingt verblijd!
Lente duurt maar korten tijd.
Ginds prijken op hun steng de tulp en de anemoon,
Het roosje gloeit en geurt, zich wieglende op zijn loover.
De zon kweekt bloem op bloem. Hoe lacht het veld, hoe schoon!
Weest wijs en brengt deez' dag bij goede vrienden over,
Weest verheugd en zingt verblijd!
Lente duurt maar korten tijd.
Het licht van Achmed glanst op gindsche rozenlaan.
Ziet! hoe en plant en kruid en bloemen welig tieren,
Welaan, o dichters! vangt uw lentezangen aan!
0 Muzelmannen, laat ons 't jaargetijde vieren!
Weest verheugd en zingt verblijd!
Lente duurt maar korten tijd.
(1) Nederlandsche Muzen-almanak voor 1821, Rotterdam, Immerzeel.
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De dauw druipt uit de lucht in vroegen ochtendstond
En strooit zijn paarlen op de jonge rozeknoppen ;
De tulp, de lelie, al de bloemen in het rond,
Genieten op hun blaán zijn balsemrijke droppen.
Weest verheugden zingt verblijd!
Lente duurt maar korten tijd.
Uw koontjes, o mijn lief! daar 't eêlste rood op gloeit,
Zijn als de leliën -- zijn als de versche rozen.
$edrieg er u niet aan! hoezeer ge in schoonheid bloeit,
Uw wang, mijn dierbre, zal helaas! niet altijd blozen.
Weest verheugd en zingt verblijd!
Lente duurt maar korten tijd.
0 Mesihi! verhef de lente door uw lied,
De bloemen van dit oord, het groen van deze dalen;
En, waar ge u in de rei van schoone maagden ziet,
Daar zij uw zang gelijk aan dien der nachtegalen.
Weest verheugd en zingt verblijd!
Lente duurt maar korten tijd.

Liedje
gezongen op het feestmaal des Genootschaps Tor NUT DER JEUGD,
bij gelegenheid van het bekronen der dichters . NIERSTRASZ, VAN
SOMEREN en FROMENT, den 23 september 1821 (i ).
Waar wijn voor vreugd en vriendschap vliet,
Daar moet de dichtlier. wezen;
Daar klinke een vroolijk tafellied,
Uit 't volle hart gerezen!
(1) Antwerpsche Almanak voor 1822.
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Welaan! ik stem het feestlied aan!
Waartoe een langer dralen?
Laat, vrienden, laat het glas niet staan,
De wijn mag niet verschalen!
Men . klinke op N ierstrasz' zegepraal!
Hij zong den God der verven.
Hem kroont en loont ons eermetaal :
Zijn naam zal nimmer sterven.
Lof ook zijn stadgenoot en vriend,
Dien 't zilver is geschonken !
Hij heeft de tweede kroon verdiend :
Hem zij niet min gedronken!
Den dichter ook, wiens Fransche lier
Der vaadren lof vermeldde,
En fiks, met ongewonen zwier,
Der Belgen heil voorspelde:
Hem zij een glas van dankbaarheid
Ten boorde vol geschonken.
Die 't heil der Belgen heeft voorzeid,
Diens heil moet ook gedronken!
En hem dan, die met vaderhand
Dat heil ons toe wil meten :
Den vorst van 't kunstrijk Nederland,
Hem zouden wij vergeten ?
Neen! de eerste toast zij hem gewijd,
En 't eerste glas geschonken.
De koning schraagt onz' lettervlijt —
Den koning zij gedronken!
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Bij 's konings komst te Antwerpen
den 17 October 1822(r).
De eerste Willem heerscht in vijfden Willems zoon.
aan België (Nieuwe uitspruitsels, bi. 136).

BILDERDIJK, Holland

Spant, dichters! spant de snaar der vreugd
Op 't Belgisch speeltuig! stort uw zangen!
Heft aan den lof van Willems deugd,
Van Willem, die ons hartsverlangen
In de afgebeden komst voldoet.
Uw juichtoon galme langs den vloed,
Die Rubens' grafzerk mag besproeien!
Laat, dichters, laat het feestlied vloeien!
't Is of de blij de dag herschij nt,
Toen deze vest, toen onze vaadren,
Door twist en tweespalt afgepijnd,
Den eersten Willem zagen naadren (2).
(1) Antwerpen, bij de weduwe J. S. Schoesetters, omtrent de
Melkmerkt.
(2)Prins Willem deed, den dertienden van hooymaandt (1566), zijn
intreê tot Antwerpen. 'T verlangen, de gunst, de graatigheit
waarmeede hij ontfangen werd, gingen alle maate te booven. Daar
stanken oover de dertighduizent menschen op de been, boordende
van daar hij thuis te leggen had, de straaten en den wegh, tot
meer dan een halve mijl buiten stadt; en vervullende 't midde
der wijze, dat men genoegh te doen vond, om den drangh te•klievan. De Heer van Breederoode met etlijken der Bondtgenooten, en
groot getal burgheren, gingen te paarde om hem in te halen, en te
geleiden tot aan zijn herhergh. Zij begroetten hem met lossen van
hunne zinkroers, daar de gemeente, die de liefde en lustigheit ten
Ooghen uitzagh, met een geschrey..... op antwoordde..... ln de
-

;
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Ook hij verdiende 't eerbetoon,
Dat hem in deze wallen wachtte,
Wier rust en welvaart hij betrachtte.
Des grooten Zwijgers heldenbloed
Vliet Neerlands koning rein door de aadren;
Gaan we ook hem juichend te gemoet!
Wij zijn de kindren van die vaadren.
'tGeen de eerste Willem had bedacht,
Heeft de eedle zoon tot stand gebracht.
Hij strekt Bataaf en Belg ten hoeder;
Verbindt den broeder aan den broeder.
Zoo baart de tijd, na eeuwen dracht,
De vruchten van 't ontboeid verleden;
Zoo erft een later nageslacht,
Waar de ouders lang vergeefs om streden;
Zoo schiet de in schijn verdorde boom,
Gelaafd door d'opgewelden stroom,
Op eens zijn botten, takken, twijgen,
En doet zijn kruin ten hemel stijgen.
Wie is ons loflied meerder waard
Dan hij, de spruit van Neerlands helden,
Dan hij, die weer te zamen schaart
Wat eeuwen scheidden, stormen velden ?
Hem danken wij ons volksbestaan,
Hij voerde ons op ter gloriebaan
(Niets zal voortaan zijn werk verdelgen)
En schonk ons weer den naam van Belgen.
poorten, op de muren grimmeld' het van volk. Daar ging 't weeder
aan, met roepen, als vooren; en zijn lof in de lucht. Hem noemden ze
hunnenBui»ghgraaf, hem hunnen waaren verlosser, enz., enz. Hooft,
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Waar is er ooit een vorst gevonden,
Zoo wars van praal, in deugd zoo rijk,
Zoo nauw aan 't vaderland verbonden?
Geen toegang is tot hem ontzegd;
Gij smeekt om hulp — hij schaft u recht;
Gij klaagt -- hij troost u, is uw rader,
En waar hij weigert, 't is als vader.
Hoe klein bij hem, hoe arm zijt gij,
Monarchen.! in uw hof gevangen!
Die altoos beeft voor muiterij,
Met wacht op wachten dekt uw gangen,
Alsof uw volk uw vijand was !....
Slechts door het afstandpeilend glas
Durft gij uw onderzaat begluren,
En schuilt en schrikt in gulden muren.
Neen, zoo is Neerlands koning niet!
Geen dubble wacht moet hem omgeven;
Hij wil in voorspoed of verdriet,
Te midden van zijn kindren leven.
Hij aámt met hen de vrije lucht,
Voor oproervlagen onbeducht,
En voelt zich dan het best beloonen,
Als wij hem onze liefde toonen!
0 ! toonen we onze liefde dan,
Dien wij voor ons geluk zien waken,
Den besten vorst, den braafsten man:
Voor hem moet hart en altaar blaken!
Hij heeft aan 't dierbaar vaderland
Zijn klachten en zijn lot verpand.
Verpanden wij ons hart en leven,
Dien 't vaderland ons weergegeven.
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Redevoering
OVER

de poëzij van den dichter en van den schilder

( 1 ).

Geen wonder, 'tzelfde vuur poëet en schilder blaakt,
De dichtpen en 't penseel zijn uit één vlerk gemaakt.
WELLEKENS.

MIJNE HEEREN

Geroepen om te voldoen aan den eisch der plechtigheid
van dezen dag, door het houden eener redevoering bij deze
aanzienlijke vergadering, voel ik het gewicht mijner taak
in al deozelfs omvang. Hier, waar verdienste den lauwer
der eer ontvangt, waar de zegepraal van jonge kunstenaren, in het academisch strijdperk bevochten, gevierd
wordt; waar een en hetzelfde gevoel overwinnaars, bekroonders, deelnemers en toeschouwers aandoet en vereenigt, het gevoel namelijk van achting en liefde voor de
beeldende kunsten : hier verwacht men, hier vordert men
van den spreker, dat het gebied dier beeldende kunsten
hem de stof des onderwerps levere. En, wie treedt er op om
den wenk der verwachting te volgen, om uwe eenstemmige
begeerte te bevredigen? Iemand, wien de zaak geheel
vreemd schijnt; wien het niet gegeven is geweest opgenoemde kunsten, anders dan door beschouwing en bewondering, te leeren kennen. De beoefening der letteren was
van in kindsche jaren mijne geliefkoosde bezigheid; soms
(1) Gehouden bij de openbare prijsuitdeeling der koninklijke
akademie van beeldende kunsten te Antwerpen, den 6 april 1823,
door J. F. Willems, lid en raad derzelfde akademie. — Ter drukkerij van de Wed. J. S. Schoesetters.

— 93 maakt nog de dichtkunst het voorwerp uit mijner betrachtingen, en veraangenaamt mijne uren van verpoozing: doch
nimmer was de schilderkunst mijn vak. Iet mocht dus
voor vermetelheid gehouden worden, dat ik hier de stem
durf verheffen, in de tegenwoordigheid van zoovele kundige
mannen, die door kennis van zaken oneindig meer bevoegd
zijn om den lof dier kunsten te voldingen. Dan, toehoor-

ders ! de kunsten zijn zusters. Verschilt de eene al wat
van de andere in houding en gang, men herkent toch aan
alle de grondtrekken van maagschap en overeenkomst.
Facies non omnibus una
Nee diversa tamen, qualem decet esse sororum 1 ).
(

Indien ik dus de dicht- en schilderkunst als elkander
van zeer nabij bestaande doe kennen, als kunsten, die hand
aan hand gaan om het groote, het schoone, het verhevene
te bereiken; indien ik bewijze, dat de eene de andere daartoe de beste hulpmiddelen verleent; indien ik aantoone
dat zij, van een gelijk beginsel uitgaande, in de uitkomst
elkander ook op hetzelfde punt wedervinden: dan zou
misschien mijn vermeten gereedelijk verschooning bij U
vinden, en niemand mij kunnen nageven, dat ik zonder
titel in de broederschap van kunstenaren opgeschreven en
hier niet op mijne plaats ben. Wellicht werden dan de
weinige oogenblikken, welke er noodig zijn om mij aan te
hooren, niet geheel nutteloos besteed!
De stof mijner redevoering uit de overeenstemming der
kunsten ontleenende, ben ik dus voornemens te spreken:
over de poëzij van den dichter en van den schilder. Verleent
mij uwe vereerende aandacht!
Onder al de eigenschappen, die de mensch zich aanrekent, bestaat er vast geene, die hem meer boven andere
(1) Ovid. Metamorph. lib. Ii, 13.
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vermogen, waarmee hij zijne gedachten en gewaarwordingen aan anderen mededeelt. De taal, het werktuig dier
mededeeling, houdt hij met recht voor het onwaardeerbaarst geschenk, hem uit de volheid van Gods zegeningen
toegevloeid. De taal behoort de ziel; zij is de tolk van dat
eeuwige wezen, van dien anderen ik, dien wij in ons zelven
gevoelen, en die, als vertegenwoordiger van eene hoogere
wereld, slechts voor een korten tijd in aardsche lichamen
zich laat ophouden. En gelijk de krachten der ziel
paal noch perk kennen, zoo loopt ook de macht der taal,
waarin en waardoor dezelve zich uitstort, tot in het oneindige. Wij bezitten het vermogen om elke gedachte, hoe
nieuw ook,, aan te duiden ; het komt er maar op aan, dat
men de kunst versta, zulks op de gevoeglijkste, zoo niet op
de volkomenste wijze te doen ; en hiertoe gebruiken wij
zichtbare of hoorbare teekenen, klanken of gebaren.
Vandaar die natuurlijke onderscheiding van beeldende en
sprekende taal, van beeldende en redenende kunsten, welke
alle daarheen strekken om gedachten voor te stellen.
Schrijven is, in dien zin, schilderen; het is klanken of zaken in den alphabetischen of hieroglyphischen vorm overbrengen ; het is, gelijk wij het in onze schoone moedertaal
zoo gepast weten uit te drukken, van een denkbeeld een
zichtbaar evenbeeld vormen, — de ziel eene lichamelijke
gedaante bijzetten.
Wanneer nu een kunstenaar door deze uitdrukselen
enkel het verstand aandoet, dan geeft hij blijken van wetenschap, en wordt of redenaar of teekenaar genoemd. Roert
en schokt hij daarentegen den geheelen mensch, verheft
hij het hart, zet hij de verbeelding in vlam ; dan kan men
hem bezwaarlijk den eerenaam van dichter of schilder
weigeren. Beide laatstgenoemden hebben derhalven hetzelfde doel, namelijk het mededeelen van meer verhevene,
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met een woord, van poëtische aandoeningen, door zang of
maat, of door kleuren en omtrekken.
Simonides noemde reeds in zijnen tijd de schilderkunst
eene stomme dichtkunst, en deze eene sprekende schilderkunst. Dat zij wezenlijk daarvoor te houden zijn, hoewel
eenige afwijkingen den oppervlakkigen beschouwer het
punt van aanraking doen uit het oog verliezen, dit bevestigt de ondervinding van alle volken, van alle tijden.
De natuur vormt den dichter en den beeldenaar. In de
eerste eeuwen, in den ruwsten natuurstaat ontmoet men
dezelve, bij de getatoueerde wilden in de wouden van
Africa zoowel als bij de beschaafde natiën van het wellustig Europa. Overal, waar menschen leven, waar godsdienst, heldenmoed, liefde, geëerbiedigd worden, daar zijn
kunstenaren, die de daden van groote stervelingen in zang
of steen voor het nageslacht bewaren. En waar vandaan
toch dit algemeen waargenomen verschijnsel ? Waarvan
anders, dan uit die natuurlijke, die onverzadelijke behoefte
van den mensch, welke altijd en overal rondgrijpt, om het
nieuwe, het groote, het schoone, het eeuwige te omhelzen?
Ja, bekennen wij het openhartig: wij zijn met de gewone
natuur niet tevreden; wij smachten naar hooger genot; wij
scheppen er vermaak in met onze gedachten in eene andere
wereld rond te zwerven, en, terwijl wij reikhalzen naar
eenen wezenlijken, ons bij voorraad in eenen denkbeeldigen hemel te droomen. De taal van het alledaagsche
leven is ons te arm; wij willen met Homerus, Ossiaan of
Milton godentaal spreken; met Phidias, Raphaël of Rubens
etherische wezens scheppen, wij willen hier op aarde reeds
de lucht der onsterfelijkheid inademen. Zaligende poëzij !
Verbeelding! ja! gij zijt, benevens den alles overtreffenden
godsdienst, de voorbode van ons toekomstig heil, de verkondigende engel onzer goddelijke bestemming!
Doch, al betrachten dichter en schilder hetzelfde doel,
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zij moeten, om het te bereiken, niet altijd de eigenste
middelen aanwenden. Al komen beider pogingen op dezelfde gevolgen neer ; de keus hunner voorwerpen, de stof
hunner behandelingen, de aard hunner bestrevingen verwijderen hen vaak van elkander. Gelijk de tijd en de inwendige mensch meer bijzonder het gebied van den eene
uitmaken, zoo behooren de ruimte en het uiterlijke der
lichamen tot dat van den andere. Het zou den schilder
evenmin voegen op één stuk de reeks van voorvallen af te
malen, welke het heldendicht van Virgilus oplevert, als
het den dichter weinig betamen zou de spieren op den arm
van Achilles te beschrijven. In geheel de Ilias komt geene
enkele plaats voor, waar Homerus de aantrekkelijkheden
van Helena hebbe opgeteld ; en nochtans, welk een verheven denkbeeld geeft hij ons van hare schoonheid ! In het
beeld van den Apollo zien wij de gedaante van een
mensch ; en nochtans, wie gevoelt niet, dat de geest eens

Gods er in rondwaart? De volkomenheid in de kunst (want
de aangehaalde voorbeelden zijn de volmaaktste modellen
der oudheid) ligt derhalven in het vermogen om door het
voorgestelde de verbeelding dermate aan te doen, dat men
veel meer zegt dan men te zeggen schijnt, met een woord,
dat men poëzij mededeelt, en door begoocheling vervoert.
Zien wij, in het kort, hoe men daartoe gerake. Laat ons
den dichter en den schilder voor een oogenblik nagaan op
den weg, dien zij inslaan, om tot zulk eene hoogte te komen.
Kweekelingen dezer akademie! geen beter voorwerp kan
daartoe verkozen worden, dan dat goddelijk schoone beeld
van den Laocoon, hetwelk, bij den wedstrijd van dit jaar,
U, onder meer, ter navolging is voorgesteld.
Wat zien wij in den Laocoon, bij Virgilius ? Een priester
van Neptuun, die, Grieksche list argwanende, zich met al
zijn macht verzet heeft tegen het in de stad voeren van het
houten paard, dat bedrieglijk offer aan Minerva, hetgeen
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Godin wil, zoo het schijnt, hem daarvoor straffen. Twee
groote slangen komen over water van Tenédos afgezwommen, en streven gelijkelijk naar het strand van Troje,
waar Laocoon, plechtiglijk een grooten stier slachtende,
voor het altaar staat. Borst en j bloedige manen derzelven
steken de golven uit. Het lijf sleept in zee achterna, en
kronkelt in geweldige bochten. Zij heffen uit het schuim
der bruischende baren zich op, en aan land. Bloed en vuur
vonkelen in hare oogen, terwijl zij den sissenden bek met
hare lillende tongen likken. De Trojanen nemen op dit gezicht bestorven de vlucht. Recht op Laocoon aansnellende
krullen de monsters zich eerst om het lijf van zijne twee
zonen, en scheuren de onnoozele kinderen het vleesch van
de beenderen. Vervolgens randen zij den ter hulp vliegenden vader zelf aan, tweemaal om zijn midden, en tweemaal
om zijnen hals zich rondslingerende. Haar hoofd steekt
boven het zijne uit, en braakt op den priesterlijken offerband een vuilen etter en zwart vergif. Tevergeefs wil
hij met forsche handen den knoop loswringen, tevergeefs
heft hij een afgrijslijk geschreeuw aan, zoodat er de
hemel van dreunt; -- hij kan den dood niet ontkomen!
Ziedaar de voorstelling van den dichter, wien het enkel
te doen is om schrik en afgrijzen in te boezemen, om aan
te toonen, hoe de godvreezende Trojanen, door een soort
van mirakel misleid, tegen den drang van zoovele samenloopende en ijzingwekkende omstandigheden niet bestand
waren. Hij schetst meer de geschiedenis der slangen dan
die van Laocoon ; hij beschouwt en gebruikt het voorval
tot niets anders dan tot eene gepaste episode, die, wel is
waar, voordeeliglijk op zijn heldendicht inwerkt, maar tot
hetzelve niet als volstrekt onontbeerlijk kan worden beschouwd.
Wat doet daarentegen de beeldenaar? Zal hij, uit het
7
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opgegeven onderwerp eene enkele treffende omstandigheid
ter behandeling verkiezende (want de schilderkunst gebruikt slechts één oogenblik) , zal hij ook den priester van
Neptunus in zijn plechtig kerkgewaad voorstellen, waar
hij onder de monsters, die tweemaal om zijn midden en om
zijnen hals zich gevlochten hebben, bezwijkt, en door haar
venijn bezwadderd wordt ! Neen. Bij hem weet de held nog
van geen bezwijken. Onder zijne handen is de Laocoon
naakt, en het beeld van een man, die al de krachten
zijner ziel inspant om de ondragelijkste pijnen geduldig
uit te staan , en die , met zijne twee kinderen in denzelfden slangenknoop gewikkeld, minder met zijn eigen
lijden dan met het hunne begaan is. Hij heft de oogen ten
hemel, zucht en zwijgt, en geeft zich gelaten aan den wil
der Goden over. Noch de slangen belemmeren hem de voornaamste lichaamsdeelen, noch de hevigste smart, die zijne
spieren aanzet en in werking . brengt, doet iets af van die
mannelijke schoonheid, welke er over verspreid ligt. Uit
de verschillende aandoeningen des droeven vaders en der
om hulp smeekende kinderen worden bewegingen van
onderscheiden aard geboren, die nieuwe schoonheden ontblooten ; en in dezen strijd van leven en dood, van ziel en
lichaam, zijn op, de allervoortreffelijkste wijze het medelijden, de liefde, de smart en de deugd in verband gebracht.
Ziedaar het werk van den beeldenaar!
Wanneer men deze twee stukken aandachtig van nabij
beschouwt en vergelijkt, bespeurt men duidelijk, dat de
poëet en de kunstenaar elk op zijne manier handelden, en
dat, zoo beiden elkander al mogen gekend hebben, hetgeen
niet waarschijnlijk is (1), elk nochtans wel degelijk partij
heeft weten te trekken van datgene, wat tot zijne kunst
meer bijzonder te huis behoorde. Men ziet te gelijk, dat de
(1) Zie ViRG. HEYNII E veur,. de LaecoQfte.
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schilder dus altoos een volkomen geheel moet leveren,
zonder te laten merken, dat hij de episode van iets anders
afmaalt ; en het is tevens blijkbaar, dat zijne poëzij geene
bloote navolging van die des dichters mag wezen. Dit.
laatste hebbe men, vooral bij het bestudeeren van heldendichters, zorgvuldig in het oog te houden.
Terwijl de kunstenaar alles op één punt te zamen trekt
en eensslags zijnen aanschouwer treft en schokt, is de
poëzij bij den dichter een langzaam vlietende stroom, die
wel door schoone dalen en vruchtbare landschappen henenvloeit, die wel bij elke voortgolving een nieuw voorwerp
ontmoet, maar die toch de geheele streek moet hebben
doorgeloopen, om ze te kunnen beschrijven.
Dit weinige, mijne toehoorders ! zal, zoo ik hoop, voldoende wezen om U het verband der beide kunsten, en hun
onderscheidend karakter aan te toonen. Tijd en plaats,
laten mij niet toe dit nader te ontwikkelen. Wie oordeel
heeft, bemerkt genoeg van wat belang het zij, deze overeenkomst en dit verschil te kennen. Gij derhalve, dichters t

die het koor der Muzen zijt binnengetreden; hecht niet te
veel prijs aan beschrijvende poëzij ! zij wordt in onze dagen
al te onmatig vereerd en misbruikt. Gij zoudt de schoonheid
van Helena met al de aanvallige trekken der Alcine vang
Ariosto af willen malen, en nog zooverre beneden Homerus
blijven! En Gij, schilders en beeldenaars! Gij, ijverige
kweekelingen aan Antwerpens akademie! veelbelovende.
jongelingen, in wie het vaderland met welgevallen zich allen:=
roem voorspelt! miskent uwe verhevene bestemming niet;
weest geene droge navolgers en afschetsers van gemeenevoorwerpen; tracht hooger vlucht in te slaan dan dezulken,
wier prozastijl zich bij doode muren en alledaagsche gezichten laat vergenoegen! Zet uwe voortbrengselen dichterlijke
kracht en sprekende denkbeelden bij! Zelfs onbeschaafde
natiën hebben begrepen, dat een beeld meer dan een dood
:
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lichaam. is. Wanneer de Mexikanen het tijdstip van de
komst der Spanjaarden in hun land en de gruwelen, door
dat volk gepleegd, willen aanduiden, schilderen zij eenen
man, in het rood gekleed met een ronden hoed op. Kunstenaren ! gij hebt voordeelen, die de dichter mist; -- uw
penseel spreekt alle talen, en tot het hart van den ongeletterde zoowel als tot het hoofd van den geleerde. Bestudeert naarstig de modellen, ons door de oudheid nagelaten;
verlustigt U in de poëzij van den Bijbel, van Homerus, van
Virgilius, van Vondel en Bilderdijk evenzeer, als in die
van Raphaël en Rubens. Weet, dat de Akademie van
Antwerpen voortijds niet alleen door schilderkunst, maar
ook door dicht- en letterkundige wedstrijden heeft uitgeblonken. De kamer van den Olijftak leverde bij de landjuweelen der XVe en XVIe eeuwenmeermalen een zoo luisterlijk schouwspel op, dat men het bij de Olympische spelen
der Grieken heeft vergeleken.
Heden vieren wij, als het ware, den verjaardag dier
heugelijke feesten ; heden vergaderen hier, als voortijds,

de aanzienlijkste uwer medeburgeren, om uwe triomfen
te beschouwen, en binnen weinige weken treden nieuwe
kampvechters hier in het strijdperk, en zal de vierjarige
wedstrijd aanvangen, dien de weldadigste der koningen als
Bene andere Olympiade voor de kunsten heeft ingesteld.
Welaan! verzamelt nieuwe krachten, om eenen nieuwen
strijd te wagen! verdient nog onsterfelijker lauweren!
opdat een van U welhaast onder den dichterlijken hemel
van Italië mag gaan leeren gevoelen, wat ik U met al te
zwakke verwen heb willen afschilderen.
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spreekwoorden ( 1 ).
VOORREDE.

Zoo er iets is, dat den aard, de gezindheid en de zeden
van een volk, in onderscheiding van andere volken, doet
kennen en proeven, dan zijn het voorzeker de spreekwoorden. Zij zijn het resultaat der ondervindingen en denkwijzen
van eiken landaard , van de ongeletterde volksklassen,
zoowel als van de geleerde en beschaafdere standen der
maatschappij ; en Sailer noemt ze terecht : de wijsheid op de

straat.
Onder de Nederduitsche spreekwoorden vindt men er zeer
veel die, uit dat oogpunt beschouwd, het karakter onzer
natie en de volkswijsheid onzer vaderen van de voordeeligste zijde doen kennen; en het ware wel der moeite
waard, dat iemand van onze Nederlandsche taal- en oudheidkenners dezen nationalen schat van menschenverstand
eens opzettelijk onderzocht en uiteenzette. Hij zou zijnen
landgenoot eenen wezentlijken dienst bewijzen, en een werk
leveren, dat nog aan onze taal ontbreekt; want Tuynman's
Woordenboek der spreekvoorden zal wel altijd voor eene
misgeboorte worden gehouden.
Dan, helaas! onze hedendaagsche schrijvers schijnen niet
veel waarde meer aan zulke soort van tropen te hechten.
Uit den beschaafden stijl althans zijn dezelve geheel en
al gebannen, en in den mond der grooten worden ze maar
zeer zeldzaam gehoord. Waarschijnlijk heeft men de levens(1) Uit Willems' Keus van Nederduitsche spreekvoorden en
dichterlijke zedelessen, uitgegeven op last van het koninklijk Genootschap van Taal- en Dichtkunde onder kenspreuk : tot nut der jeugd.
— Antwerpen, wed. J. S. Schoesetters, 1824.
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wijsheid, welke in spreekwoorden ligt opgesloten, veel te
gemeen gevonden, en min of meer riekende naar de wijsheid
van den schildknaap des edelen ridders van .Mancha.
Hoe het zij, onze voorouders dachten er geheel anders
over, die het zich niet schaamden, in alle omstandigheden
,en betrekkingen van het burgerlijk en huiselijk leven,
gepaste spreekwoorden te gebruiken. Hooft, Spieghel ,
Cats, de Brune en anderen vlochten ze met voordeel in
hunnen schrijfstijl. Magistraatspersonen maakten ze dienstbaar tot leiding van het gemeen, hetgeen ook beter de
spreekwoorden kent en opvolgt dan de wetten. Men verhaalt, dat de Antwerpsche burgemeester Van Straelen in
dagen van onrust meer dan eens zijne burgerij tot bedaren
en ordelijkheid bracht, door het toespreken eener taal, die
uit spreekwoorden kracht en klem ontleende. Toen hij,
ondanks zijne bewezene diensten, op het tyrannisch bevel
van Alva binnen Vilvoorden werd op liet schavot gebracht,
en onder het zwaard ging bukken, riep hij in de volle
overtuiging zijner onschuld uit :

Voor welgedaan kalijk beloond!
Het is mij voorgekomen, dat eene kleine verzameling
van spreekwoorden en zedelesjes, getrokken uit de beste
.schrijvers van ons vaderland, een nuttig leesboek kon zijn
voor de Belgische jeugd, hierdoor, docht mij, zou de
.nationaliteit bij ons, waar zij zoo noodig is, niet weinig
kunnen bevorderd worden. — En ziedaar de reden, welke
mij heeft bewogen tot de uitgave van dit boeksken. Men
zal in hetzelve eenige honderde spreuken aantreffen, die
,alle, zoo ik vertrouw, min of meer eene goede of zedelijke
strekking hebben, en voor de jeugd geschikt zijn : want
,ot de zoodanige heb ik gemeend mij te moeten bepalen.
Dat ik, in deze eerste proeve, bij voorkeur alleen berijmde
-
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spreuken lever, heeft zijn grond in de overtuiging, waarin
ik ben, dat deze in het hart en het geheugen .van jonge
lezers zich gemakkelijker laten prenten. Ook weet ieder
genoeg, dat het meestendeel der Nederduitsche spreekwoorden uit hunnen aard het rijm bezitten. En natuurlijk.
Onze moederspraak heeft altijd in dit soort van gezegden
het rijm of de alliteratie betracht, doch (en dit verdient
opmerking) geenszins de versmaat, zooals wij die nu Verstaan. Van daar, dat de gedichten onzer ouden bijna alleen
uit de wortel- en rijmklanken hun rhythmus ontleenden.
Wie den aard onzer taal grondig bestudeert, zal ook bevinden, dat onze syllaben (die altijd het accent op het zakelijkst deel der woorden brengen) niet gemeten, maar gemogen
behooren te worden. Het was dus natuurlijk, dat men die
wortelklanken in dichterlijke opstellen, al vroeg, door gelijkluidendheid heeft getracht in evenwicht te brengen. Een
nieuw bewijs voor de noodzakelijkheid van het rijm in onze
en andere Duitsche talen.
Wilt ge voordeel,
Lees met oordeel.

Al borgt ons God een langen tijd,
Hij scheldt ons daarom nog niet kwijt.
Geen wijzer, noch geleerder man
Dan die zich zelven kennen kan.
Indien den baard de wijsheid bracht,
Zoo werd den bok het wijst geacht.
Hoeveel verstand en geest vermag,
Men wordt niet wijs op éénen dag.
Den wijzen weegt, met scherp gezicht,
Zijn woorden met een goudgewicht.

- 104 Ik hou den voerman voor geleerd,
Die wel op enge wegen keert.
Wees vroolijk en blij,
Maar wijs daarbij.
Waar wijn gaat in den man,
Gaat wijsheid in de kan.
Kent en verzint,
Eer gij begint.
Beter is 't teruggegaan
Dan een kwaden sprong gedaan.
Zacht te gaan en ver te zien,
Dat betaamt de wijze lidn.
Alle dingen op zijn pas;
Denk wat lang en doe wat ras!
Wie alles zegt, wat dat hij weet,
En al, wat dat hij heeft, vereet,
En alles doet, wat dat hij kan,
Neen, dat is geen voorzichtig man.
Haastigen spoed,
Is zelden goed;
Te meer men haast, te min men doet.
Voor gedaan en na bedacht
Heeft er veel in nood gebracht.
Die loopt te haastig en te rad,
Valt dikwijls op een effen pad.
Al te wijs kan niet beginnen,
Al te zot kan niet verzinnen.

-- 105 -Wie spreekt, die zaait;
Wie hoort, die maait.
Zwijgen en denken
Kan niemand krenken.
Gissen
Doet missen.
Men vangt de visschen met den haak,
De menschen met de tong en spraak.
Wel, lieve kindren! hoort een woord;
En vaart niet ras en haastig voort,
Maar, bij gebrek van eigen licht,
Gebruikt eens anders hel gezicht,
Opdat gij nooit een greep en doet,
Waarom gij namaals treuren moet.
Het is een dwaas,
Die aan de kat beveelt den kaas.
't Is beter struiklen met den voet,
Dan dat men 't met de tonge doet.
Zie voor u, ouderdom! zie voor u, lieve jeugd!
Den rouw zit veeltijds op de slippen van de vreugd.
Maat houdt staat,
Te veel is kwaad.
Hooge klimmers, licht gewond;
Diepe zwemmers, licht te grond.
Gij moet niet milder zijn dan beurs of kas kan lijden,
Maar stel uw mildheid aan, naarmate van uw goed;
Of anders zult gij u de middlen haast afsnijden
Van lang te kunnen doen, hetgeen gij gaarne doet.

-- 106 Neem altijd uwen tijd te baat,
Te vroeg is beter dan te laat.
Laat het zorgen
Niet tot morgen!
Een slapende kat
En vangt geen rat.

Zoo gij wilt de kernen smaken,
Gij moet eerst de noten kraken.
Klein gewin
Brengt rijkdom in.
Ledigheid is hongers moeder,
En van dieverij een broeder.
Lijd om te weten,
En werk om te eten.
Hetgeen verkregen is met zweet,
Dat acht men duur en meet men breed.
Met naarstige hand,
En sparenden tand,
Koopt men renten en land.
Spillen is een kwá gewente,
Sparen is een wisse rente!
Die wat eet, en wat laat staan,
Kan tweemaal ter tafel gaan.
Veel verdoen en weinig winnen
ls't verderf der huisgezinnen.
Een open deur, een open mond,
Dat zeilt er menig in den grond.

--- 107 Lui en lekker en veel te meugen,
Zijn drij dingen, die niet deugen.
Tusschen hand en tand,
Wordt veel te schand.
Een jongling leer' zooveel hij kan,
De kennis maakt den man.
Een jong hondeken kan leeren springen,
Eenjong vogeltje kan leeren zingen,
Eenjongen papegaai leert menschenpraat,
Maar, als men oud is, is 't te laat.
Wat iemand willig doet,
Al is het zuur, 't wordt zoet.
Die niet kan loopen, ga zijn pas,
Zoo raakt hij voort, al is 't niet ras.
De rede van den man
Wijst, wat hij is of kan.
Geef en zwijg,
Spreek en krijg.
'iet somwijlen toe te geven,
Is mijn vriend mijn vriend gebleven.
Vrienden kent men in den nood,
Rijken kent men na den dood.
Geld te leenen, wedden, spelen,
Breekt de vriendschap onder velen.
Een vriend wordt best gekend in nood,
Een sterken pot door harden stoot.
Korte rekening, vriendschap heel;
Oude rekening, nieuw krakeel.

-- 108 Zeg mij, met wie dat gij verkeert,
Zoo heb ik uwen aard geleerd.
Waar men mee^ verkeert,
Wordt men mee^ geëerd.
Bij den kreuplen leert men hinken,
Bij den vuilen leert men stinken,
Jonge lieden, wie gij zijt,
Kwaad gezelschap dient vermijd.
Een edelmoedig mensch laat al 't geheugen varen
Van 't goed, dat hij een ander geeft,
Maar zal het denkbeeld in 't erkennend hart bewaren
Van 'tgeen hij zelf ontvangen heeft
Wie geeft, en moet niet lang dat weten,
Maar wie ontvangt, het nooit vergeten.
Men is geheel de weldaad kwijt,
Wanneer men iemand die verwijt.
Hoe dat men ook de waarheid sluit,
Zij kijkt op 't lest de venster uit.
Hoe schoon de leugen zij verzonnen,
Zij wordt door waarheid overwonnen.
Het komt op 't laatst toch aan den dag,
Wat onder sneeuw verborgen lag.
Al is de leugen nog zoo snel,
De waarheid achterhaalt ze wel.
Een leugenaar wordt niet geloofd,
Al zweert hij bij zijn ziel en hoofd.
Hooren, zien en daarbij zwijgen
Doet ons rust en vrede krijgen.

109 ,Op kwade woorden goede reden
Stelt menig kortel hoofd tevreden.
Van den stegen en den zot
Vult den advocaat zijn pot.
Een stukje broo^ds geeft meerder lust
In 't huis, waad vrede woont en rust,
Dan al de spijss en lekkernij,
Als twist en tweedracht daar zijn bij.
Al perst u somtijds wat verdriet,
En eet daarom uw hart nog niet.
Die wil verkrijgen, moet verduren;
Die wil bezoeten, moet bezuren.
Die maar wacht,
Krijgt wat hij dacht.
Met vallen en met op te staan,
Zoo moet men door de wereld gaan.
Weinig doen en veel vermogen
Heeft er veel omhoog getogen;
Veel te doen, met kleine macht,

Heeft er veel omlaag gebracht.
Hoe hooger berg, hoe lager dal;
Hoe hooger boom, hoe zwaarder val.
Rijdt hoogmoed schittrend op de baan,
Verderf en schand' rijdt achteraan.
Geen rijker man in alle steden,
Dan die met 't zijne is tevreden.
Terwijl een dwaas zijn hersens kwelt
Om grooter goed en meerder geld,
Zoo leeft een wijzen vergenoegd
Met wat hem God heeft toegevoegd.
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Veel klagen er, waar 't nog te vroeg is;
Nooit is er weinig, waar genoeg is.
Hij is niet arm, die weinig heeft,
Maar die met veel begeerten leeft.
Is klein 't gezin,
De zorg is min.
Ongeluk en is geen schand,
't Geeft ons ootmoed en verstand.
't Is niet al goud, wat er blinkt;
't Is niet al blij, wat er zingt.
Wanneer gij wordt bezocht met druk en tegenspoed,
Zoo stijf umet geduld, en houd een vast gemoed;
En als het zoet geluk op u komt nederdalen,
En schijnt in uw vertrek als met vergulde stralen,
Zoo bind den hoogmoed in en toom uw windig hart;
In voorspoed wees gezet, en lijdzaam in de smart.
De ouden zal men eeren,
De jongen zal men leeren,
De wijzen zal men vragen,
De zotten zal men verdragen.
Der ouden raad,
Der jongen daad,
Der mannen moed
Zijn meestal goed.
Wees geen pauw in uw gewaad,
Geen papegaai in uwen praat,
Geen ooievaar, wanneer gij eet,
Geen gans, als gij daarhenen treedt.
Spreek, wat waar is;
Eet, wat gaar is;
Drink, wat klaar is.
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Daar 't bieken suiker vindt, juist uit dat eigen kruid
Daar zuigt de vuile spin vergiftig voedsel uit;
Zuig overal den besten zin,
Gelijk de bie, niet als de spin.
Wees nooit haastig, man of vrouw,
Kort beraad maakt lang berouw.
Betrouw de lién,
Maar zie toch wien ;
Die haast betrouwt,
Te laat berouwt.
Zwijg uw geheimen om geen naberouw te krijgen;
Zoo gij die niet ontdekt, zal elk ze moeten zwijgen.
Wilt gij bemind en eerlijk leven,
Ik wil u dan een regel geven :
Vier dingen dient gij wel te weten:
Geleden onrecht haast vergeten ;
Ontvangen weldaán lang gedenken;

Geen mensch door achterklap te krenken;
En, hebt gij lust uw leed te wreken,
Zoo ga en beter uw gebreken;
Want een, die betert zijnen staat,
Doet leed dengene, die hem haat.
Niet dat veel is, is wel,
Maar dat wel is, is veel.

Oost west,
Thuis best;
Eiken vogel prijst zijn nest.
Wie geeft, wat hij heeft,
Is waard dat hij leeft.
Iedren beedlaar prijst zijn nap,

Iedren zot behaagt zijn kap.
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Het vosken gaat zoolang ter jacht,
Totdat het eens verliest zijn vacht.
De wereld is een schouwtooneel;
Elk heeft zijn rol, en speelt zijn deel.
Wat baat den spiegel, of den bril,
Voor die niet ziet, of zien en wil!
Men draait geen bouten
Uit alle houten.
Geen grooter held, geen sterker man,
Dan die zich overwinnen kan.
Waar geen eer is,
Daar geen zeer is.
Een appel, die bedorven is,
Schendt al wat in de korven is.
De straf is kreupel, doch
In 't einde komt ze toch.
Een open pot, een open beurs,
Een open deur, een open keurs,
Een open mond, een open kist:
Daar wordt gemeenlijk wat gemist.
Een goeden herder scheert het vee,
Maar vilt het niet, al is 't gedwee.
Den vogel kent men aan zijn vlerk,
Den werkman kent men aan zijn werk.
Zoo gewonnen, zoo verteerd,
Zoo verkregen, zoo versmeerd.
Ik leef altijd in vrees voor gekken en voor wijzen:
'k Vrees, dat ik deez' mishaag, en de anderen mij prijzen.
Die wel eens anders kwaad, maar niet zijn eigen ziet,
Is voor een ander wijs, maar voor zich zelven niet.

-- 113 -Het weten is wel schoon, maar doen gaat boven weten;
Die vele zaken kent, verdient geleerd te heeten;
Maar die zijn tijden meet, zijn driften houdt in toom,
Zijn daden wel beleidt, is waarlijk wijs en vroom.
Vroeg rijp, vroeg rot;
Vroeg wijs, vroeg zot:
Niets dat zoo wel gedijdt,
Dan rijp ter rechter tijd.
Den lust is vuur en enkel stroo,
Dat eerst wel groote vlammen geeft,
En met zijn vonken hooge zweeft,
Maar wat vooreerst zoo vurig was,
Dat is terstond maar enkel asch.
Men ziet het alle dag en 't is geen vreemde zaak :
Het zoet, te veel gesmaakt, verliest zijn eersten smaak.
Allemans vriend, menigmans gek :
Hoed u wel van dit gebrek.

Die zijn plicht
Wel verricht,
Vindt vermaak
In zijn taak.
En doe of wensch een ander niet
Dan 'tgeen gij wenscht, dat u geschiedt.
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Vaïn.a ( 1 ).
Een Indiaansch gedicht.
DE KONING.

Spreek op, mijn gevangne! Spreek, meisje! verklaar mij
Wat naam dat gij draagt.
VA1NA.

Vaïna.
DE KONING.

Vaïna, uw schoonheid behaagt mij
Als 't licht, wen het daagt.
Doch, zeg mij, Vaïna ! wat leed drukt uw boezem ?
Uwe oogen staan rood.
VAÏNA.

0 koning! ik minde.....
DE KONING.

En waar liet ge uwen minnaar ?
VA 1NA.

Wellicht is hij dood.
Uw zwaard, Ampanani! heeft vast hem getroffen.
Of, is hij 't ontvlucht,
Dan dwaalt hij, verlaten.....
DE KONING.

0 laat hem dan dwalen,
En staak uw gezucht.

(1) Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1825.
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Mijn harten mijn troon.....
VAÏNA.

0 koning! heb deernis, ik smeek u.....
DE KONING.

Wat wilt gij?
VAÏNA.

Ach! spaar mij dien hoon!
Hij kuste mijn wangen; hij kuste mijn lippen;
Hij sliep op mijn hart;
Mijn hart klopt voor hem, en voor hem ook alleen maar.
DE KONING •

Verdwijn' dan uw smart!
Daar hebt gij uw sluier terug, o Vaïna !
Bedek er u meê !
Ontzeg mij 't gezicht uwer schoonheid.
VAÏNA.

0 koning!
Vergun mij een beê !
Ach! laat me op het slagveld mijn minnaar gaan zoeken,
En vluchten met hem.
DE KONING.

Ga, schoone Vaïna! en zoek hem, uw minnaar.
Hij hoore uwe stem!
Wee, wee, over hen, die in wellust ontvlammen,
Als onschuld hen smeekt;
Wee, wee, die den kus der omhelzing begeeren,
Met tranen doorweekt!
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Redevoering
OVER

het karakter van den Nederlandsehen schilder U).
Bij eene gelegenheid als deze , waarin de beeldende
kunsten een openbaar bewijs van achting en 'hulde ontvangen, en de keur van Antwerpens ingezetenen deelneemt
aan eene plechtigheid, welke alle drie jaren tot meerderen
bloei dier kunsten, en tot instandhouding van den alouden
roem der grafplaats van Rubens, zoo luisterlijk wordt
hernieuwd;, in eene zoo aanzienlijke vergadering, als
waarvoor ik de eer heb het woord te voeren ; in het midden
van zoovele kunstenaars en kunstkenners, als mij thans
omringen, moet ook mijne taal, het onderwerp mijner rede,
de uitdrukking wezen van dat gevoel, hetwelk hier uit
aller oogen mij toespreekt, waarvan geheel mijn hart
vervuld is, en waaruit die edele zelfsvoldoening ontspruit,
welke gesmaakt wordt bij het verheerlijken van vaderlandsche verdiensten.
Ja, Mijne Heeren! ik durf het wagen de tolk uwer
gewaarwordingen te zijn; ik durf het ondernemen om voor
U de denkbeelden te ontwikkelen, die op dit oogenblik in
uw binnenste zich als te zamen dringen. Ik heb slechts de
inspraak van uwe tegenwoordigheid te volgen, het doel dezer
bijeénkomst mij voor oogen te stellen, om een zeer belang(1) Gehouden in het koninklijk Museum van Antwerpen, ter
gelegenheid van de plechtige prijsuitdeeling der koninklijke Maatschappij tot aanmoediging der schoone kunsten, van Antwerpen,
den 18 september 1825, door J. F. 'ILLEMS, lid en secretaris
derzelfde maatschappij. — Uit de drukkerij van H. P. Van der Hey,
drukker van de koninklijke maatschappij, op de Schoenmarkt,
nr699; later herdrukt in het Belgisch Museum (Deel IV,1840, blz. 89).

-- 117 -wekkend onderwerp voor eene redevoering te hebben,
en uwe verwachting niet onbeantwoord te laten. Gij. allen
immers, die hier vergaderd zijt in den tempel der Antwerpsche kunstschool, omringd van de gedenkstukken door het
Nederlandsche penseel in vroegere dagen voortgebracht, Gij
allen roept thans ongetwijfeld voor uwen geest den roem
der oude Vlaamsche school terug, en brengt dien roem in
verband met den luister, dien Gij van de kunstbeoefening
uwer tijdgenooten op uw vaderland thans ziet afstralen. Ik
zal dus aan uw verlangen en aan mijne roeping eenigermate
voldoen kunnen, door uwe aandacht een oogenblik te vestigen op de beschouwing van het karakter des Nederlandschen
schilders, en op de noodzakelijkheid, welke er bestaat, om
de goede eigensch;^ppen, aan dat karakter verbonden, te
bewaren en aan te kweeken. Hetgene aan mijne voordracht, in de behandeling van dit punt, zou ontbreken,
moge uwe welwillendheid aanvullen, en uwe toegevendheid
verschoonen !
Het is eene waarheid, bij alle volkeren opgemerkt, door

alle volkeren bevestigd, dat de mensch, in de beoefening
der kunsten, zijnen smaak niet enkel vormt naar de algemeene begrippen van schoonheid en voortreffelijkheid, hem
door de natuur ingegeven, maar ook, en wel voornamelijk,
naar de omstandigheden, waarin hij zich geplaatst vindt,
de opleiding, welke hem is te beurt gevallen, en het land,
dat hij bewoont. Is dit waar voor enkele personen, het zal
ook op eene grootere schaal waar zijn voor gansche natiën.
Zoo zien wij de voorbeelden en meesterstukken der Grieksche en Romeinsche beitelkunst, op den Italiaanschen
bodem overgebleven, en door de eeuw van Leo X met
zooveel geestdrift opgezocht en bewonderd, den krachtdadigsten invloed hebben op het vestigen eener bijzondere
school bij de Italianen, krachtdadiger misschien dan de
eigene gloeiende verbeelding, levendige geest en aangebo-
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rene kunstmatigheid van dat volk. Aan de schilders van
Rome, Florentië en Venetië behoort voorzeker de lof, dat
zij de herscheppers van den classieken vorm en van den
verhevenen stijl der ouden geweest zijn, toen Europa uit den
nacht der middeleeuwen ontwaakte. Hun klimaat, hun godsdienstijver, de aanmoediging en ondersteuning van hunne
vorsten en republieken, de overschoone natuur, in welker
beschouwing zij dagelijks leefden, alles werkte samen, om
hunne school tot eene verbazende hoogte te doen oprijzen,
en hunne kunst de heerlijkste vruchten te doen dragen.
Wat het voorbeeld der oudheid bij hen bewerkte, deed
toevalligerwijze bij ons de uitvinding van Jan Van Eyck.
De olieverf mag men het bijzonder. eigendom van den
Nederlandschen kunstenaar noemen ; op de meesterlijke
behandeling der olieverf, op het koloriet rust geheel de
roem onzer vaderlandsche school. Hetgeen de Italianen in
vorm en omtrek, in bevalligheid en schoonheid der voorstelling zochten, vonden wij in kracht van uitdrukking, in
gepaste verdeeling van licht en bruin, in waarheid van
toon en kleur. Het hooge ideaal, de dichterlijke wereld
behoorde misschien meer aan de bewoners der lachende
boorden van den Tiber en den Arno dan aan ons, die met
de gewone natuur, ja met de Nederlandsche natuur veelal
tevreden waren. Want, hoezeer het dichterlijke talent van
Rubens of Rembrandt, van Bakhuyzen of Van de Velde, in
vele opzichten niet moet onderdoen voor de beste gewrochten
der Italianen, en ofschoon de Venetiaansche school, een
Caravaggio, zijne navolgers Manfredi, Leonella Spada,
Guercino da Cento, en zoovele anderen, in de keus der
modellen min of meer naar de Nederlanders overhelden,
zoo blijft het toch altijd waar, dat verbeelding aan gene
zijde der Alpen, en afbeelding bij ons het voorname doel
waren, naar hetwelk de kunstenaars van beide natiën
op verschillige wijzen streefden.

-- 119 -Doch, al moeten wij het in de eerste plaats aan den
grooten naam van Jan van Brugge dank weten, dat de
Nederlanders zich meer bepaaldelijk op de voortreffelijke
behandeling der olieverf hebben toegelegd, ook andere
omstandigheden droegen veel bij, om hun in het gebied der
kunsten een onderscheiden rang te geven, en het eigenaardige van hun penseel te kenmerken. De toestand van
ons land in de dagen van den grootsten bloei onzer schilders;
de zeden en huiselijke gebruiken onzer vaderen; de middelen en wijzen van aanmoediging uit die zeden en gebruiken
voortvloeiende ; het uitsluitend bestudeeren van levende
modellen, uit hoofde van onze mindere bekendheid met de
standbeelden der ouden, wier afgietsels nog geen wezentlijk
deel der teekenstudie uitmaakten, en eindelijk het voorbeeld
en de grootheid van Rubens, wiens vier duizend kunststukken en veel omvattend genie allerwegen geestdrift en
zucht tot navolging opwekten : ziedaar zoovele andere
gronden, waarop het gebouw onzer nationale school gevestigd en voltooid is.
Ook wanneer men de oorzaken wil nagaan van het
onderscheid, hetwelk in de Hollandsche en Vlaamsche
voortbrengselen onzer vaderlandsche school wordt opgemerkt, zal men bevinden, dat de invloed der omstandig-.
heden zich in zeer verschillige vormen heeft vertoond,
doch dat de eigenschappen van het Nederlandsche penseel bij deze schijnbare verdeeldheid niet ontaard, veelmin verloren gegaan zijn. De Hollander moge, door het
verwerpen van zinnelijke voorstellingen in het godsdienstige een der edelste betrachtingen der kunst verwaarloosd, en zelfs dien ten gevolge de beeldhouwkunst in zijne
gewesten tot in het niet hebben doen zinken; terwijl
de Zuid-Nederlander, door zijnen kunstijver aan de verheerlijking van den openbaren godsdienst dienstbaar te maken,
de oorspronkelijke bestemming der kunsten meer schijnt
.
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getrouw te zijn gebleven : -- beider bestrevingen echter
kwamen altijd op één punt te zangen, in de keurige toepassing namelijk van het koloriet, en de getrouwe nabootsing
der natuur. De eerste moge voor den schoorsteen en de
eetzaal, de andere voor het altaar en de vergaderplaats
van magistraten of gilden gewerkt hebben : hunne verscheidenheid was en bleef in den grond altijd nationaal, en
volkomen berekend naar den aard, zoowel als naar de
behoefte van het Nederlandsche volk. Immers, hetzij de
rijk gewordene Oostindiëvaarder in Holland, bij het vreedzaam en ruim genot zijner schatten, het genoegen wilde
smaken zijne tafelgasten op het gezicht van schilderijen te
onthalen, die de zeegevaren voorstelden, welke hij had
doorgestaan, of die de vaderlandsche stranden verbeeldden,
waar hij de koopwaren van oost en west had aangebracht;
of die de landerijen, weilanden en lusthoven vertoonden,
in welker bezit de fortuin hem gesteld had; hetzij de meer
vroolijke bewoner van Brabant en Vlaanderen, schoon ook
niet wars van dergelijke voorstellingen, zich verlustigen

wilde met de kermisgrappen van eenen Teniers, of de
parodieën van Benen Breughel (wiens naam zelfs in onze
spreekwoorden is overgegaan) ; de Nederlandsche natuur
kon alleen hun beiden behagen. En zoo is het dan waar, dat,
bijaldien deze natuur ooit mocht verloren gaan, het nageslacht dezelve op de doeken onzer voorname schilders
zoude wedervinden. Indien ik deze waarheid verder poogde
te ontwikkelen, en den smaak der Nederlanders in het
algemeen, voor 'al vat in hunne natuur is, wilde aantoonen,
ik zou ook uit de gewrochten onzer letterkunde, en vooral
uit de werken onzerdichters, niet weinig kunnen bijbrengen
tot staving van mijne stelling. Het groot getal onzer
zinnebeeldige gedichten (als, bij voorbeeld, van Cats en
van zijne Zuid-Nederlandsche navolgers), die uit de voortbrengselen van onzen grond ontleend zijn (een bijzondere

-- 121 -rijkdom van onze poëzij !) ; zoovele stroom- en hofgedichten,
visscherszangen en herdersliederen, zouden door mij hier
als bewijzen kunnen worden aangevoerd.
Doch het is hier de plaats niet om mij in de aesthetische
beschouwing der Nederlandsche kunststukken te verdiepen,
derzelver betrekkelijke waarde uiteen te zetten, of alle de
verdienstelijke mannen te noemen, waarop wij roem dragen.
Van over lang heeft men bewezen, en het aangevoerde dient
slechts om u te herinneren, dat onze schilderschool altijd
heeft uitgemunt door de meest mogelijke getrouwe navolging
van de natuur, bij middel van het krachtigste en rijkste
koloriet; ofschoon dan ook de behandelde voorwerpen veelal
gekozen waren in de tooneelen van het dagelijksche of
gewone leven. Het karakter van den Nederlandschen schilder
is derhalve gelegen in de betrachting van waarheid en natuurlijkheid, en afgeleid uit de rondborstigheid en den ongeveinsden aard der Nederlandsche natie. En zou het dan
geene volslagene verloochening van ons zelven mogen
heeten, indien wij afweken van dat edele kunstgevoel,
waarmede onze voorzaten de achting en bewondering der
wereld verwierven? Zal dan de Hollandsche en Vlaamsche
schilder het palet van Rubens en Rembrandt, van Van Dijck
en Gerard Dou verwerpen, om in de doode kleuren van
sommige naburen zijne glorie te gaan zoeken? Zal hij onze
losse en natuurlijke behandeling verlaten, om de gemaakte
en theatrale houding van vele uitheemsche voorstellingen
op het Nederlandsche doek over te brengen? Neen zeker!
Wij mogen bij de vreemden schoonheid van vorm, bevalligheid van stijl, zachtheid van toon bewonderen en navolgen;
wij mogen in onze kunstgewrochten meer de dichterlijke
waarschijnlijkheid dan de prozaïsche wezentlijkheid zoeken
te betrachten : onze oude deftigheid en eenvoudigheid moeten
daarbij niet verloren gaan. Nemen wij van anderen over wat
bij ons nog ontbreekt; laten wij zelfs, waar het behoort,
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eene betere keuze doen in de schoone natuur, meer verhevenheid ten toon spreiden, grootere historische kennissen
aan den dag leggen, en, zooveel in ons is, de volmaaktheid
naderen : doch vergeten wij daarbij niet dat wij Nederlanders
zijn ; dat wij onze eigene en goede hoedanigheden bezitten,
die alle achting verdienen ; en dat onze schilders geene
levenlooze beelden maar bezielde wezens moeten vertoonen,
ten einde de vreemdeling en het nageslacht bij het beschouwen hunner werken mogen zeggen : ziedaar de
trekken van een Nederlandsch penseel!
Welaan dan ! kunstenaren van een land, dat zooveel
groote mannen voortbracht! jongelingen, die in Antwerpens
akademie wordt opgeleid, onder liet opzicht en bestuur
van dien eerbiedwaardigen grijsaard ( 1 ), op wiens palet het
echte Nederlandsche koloriet nog te vinden is; van hem,
die, in zijne hooge jaren, als erfgenaam en vertegenwoordiger der oude Vlaamsche school, thans reeds zijne nakomelingschap beleeft! Gij allen, eindelijk, die met penseel,
beitel of teekenpen naar de eer der onsterfelijkheid streeft;

legt hier, in tegenwoordigheid van den geest uwer voorvaderen, de plechtige belofte af : dat Gij Nederlanders zijn
zult! Het vaderland zal U hooren en tot al wat edel is aansporen; de beste der koningen, de burgerlievende overheid
dezer provincie en stad uwe pogingen ondersteunen; en
deze Maatschappij, die alle drie jaren het heiligdom der
levende kunst openstelt ter beschouwing voor het volk,
het zich altijd tot een plicht maken U aan te moedigen en
te bekronen !
(1) De heer G. J. Herreyns, directeur der koninklijke akademie,
lid van het koninklijk Nederlandsch instituut, enz.
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Het lied der Belgen aan do Bataven.
(Met muziek van den dichter) (1).
Broeders zijn wij, ja, Bataven!
Waar Oranje vader heet.
Onze kindren zullen 't staven;
Broeders zijn we in lief en leed.
Zouden wij geen broeders wezen,
Wij, op Neerlands grond gevoed,
Door geheel Euroop voordezen
Als hetzelfde volk begroet ?
Broeders noemden wij ons teeder,
Tegen Spanje in 't eedverbond (2) ;
Broeders noemden wij ons weder,
Waterloo, op uwen grond!
Broeders zijn wij, enz.
Zou een godsdienst ons verdeelen,

Die het menschdom saamverbindt ?...
Wat gezindte ook will' krakeelen,
Wij zijn vaderlandschgezind.
Liefdrijk biedt, van uit den hoogen,
God zijn licht ons allen aan ;
Welken naam wij dragen mogen,
Roomsch, Kalvijnsch of Lutheraan.
Broeders zijn wij, enz.
Zou de handel van het noorden
Vijand zijn van zuidervlijt?
Voert aan Schelde- en Amstelboorden
Vuig gewin een stagen strijd ?
(1) Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1826.
(2) Te Gent in 1576, te Brussel in 1577.

-- 124 -0 wat is er veel te winnen
Voor ons beide in eendrachtsknoop t
Dat we elkaar oprecht beminnen!
Liefde is wel de beste koop!
Broeders zijn wij, enz.
Zou de taal van Bato's zonen,
Niet de taal der Belgen zijn ?
Zouden andre zeden wonen
Aan de Schelde, aan Lek en Rhij n ?
Nederlanders zijn wij allen,
Braaf en rond en goed van aard.
Hooger zal onz' glorie brallen
Nu zich de een met d'ander paart.
Broeders zijn wij, enz.
Reikt ons, reikt ons dan de handen,
Broeders! en uw hart erbij!
't Heldenkroost der Nederlanden
Zij weer een en groot en vrij!
Geen verschil in onz' belangen 1
Geen verschil in zuid of noord
Dan zal de echo dezer zangen
Nog bij 't nakroost zijn gehoord.
Broeders zijn wij, ja, Bataven!
Waar Oranje vader heet.
Onze kindren zullen 't staven;
Broeders zijn we in lief en leed..
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Fenelon en de Koe ( 1 ).
Legende.
Een ander zing' den strijdbren moed
Van onverwonnen helden,
En doop' zijn pen in menschenbloed:
Ik gruw van oorlogsvelden.
Mij is de christen meerder waard,
Die 't beeld van God vertoont op aard.
Mij is de christen waard en lief,
Wiens ziel, door deugd gedreven,
In liefde en ootmoed zich verhief
Op 't hobblig pad van 't leven.
Voor hem alleen, alleen voor hem,
Verhef ik citersnaar en stem.

Hij zij gemijterd of gekroond,
Of met een pij omhangen,
Indien de deugd zijn hart bewoont,
Wijde ik hem mijne zangen.
Mijn zingen! vloeit voor Fenelon!
Geen eedler stervling zag de zon.
De brave bisschop werd verneerd,
En uit het hof gebannen,
Waar Maintenon alleen regeert,
Een vrouw, met dartle mannen.
De brave bisschop had verdriet;
Want, ach! zijn leerling heerschte niet,
(1) Belgische Muzen-Almanak voor 1826. Gent, Steven.

126 Naar Kamerijk, zijn hisschopsstoel,
Naar Neerlands grens verdreven,
Vergeet hij dra het hofgewoel,
Om voor de kerk te leven;
Vergeet Parijs en Bossuet
En leert en doet naar. Jezus' wet.

Daar is hij in een stillen kring,
Den armen tot een vader,
Verdrukten tot verdediging,
't Verdoolde schaap tot rader;
Daar vindt en ámaakt hij 't zielsgenot
Van wel te doen in naam van God.

Soms met een boek en staf in hand,
Gaat hij natuur beschouwen;
Toeft bij de boeien op het land,
En ziet het veld bebouwen;
En proeft en keurt de versche melk,
En is de vriend en vreugd van elk.
Geen hutjen in de gansche streek,
Of 't zag hem tot zich treden ;
Waar onschuld huisde, of wroeging week,
Waar wees of weduw leden,
Daar gaat hij heen, en redt of troost,
En zegent man en vrouw en kroost.

Eens, op een heidren lentedag,
Weer stil de stad ontweken,
Doorwandelt hij, zoover hij mag,
Het groen der ommestreken.
Lang weidt zijn blik de schepping door,
En luistert hij naar 't vooglenkoor;

127 --En dankt en bidt, in 't stil gemoed;
En looft den naam des Heeren;
En zet al verder op zijn voet;
En denkt niet om te keeren;
Doch hoort, aan 't einde der vallei,
Op eens een jammerlijk geschrei.

Hèt komt van menschen uit een stulp.
Hij gaat, hij snelt er henen,
En stapt er binnen; biedt zijn hulp,
En vraagt, waarom zij weenen ?
"De bisschop! „ roept eene oude vrouw,
En ijlings stilt de bittre rouw.

Daar zitten, in hun smart vereend,
Die vrouw, twee echtelieden,
Een knaapje, dat van honger weent,
En'tgeen men niets kan bieden.
Zij slaan hunne oogen naar den grond,

En heilige eerbied sluit hun mond.

"Mijn goede lieden! meldt me uw leed,
u En wilt uw tranen stelpen;
u Licht dat mijn raad een uitkomst weet:
"Ik kome om u te helpen.
u Er is bij God voor alles baat;
u Hij heelt de wonden, die hij slaat. „

Zoo spreekt de bisschop. « Heilig man!
"Gij schijnt door God verkoren
u Om troost te brengen. Weet het dan:
Ik heb mijn koe verloren
u Mijn koe, mijn eenigste bestaan,
u Is in de wei mijn oog ontgaan.

- 128 u Het is vandaag de derde dag,

"Dat wij haar moeten missen.
u Geen mensch weet, waar zij wezen mag,
u Of kan haar schuilplaats gissen.
u Ik bracht haar op met eigen hand;

Zij schafte brood en onderstand. „

Zoo spreekt de boer, het hart verlicht,
En wischt een traan uit de oogen,
En wijst op gade en hongrend wicht.
De bisschop is bewogen..
"Licht vinde ik iemand (luidt zijn taal),
Die u de waarde ervan betaal'.

"Er zijn in stad nog brave lién,
"Die voor hun naaste leven;
u Vast zullen zij u bijstand biên.
"En u daar geld voor geven.
"Vaart wel, gij ziet mij morgen weer.

"Staakt uwe droefheid, tot ik keer!
"Ach, engel! (roept het huisgezin)
u Bid liever God den Heere,
u Opdat de koe haar stal weer in,
"En tot haar meester keere !
u Haar weerga leeft er niet op 't veld.
"Ach! geef ze ons weer! en laat het geld.,,

Met moeite komt hij uit de hut;
Zijn geldbeurs blijft er binnen,
Schoon elders bijna uitgeput.
Hij tracht de stad te winnen;
Doch, eer hij nog de wallen speurt,
Heeft de avond alles vaal gekleurd.

-- 129 -Daar ziet hij in een kreupelbosch
Een koe, in 't hout verloren :
Zij zit geklemd, zij kan niet los,
En wringt en schudt haar horen.
Er is geen sterfling aan of bij,
Die 't arme dier ten redder zij.

Nu kent de goede bisschop haar;
Hij stort zijn dankgebeden....
Zal hij, de moede wandelaar,
Nog verder huiswaarts treden?
Hij heeft toch lang naar rust gehaakt,
De dag verdween, de nacht genaakt;

De reize is hachlijk op deez' tijd,
De hut ver afgelegen;
Doch neen! waar onspoed zucht en lijdt,
Daar past geen overwegen;
Daar pleegt geen Fenelon om raad,
Daar vraagt hij niet: hoever? hoe laat?

En spoedig staat hij bij het dier,
En poogt het los te krijgen.
Hij stoot zich ginds, en kneust zich hier,
In zwoegend ademhijgen;
En eindlijk is de koe ontslaan,
En uit het bosch, en op de baan!

Daar gaat hij, Frankrijks hofprelaat,
Die vorsten onderrichtte,
Wiens geest Homeer op zijde staat,
En als de noordstar lichtte;
Daar gaat hij met vermoeide leén,

En stuwt een rundbeest voor zich heen!
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Wie zal der schaamlen luide vreugd
Bij 't zien der koe beschrijven ?...
't Is of de bisschop om zijn deugd
Een wonder mocht bedrijven.
Zij vallen dankend aan zijn voet,
En loven God in blij gemoed.
Weldra is 't heele dorp in roer,
En bij de hut gekomen:
"De bisschop bracht de koe den boer,
u Door wolven weggenomen!
Zoo loopt de maar bij groot en kleen,
En brengt het landvolk op de been.
"Hoe zal de kerkvoogd nu naar stad ? „
Vraagt iemand, uit de mannen.
u 't Is nacht, en hij is afgemat.
u Geen paard hier ingespannen! „ -uu Neen zeker! (schreeuwt men te allen_ kant)
«u Wij dragen hem met eigen hand! ,,,,
En ijlings is een stoel bereid
Van takken en van blaren.
De bisschop wordt uit 't huis geleid,
Bij 't juichen van de scharen.
Men siert zijn kruin met bloem en blad„
En draagt hem in triomf naar stad.
Antwerpen, 1825.
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In 't album van den weledelen gel. heer
Mr. Jeronimo de Vries Jerzn.U 1 )'
(Bovenaan geteekend een boom met klimop begroeid).
Een blad, dat veel in Braband wast,
Wordt daar klimop geheeten,
En hecht zich aan de boomen vast,
Waar 't noó wordt afgereten;
Het groeit en bloeit in jeugdig groen
Om de oude schors der olmen,
En kleeft eraan, en — blijft het doen,
Schoon tak en -stam vermolmen.
(1) Dit albumversje werd door J. F. Willems geschreven voor den
zoon van zijn boezemvriend Jeronimo de Vries, die den voornaarn_
zijns vaders draagt, en mij het oorspronkelijke stukje zond. De uit-gever van Willems' Dichterlijke nalatenschap verwarde den zoon
met den vader en begreep dus de zinspeling der laatste strofe niet.Hij hertoetste deze laatste strofe, alsook het overige van het stukjeen de overige stukken van den bundel. Het versje, zooals hij het
uitgaf, toone, tot hoeverre P. Van 'Duyse zich veroorloofde, de verzen
van Willems in genoemd werk te herdichten of te verdichten :
Een blad, dat veel in Braband wast,
Wordt klimop daar geheeten.
Het hecht zich aan den boome vast,
Zoo noode er van gereten.
Het groeit èn bloeit in groenen dos
Om de oude schors der olmen,
En kleeft eraan en laat niet los,
Schoon tak en stam vermolmen.

- 132 -In Duitschland wordt vergisz-mein-nicht
Als vriend„chapsbloem geprezen,
In Frankrijk is voor 't albumdicht
La Pensée uitgelezen:
Maar lief is mij het groen klimop,
Al glanst het met geen kleuren,
Al prijkt het niet met rijken knop,
Al streelt het met geen geuren.
Dit ranke loof, mijn vriend Jeroon !
Sta hier dan afgeteekend,
Als zinbeeld van een braven zoon,
Niet vruchtloos tot• U sprekend.
Gij kent.den stam nog ongeknot,
Dien de Amstel op zag groeien....
Klim op langs hem, klim op tot God,
Gij zult in deugden bloeien.
Antwerpen, Augustus 1826.
De Rhij n biedt een u vergisz mein nicht,,
Als lieve vriendschapsbloeme.
Dat Frankrijk in het albumdicht
Op de Pensée vrij roeme,
't Groen klimop zij ons zinnebeeld,
Al pronk' 't niet op zijn kleuren,
Noch prijkè op rijke knoppenteelt,
Noch streel' door zoete geuren.
Dit ranke loof, Jeroom, mijn vrind,
Sta hier ten heilig teeken
Des honds, die onze zielen bindt,
Door nood, noch dood te breken.
Gij kent den stam nog ongeknot,
Dien de Amstel op ziet bloeien,
0, moog' mijn klimop (dank zij God!)
Daar rond nog lange groeien.
(M. R.)
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Bij het huwelijk van een Hollander met eenti
Brabandsche dame ( 1 ).
Amor is een wondre knaap,
Moeilijk om beseffen;
Wat de kunst ook samenraap',
Hij is niet te treffen.
Dartlend, als een vlinder doet,
Om de schoonste bloemen,
Zoekt en vindt hij 't zoetste zoet,
Waar de Goun op roemen.
Door zijn*treken, slim en koen,
Weet hij ons te winnen,
En een zuchtjen of een zoen
Voert hem 't hartje binnen.
Gistig soms als 't Leuvensch bier
Zal hij wel eens wezen,
Doch een kleinigheid, een zier
Kan hem ook genezen.
Wat men van hem dichten mag
En van zijn gebreken,
Dat hij niets dan och! en ach!
In zijn taal kan spreken;
Dat hij, door verdriet gepijnd,
En met tranende oogen,
Steeds vermagert en verkwijnt:
'k Zeg u, 't is gelogen!
Vreugde is Amors element,
En 't genot zijn leven;
Wie hem volgt en eert en kent,
Wordt van smart ontheven.
Amor is tot vreugd gezind,
Amor is een Brabandsch kind.
Maar zijn zwager (of zijn broér? -' k Weet het niet, ik zweer 't je!)
(1) Belgische Muzen-Almanak voor 1828.

134 Die in 't huwlijk zit aan 't roer,
Dat 's een Hollandsch heertje'!
Hymen, ja ! die is bedaard—
Flegmatiek in 't minnen;
Welberaden, vast van aard
En niet los van zinnen.
Wat hij doet, dat doet hij wel,
En na rijp verkiezen;
't Is bij hem geen kinderspel,
Maar hij kan ook kniezen;
Maar hij kan ook knorrig zijn
En tot ijs verkouden,
Dat men 't waarlijk zonder pijn
Niet bij hem kan houden....
.
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Doch, waar beiden eensgezind
Samenkomen — blijven,
Daar is Amor niet meer blind,
Hymen zonder kijven;
Daar wordt de een door d' ander goed, —
Heeft men niets te vreezen;
Daar 's een bron van hemelzoet:
't Kan niet anders wezen.
(Zoo, waar Belg en Batavier
Eens zijn de een met d'ander,
Onder Nassau's veldbanier,
Daar 's de Nederlander!)
Gij, die heden 't Hollandsch bloed
Met het Vlaamsch gaat menglen!
'k Spel u heil in overvloed,
En het lot der englen....
.
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'k Spel u, ja! de reinste min,
't Paradijs-genoegen,
Zoo gij noord- en zuiderzin,
Samen weet te voegen.

.
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Maria van Brab and (1).
(Ao 1279).
Nevens Phlips, den - leliekoning,
Zat Maria op den troon,
Jan van Brabands jonge zuster,
Hooggeroemd om deugd en schoon:
Hemelzegen, aardegenoegen
Overdekten 't vorstlijk paar,
En zij leefden, trouw en teeder,
Zij vooiF hem, ery hij voor haar.
Frankrijks welvaart groeide en bloeide
Door een echt zoo eensgezind;
(Want' den landzaat is 't een zegen,
Dat de vorst zijn gá bemint.)
0 wat was Maria liefdrijk,
In hetgeen zij deed en sprak!
Wat al goed deed ze ^aan haar hofstoet,
Aan den arme in 't strooien dak!
Waar zij ging, of waar zij toefde,
Look de vreugd op voor haar voet;
't Lachje, dat haar mond omzweefde,
Streelde en warmde 't stugst gemoed.
Ieder prees haar voor een engel
Als men schaars op aarde een ziet;

Brabands dochter, Frankrijks moeder
H iet zij in der dichtren lied.
(1) Gedrukt voor de leden van het koninklijk genootschap van
Taal- en Dichtkunde te Antwerpen. Andere exemplaren zeggen:
gedrukt voor de vrienden des dichters. — Antwerpen, we J. S. Schoesetters, 1828.

- 136 God ook zag met welgevallen
Neder op den lelietroon,
En verblijdt het lievend echtpaar
Met een welgeschapen zoon.
Al de wereld zingt en jubelt
Bij Maria's kerkgangfeest;
Ieder looft en bidt den Heere,
Doch Maria wel het meest.
Neen! een enkle bidt niet mede,
Pirs niet, die, van uit het slijk
Door zijn koning opgetogen,
Raadsheer werd van 't Fransche rijk, -Pirs niet, neen, die voor Maria
Brandt in dartle minnevlam,
En geen overspelig jawoord
Op zijn liefdebeé bekwam.
Sinds de schoone koninginne
Met verachting hem verstiet,

En de vorst, hem minder gunstig,
Minder hem het staatsroer liet,
Broeien heimlijk in zijn boezem
Zucht naar wraak, en dorst naar bloed;
Want zijn hoogmoed is vernederd,
En zijne ontucht niet geboet.
Als een tijger, tuk op moorden,
Die met vonklende 'oogen loert
Achter heesters, achter struiken,
En niet eer zich rept of roert,
Dan wanneer hij wis zijn prooi grijpt,
Die van ver hem vluchten zou:
Zoo, zoo loert ook, van ter zijde,
Pirs op de aangebeden vrouw.

- 137 -Ach! daar grijpt hij reeds het lemmer!
Zal zijn hand den moord bestaan ?
Neen! door 't bloed van kind en moeder
Wordt zijn wraaklust niet voldaan:
Ook haar deugd wil hij vermoorden,
Ook haar naam en hoogen roem,
En in schande moet zij sterven,
Als de in slijk getrapte bloem.
Frankrijks kroonprins, door den koning
Uit een vroeger echt geteeld,
Die nu met Maria's wiegling
Als zijn eigen broeder speelt,
Gaat de booswicht dienstbaar maken
Aan 't ontwerp der snoodste daad.
Tusschen koningin en stiefzoon
Zaait hij tweedracht, kweekt hij haat.
Met den rijksvorst van Kastilje,
Met den vijand van de kroon,
Smeedt hij gruwzame eedverbonden,
En belooft hem Frankrijks troon.
Hij verraadt de staatsgeheimen,
In 't vertrouwen hem, gezeid,
En bedingt vooraf het loon reeds
Van de zwartste ondankbaarheid.
-

't Is hem onuitspreekbre wellust,
Dat hij dag voor dag mag zien,
Hoede kroonprins en zijn moeder
Meer en meer elkander vliên.
Haten kan zij niet, Maria,
Maar liet doet haar innig smart.
Als de prins een nijdig oog slaat
Op den liefling van haar hart.

-- 138 Ook de koning is mismoedig
Om de tweespalt, die hij ziet,
Om de dreigende onweerswolken,
Die zich hoopen in 't verschiet.
't Wordt steeds donkrer om hem henen,
Wat hij doet, of waar hij streeft.
Eindlijk denkt hij heul te vinden
In den raad, dien Pirs hem geeft.
Laat, o koning! » zegt de snoodaard,
» Vrouw en kind meer samen zijn,
Vriendschap groeit uit tafelvreugde --» Sterkt zich met denzelfden wijn.
't Bijzijn zal hun hart verzachten;
» Want Maria is zoo goed!
„ En uw zoon ook — is hij anders?
n Is hij niet van 's vaders bloed ?

u

;

Daaglijks wordt de prins genoodigd
Aan de tafel der vorstin;
Maar, helaas! geen sprank van liefde
Dringt zijn stalen boezem in.
't Uur der wraak is nu geslagen!
Pirs, in gruwelen volleerd,
Mengt vergif in 's prinsen beker...
En de booswicht triomfeert.
Welk een jmmerkreet verheft zich,
Bij het lijk van 's vorsten spruit?
' Ach, de kroonprins is vergeven!
Roepen alle stemmen uit,
Ziet zijne oogen! ziet zijn lippen!
» Ziet die vlekken om zijn kaak!
„ Ja, wij zien 't, hij is vergeven:
„ Wraak, gerechte hemel, wraak!
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Pirs, als rechter opgetreden,
Gaat het feit nauwkeurig na,
Vindt het gif nog in de drinkschaal, —
In Maria's tafella, -Vindt getuigen, die 't bezweren,
Dat zij 't van een heiden kocht,
En het heimlijk daags ' te voren
Mengde in 't kostlijkst druivenvocht.
:Spoedig loopt die maar in 't ronde,
En men schreeuwt van woede vol:
"Die van Braband pleegde 't schelmstuk !
„ Weg met haar in 't kerkerhol!
„ Wil zij dus haar zoon verheffen
» Op den troon van haar gemaal?
„ Weg met haar! zij stei've in schande,
» Door het vuur, en aan den paal ! »
En de ketenen des misdrijfs
Klemmen haar de zachte leên ;

En men voert haar, en men sleurt haar
Naar den donkren kerker heen.
Daar in tranen en verzuchting
Wacht zij stil haar vonnis af;
En het vonnis wordt gesproken...
En de houtmijt is haar straf.
Niemand gaat Maria troosten;
Ze is verlaten nu van elk.
Vruchtloos voelt zij weer haar borsten
Zwellen van de moedermelk, -Ook haar kind is haar ontnomen,
Al haar wellust, al haar vreugd.
Niets meer blijft haar, niets méer ovrig
Dan hare onschuld en haar deugd.
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(Die als ridder niemand zwicht,
En als zanger niemand toegeeft
In het Zwavisch minnedicht,)
Hoort die maar in Brussels wallen,
Waar hij 't lied der liefde zingt.
u Neen! „ (zoo laat zijn stem zich hooren,
Wijl hij uit zijn zetel springt,)
"'t Kan niet zijn; 't is valsch gelogen!
» Zij? van Brabands heldenbloed?
» Brabands leeuw kan niet ontaarden;
» Ze is door Aleide opgevoed;
'k Heb dezelfde borst gezogen;
» Neen, bij God! het kan niet zijn!
» 'k Laat mijn zusters lijf niet krenken.
Neen, ik red haar uit de pijn!
En het moedigst ros des hertogs
Wordt gezadeld en getoomd.
't Moedig ros is doodgereden
E'er hij halverwege koomt;
En een ander wordt bestegen,
En hij rust niet, dag of nacht,
Voor hij 't kerkerslot bereikt heeft,
Waar zijn zuster in versmacht.
"Zuster, u roept hij n , lieve zuster!
« 'k Ben uw broeder, die hier sta,,;
En hij blaast op zijnen horen
't Harba, harba lorifa,
u Wees gerust! ik kome u redden.
Morgen, eer het avond zij,
» Zult gij vrij zijn en bij mij zijn.,
» Of ik zet er 't leven bij!
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Hoort den vaderlandschen klank,
Vouwt de handen biddend samen,
En zegt staamlend u God zij dank! n
De Almacht hoort haar stille bede;
Zij ziet neer op 't kerkerhol,
Want de maat van zoo-veel lijden
Is gemeten nu, en vol;
:

En zij zendt haar straffend' engel
Pirs vertrouwden bode na,
Op zijn reistocht naar Kastil j e ;
En Gods engel roept hem : u sta! n
En de bode tuimelt neder,
Doodgebliksemd .in het gras;
En 't geheim der samenzwering
Vindt men in z j n brieventasch.
En de kampstrijd voor Maria,
Door haar broeder opgezet,

Wordt in feesttoeirnooi herschapen;
Want hare onschuld is gered.
Brabands leeuw kan niet ontaarden! n
Zegt de hertog tot den vorst,
Die zijn gade, in tranen smeltend,
Vastgeklemd houdt aan zijn borst.
Brabands leeuw kan niet ontaarden!
Roept weer 't volk langs allen kant,
u Leve, leve vrouw Maria,
u Als de glorie van haar land! „
Doch Maria smaakt geen vreugd meer.....
Ze is een bloem, reeds half geknot,
Die geen geur meer kan verspreiden,
En verplant wil zijn door God.
u
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Over het gedrag der 13elgen
BIJ DE SCHEURING

DER NEDERLANDSCHE PROVINCIEN
in de zestiende eeuw.
Redevoering gehouden bij de Koninklijke Genootschappen van
Nederlandsche Letterkunde te Brussel en te Antwerpen (1).

Na eene afscheiding van meer dan twee eeuwen zijn de
noordelijke en zuidelijke provinciën van ons vaderland
onder den schepter van eenen anderen Willem I eindelijk
hereenigd geworden, De Bataven en Belgen, die in de
(1) Willems las dit stuk de eerste maal in de Brusselsche maatschappij. Concordia, op 10 februari 1828, en liet het drukken voor
zijne alsdan verschijnende Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud (Antwerpen, wed. J. S. Schoesetters 1827-1830). Het
moest uitkomen in de tweede helft van 1829, maar de tijden waren
reeds toen zoo woelig, dat de schrijver verkieslijk achtte, eene
verhandeling, die oude geschillen tusschen Noord- en ZuidNederland weer kon hernieuwen, op dit oogenblik niet te laten
verschijnen. De plaats, die door deze weglating in zijn werk
openbleef, vulde hij met een ander stuk : de plundering van Mechelen
door de Spanjaarden in 1572 (b]z. 389-425). Lang nadat de Menge^
lingen geheel verschenen waren, gaf hij de achtergehouden redevoering afzonderlijk uit en voegde er het hier volgende voorbericht bij
« Bij de openbare uitgave van het zevende en laatste stuk dezer
eerste verzameling mij ner Mengelingen (reeds in het voorjaar van
1830 afgedrukt (i)) heb ik zeer weinig te berichten. Men weet
genoeg om welke reden dit stuk nu zoo laat verschijnt; men weet
(i) Reeds op 7 octóber 1829 . Zie zijn brief van dien datum aan Jer. de Vries in zijne
briefwisseling.
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kelijk de wapenen hadden opgevat, doch, in het streven naar
dit doel verschillende wegen inslaande, van elkander waren
afgedwaald, bevonden zich in het veld van Waterloo andermaal geschaard onder de oude banier van den Leeuw, in
den strijd tegen vreemde overheersching. Wie van ons
kon bij de wedergeboorte der Nederlandsche natie onverschillig blijven? Wie erkende niet in den onverwachtsten
wisselkeer der omstandigheden den vinger der alvoorzienigheid ? Daar zijn er nochtans geweest, ja, die den
naam van Nederlanders onwaardig, de hereeniging der
gewesten met leede oogen hebben aangezien, en, de
gemeenschap van zich stootende, bij de eerste ontmoeting
hunnen broeder hebben toegeroepen : broeder ! ih - heb
genoeg; houd Gij het uwe voor U! doch gering is thans het
getal dier kleingeestige zelfzoekers. Anderen, en van dezen
telt men er nog vrij veel, bleven koel en onverschillig. Het
is hun om het even, of de wind uit het zuiden of uit het
noorden waaie: zij hebben volstrekt geen denkbeeld van
hetgeen Bataven en Belgen, sedert derzelver scheiding,
geweest en geworden waren, noch kunnen dus de verplichtingen niet inzien, waarin thans beiden staan, om elkanders

-

dit genoeg, inzonderheid te Antwerpen, waar ik niet anders dan.
vrienden vermeen te mogen tellen.
u Ik wil den lezer slechts kortelijk berichten, dat de verhandeling
over de scheuring der Nederlandsche provinciën, thans in het licht
verschijnende, reeds in 1828 en dus lang vóór de omwenteling van
1830 door mij opgesteld is, misschien wel niet zonder eenig voorgevoel van hetgene later gebeuren kon, doch dat ik de aflevering
daarvan heb •teruggehouden, met inzicht om - dit stuk nader toe te
lichten, door bijlagen en aanteekeningen. In afwachting, dat ik tijd
en lust heb hieraan te arbeiden, levere ik het stuk, zooals het daar
is liggende. „
Eecloo, 28 februari 1833.
( . R.)
-

-
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begrippen af te leggen, en den band der broedermin zoo
nauw toe te halen, dat geene menschelijke macht dien weer
ooit verbreke.
En hoe zou men ook hiertoe geraken, indien men onderling geen vertrouwen en rondborstigheid vertoone, indien
vroegere veeten weer worden opgewarmd, of godsdienstige
en staatkundige onverdraagzaamheid in ons midden haar
rol komen spelen ? Daar kan geene duurzame liefde zonder
achting bestaan. En gelijk de achting een uitvloeisel van
rechtvaardigheid zijn moet, zoo zal het onder ons wel voornamelij k op eene beredeneerde wederzij dsche kennismaking
aankomen.
Dat de Brabanders van de Hollanders, en dezen van de
Brabanders veel kunnen leeren, en overnemen, zal gereedelijk erkend worden door hem, die eenigen tijd onder hen
heeft verkeerd. De koele beradenheid van den eene, de
warme gulhartigheid van den andere hebben hare goede
en betrachtenswaardige, schoon ook hare zwakke zijden.
De Pradt moge den Hollander un Belge perfectionné noemen,
ik hou het daarvoor, dat zif beiden geschikt zijn om te
zamen een volkomen Nederlander. uit te maken. Men
zorge slechts, dat de een geen volslagen toongever van
den andere worde, maar dat hun onderwijs nvederkeerig
blijve, in voege dat dezulken, die geschapen waren om
moniteurs te wezen, zich den naam van schoolmeesters niet
toeëigenen. De Hollander vermete zich dan niet den Brabander met minachting te bejegenen, alsof deze in verlichting en beschaving, en wat men , al meer als voordeelen
van den menschelijken geest beschouwt, voor hem zou
moeten achterstaan. De Brabander houde het flegma van
zijnen noordelijken broeder voor geene plat-prozaïsche
stemming, of onvatbaarheid voor edelen geestdrift; zij
zouden op dien voet, elkander ongegronde verwijtingen

-- 145 doende, nieuwe bouwstoffen aanbrengen, om den , scheidsmuur tusschen noorden en zuiden weer op te halen.
Sedert wij weder het geluk hebben onder eenNederlandsch
staatsbestuur te leven, heb ik dikmaals, over deze en dergelijke punten nadenkende, mij zelven afgevraagd, welke
de bron toch mag geweest zijn dier voor'oordeelen jegens
elkander, waardoor de bewoners van beide deelen des rijks
zich nog onderscheiden, en die gedurende twee eeuwen
tusschen dezelve eene zoodanige verwijdering hadden voortgebracht, dat men in onze dagen aan de mogelijkheid eener
vereeniging grootelijks twijfelde. En nochtans, wij zijn toch
allen Nederlanders ! wij waren . het en bleven het. Wij
bleven het, ja, want, wat men er tegen inbrenge, de Belgen zoowel als de Bataven hebben zich door alle tijden
heen dien naam waardig betoond. Neen, zij zijn nooit Spanjaarden, Oostenrijkers of Franschen geweest. Een volk,
dat nog voor veertig jaren goed en bloed veil bood tot
behoudenis van wetten en voorrechten, welke het in de
dertiende en veertiende eeuw had verworven ; 'een volk,
dat tot heden toe zijne oude instellingen, 'landsgébruiken,
feesten, schietspelen, rederijken en gilden heeft bijbehouden,
zulk een Volk kan niet geheel en al van zijn oorspronkelijk
karakter verbasterd zijn, en bezit nog veel, meer nationalitéit dan oppervlakkige beschouwers aan hetzelve durven
toekennen.
Dan, om tot mijn onderwerp terug te keerera, de ervaring
leerde mij, dat deze waarheid door velen wordt miskend,
en dat sommigen zelfs in den waan verkeeren, als zouden
de Zuid-Nederlanders sinds lang, onder vreemde slavernij
gekromd, en van hunne oude vrijheden en rechten teenemaal verstoken, al wat hun eigendommelijk placht te zijn,
afgelegd, en geen zweem meer overgehouden hebben van
hetgeen -zij eenmaal waren! Geachte schrij vers in de
naburige landen, en enkelen onder ons, stellen het voor
!o
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vast, dat de zuidelijke gewesten een hoogst verkeerden
stap deden, toen zij in de zestiende eeuw zich van de noordelijke afscheidden, en onder de gehoorzaamheid van den
koning van Spanje terugbegaven. « Indien de Belgen, »
zeggen zij, « met denzelfden geest en denzelfden moed als
« hunne Bataafsche broeders hadden bezield gebleven,
« geheel Nederland ware, naar de grondslagen van Willem
« den eerste, een onafhankelijke staat geworden, en de zaak
« der vrijheid zou achttien provinciën gelijkelijk ten top
« van welvaren en vermogen hebben opgevoerd ! Doch
« de algemeene geestdrift tegen den Spanjaard, het heilige
« vuur, dat door het Gentsche verbond was ontstoken,
« verflauwde bij Walen en Brabanders, en duurde niet
« lang : adeltrots en naijver aan de eene zijde, die de
« ontwerpen van Oranje tegenwerkten en poogden te ver« ijdelen, en godsdienstige onverdraagzaamheid van den
« anderen kant, verscheurden den band der vereeniging,
« en brachten den Zuid-Nederlander onder den ijzeren

« schepter van Philips terug. België gaf zich over aan
« Parma, terwijl Holland, Zeeland en de andere daarmede.
« verbondene gewesten, bij aanhoudendheid goed en bloed
« bijzettende om zich onafhankelijk te maken, weldra het
« loon der volharding verkregen, en eene republiek ves« tigden, wier naam in alle landen en op alle zeeën geëerd
« en geducht werd. Zoo de Brabanders hunne noordelijke
« broeders getrouw waren gebleven, zij zouden met hen de
« voordeelen hebben ingeoogst van eene vrije volksregee« ring, en hun land tot de nietigheid van een wingewest
« niet hebben zien neerzinken. » Zoo zegt men, en het heeft
wel eenigen glimp van waarheid. Doch voor den beoefenaar
der geschiedenis, wien de Nederlandsche omwenteling derzestiende eeuw in oorsprong en gevolgen een voorwerp van
studie was, is dit voorgeven van enkele schrijvers op bloot
gezag niet aannemelijk; hij vergenoegt zich met de waar-
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overal voor een noodzakelijk gewrocht van een voorberekend doeleinde beschouwen : hij vordert titels en bewijzen.
Wat er van zij, den rechtschapen Belg kan het niet
onverschillig wezen , dat de punten van beschuldiging,
welke hem worden te last gelegd, als ware hij door zijne
onderwerping aan Spanje de bewerker van zijn eigen
ongeluk geworden, met onpartijdigheid onderzocht en aan
de historische waarheid getoetst worden. Van dit standpunt
uitgaande, zij het mij derhalve vergund, de gronden te ontwikkelen en de redenen bloot te leggen van de overtuiging,
waarin ik door een opzettelijk onderzoek gekomen ben,
dat namelijk de Belgen, wel verre van ter gedachte zake
zich iets te verwijten te hebben, alle recht en reden bezaten,
om te handelen gelijk zij gehandeld hebben. Men verhoogt
geenszins den roem van de republiek der Bataven door de zoogenaamde vernedering van België in hare schaduw te plaatsen, en men dingt, zoo mij dunkt, ook op dien roem niets
af door te beweren, dat de Zuid-Nederlanders altijd de

zaak van het vaderland getrouw bleven. Integendeel, wanneer het zal zijn bewezen, dat zij nimmer opgehouden
hebben waardige Nederlanders te zijn, dan zullen hunne
noordelijke landgenooten zooveel te meer opwekking moeten
gevoelen, om zich in de tegenwoordige hereeniging te verheugen. Laat ik dit uur beginnen met U een kort overzicht
te geven van hun staatkundig gedrag bij de scheuring der
provinciën, in afwachting, dat ik U bij eene volgende
gelegenheid mijne gedachten mededeel, ten aanzien van de
gevolgen dier scheuring, en van het daaruit voortgevloeide
verschil in zeden en gebruiken.
Om over de oorzaken der scheiding van de noordelijke
en zuidelijke gewesten onzesvaderlands te kunnen oordoelen, behoort men een duidelijk begrip te hebben van
den geest der omwenteling, welke dezer scheiding vooraf-
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Belgicorum, Van der Vynckt in Zijne Troubles des .gays-Bas,
Burgundius en anderen hebben de meeste bronnen aangewezen, uit welke die omwenteling voortvloeide. Ik kan
flij hier bepalen * met U te herinneren, dat de vernederde
trotschheid en de armoede van 's lands adel, de vervolgingen
om het geloof, het • invoeren der nieuwe bisdommen, de
moedwil der Spaansche soldaten, het bestuur. en het gedrag
van Grárivelle, de zwakheid van Margaretha van Parma,
de wreedheid van Benen Alva, de afwezendheid van den
-souverein, het Spaansche karakter van Philips, het Nedérlandsche van Willem I, en uit dit alles de haat tegen. den
Spanjaard, als zoovele roerselen van dèn opstand der natie
worden opgegeven. Doch daar waren nog andere oorzaken,
die er krachtdadig aan medewerkten, al vindt men ze bij de
schrijvers niet opgeteekend. Als zoodanig beschouw ik voörnamelijk den invloed der drukpers op de geestbeschaving
des volks, en ten andere het twist stoken van een overgroot getal vreemdelingen, Frarischen en Duitschers, die,

deze landen ingezworven zijnde, uitgelokt door Ce weelde
ende vrijdommen der ingezetenen, in troebel watér zochten
te -visschen. Wat het eerste - aangaat, men kan licht be vro eden, dat een landaard 'als de onze, zoo naijverig op zijne
privilegiën, nu men die uit de ijzeren béwaarkisten hervoorgebracht, en door den druk in elks handen verspreid
zag, dagelijks met meer opmerkzaamheid het gedrag zijner
regenten moest leeren gadeslaan en aan die privilegiën
toetsen. Vele van onze geschrevene réchten zijn tijdenss de,
regeering van Karel V uitgevaardigd, en 's lands hooge
raad van Mechelen, met neer andere instellingen van
rechtspleging, alstoen verordend en tot stand gekomen.
De gedrukte plakkaarten ' en ordonnantiën van }dien vorst
oefenden den geest van het lezende gedeelte der natie. Men
las en beoordeelde 1 ze in gildenkánierss-en openbare plaatsen.
-

-

-

-

149 -Zij waren. voor de, kennis. van staatkundige aangelegenheden, hetgeen de vermenigvuldigde druk ken van Nederlandsche bijbels, in .eenen godsdienstigen zin waren, en wat
voor on.s de. dagb,l Oen zijn . Keizer Karel ondervond meermalen , dat zijne inrichtingen en afkondigingen gegispt, en,
met de blijde inkomsten strijdig geoordeeld zijnde, groote
tegenkanting -wedervoeren. Doch hij verstond de kunst van
toe: te geven. waar het pas gaf, en deed er zelfs in zooverre,
zijn voordeel mede, dat hij er telkens aanzienlijke geldsommen van wegdroeg. Hij was Nederlander en wist hoe
men met Nederlanders, moet omgaan. Maar zoodra was hij
niet het staatstooneel afgetreden, of de bedilzucht der
menigte, nu .. door geen geliefde vorstenhand meer in toom
gehouden, brak los aan alle kanten, en beurde het hoofd
stoutmoedig op. Hare-stem weerklonk tot in de vergadering
der algemee.ne Staten, waar men den jongen Philips, kort
voor zijn vertrek naar Spanje, met nadruk 's lands voorrechten durfde herinneren, zelfs wegens punten, omtrent
welke er niet te klagen viel. Men de,nke, wat het worden
moest, nadat de koning het land verlaten had!
. Als eene andere oorzaak van oproer noemde ik den
invloed van Fransche en Duitsche uitwijkelingen. Het gaat
zeker, dat daaraan de eerste gewapende bijeenkomsten tot.
het aanhooren van gereformeerder predikatiën en het zingen
der psalmen van Marot, gelijk kort daarna de beeldenstorm,
te wijten zijn. Immers, de eerste preken, naar welke de
nieuwsgierige menigte als naar een schouwspel liep,
werden gehouden, op de 'Fransche grenzen aan de kanten
van Valencijn, Doornik, en in Fransch Vlaanderen, terwijl
de Duitsche: wederdoopers in Friesland, Groningen en,
Overijsel zich vertoonden. De vreemde predikanten drongen weldra allengskens dieper het land in, en kwamen te>
Antwerpen schuilen onder de veiligheid van den handel. Bij
het .kwaad., dat hun blinde ijver aanrichtte, kwam later de:

,
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brooddronkenheid van de uitheemsche krijgsbenden gedurende den inlandschen oorlog. Men denke niet, dat die
oorlog door Nederlandsche soldaten gevoerd zij ; behalve uit
een klein getal Walen, en eenige Zeeuwsche en Vlaamsche
watergeuzen, bestond de krijgsmacht der provinciën alleen
uit vreemde huurlingen. Het volk was door handel en
nijverheid te rijk geworden om soldaat te wezen. Telkens,
dat Oranje een leger wilde bijeenbrengen, moest hij het bij
Duitschers of Engelschen gaan zoeken, of de hulp van zijne
Fransche vrienden inroepen ; en wat sleden deze ? Men
denke aan de Fransche furie te Antwerpen!
De bestanddeelen der omwenteling alzoo gekend zijnde,
zou ik hier nu zeer gevoeglijk een tafereel kunnen ophangen
van de Nederlandsche beroerten. Doch dit zal wel overbodig zijn voor U, die van jongs Pf de wreedheid van eenen
bloeddorstigen Alva en het schrandere beleid van den grondlegger der Nederlandsche vrijheid hebt leeren kennen.
Genoeg zal het zijn, en mijn doel brengt enkellijk mede, dat
-

ik U de oorzaken voor oogen breng, waardoor eene zoo

plechtig bezworene vereeniging werd verbroken, als welke
door de bevrediging van Gent van den 8e november des
jaars 1576, en door de uniën van Brussel van den gen januari
en 10'° december 1577, tusschen de provinciën ' was tot
stand gekomen, mitsgaders, dat wij daarbij acht geven op
het gedrag der Belgen.
Hoofdzakelijk was door deze verbondsakten met gemeene
overeenkomst vastgesteld: dat alle de provinciën, door
onverbrekelijke vriendschap en vrede verbonden, elkander
zouden bijstaan met raad en, daad, goed en bloed, om de
Spaansche en andere uitheemsche soldaten uit den lande te
verdrijven, en de herstelling der vernietigde privilegiën te
verzekeren. Wijders was daarbij afgesproken, dat eene
vergadering der algemeene Staten, buitengewoonlijk bijeen.
te roepen na het verkrijgen der rust, order 'zou stellen ter
„
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zake van den openbaren godsdienst in Holland en Zeeland,
en andere daarmede verbondene plaatsen, waar de _leer der
hervorming werd uitgeoefend, onder bepaling nochtans,
dat de belijders dier leer, buiten de evengenoemde twee
provinciën, en in zooverre deze den prins van Oranje
onderdanig varen, niets zouden ondernemen, dat den
roomsch-catholijken godsdienst eenige afbreuk kon doen,
welke godsdienstop alle andereplaatsen bij uitsluiting moest
worden gehandhaafd. Inmiddels, en des niettegenstaande,
zouden roomschen en onroomschen alomme door geheel het
land (ook daar, waar zij de vrijheid van openbare godsdienstoefening niet bezaten) gerust en ongemoeid mogen verblijven en verkeeren, nemende de eene gezindheid de
.:andere zooverre in hare bescherming. « Tot volvoeringe
« en volbrengen van desen » (verklaarden de bondgenooten) « sweeren ende beloven wy d'een den anderen
« (neemende den alderhoogsten God tot getuygen), dat wy
« de hand daeraen sullen houden, van te volbrengen en
« onderhouden 't geene des voorschreven is, in alle ge« trouwigheyd en ongevalschter geloofbaerheyd, sonder
« bedrog, arch of list, d'een den anderen in dese rechtveer« dige ende heylige klaegsaeke te handhouden, verdeedi« gen,, beschutten ende beschermen na uytersten vermoe« gen; geloovende en sweerende tot dien eynde Wy van
« de voorsz. catholycque roomsche religie, dat wy in
^c aenschouw der genen, die zich derselver catholyequa
roomsche religie hebben onttrokken, en met ons door
die voorsz. pacificatie van Gendt syn gevoegt, van wat
19 gestalte, staet of lande sy syn, niet lyden, toelaten, noch
t gedogen en sullen, dat men tusschen hen iet aanrechten
sal, of enige aenslagen sal doen of voorstellen, of dat sy
« sullen worden smadelyk besproken, gequelt, getergt of
« geaenreytst ter saeke van hunne voorsz. religie, maer
« sullen hen peyselyk en vredelyk laten leven, achtervol,
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de voorsz. pacificatie van Gendt, henlieden ten dien
« eynde, ende voor sooverre ende wydt deselve. pacificatie
« haer mach strekken, neemende in ons beschut, scherr
e. minge ende behoef, sonder arch of list, of sonder eenige
« bedriegenisse, slinkse uytwegen of begrypinge. Alsoe
« ook wederom Wy afgeweekenen van de- voorsz. catho« lycque roomsche religie gelooven ende sweeren, gelyker« wys en solemneelyken, dat wy niet met allen en sullen
« aengrypen , of voorts keeren tegen die voorsz.. catholyque
« roomsche religie ende oefening derzelver, noch en sullen,
« ter oorsaeken van dien, niemand smadelycken bespreeken
« noch quellen, tergen of aenreytsen, met woorden noch
« met we-reken, noch by sulkdanige werkelyke daden hen
« verergeren ; maer sullen wy de hand daer aen houden,
« dat niemand belet en sal doen, of doen doen, noch en sal
« eenige stoornisse, letsel, moeyelykheid of hinder aendoen
« dien vander voorsz. roomsche religie, noch aen of tegen
« die oefeningen, diensten ende kerkgebruyck of ceremonien
« derselver, maer, dat wy allen ende eenygelyk onsen in
« 't gemeyn ende besonder, sullen gehouden syn te be« scherm.cn ende te beschutten, sop wel die geestelyke
« personen, als die weerlyke, in heure catholyque rooma sche religie ende oefening derselver, ende in hunne
« goeden, weerdigheyden of digniteyten, eeren, privilegien
« ende besittingen, sonder te gedoogen, dat hen enig
« ongelyk, smaed of onbillykheyd, noch moeytselen of
« quellinge, sal worden aengedaen, in wat maniere dattet
« wesen mochte. » (1) Ik haal de eigene woorden der unie
aan, omdat zij zeer opmerkelijk zijn in den mond der
roomsohe prelaten, uitmakende de eerste orde der staten,
die dezelve eenstemmelijk met de andere orden onderK gende

(1) DE JGRGn,
bl. 171-173.
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teekeriden, Het is inderdaad een edel schouwspel te zien,
hoe de Nederlandsche geestelijkheid, hare gereformeerde
landgenooten de hand van broederlijke liefde toereikende,
voor God plechtig zwoer dezelven in bescherming te zullen
nemen. Wij mogen ons verheugen, dat onze geschiedenis
een dergelijk bewijs van verdraagzaamheid oplevert. En dat
deze betuiging van echten christenzin door de catholijken
wel gemeend zij geweest, schijnt hieruit opgemaakt te
mogen worden, dat men nergens iets noemenswaardigs
van, hen geboekt vindt, hetwelk van eene tegenstrijdige
handeling getuigen zoude.
Doch de unie der provinciën was, van korten duur, en
ziehier om welke redenen.
Als de eerste en voornaamste stel ik bovenaan de afzondering van Holland en Zeeland van het algemeene belang,
zijnde die twee provinciën nooit eigenlijk ten volle tot
de generaliteit toegetreden. Zij hadden al vroeg onderling
eene verbintenis aangegaan, die haar noodzakelijkerwijze
daarvan verwijderen moest , Het is ook niet te miskennen,
dat de prins van Oranje, van den aanvang af der beroerten,
er bijzondere inzichten meê had, vermits zijne handelwijze
omtrent haar geheel anders bleek te zijn, dan jegens de
andere gewesten. En dit bleef zoo voortduren, zelfs toen
hij, onder den naam van den aartshertog Matthias en later
onder dien van Anjou, 's lands opperbewind in handen
hebbende, de macht bezat om aller belangen ineen te
smelten. Wij zien reeds bij de Gentsche bevrediging twee
verschillende partijen handelen, en daardoor eene zekere
scheidslinie getrokken tusschen noorden en zuiden. Toen
kort daarna de algemeene Staten met Don Juan van Oostenrijk in onderhandeling traden, om een verdrag te treffen,
hetwelk naderhand onder den naam van het Eeuwig Edikt
tot, stand kwam, bracht. Oranje te wege, dat die van Holland en Zeeland alle uitnoodiging afsloegen, om insgelijks
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in dat verbond te treden, ofschoon er, naar de bekentenis van
Stijl, eigenlijk geene redenen van weigering bestonden (1).
Toen, al verder, de algemeene Staten Don Juan van de landvoogdijschap vervallen en vijand des vaderlands verklaard
hadden, wilden die twee provinciën, bij 's prinsen goeddunken, nimmer in gemeenschap van lasten treden ( 2 ), niettegenstaande zulks bij het tweede artikel der Gentsche
pacificatie zoo plechtig beloofd was geweest; en toen een
andermaal de prins verzocht werd om door zijne bemiddeling de uitoefening van den roonlsch-catholijken eeredienst
aldaar toe te laten, ten einde al de wereld te overtuigen, dat
het om de vernietiging van ' dezen godsdienst niet te doen
was, verschoof hij behendiglijk het afhandelen dezer zaak
tot na den vrede( 3 ). Al van in den aanvang des jaars 1577,
,en misschien reeds vroeger, had hij, benevens de koningin
van Engeland, die van Gelderland, Holland, Zeeland,
(1) De hier bedoelde plaats in S. Stijl luidt eigenlijk als volgt
" Het is waar, dat de redenen, welke zij bijbragten, om hiervan

„ verschoond te zijn, niet van het uiterste gewigt waren; maar
,, hunne heimelijke zwarigheden, waarvan het toen nog niet moge„ lijk was rekenschap te geven, werden eerlang door het gedrag
„ des nieuwen Landvoogds gebillijkt. „
(M. R.)
(2)HOOFT, Nederl. historiën, uitgave der drie professoren, deel IV,
bl. 170. — De plaats, hier opgegeven door Willems, luidt: "Die van
„ Hollandt en Zeelandt, by's Prinsen goedtdunken, hadden, seedert
„ den aanvank der oorlooghe teeghens Don Johan, noyt in gemeen„ schap van lasten, neevens d'andre gewesten, willen treeden; maar
„ waaren met hun overkoomen, dat zy twee alle behoorlyke bezettingen hunner steeden verzorghen zouden; ook zoo veele oor„ loghscheepen onderhouden, als de Prins Ammiraal der zee, tot
„ veylighing der zelve en der binnenwaateren, raadzaam vonde;
„ en booven dien in d'andre Landtschappen vyventwintich vendels,
„ elk van tweehondert hoofden, met een hondert ruyteren. n (M. R.)
(3) HOOFT, IV, bi. 86.

155 -.Friesland en Utrecht heimelijk aangespoord tot eene bijzondere vereeniging (1), die dan ook twee jaren later,
zonder de minste voorkennis van de algemeene -Staten of
van den aartshertog Matthias, binnen Utrecht gesloten
werd ( 2 ) ; bij welke vereeniging Holland en Zeeland stellig
weigerden den geloofsvrede aan te nemen, en bedongen,
,om daaromtrent naar eigen goeddunken (dat is, met af(1) WAGENAAR,

Vadert. Historie, VII, bi. 248.

(2) Niet alleen de vijf hooger genoemde gewesten verbonden zich
door de Unie van Utrecht, maarachtervolgens traden de bijzonderste
steden en landen van Noord- en Zuid-Nederland dit verbond bij.
Het werd, na onderhandelingen waaraan ook de afgevaardigden van
Gent hadden deel genomen, den 23 januari 1579 slechts geteekend
door Jan van Nassau, stadhouder van Gelderland, met vier afgevaardigden van de Ridderschap van dit gewest, en door de afgevaardigden
van de Staten van Holland, van Zeeland, van Utrecht en van de
Groninger Omm&ianden; dan volgden, den 4 februari, de afgevaardigden van Gent; den 5 maart, die van de Ridderschap van het
Nijmeegsche kwartier en van de stad Nijmegen (Gelderland);
den 9 maart, die van de Ridderschap en van de hoofd- en kleine
steden van het Arnhemsche kwartier (Gelderland) ; den 23 maart,
die van verschillende steden en grietenijen van Friesland; den
11 april, die van de stad Venloo (Gelderland) ; het werd ofnciëel
,goedgekeurd door den prins van Oranje den 3 mei; bijgetreden,
den 2 j uni, door de vergaderde Friesche steden; en den 11 juni, door
den graaf van Renneberg, stadhouder van Friesland, Overijsel,
Groningen, de Ommelanden, Drenthe en Lingen; en nog geteekend
den 10 juli door Ieperen; den 29 juli door Antwerpen ; den 13 september door Breda; den 26 nov. (te Antwerpen) door de stad Brugge
en het Brugsche Vrije, welke hunne toetreding den 1 feb. 1580 te
Utrecht vernieuwden en bekrachtigden; den 6 dec. (te Antwerpen)
door de stad Lier, welke ook den 16 feb. 1580 te Utrecht nogmaals
teekende ; den 11 april 1580 door de Staten van Drenthe. Later
werd de Unie nog door eenige Noord-Nederlandsche steden aangenomen.
(M. R.)

1 56 -sehaffing der roamsche kerkplechtigheden) te. handelen.
Dë prins, die den geloofsvrede zelf ontworpen 'had, gelief
zich in het, eerst, om de Staten en den aartshertog. niet,
openlijk voor het, hoofd te stooten, alsof hij geen deel had
genomen in het Utrechtsche verdrag; doch niemand was
zoo blind, of hij zag wel, dat Oranje in Holland en Zeeland.
alleen regeerde, terwijl hij in het zuiden wel wilde den
schijn aannemen van ook. Matthias of Alencon te laten
regeeren. Bij alle onderhandelingen van vrede kwamen er,
van- de zijde dier twee provinciën, afzonderlijke voorwaarden te berde. Nu eens konden zij niet verstaan om het
vreemde krijgsvolk, dat zij in haren dienst hadden, af te
danken, al moest de koning van zijnen kant beloven zijne
eigene Spanjaarden te zullen doen het land ruimen, en al
had de Duitsche keizer alle verzekering en veiligheid aangeboden; een andermaal wilden zij op het, stuk van den
godsdienst niets toegeven, ofschoon die van Holland aan de
stad Amsterdam geschreven hadden: dat men nooit om het
;

.

geloof geoorloogd had(1); weer elders bedongen zij, dat hunne
steden, burchten, versterkingen, geschut en wapenen op
eene andere wijze bewaard en beheerd zouden worden dan
die van de andere gewesten : uit welk alles duidelijk te
merken was, dat genoemde twee provinciën, haar eigen
belang voor het algemeens belang niet willende in de
waagschaal stellen, vrijwillig zich van den band der
gemeenschap losmaakten.
Laten wij het ronduit bekennen : prins Willem zag geen
kans om roomschen en onroomschen duurzaam aan dien
band te houden. Het was er de tijd niet toe. Hij beproefde
het wel, en het was steeds zijn vurigste wensch; doch hij
was tevens voorzichtig genoeg om voor de hevigste vijanden
van den koning, voor de partij der hervormden, nog altijd
(1) HOOFT, III, bl. 451.
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in zaken van godsdienst, en scheen lang de begrippèn van
zijner! leermeester Karel den V, welke die van Erasmus
waren, aan te kleven, daarheen strekkende om de kerk in
de kerk te verbeteren, en dus roomsch te blijven, gelijk
hij was. Wij zien hem, althans in de eerste jaren der
beroerten, vrij onverschillig omtrent de nieuwe leer. Te
Antwerpen, na den beeldenstormen van 1566, viert hij met
de roomschee de herstelling van den kerkelijken eeredienst,
in Onze-Lieve-Vrouwe kerk aldaar ( 1 ) ; te Breda en elders
raadt hij den gereformeerden om de Augsburgsehe confessie
aan te nemen, ( 2 ), en eerst laat, te weten in 1573, gaat hij
openlijk binnen De1 ft tot de gemeente der Nederlandsche calvinisten over (3 ). De drang der omstandigheden noodzaakte
hem , om ter verdediging van 's lands vrijheden alle
mogelijke hulpmiddelen bij de hand te nemen, inzonderheid toen Alva het bloed van andersdenkende christenen
zoo onbarmhartig deed stroomen. Zijne omzichtige 'staatkunde kon onmogelijk den onderstand afwijzen of verwaarloozen, die hem door zijne protestantsche vrienden hier te
lande, en - in het naburige frankrijk, in Duitschland en
Engeland werd aangeboden. De geestvervoering van de
nieuwe géloofsprédi ,kers 'scheen bijzonder geschikt om tot
groóte 'ondernemingen te leiden. Dit begreep de vorst, en
daarom gat hij aan de zaak der gereformeerden eene meer
bepaalde richting. Verspreid over het geheele land gelijk
5

-

zij waren, kon 'hunne medewerking weinig doel treffen:
hij vèreenigde ze dus, en maakte ze machtig op één punt;
en waar kon hij dit beter doen, dan in de landen van zijn.

stadhouderschap? Ziedaar de reden, Waarom hij van den
(1) DIERCXSENS, 4ntverpia

Christo nascens et crescens, IV, p. 339.

(2) P. BoR, I, 117, Vo.
(3) SIEGENBEEK, Verhandel. over het godsdienstig karakter van
Willem den I, in .de MNEMOSYN E, deel XII, bl. 169.
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beginne af aan Lumei order gaf, om op elk schip der watergeuzen eenen predikant te plaatsen, en waarom hij, in zijn
berichtschrift van den jare 1572, aan Sonoi voorschreef,
om den hervormden eeredienst te Enkhuizen en elders te
doen uitoefenen, met inbeslagneming der roomsche kerksieraden ( 1 ). De rijkdommen der geestelijkheid zouden den
oorlog voedsel geven. Wel ras bleek het nochtans, dat de
nieuwe-geloofsgezilidente verre gingen, en dat er aan hunnesoldaten vooral geen houden was. Deze gaven zich, reeds bij
's prinsen eersten tocht in Braband , te Roermond, te
Dendermonde, te Audenaarde en elders aan allerlei moedwil en ongebondenheid over, moordende en plunderende in
kerken en kloosters. Ik behoef U de gruwelen, door Lumei
en Sonoi op schuldelooze roornsch-catholijken met helsehe
foltertuigen gepleegd, niet voor het geheugen te roepen,
om U tevens te doen opmerken, dat Oranje (dien beide
genoemde volksmenners verre boven het hoofd waren
gewassen) de macht niet bezat om ze naar behooren te

straffen. Wat heeft die vorst al niet beproefd om in het
noorden, gelijk later te Gent en te Antwerpen, de doldriftige woede van blinden godsdienstij ver te beteugelen, zoodat zelfs de predikant Datheen zijne verdraagzaamheid voor
godsverloochening schold ! ... Ik herhaal het, daar was geen
houden aan. Die van Haarlem, van Dordrecht en van eenige
andere steden hadden zich aan Oranje overgegeven, op
voorwaarde van vrije, Amsterdam van de eenige oefening
van den roomschen godsdienst; men hield zijn gegeven
woord niet, maar dreef regeering en geestelijkheid met
smadelijke bejegening gewapenderhand uit. Men plunderde, ja men moordde zelfs in de groote kerk van Haarlem tijdens de hoogmis. Al hadde men bij de Gentsche,
bevrediging plechtig bezworen, dat er buiten Holland en
(1) WAGENAAR, VI S

bl. 362.

- 19 Zeeland niets tegen den roomschen eeredienst zou worden
ondernomen, te Antwerpen, te Gent en elders, zag men
weldra dien eeredienst verguisd, en zelfs verboden. In
laatstgenoemde stad verwekten Rijhove en Hembij'ze, gunstelingen van Oranje, en dezes naam ongeluk1iglijk gebruikende, eengin oproer, die niet enkel op kerkenroof en
vernietiging der roomsche plechtigheden binnen Gent,
Ieperen, Brugge, Audenaarde en Dendermonde, maar op
een volslagene regeeringloosheid of regeering van het
laagste gemeen uitliep. Men bedreef er allerlei ' baldadigheden. De hertog van Aarschot, stadhouder van Vlaan~
deren, gekomen om de Gentsche privilegiën te herstellen,
werd, vijf dagen na zijne aankomst, in hechtenis genomen
met verscheiden andere heeren en bisschoppen (1), wier
eenige misdaad was, dat zij roomsch en den prins van
Oranje niet zeer gunstig waren; hoewel verder op hun
gedrag niets te zeggen viel. Te vergeefs deed Willem den
hertog van Aarschot slaken, poogde hij de andere gevangenen los te krijgen, en trachtte hij de gemoederen weer
tot bedaren te brengen. Men wist, of men waande te weten,
dat de prins Rijhoves onderneming of zelf voorbereid, of ten
minste met óogluiking had aangezien. En nu begonnen vele
edelen, niet zonder reden het lot der gevangene heeren
duchtende, wantrouwen op te vatten, en naar een goed
heenkomen uit te zien.
Wat was dan ook natuurlijker, dan dat kort daarna die
van Artois, Rijsel, Douai en Orchies het tegenovergestelde
voorbeeld der Hollanders en Zeelanders navolgende, zich
afzonderlijk verbonden tot handhaving van den roomschen
godsdienst, dien zij alleen beleden, op nieuw zwerende
van elkeen te zullen tegenstaan, die zich niet hield aan de
pacificatie van Gent? In eene bezending ter algemeene
9

(1) Pater DE JONGHE, Gentsche Geschiedenissen, I, 312.

- 160 staten verklaarden zij bij die pácificatie te willen volhar-den ; doch betuigden tevens, dat zij ongaarne in de nood:zakelijkheid zouden komen, om op hun eigen hand met
-den koning te verdragen, die hen daartoe in eenen minzamen brief genoodigd had ; weshalve zij de andere gewesten
vermaanden om de Gentsche bevrediging te doen onderhouden, ten einde, vervolgens en op dien voet gezamentlijk
met Parma een goed verdrag te treffen. De algëmeene
Staten, in hun antwoord hierop, noesten erkennen, dat het
Gentsche verdrag in alle punten niet was nagekomen, maar
verschoonden zich deswege door te zeggen : dat dit aan de
hevigheid des tijds moest worden toegeschreven, waarin
't onmogelijk was, de weegschaal altoos recht' te houden ,; dat
zij niets meer verlangden dan eenen algemeenen vrede, mits
men dien gunde aan alle de Nederlanden, zonder onderscheid, van godsdienst ; alzoo zij hunne broeders - niet in
den nood konden laten, maar gezamenlijk met hen of
vrede hebben of oorlogen moesten (1) .
Moeilijk is het een vonnis te slagen, waar de twistende
partijen schier evenveel gelijk hebben. Dit was nu eenigérmate hier het geval. De algemeene Staten en de Waaische
provinciën verschilden in één -gewichtig punt, hierin
bestande, .dat de eerste geene verzoening met den koning
meenden te kunnen aangaan, zonder den geloofsvrede te
bedingen, terwijl de laatste het daarvoor hielden, dat
men niet het bevestigen van de Gentsche bevrediging door
zijne "Majesteit "volstaan kon, waardoor alzoo de zaak van
den _godsdienst aan de beslissing eener buitengewone
statenjvergaderingg bleef opgedragen. Nu enen hieromtrent
niet kon eens geraken, en dat alle hoop werd opgegeven
om den roam.schgezinde, voor wiep de ovormoed der gereformeerden dagelijks onlijdelijker word, gerust te stellen,
Y

(1) WAGENAAR,

VII, 2 io.
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zoo besloten eindelijk de Waalsche provinciën met Parma
in onderhandeling te treden, met Parnx , die, van eene
Nederlandsche moeder geboren, en hier te lande opgevoed,
genoegzaam voor eenen Nederlander te houden en daarbij
kleinzoon van Karel den V was. Van na den slag van Gemblours had hij de gemoederen weten te winnen, door zijne
zachtzinnigheid en hartelijkheid, door strenge krijgstucht
bij zijne soldaten te handhaven, door vriendelijken omgang
met den landzaat, dien hij grondig had leeren kennen, en,
wat meer is, door zorgvuldige inachtneming van geslotene
verdragen, en onkreukbare trouw.
En op welke voorwaarden werd dit verdrag der Waalsche
provinciën gesloten ? De koning moest alle de artikelen der
Gentsche bevrediging, en dus ook al wat daarin ten voordeele van den prins van Oranje bedongen was, de Unie, het
Eeuwig Edikt, en wijders al hetgene door de algemeene
Staten, den Raad van state, den aartshertog Matthias, en
verdere overheden, dien overeenkomstig, was gedaan en
verricht, goedkeuren en bekrachtigen. Alle rechten en
vrijheden zouden hersteld, de Spanjaarden, Albaneezen,
Bourgignons en andere vreemdelingen, den Staten onaangenaam wezende, binnen zes weken het land ruimen.
Niemand mocht wegens het voorledene of om zijne bijzondere gevoelens onderzocht of vervolgd worden. Steden en
burchten zouden bezettingen van inlanders bekomen, en
door deze alleen bewaard blijven; te welken einde men
van de zijde der Staten de noodige manschappen moest
lichten. De roomsch-catholijke godsdienst bleef gehandhaafd op den voet der Gentsche bevrediging. De landvoogdijschap zou aan eenen prins of aan eene prinses van den
bloede, den Staten aangenaam, worden opgedragen, en
zijne of hare lijfwacht gekozen zijn uit inlanders, of uit zoodanige vreemdelingen, die almede den Staten welgevallig
waren. De Raad van state zou uit tien of twaalf personen
11
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zijn samengesteld, inboorlingen 's lands, en twee derden
daarvan genomen uit hen, die bestendiglijk de partij der
Staten, sinds den aanvang der vijandelijkheden, gevolgd
hadden. De koning werd verzocht een zijner kinderen, dat
hem in de souvereiniteit der Nederlanden scheen te zullen
opvolgen, herwaartsover te zenden, om naar 's lands wijze
te worden opgevoed ; en eindelijk verstond men, dat de
paus, de Duitsche keizer en eenige andere vorsten verzocht
wierden , om de uitvoering van dit verdrag te waarborgen ( 1 ).
Ziedaar, op welken voet de genoemde provinciën met
den koning wilden verzoenen. Wel verre van zich als
vijanden van Oranje aan te stellen, gelastten zij den heer
van Oygnies uitdrukkelijk, om bij Zijne Majesteit aan te
,dringen, dat 's prinsen zoon zou worden los en op vrijen
voet . gelaten; ofschoon de vrijstelling van den graaf van
Buren reeds bij de akte der Gentsche bevrediging was
besproken.
Het duurde niet lang, of de provinciën Henegouwen,
Mechelen, en het land van Aalst, gingen tot dit verbond
over, hetwelk van wege den koning aangenomen werd in
de maand september des jaars 1579. Inmiddels, en loopende
deze gebeurtenissen, was door bemiddeling van den Duitschen keizer binnen Keulen eene onderhandeling begonnen,
tot het verkrijgen van den algemeenen vrede der provinciën ;
doch ook deze onderhandeling mislukte; want de koning
wilde de openbare uitoefening van den gereformeerden godsdienst slechts bij provisie in Holland en Zeeland, en andere
plaatsen, waar die tijdens den vrede van Gent in zwang
ging, toelaten, mits den roomschen aldaar gelijke rechten
wierden toegestaan (2), en de Staten begeerden daaren(1) P. BOR, II, bl. 136.
42) P. Bon, II, 110, 141.
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plaatsen, waar die op dat oogenblik werd onderhouden;
« sullende echter de Staten » (het zijn letterlijk hun eigen
woorden) « alle neersticheydt doen, dat mede binnen Hol« landt ende Zeeeandt in eenighe plaetsen 't gebruyck van
( de roomsche catholrcque religie worde ontfanghen (1). »
In weinig woorden heb ik U alzoo een kort maar getrouw
overzicht van de oorzaken en beweeggronden der handelingen van de provinciën gegeven. Wat moest nu de
uitkomst, de slotsom op dit alles zijn? Was het niet, dat de
roomschen in het zuiden hunnen godsdienst (die in de stad
Antwerpen onder hetoog der algemeene Staten, kort daarna,
strengelijk verboden werd) dienden en vermochten tQ handhaven, met evenveel recht als zulks door de hervormden,
en voor eene andere leer, sinds lang in het noorden was
gedaan ? En wie had nu de schuld van den band der vereeniging verbroken te hebben? Laten wij niemand veroordeelen ; maar, met alle onpartijdigheid erkennen, dat de

eendracht tusschen roomschen en onroomschen onbestaanbaar bevonden zijnde, het voor beiden toen verkieslijker was,
afgescheiden te leven. En dit mag wel de reden geweest zijn,
waarom Spanje in het vervolg geen zeer groote pogingen
aanwendde, om de protestantsche gewesten te herwinnen.
In onze verlichte dagen zien wij Engeland en Ierland door
verschil van geloof elkander vijandelijk behandelen : wat
moet liet dan geweest zijn in eene eeuw, waarvan men
twijfelt, of zij niet tot de barbaarsche middeleeuwen moet
gerekend worden, en op eenen tijd, dat het Nederlandsche
bloed, op de slachtbank van eenen Vargas vergoten, als het
ware nog rookte en om wraak riep?
« Doch de Belgen », zegt men, « hadden altoos ongelijk
« van , tot hunnen tiran weder te keeren : zij hadden het
(1) P. Bon, II, 144, Vo.
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tc vreemde j uk voor altijd moeten verbrijzelen, en met of

« zonder de Bataven, zich vrij en onafhankelijk ver« klaren. » Om de zwakheid dezer tegenwerping aan te toonen zal ik vooreerst niet behoeven te onderzoeken, of het
een volk kwalijk af te nemen zij, dat het op voldoende
grondslagen met zijnen tirannigen heer verzoene ; ik kan
volstaan met te antwoorden : dat, het meerendeel der Belgen,
namelijk het nederduitschsprekende gedeelte, slechts door
geweld van wapenen tot de gehoorzaamheid des konings
is kunnen teruggebracht worden, gelijk waarschijnlijk
ook het geval met vele noordelijke provinciën zou zijn
geworden, indien Parma niet naar Frankrijk ware geroepen geweest, .tot ondersteuning van de Lig2&e; en verders,
dat het denkbeeld van eene vrije volksregeering of volstrekte onafhankelijkheid toen, en lang nog naderhand,
in de noordelijke provinciën even verre te zoeken was,
als in de zuidelijke. Immers het is bekend, dat ° de NoordNederlanders, na den dood van Oranje, alle moeite deden
om met Frankrijk of Engeland vereenigd te worden, zelfs
met opoerinq van hunne vrijheden. Zij werden eindelijk
republikeinen, zegt Heeren (1), dewijl zij geenen meester
vinden konden. Hunne staatsgesteltenis was als een in de
stormen heen en weer dobberend vaartuig, op eene onbekende zee : zij hadden wel bekwame stuurlieden aan boord,
doch wisten niet waar den steven heen te wenden, of in
welke haven binnen te loopen: en ziet! de Nederlandsche
hulk, op Gods genade voortdrijvende, belandde eindelijk,
gelijk het schip van Colombus, in eene nieuwe wereld, en
vond er de goudmijnen van vrijheid en handel!
Om tot de Belgen terug te keeren : wat zij gebeuren
zagen was ten hoogste geschikt om het denkbeeld te versterken, dat men bij Parma alleen redding hopen kon.
(1) Handbusch der Geschichte des Europ. Staatensystems, I, s. 1W.
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Het verraderlijke gedrag van de ingeroepenen Anjou en
Leitester stak geweldig af bij het nauwgezette woordhouden van Margaretha's zoon, en lokte niemand naar de
Staten. Nu eindelijk Frankrijk en Engeland de souvereiniteit beurtelings hadden afgewezen, nu scheen er wel
geene andere uitkomst over te blijven, dan de onderwerping aan den koning. Zelfs in Holland, tot in den jare, 1607
toe, was het gemeen van gevoelen, dat het vroeg of laat
daarhenen moest (1). Ja Oldenbarneveldt, de republikeinschgezinde Oldenbarneveldt, wien het voorzeker aan
geen doorzicht ontbrak, had bij zijne aanstelling tot landsadvocaat uitdrukkelijk bedongen, dat zijn dienst slechts
tot de hereeniging aan Spanje duren zou (2) .

op het jaar 1607.
(2) Het mag spijtig heeten, dat Willems het inzicht om deze
zijne redevoering u nader toe te lichten door bijlagen en aanteekeningen n, zooals hij dit te kennen geeft in zijn voorbericht, hierboven geplaatst, niet kon uitvoeren. Dan toch zou bij nader
onderzoek der getuigenissen, waarop hij zich beriep, het hem
gebleken zijn, dat zijne gevolgtrekkingen soms ofwel overdreven
ofwel onnauwkeurig waren, dat noch de geest noch de letter van
enkele der aangehaalde plaatsen overeenstemde, met hetgeen hij
eruit afleidde. De door ons herstelde plaatsen vormen wel is
waar niet de hoofdpunten van zijne bewijsvoering, maar wij
achtten ze toch te gewichtig om ze, onnauwkeurig als ze opgegeven
waren, stilzwijgend voorbij te gaan.
Dit ziet op de nota's van bladz. 154 en 155 en ook op de hierbovenstaande beweringen, als zou het gemeen in Holland ten jare 1607
van gevoelen geweest zijn, dat vroeg of laat Nederland zich aan
Spanje moest onderwerpen, en als zou Oldenbarneveldt die hereeniging aanstaande geacht hebben.
Wagenaar (IX, 242) zegt op het jaar 1607, dat zoowel bij de
Spanjaarden als bij de Nederlanders eene algemeen gevoelde en
herhaaldelijk geuite zucht naar vrede bestond, en dat onderhandelingen hierover aangeknoopt werden, waarbij de Staten bedongen
(1) WAGENAAR
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gerust tot het besluit komen, dat de Belgen geen- schuld
hadden aan de scheuring der provinciën. Indien iemand
deze waarheid nog betwijfelen kon, zou ik hem zeggen:
dat er, behalve de opgenoemde zeer gegronde redenen, nog
eene natuurlijke oorzaak van scheiding bestond, die alle
anderee overtreft. Zij was deze: de om2eentelinq tegen Philips

kon op den duur alleen in het noorden standhouden. Ons
land verdeelt zich, als het ware, in watergewesten en in
landgewesten. Geene landmacht, als die van Spanje, veren de Aartshertogen Albertus en Isabella beloofden, alles te laten
in den staat, waarin het toen was, dus Nederlands onafhankelijkheid te erkennen.
In Holland was men algemeen van gevoelen, dat de oorlog diende
voortgezet te worden,alhoewel enkelen ook berustten in de eervolle
vredesvoorwaarde door de Aartshertogen voorgespiegeld. Wagenaar maakt slechts eene uitzondering en doet het in deze woorden :
k En onder de andere gewesten waren er, die, 't vuur thans nader
„ voor de scheenen hebbende dan Holland of Zeeland, sterk
» genoeg, indien niet te sterk, naar vrede haakten. 't Gemeen, in

» deere gewesten, dit meest met de wapenen tot de Vereeniging
„ gebragt waren, helde, als meest Roomschgezind, nog meer of min,
„ naar de Spaansche zyde „
Ziehier hoe Wagenaar (VIII, 122) spreekt van de voorbehouding,
-door Oldenharneveldt bij het aanvaarden van zijn ambt gemaakt,
in 1586:
u Ten deezen tyde, vonden de Staaten van Holland geraaden, in
de plaats van Paulus Buis, tot 's Lands Advokaat, te beroepen
Meester Jan van Oldenbarneveld, pensionaris van Rotterdam;
» doch te Amersfoort gebooren, en, te vooren, reeds, in verschei„ dene gewigtige Staatshandelingen gebruikt. Hy maakte eenige
„ zwaarigheden tegen het aanvaarden van dezen dienst; doch nam
» dien eindelijk aan, onder beding, dat hy terstond ontslaagen zou
» zyn., in gevalle van handel om 't Land aan Spanje te brengen,
» waarvoor hy bedugt was. » (M. R. )
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de Maas, de Waal, de Lek, en zoovele andere wateren, te
overmeesteren; want de geoefendste veldheer schiet daar
niet alle regels van krijgskunde te kort. De Spaansche
soldaten, met de Ze&uwsche koorts op het lijf, mogen eene
enkele reize naar Schouwen en Duiveland overwaden en
zwemmen, voor Leiden verdrinken zij toch, of moeten
zij vluchten. Voeg hierbij, dat elke Hollander, elke Zeeuw
een schipper heeten mag. « Geen Nederlandsche boer, »
zegt Stijl(1), « die ten minste niet van loeven en laveren
« weet; weinigen, die niet geleerd hebben een vaartuig te
bestieren, te gissen hoeveel wind het voeren kan, tegen
« wind en storm te roeijen, dwarlwinden te voorzien, of
« zich te redden uit een onverwacht gevaar van zinken of
« vergaan. Velen onder hen, in hunne geboorteplaats deze
« zaken lang genoeg voor tijdverdrijf en spel bijgewoond
r hebbende, kunnen de verzoeking niet wederstaan van
« ook eens op den ruimen Oceaan te zwerven, alwaar zij
« dan gemeenlijk voor al het overige geene trage leer« lingen zijn... Ontstaat er dan een oorlog ter zee, zoo levert
« zulk eene natie gemakkelijk een groot getal menschen
« uit, die anders tot geenen krijgsdienst geschikt zijnde,
« nogtans door den prikkel der eerzucht daartoe opgewekt
« worden, dewijl zij weten, dat alles, wat hun ontbreekt,
« om wel te dienen, ligtelijk door eene gemeene opmerk« zaamheid zal vervuld worden. Onze Nederlanders in hun
« element, kunnen dus ten naasten bij gelijk gesteld worden
« met de Zwitsers, van jongs af aan op den wapenhandel
t afgerigt, te velde. Het pressen, in Engeland zoo gemeen,
« is daarom onder ons nimmer noodzakelijk geweest;
« en om onze vloten van manschap te voorzien, heeft men
(1) Opkomst en bloei der Nederl., bl. 261 der nieuwe uitgave.
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« hier nooit tot harde middelen- zijne toevlugt genomen.
« Daarenboven verschaft het groote getal van menschen,
« die zich vrijwillig tot de zeevaart begeven, nog dit voor« regt, dat men veel meer kansen heeft, om mannen van
« eenen ongemeenen geest en moed aan te kweeken, die
« ook gemeenlijk beter dan te lande naar hunne verdien« sten beloond worden. Eenieder weet, dat onze doorluch« tigste zeehelden doorgaans gering, of zeer middelmatig
« van geboorte geweest zijn. » Zoo schildert Stijl den
Hollander naar de natuur af. Is het dan te verwonderen-,
dat zulk eene natie, de zwakke zijde van den vijand door
een klein getal watergeuzen hebbende leeren kennen, niet
alleen den oorlog kon gaande houden, maar weldra zich in
staat zag, om, onder Heemskerk, den Spanjaard op zijne
eigene kusten te gaan bestoken ? Zoo iets konden de ZuidNederlanders niet doen, aan landbouw en fabriekwe'rken
overgegeven, en van ouds luttel smaak hebbende voor het
soldatenleven. Hun land, van alle kanten open, was
bestendiglijk de legerplaats van vreemde krijgsknechten,
en Brussel, als residentiestad van den Gouverneur generaal, het middelpunt aller oorlogsverrichtingen. Ik behoef
U den slag van Gemblonrrs niet te herinneren, waar duizend
Spanjaarden acht- of tienduizend staatsche soldaten versloegen (1), om U het verschil aan te toonen van onze toenmalige land- en van onze zeemacht.
En was de gelegenheid van binnen geheel ten voordeele
der Hollanders, de nabuurschap van sommige mogendheden
was het niet minder, van buiten. Hunne zaak was de zaak
van geheel het protestantsche noorden, hetgeen er krachtdadiglijk deel aan nam. Inzonderheid heeft hun de machtige
vijandin van Philips, de koningin Elisabeth van Engeland,
door het helpen vernielen der onoverwinnelijke vloot,
(1) HOOFT, IV, bl. 141.

-- 169 -grooten dienst gedaan. Wat Frankrijk betreft, dit rijk kon,
na den Bartelsnacht, niet veel voor Nederland meer doen.
En met dat al waren toch de vijanden van Spanje en Rome
niet te bewegen, om Philips alle de Nederlanden afhandig
te maken. Zij wilden hem wel eenige afbreukdoen, doch
zouden nooit eene republiek der gezamenlijke gewesten
erkend hebben. Ook zou Spanje niet zoo licht van de
roomschgezinde als van de andere provinciën hebben afstand
gedaan. Het kleine Holland, van alle zijden door wateren
omgeven, mocht vrijelijk zich onafhankelijk verklaren
daar scheen voor Europa weinig aan gelegen ; niemand
voorzag, dat dit kleine Holland, aan zijne spreuk concordia
res parvae erescnnt getrouw, weldra den Oceaan zou veroveren. En kan men zich wel een grooter mogendheid
voorstellen dan Holland en den Oceaan te zamen?
De Zuid-Nederlanders konden derhalve noch hunne
hereeniging met het noorden bewerken, noch eenen afzonderlijk-vrijen staat uitmaken.
Dit punt afgehandeld zijnde, zou ik nu gevoeglijk van
mijn onderwerp kunnen afstappen, totdat ik, bij eene volgende gelegenheid mijne taak weer opvattende, U het gedrag
der Belgen onder de Spaansche, Oostenrijksche en Fransche
regeering zal hebben af te schilderen; doch ik wil U ten
slotte nog eene gebeurtenis verhalen, die, bij den aanvang
der Nederlandsche beroerten voorgevallen, naar mijne
wijze van- zien, allereigenaardigst tot mijn onderwerp te
betrekken is.
Men zegt, toen Alva met zij n» leger het land kwam innemen, om Margaretha van Parma in het bestuur te vervangen,
dat de prins van Oranje en de graaf van Egmond in het dorp
Willebroek, tusschen Brussel en Antwerpen, eene laatste
samenkomst hielden. De prins poogde daar Egmond te overreden om met hem de wijk te nemen, en gezamenlijk den
Spanjaard tewederstaan. Hij maalde hem met donkere kleu-
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ren de rampen af, die over het vaderland en over 's graven
hoofd hingen, indien hij te Brussel bleef. Doch de graaf kon
niet besluiten om den raad van zijnen vriend te volgen : hij
dacht, dat de vlucht hem in den schijn zou brengen, als
hadde hij werkelijk door zijne gematigdheid jegens oncatholijken zich schuldig gemaakt. Het was hem onmogelijk te
denken, dat de koning hem kwaad wilde ; zijn hart zegde
hem, dat hij wel gedaan had, en hij bleef. Nu was het
afscheid der vrienden aandoenlijk. Men verhaalt, dat Oranje
den graaf langen tijd in zijn armen geklemd hield ; dat zij
als met geweld van elkander moesten losgerukt worden,
en tranen van warme vriendschap vergoten. Ziedaar 'een
treffend beeld van de scheiding der noordelijke en zuidelijke
gewesten ! De voorzichtigheid en het kalme overleg van
Oranje moesten hem de veiligste partij doen kiezen ; hij
had gegronde redenen om den koning te mistrouwen, en dit
mistrouwen baarde zijn afval. Zoo ging het ook metde NoordNederlanders. Daarentegen is het onbetwistbaar, dat er in
het gedrag van Egmond iets edelmoedigs lag, hetwelk
van een goed hart en ridderlijke trouw getuigde. En dit
kan men ook van de Zuid-Nederlanders zeggen. Zij hadden,
gelijk hij, steeds aan den roomschen godsdienst verkleefd,
er geen hart voor gehad om hunne andersdenkende broeders te vuur en te zwaard te vervolgen, maar integendeel
dezelve in hunne bescherming genomen : zij konden niet
denken, dat de koning hun dit als eene misdaad zou aanrekenen, en zij bleven hem dus -getrouw.
Wat hebben wij uit dit alles te leeren?
Gelukkiger tijden zijn het, waarin wij leven. De geloofshaat, die den band der Nederlandsche gewesten in de
zestiende eeuw verbrak, heeft plaats gemaakt voor edele
gevoelens van vQrdraagzaamheid en menschenliefde. Het
noorden en zuiden van ons land is hereenigd onder eene
grondwet, welke geene overheersching van den Benen
.
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godsdienst boven den anderen meer duldt. Het belang van
eenige provinciën, dat toen de scheiding veroorzaakte, kan
%u niet meer bovendrijven, maar moet aan het gemeenschappelijk belang ondergeschikt zijn, of daarmede samenvloeien. Onze voorouders waren, door bijzondere wetten en
voorrechten, of Hollanders, of Brabanders, of Zeeuwen, of
Vlamingen, of Vriezen, of Walen : thans zijn wij allen
Nederlanders; thans is de tijd gekomen, dat wij ons
dien naam van Nederlanders gelijkelijk moeten waardig
maken!
Laten wij dan, door welgemeende pogingen ten goede,
op het voorbeeld van onzen wijzen vorst, noorden en
zuiden meer en meer aan elkander trachten te verbinden!
Dat de stem van gewestelijk en godsdienstig egoïsmus voor
de harmonie der algemeenheid zwijge! Dat handel en
nijverheid, kunsten en wetenschappen, door allen behartigd en beoefend, aan allen de vruchten aanbieden van
duurzame welvaart, uit eendracht geboren! Geene vreemde
twistzaaiers op den vaderlandschen akker! Geen vijandelijk mistrouwen tusschen noordelijke en zuidelijke landgenooten ! De Batavier reike den Belg gulhartig de
vriendenhand toe, en de Belg zegge tot den Batavier,
gelijk Ezaü tot zijnen broeder Jacob : Broeder! laat ons nu

samen voorttrekken, ih zal u steeds op zijde blijven (1).
(1) TERECHTWIJZING OP HET VORENSTAANDE STUK. - Men heeft
mij, bij de voorlezing dezer verhandeling, doen bemerken, dat ik op
bladzijde 146 den schijn aanneem, alsof ik met het gevoelen
instemde, dat het bestuur in de provinciën Holland, Zeeland enz.
eens vrije volksregeering uitmaakte. Elk weet, dat velen dit
gemeend hebben, en daarom stond het mij vrij het aldaar gemaakte
verwijt op zoodanig gevoelen te gronden; doch ik ben het met
den heer Wiselius volkomen eens, dat hetzelve door de geschiedenis wel degelijk wordt tegengesproken.
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Feestlied

ter zilveren bruiloft of 2ojarigen echt van M r JERONIMO
DE VRIES en MARIA GIJSBERTHA VERHOESEN te A'msterdam, op 26 juni 1828.
WIJZE:

Contre le chagrin de la vie.

Laat ons heden j ubelzingen,
Eens van stem en eens van zin!
Laat ons danklied opwaarts dringen
Tot den troon van 't Albegin
't Is uw feest, o echtelingen!
't Is het feest der trouwste min.
Vijf en twintig volle jaren
Schonk de hemel aan uw echt,
Mocht Gij saam den zegen garen
Aan Gods liefdewet gehecht
Tooie 't zilver dan uw haren,
Tot de tijd er goud in vlecht'!

big.

.
bis.

Vadervreugde, moederweelde,
Schoon door zorgen vaak verpoosd,
In wat God U toebedeelde,
Vondt Gij bij een dankbaar kroost.
'tGeen uw liefde op aarde teelde
bis.
Zij ook lang uw aardsche troost!
Zalig, die zich ziet herleven
In zijn telgen, braaf van aard —
Die zijn stam ziet vruchten geven,
Vruchten, hem en Gode waard.
Liefdrijk paar! door deugd verheven! bie.
Dit genot was U bewaard.
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Blijve uwe echtvreugd ongestoord!
Blijve uw kroost uw voetspoor kiezen
Op den weg naar beter oord!
En de laatste telg der Vriezen
bis
Plante nog uw deugden voort!
11 Juni 1828.

Gewijsde van den raad van Braband,
OMTRENT HET GEZAG

der Nederlandsche taal(1).
Toen Grégoire, bij zijn verslag in de nationale conventie
van Frankrijk, den 16 prairial jaar II, met zooveel woorden
verzekerde, dat er alstoen, van de vijf en twintig millioèneii
Franschen ten minste zes millioenen met de nationale
taal van Frankrijk volstrekt onbekend waren, en dat zes
andere millioenen\ te nauwer nood in staat konden zijn,
daarin eenig gesprek te houden, werd hij door niemand
tegensproken, en verhief geene enkele stem zich, om tegen
hem te beweren, dat de Fransche taal dus de nationale
taal der Franschen niet kan wezen. Zekere lieden nochtans
in de zuidelijke provinciën van ons vaderland . (gelukkig
dat het getal derzelve zeer klein is ! ), wien men het
,duidelijk kan aanzien, dat zij er op uit zijn, om onze natie
la petite pièce van de comedie onzer zuidelijke naburen te
doen spelen, zekere nieuwerwetsche oppositie-kraaiers,
zeg ik, zouden ons in 1829 zoo gaarne als een geloofsartikel
(1) Uit de Mengelingen van Historisch-Vaderlandschen inhoud.
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(waarvan de helft geen Fransch spreken kan) de landtaal
der Belgen zij ! Om dit stelsel door te drijven beroepen zij
zich op de Fransche hofhouding der vreemde landvoogden
van de voormalige regeering, maar vooral op de gelijkheid der rechten, welke tusschen alle Nederlanders moet
onderhouden worden, eti die zij zeer hoog doen klinken en
met het gezag van de eene spraak boven de andere onbestaanbaar oofkdeelen. ti olgens hen, zouden de provinciën
Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg op de schaal der
nationaliteit evenveel, ja meer wegen, dan de veertien
andere rijkere en vermogender provinciën te zamen ; -- wel
verre van dat het bijzondere of provinciale belang voor het
algemeene belang zou moeten onderdoen (art 84 en 149 der
grondwet) zouden's rijks ambtenaren in de Waalsche provinciën, niet eens verplicht kunnen worden de Nederlandsche tale aan te leeren, terwijl nochtans elke Waal,
elke ingezetene, het recht zou moeten bezitten, geheel
Nederland door, zijne zaken bij de rechtbanken, notarissen
en ambtenaren in het Fransch te behandelen; Brussel zou
geene Nederduitsche stad mogen heeten, ofschoon genoegzaam alle geborene Brusselaren ook het Vlaamsch spreken,
en vele duizenden in die stad volstrekt geen Fransch
•verstaan kunnen ; omdat wij sedert dertig jaren tot eene
Fransche opvoeding gedwongen zijn geweest, zouden wij
thans onbekwaam geworden zijn het Nederduitsch te
schrijven, hetwelk wij niet opgehouden hebben te spreken;
-- omdat de meeste Belgische dagbladen in de Fransche
taal worden uitgegeven(1) en de heer De Stassart (die in
(1) Schier alle onze dagbladen, de Courrier des Pays-Bas niet uitgezonderd('), worden door Fransche huurlingen opgesteld. Wat er
(1) W. maakte voor de Courrier des P.-B. eens voorbehouding in zijnen brie
(M. R.)

aan Mr Van de Weyer : zie verder.

175 -de voorrede der Brusselsche uitgave zijner fabels van
inimitable La Fontaine spreekt!) en sommige
anderen zich inbeelden, dat zij door hunne schriften reeds
tot de klassieke schrijvers van Frankrijk behooren, zouden
thans de Nederduitsche letteren ons vreemd zijn geworden,
en wij buiten staat om een Nederlandschen volzin aaneen te knoopen; omdat.... doch genoeg hiervan; ik ben
niet genegen hier alle de drogredenen van de vijanden der
landtale onder het oog van den lezer te brengen, of dezelve
te wederleggen. Het zou immers voor die vijanden vergeefsche moeite zijn; zij willen geen Nederduitsch lezen, en
NOTRE

van Brabanders of Vlamingen in komt ondergaat gewoonlijk eerst
de correctie van eene Fransche hand. Het krielt in Brussel van
homrrtes de lettres uit Frankrijk. De redactie van een Nederduitsch
blad zou op veel te groote kosten staan, en niets is gemakkelijker
dan een Fransch journal bij te houden; want meer dan vijf zesden
van den inhoud worden met de schaar uit de Parijsche couranten
geknipt en overgenomen. Vandaar, dat wij alle dagen veel beter

onderricht zijn van hetgene er in Frankrijk omgaat, dan van
hetgene er in de Nederlanden gebeurt. Geheele kolommen worden
gevuld met de redevoeringen der Fransche kamer, terwijl onze
Hollandsche Gedeputeerden er gewoonlijk afkomen met : M. un tel
a défendu le projet minisWriel en , langue HOLLANDAISE. En zulke
dagbladschrijvers noemen zich stout weg: les organes de l'opinion
publique. In zulke gazetten wil men den Nederlandschen volksgeest
zoeken ! ....... Zoolang het gouvernement (in stede van Fransche
litteratoren te begunstigen) niet krachtdadiger het beoefenen. der
Nederlandsche taal aanmoedigt, en, de verspreiding dier taal, tot in
de Waalsche provinciën toe, niet bewerkstelligt, zal er aan geenen
algemeenen Nederlandschen volksgeest te denken zijn. Wij hadden
in den Franschen tijd niet half zooveel Fransch als nu. Il faut
(zegt Grégoire in zijn hierboven aangehaald verslag) que l'unité de

langue entre les enfants de la menie famille éteigne les restes des préventions re'sultantes des anciennes divisions provinciales, et renserre les
liens d'amitié qui doivent unir des frères.
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zoomin naar gezond menschenverstand als naar de vaderlandsche geschiedenis luisteren. Zou, bij voorbeeld, degraaf
van Aarschot, die ook onlangs in de eerste kamer der
Staten-Generaal tegen het Vlaarnsch te velde trok, mij
willen gelooven, wanneer ik hem verzekerde, dat 's lands
adel, de hertog van Aremberg, van Aarschot enz.,, op den
zeventienden juli des jaars 1781, deel nemende in de Nederd2 itsche akte van eed en inhuldiging van keizer Joseph II,
plechtig erkenden, dat de taal onzer natie is de Dtytsche
ofte NEDERLANTSCHE ( 1 ).
Voor ditmaal wil ik slechts den lezer met den inhoud
van een stuk bekend maken, hetwelk ten onwederlegbaren
bewijze verstrekt, dat de Fransche taal, tijdens het gezag
onzer oude constitutie, in het Vlaamschsprekend gedeelte
van Braband, zelfs wanneer het Walen - betrof, niet wettelijk kon worden gebezigd. Het is een gewijsde van den
Raad van Braband, van den 14 Juli 1622, ter verklaring
en toepassing van de kort te voren gehomologeerde Costumen van Leuven. Men vindt dit document in het archief
der evengenoemde stad, in de verzameling., getiteld Charters
ende andere munimenten der stadt Loven, deel VII, bl. 208,
verso.

Veu

au Conseil de Brabant la requeste y présentée
le XXII d'avril dernier, par les grand Bailly et aultres
officiers du roman pays de Brabant, ressortissant á la loy
de Louvain, afin que la cour fust servie de decreter, par
forme de reglement ou ordonnance, que ceulx cie la ditte
loy de Louvain auront d'oresnavent á permettre, qu'es
procès, qui sopt et seront aportez pardevant eulx en matières d'appel et autres y commencez, ou a commencer en

(1) Recueil des Représentations des états etc. Liège, 1787, vol. 1,
p. 60, en volg.
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de Brabant, l'on pourra proceder en langue franchoise,
non obstant le stil ou observance á ce contraire, et de faire
adiouster le dit reglement ou ordonnance aux coustumes
du ressort de la ditte ville de Louvain, nagueres omologuées; veue aussy la reseription des Bourgemaistres, Eschevins, et Conseil de la dite ville de Louvain sur ce service,
et le tout considéré, LA COUR declaire les dits suppliants
es fins et conclusions prinses par leur dite requeste, non
recepvables ny fondez. Ainsy fait en la ville de Bruxelles,
le quatorziesme de juillet XVP vingt et deux. Estoit
signé Steenhuyse.
Collation faite á son originel, de
la date et signé comme dessus, est
trouvé y concorder, par le soussigné pensionnaire de la ville de
Louvain.
F. CUYPERS.
1697.

Langue nationale(').
I.
La langue maternelle ou nationale est la langue du pays

ou Von est né, et que parle la majorité des habitants. Ce n'est
(1) Deze beide artikelen verschenen in de Gazelle des Pays-Bas
van Brussel, op 5 en 6 september 1829; zij waren niet onderteekend,
maar droegen de aanduiding Communiqué.
Willems verklaart er zich den schrijver van in eene nota, geplaatst
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langue de quelques corps, sociétés ou individus. Si la population est flamande, sa langue ne deviendra pas espagnole,
allemande ou francaise, d'après le gouvernement espagnol,
allemand ou francais, auquel elle sera soumise.
La langue maternelle ou nationale des provinces septentrionales, de celles du Limbourg, des deux Flandres et
d'Anvers, ainsi que de l'arrondissement de Louvain, est
incontestablement la langue hollandaise ou flamande;
tandis que la langue wallonne ou francaise est celle des
provinces de Liége, du Hainaut et de Namur, ainsi que de
l'arrondissement de Nivelles. Et les langues francaise et
allemande sont celles du Luxembourg.
Mais la langue hollandaise ou flamande, quoiqu'étant
cello de l'im mense maj orité de la nation, et ainsi 1à langue
du royaunie des Pays -Bas, ne devrait pas être considérée
généralement comme la langue nationale de toutes les
provinces du royaume. Il serait, peut-être, plus exact de la
nommer lanque neerlandaise (Nederlandsche of Nederduitsche taal), et on parviendrait en meme temps par-lá à
confondre les dialectes flamand et hollandais de cette
langue.
op bl. 67 van zj ne Lettre 4 M. Sylvain Van de Weyer, die aldus
luidt
« J'ai prouvé ailleurs, et par cinquante exemples, que la nation a
toujours été sur le qui-vive pour le maintien de sa langue nationale,
contre l'usurpation (les étrangers, particulièrement sous la maison
de Bourgogne, qu'elle a tont fait pour en assurer les droits, et
qu'elle n'a jamais rien fait pour Ie francais. Je défie qui que ce soit
de me citer un seul exemple du contraire. Si des avocats ont jamais
plaidé en francais, dans la partie de la Belgique dont il est maintenant question, c'a &é ilWgalementt et inconstitutionnellement, particulièrement en Brabant. (Voyez mes tIfengelingen, I, p. 388, et la
Gazette des Pays- Bas du 5 septembre 1829.) „ (NI. R. )
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seinble presenter seul, au premier abord, quelque doute,
sous le rapport de sa langue maternelle.
A Bruxelles, en effet, on parle assez généralement francais, et 'la langue flamande n'est pas connue de la partie
wallonne de 1a viile, et est peu en usage dans les classes
élevées de la société. La ville contient en outre un grand
nombre d'étrangers de différentes nations, qui connaissent
assez généralement le francais et non le flamand.
A Bruxelles aussi les événements politiques firent donner
souvent la préférence á la langue francaise, qui est d'ailleurs
la plus universelle de la civilisation, et qui est assez genéralement la langue des cours et de la diplomatie, ainsi que
des grandes réunions ou se rencontrent des personnes de
différentes nations.
L'éducation toute _francaise donnée ici pendant 25 ans,
fut cause que beaucoup d'enfants ne cultivèrent pas ou
méprisèrent la langue de leurs parents; et le long séjour des
Francais parmi nous y contribua aussi: On cultiva bien peu
le flamand à Bruxelles pendant ladite epoque.
D'autres causes avaient déjà ancienriement contribué à
répandre la langue francaise, principalement dans la ville
de Bruxelles.
Au 12 3 siècle, les actes des autorités publigi es étaient
ecrits en latin à Bruxelles, et la comptabilité générale du
Brabant était méme encore tenue en latin au 14e siècle. Au
13e . et au 14e siècle, l'on introduisit le flamand dans les
actes.
La charte de Bruxelles de 1229, le plus ancien monument connu en langue néerlandaise dans le royaume entier,
était éerite emanaard. Depuis on empl-oya le f amand concurremment avec le latin. Mais la langue francaise vint
remplacer le latin au règne des ducs de &Iurgogne.
Pendant ce règne et depuis lors, les actes de l'administra-
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tion generale du pays furent faits de préférence en fra ncais.
Mais rernarquons qu'en général ceux qui étaient 'a la této
des affaires étaient presque tous étr z gers ou a' l'étranger,
et que ces artes clevaient servir d'ailleurs dans des provinces wallonrles, et, 'a une certaine époque, dans la Flandre
francaise. Ces artes étaient cependant toujours envoyés en
flamand ou dans les deux langues dans les provinces
flamandes dont Bruxelles faisait partie.
Les luis et ordonnances étaient aussi publiées en francais au pays wallon, et en flamand ou dans les deux langues au pays flamand.
Sous les gouvernements espagnol, allemand et francais
qui nous régirent, les fonctionnaires supérieurs connaissaient en général le francais et préféraient naturellement
que les Belges n'employassent pas le flamand qu'ils ne comprenaient pas, á tel point qu'en 1787, il fut mème ordonné â
tous les comptables du fisc en Belgique de tenir leurs
écritures en francais.
On a observé aussi en Belgique qu'au premier temps de la
réformation, et lors de la séparation politique des 17 provinces, piusieurs ecclésiastiques catholiques, à qui l'instruction
publique était alors en grande partie confiée, déconseillèrent
-1'étude du f amand et encouragèrent celle du francais, afin
de séparer davantage les Belges des Hollandais, et d'empécher la connaissance et l'appréeiation des doctrines religieuses des réformés, qui étaient assen généralement écrites
.

en liollandais.
On employa de tout temps la langue francaise comme la
flamande au grand conseil de Malines. Guicciardin l'avait
déjá remarqué au 16e siècle, et dit, p. 208, que c'etait poer
la co nmodité des étiangers. C'était sans doute aussi puur la
commodité des provinces . wallonnes. Les registres de la
cour souveraine de Malines, déposés aux archives, sont
depuis 1470, partie en flamand et partie en francais.
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mais tous les membres du conseil devaient, aux termes de
nos joyeuses entrées (&rites presque toujours originairement en flamand), connaitre le latin, le Jamand et le

francais .
L'article i de la joyeuse entrée de Marie-Thérèse, et 1'un
des premiers art. de celle de Joseph II (1781) imposaient
spécialement cette oblibation au chancelier de Brabant et
autres fonctionnaires du conseil.
Les registres du conseil de Brabant, depuis 1445 jusqu'?
1791, continrent des éeritures en flamand et en francais,
mais il est á observer que ce conseil avait le Brabant wal-.
-lon (l'arrondissement de Nivelles) dans sa, j uridiction.
Or, il parait juste que les avocats wallons et francais ne
soient point astreints à parler une langue qui leur est
étrangére, et que les affaires des arrondissements wallons
soient suivies en francais dans tous les degrés de juridiction.
Avant la réunion de la Belgique à la France, on voyait
encore dans les classes aisées de la société et dans l'instruction publique le f amand parlé et appris concurremment
avec le francais. Néanmoins le manque de productions
littéraires remarquables en flaman1, surtout pendant le
dernier siècle, fit qu'on lut de préférence les ouvrages de la
littérature francaise et qu'on y prit naturellement gout.
La lecture des journa'ux francais plut aussi de tout temps
a Bruxelles, et le journ<<l (en francais) qui y parut Ie 2 janvier 1655, connu successivement sous le titre de Relations

véritables, Gazette de Bruwelles et Gazette francaise des
Pays-Bas, eut un grand et long succes.
Et voilá comment la langue , francaise fut depuis longtemps trés-répandue à Bruxelles.
Mais malgré tout cela, sous tous les gouvernements de la
Belgique, et á toutes nos époques, la grande majorité de la
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population de Bruxelles et Belle de tout l'arrondissement fut
et resta f amande; et la langue francaise ne put jamais être
envisagée comme la langue maternelle des Bruxellois.
En 1566, Guicciardi n avait déjà remarqué avec justesse
que les habitants des Pays-Bas (et il était alors à Bruxelles),
quoiqu'ils n'eussent pas été hors du pays, savaient . parler,
outre leur langue maternelle, divers langages et principalement le francais.
Les ooms originaires des rues de Bruxelles et des communes de l'arrondissement, ainsi que les nomns des habitants,
nés de Bruxellois, sopt genéralement fla mand8 .
Si, à Bruxelles, tout ce . qui regardait 1'àdministration
generale était traite de préférenee en francais sous les
gouvernements précédents, au moins toot ce qui était provincial et local était traite non seulement de préférenee, mail
presqu'exclusivement en f amand.
Les comptes du domaine de Bruxelles,rendus depuis 1404
jusqu'en 1795, et ainsi pendant 3 á 4 sièeles, sont rédigés
exelusivement en tamand.
Les affaires de l'amman (ambtman), l'ofcier de justice
et de police de la viile, dont- les registres datent de 1403
jusqu'à notre réunion à la France, ne sont annotées qu'en

fiamand.
Les plumitifs du grand et du petit róle de Bruxelles,
prouvent que la justice locale y fut toujours administrée

en /lamand.
Dans les juridictions inférieures des arrondissements
flamands, on devait employer exelusivement la langue maternelle du pays, à tel point qu'un arrêt du conseil de Brabant
du 14 juillet 1622, défendit méme aux Wallons, dont les
juridictions particulières ressortissaient des autorités de
Louvain, de faire usage de la langue francaise. M. Willems
(Mengelingen, nr 5) rapporte eet arrêt ainsi concu
a Vu au conseil de Brabant la requéte y présentée le
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» du roman pays de Brabant ressortissant L la loi de Lou» vain, afin que la cour fut servie de décréter par forme de
» règlement ou ordonnance, que ceux de ladite loi de Louvain auront dorénavant à perYnettre, qu'en procès, qui
sont et seront 'a rapporter pardevant eux en matière
d'appel, et autres y commencés ou à commencer en
lre instance, entre les inhabitants dudit gays ,roman de

Brabant, l'bn pourra procéder en langpre francaise, nonobstapt le style ou observance à ce contraire, et de faire ajoui ter ledit réglement ou ordonnance aux coutumes du
A ressort de la dite ville de Louvain, naguères homologuées ; vu aussi la rescription des bourgmestre, echevins
D et conseil de ladite ville de Louvain *uur ce service; et
» le tout considéré, la cour déclare lesdits suppliants- ès
u fins et conclusions prises-par leur dite requéte, non recen nables ni fondes .
Les manières de procéder en matière civile et criminelle
pour le Brabant, d'après les ordonnances des 5 et 9 juillet
1570 et ter avrit 1580, republiées á Bruxelles en 1733,
étaient rédigées en ftamand. Mais les réglements et instructions pour les tribunaux de justice des Pays-Bas autrichiens de 1786 et 1787 parurent en francais.
Les greffes des seigneuries et des différentes j uridictions
de la partie rurale de l'arrondissement de Bruxelles, prouvent que le iamand seul y était en usage.
Les archives de la ville de Bruxelles furent en grande
partie détruites par le bombardement de 1695. Dans les
actes de réalisation et d'annotation des échevins et secrétaire, existant depuis lors, on employa assez généralement
le flamand, mais aussi le francais.
Tos les actes des états de Brabant, dort les documents
reposant aux archives datent de 1673 a 1794, étaient écrits
exclusivement en flamand.

n

D
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Les documents relatifs l'inauguration de Joseph IH
prouvent encore combien la langue flamande était en vénération parmi nous.
Les protocoles conservés des notaires, dont les plus
anciens actes remontent au 16e sièele, prouvent à l'évidence
que Ze f amand fijt toujours la langue de la grande majorité

des habitants de Bruxelles et de tous les habitants de l'arrondissement rural. Mais les notaires, qui pouvaient rédiger
leurs actes dans la langue des parties, employérent d'après
les époques et les circonstances, Ie latin, l'espagnol, l'allemand et le francais ou le jamand. Tel protocole contient
beaucoup d'actes en francais, surtout si le notaire était du
pays wallon ou avait une clientèle wallonne ou étrangère :
tel autre n'en a pas #n seul.
La plus grande partie des protocoles est entièrement en
,flamand. Le protocole du notaire Marcus Prevost, à
Bruxelles, de 1'année 1595, est remarquable; il contient
plus d'actes en latin, en espagnol et en francais, qu'en
flamand .
C'est en langue flamande qu'on précha de tout temps, et
qu'on continua de précher, méme pendant que nous appartenions à la France, dans toutes les églises de 1'arrondissement rural _et dans la plupart des églises de Bruxelles. Les
sermons francais étaient très-rares autrefois. Aujourd'hui
meme, quoiqu'en général nos jeunes prédicateurs aient eu
I'occasion d'apprendre le francais mieux que le flamand,
sous le gouvernement précédent, et qu'il y ait tant d'amateurs de la langue francaise, il y a á Bruxelles deux
prédicateurs flamands contre un prédicateur francais.
Ce qui proeve encore que la langue flamande est la langue
maternelle de l'arrondissement de Bruxelles, c'est que les
sociétés de rhétorique, qui sont les plus anciennes sociétés
littéraires connues, et qui étaient très-florissantes autrefois,
travaillèrent constamment en flamand sous tous les gouvernements qui se succédèrent en Belgique.
y
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les sociétés de rhétorique á Bruxelles furent toujours envisagées comme cultivant la langue et la poésie f amande exclusivement, et les tentatives faites quelquefois, surtout sous le
gouvernement précédent, pour y introduire le francais
éehouèrènt toujours contre la force des ,choses, eest à dire
contre 1'ignorance de la langue francaise dans la classe
moyenne des habitants, dont se composaient principalement
les sociétés de rhéthorique.
Le théátre francais de Bruxelles se recruta presque toujours exclusivement d'artistes francais, parce qu'on rencontra rarement des Belges de cette classe maniant le
francais avec facilité.
Oudiette enfin dit, dans son dictionnaire géographique
et topographique des neuf départements réunis, dédié á
.Napoléon en 1801, que la langue jamande est la seule des
deux plus grands arrondissements du departement de la
Dyle et des départements de l'Escaut, de la Lys et des DeuxNèthes, á 1'exception cependant que dans la ville de
Bruxelles, on est en quelque sorte plus familiarisé avec la
langue franeaise.
Qu'on examine au surplus les productions littéraires des
Belges des provinces flamandes, écrites en francais, surtout
avant notre réunion à la France, et on y trouvera assez
généralement une grande abondance de wallonismes, flandricismes et solécismnes. Le langageetIe style des Bruxellois
en francais, excepté parmi ceux d'une éducation trèssoignée, furent souvent en butte aux plaisanteries et aux
critiques plus ou moins fondées des Francais. La plupart des
Bruxellois ont eu besoin de faire corriger leurs écrits
francais avant de les publier.
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II.
D'après ce qui a été rapporté dans le premier article, la

langue flamande est la langue maternelle de 1'arrondissement de Bruxelles (et á plus forte raison des autres arrondissements Flamands), et n'est sous aucun rapport une
langue étrangère imposée à ses habitants. C'est dons
sans motif qu'on reproche au gouvernement le prétendu
joug de la langue nationale. Aussi, au cominencement de
1814, avant qu'il Qae fut question de la réøion de la Belgique
et de la Hollande, alors que le général autrichien baron
de Vincent était gouverneur général et que quelques-uns
s'attendaient peut-être à repasser sous le sceptre de la
maison d'Autriche, le peuple réclama à Bruxelles l'usage de sa
langue maternelle. Les soi-disant syndics des neuf nations et
145 anciens doyens de la ville de Bruxelles présepptèrent aux
puissances alliées au nom de l'ancien tiers-état des Etats de
Brabant, une pétition pour obtenir l'ancien ordre des choses;
et on trouve dans cette pétition, si née par MM. aphalfens,
-

Boeykens, de Puyt, Poot, Brisbaert, Janssens, Verheylen, de
Wandelaar, et van Cutsem qq. les passages remarquables
suivants : Les peuples de l'Allemagne.... out rende hommage
à la langue de leur gays, et nous avons á rougir de ne pouvoir
employer notre langue nationale dans aucun acte public...
Nous sor.ames encore sous le jong de la langue francaise.. , la
proscription de la langne,flamande dolt cesser.
Déjà le gouvernement général de la Belgique, du temps
et au nom des alliés, avait répondu á ce veen, en permet-

tant par son arrété du 18 juin 1814, de rédiger des actes
entamand et en francais. Lorsqu'en 1819 le gouvernement
actuel recommanda 1'usage du, ftamand, le rendant seulement
obligatoire en 1823, et alors que la mesure n'était pas
meme encore rendue commune á l'arrondissement de
Bruxelles, presque tous les fonctionnaires s'empressèrent
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des arrondissements flarnands, qui sollicitaient des places,
prouverent it l'instant que Ie flamand ne leur etait pas
etranger,
Les Belges impartiaux se rappelerent com bien de difflcultes beaucoup de nos fonctionnaires et avocats rencontrerent
lors de l'introduction forcee du francais, quand ceux-ci
durent se servir, un an apres l'arrete du 2,4 prairial an XI,
d'une langue qui avait toujours ete plus au moins etrangere
it plusieurs d'entre eux, surtout it ceux du plat-pays. On sait
que les notaires reelamerent, a cette epoque, pres du gouvernement francais un delai pour se mettre au courant d'une
langue qu'ils ne connaissaient guere, et qu'ils n'avaient pas
dft apprendre.
Tous nos Flamands sans exception, et it y en eut un
bien grand nombre, qui n'avaient jamais appris un mot de
francais, durent cependant des lors contractor, tester} plaider,
etc., excZ.usivement en franQais.
C'est alors qu'on vit plus d'un Bruxellois, qui ne possedait pas encore la b~lle langue francaise tant vantee depuis,
ecrire au parlor un jar~on plus barbare que celui qu'on a
eru recemment pouvoir reprocher a quelques avocats du
barreau de Bruxelles, surtout au premier moment de la
reintrodruction du flamand dans les plaidoiries en 1823.
Quelques anciens avocats bruxellois, qui avalent perdu
l'habitude du :tlamand, et quelques jeunes qui avaient
neglige de s'y appliquer, rencontrerent, a la verite, dans le
principe, plus de difflculte a s'exprimer eloqucmment en
flamand qu'en francais : mais l'usage frequent de la langue
flamande a deja fait disparaitre en partie cette diffleulte,
tandis que les ecrits de presque taus nos anciens avocats
sont, a peu de chose pres, aussi bien rediges que ceux des
anciens avocats du barreau hollandais, et que plusieurs
jeunes avocats, dont quelques-una appartiennent meme au
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pays wallon, se présenteraient déja sans désavantage au
barreau de La Haye, pour y faire valoir leurs procès en
langue riéerlandaise.
Quant aux avocats qui ne connaissent pas encore la
langue néerlandaise , surtout ceux appartenant aux
provinces wallonnes et hahitant les flamandes, ils obtiendront sans doute des permissions ou des dispenses limitées
pour s'exprimer en francais, lorsqu'ils en feront la demande
individuelle et j ustifiee au gouvernement.
On a pu remarquer déj t que la plupart des actes des corps
et des fonctionnaires á Bruxelles et dans les provinces
méridionales, sont en général plus soignés dans la rédaction
néerlandaise que dans les provinces septentrionales, et que
ces actes contiennent moins de ces phrases longues et de
ces mots bâtards que l'on reproche à quelques ré1acteurs
hollandais. L'attention que mettent les Belges à bien soigner
leur style est un bon exemple, qui servira au per`ectionnement de la langue néerlandaise dans tout le royaume.
Le gouvernement n'en protège pas moins Fétude du

francais, et loin de vouloir défendre des relations en
francais, il encourage et facilite aussi l'étude de cette
langue. Il serait méme á désirer que tous les Hollandais
Belges en place, surtout dans les provinces méridionales,
dussent connaïtre cette langue, qui est d'ailleurs la langue
maternelle de quelques-unes des provinces du royaume.
C'est bien á tort qu'on dédaigne la langue flamande : ceux
qui la connaissent conviennent qu'elle est riche et belle (1).
C'est parignorance ou par intérét personnel qu'on la déprécie quelquefois, et cela parce qu'on ne 1'a pas apprise ou
parce qu'on a plus de facilité de s'exprimer en francais.
L'on a dit que le j amand est un jargon que quelquefois
1'on comprend à peine, par la raison que les dialectes dont

et

(1) 0 Neerland, wie is u in spraak gelijk,
Zoo kort, zoo net, zoo zin-, zoo woordenrijk?

(ANSLO.)
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se sent le peuple diffèrent souvent d'un enrlroit à un autre;
mais c'est aussi tort, car n'en est-il pas absolument de
méme des patois et dialectes de toutes les langues? Quand
l'on parle le,flamand comme on le lit et l'écrit, et .eest ce qui
se pratique tous les jours au barreau et dans la chaire,
Pon se comprend dans toutes les communes flamandes, et 1'on
a, à peu près, le dialecte hollandais.
I1 y a plus, la langue néerlandaise, appelée ou, flamande
ou hollandaise, est une seule et mème langue. La langue
hollandaise est 1'ancienne langue jtamande, dit Ten Kate, l'un
des grammairiers hollandais les plus estimés, et avait en
général anciennemenl, le nonz de langue flamande méme d
Amsterdam. Les livres et dictionnaires publiés 'a l'époque
ou florissaient au plus haut degré les provinces flamandes
en font foi. Les auteurs fflamands enrichissent la littérature
hollandaise. Les plus anciens poètes et auteurs eaï neerlandais
,

appartiennent presque to us aux provinces flamandes, et plusieurs ,lont de Bruxelles.

Autrefois plusieurs professeurs d'université et prédicateurs réfornlés, distinyués en Hollande par leur éloquence en
néerlandais, étaient des provinces méridionales. I1 en était
do ménie des principaux traducteurs de la bible. Enfin il
n'y avait, fors de notre ancienne réunion en 17 provinces,
presqu'aucune différence entre l'orthograplte flamande et
hollandaise de la langue neerlandaise. La langue de plusieurs
anciens auteurs flamands ou hollandais, notarnment du
père Gats, est encore la langue de nos provinces flamandes.
C'est de préf érence dans les ouvrages des anciens auteurs
flamands, plutót que dans les hollandais, qu'on trouve le
plus beau et plus pur néerlandais. Deux écrivains hollandais, le savant Huidecoper et Ackersdijh, en rendent bon
tém oignage.
A la vérité, les Belges restèrent stationnaires sous le
rapport de la langue, en maantenant leur ancienne ortho,
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graphe, tandis que les Hollandais la cultivèrent et la perfectionnèrent sans cesse depuis la séparation cfes dix-sept
provinces, et notamment ' l'époque ou la Belgique faisait
partie de la France. Mais les cliangements hollandais, quelque bons et suivis qu'ils puissent étrre, sur lesquels on n'est
pas d'ailleurs généraleinent d'accord en Hollande (quoiqu'y
ayant été introduits d'autorité dans les administrations et
1'instruction publique), ne sont pas obligatoires pour les
Bel qui voudraient conserveí les anciennes expressions
et règles d'orthographe flamande, que les Hollandais ont
peut-être a.bandounées en partie sans justes. motifs.
Quoi qu'il en soit, le reproche fait au gouvernement de
vouloir imposer le dialecte hollandais de la langue néerlandaise aux provinces flamandes, est dénué de tout fondement:
car tout au contraire, il est eertain d'aprés une lettre ofncielle éerite dans le ternps par S. E. Mr Falck, alors ministre de l'instruction publique, que l'intention du gouvernement est de niaintenir provisoirement avec soin les diférex-

-

tes ortb o. ,graphes , flamande et hollandaise de la langue néer

-

landaise, et de les faire établir et j ustifier par écrit, . pour
servir pluis tard au perfectionnement ét á l'enrichissement
de ladite langue.
Enfin notre gouvernement n'a pas, pensons-nous, d'autre
intention, que de mainte^zir la langue maternelle respective de

chaque arrondissement du royaume.
Nous avouons qu'aucun gouvernement ne doit avoir le
droit d'imposer au peuple une lange éirangère; mais nous
pensons que toot gouvernement peut empécher les habitans
qui ont une lanjue mater nelle, de se servir d'une Jangue
étrangère dans les actes publics.
Les souverains prirent toujours a coeur, dans tous les
pays, de favoriser la languc maternelle. Napoléon ne fut pas
le premier souverain qui ait voulu rendre l'usage du francais
le plus général possible en Franco.
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autrefois le latin dans les actes, dont ón se servait alors de
préférence au franeais . Les ordonnances de 1449, 1512,
1537, 1539, 1563 et 1629, ordonnèrent en France 1'usage
exclusif du francais dans les actes, contrats, testaments, senten-

ces et arrêts.
Alphonse X prit en 1260 des mesures pour introduire
l respagnol dans les actes publics, voulant exclure 1'emploi

du latin en Espagne. L'empereur Rodolphe I 3 prescrivit
par son décret (constitutio) de 1274 d'employer la langue
allemande en Allemagne. Des événements politiques avaient
fait admettre et mémne préférer une langue étrangère en
Angleterre ; mais, en 1365, Edouard III ordonna d'employer la langue nationale anglaise dansdes actes et procédures, en remplacement de la langue francaise ou normande.
L'emploi exclusif du néerlandais avait occasionné des
inconvénients et des plaintes. I1 était sage que le gouvernement accordát les concessions raisonnables qui étaient
réclamées'. Mais si le gouvernement avait admis davantage,
s'il avait accordé le libre usage du francais dans tous les
actes et plaidoyers des arrondissements jlamandls, il aurait
pu s'attendre à voir la langue frarccaise presque toujours pré'

férée., et la néerlandaise de nouveau négligée ou méprisée : ce
qui aurait eu lieu quelquefois par gallomanie ou esprit
d'opposition.
On peut espérer que la langue néerlandaise, devvenant
chaque jour de plus en plus generale, pourra contribuer á
fortifier l'esprit belge ou national, et à nous détacher de plus
en plus de l'étranger. Une plus grande unité d'idiome introduirait plus d'uniformité dans l'administration, plus de
facilité dans les communications du royaume, et plus de
fraternité et d'union parmi tous les habitants des provincea
méridionales et septentrionales.
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Lettre à M. Van de Weyer,
BIBLIOTHÉCAIRE A BRUXELLES

( 1 ).

Anvers, 26 novembre 1829.

J'ai lu, Monsieur et savant collaborateur, votre Lettre
á M. Munch, imprimée á la Librairie Romantique de
Bruxelles. Elle est venue me tirer du milieu de la bataille
(1) Uit De la langue Belgique. — Lettre d M. Sylvain Van
de Weyer, Avocat, Conservateur de la bibliothèque de Bruxelles,
Professeur de philosophie au Musée, Membre de la commission
chargée de la publ?cation des monument s inédits de l'histoire du
pays, et l'un des rédacteurs du Courrier des Pays-Bas. — Bruxelles,
Brest-Van Kempen, 1829.
In 1829 werd te Luik een tijdschrift gesticht door den heer
Munch, professor aan de Hoogeschool dier stad, Duitscher van
geboorte, maar warme verdediger van Nederlands eenheid. Het
eerste deel van dit werk hevatte een Duitsch artikel ten voordeele
der Nederlandsche taal, wier verspreiding in de zuidelijke
gewesten gevraagd werd, om door meer taaleenheid meer staatseenheid te bekomen. Geheel geschreven in Willems' trant, met eene
bewijsvoering en eene kennis van . zaken, die hem eigen waren,
zou men geneigd zijn te gissen, dat dit artikel van hem afkomstig
was, zoo hij zelf in zijn antwoord aan M. V. d, W. niet verzekerde
noch M. Munch, noch zijn tijdschrift te kennen. In bedoeld artikel
kwam een volzin voor, waarin gezegd werd, dat M. Van de Weyer
,een schrift ten voordeele der Vlaamsche taal had uitgegeven.
Deze aantijging was genoeg om den toekomenden diplomaat vuur
te doen vatten. Onmiddellijk daarop gaf hij, in vorm van brochure,
eenen brief aan M. Munch uit, om te verklaren, dat hij nooit iets
dergelijks geschreven had of schrijven zou. Op dezen brief
antwoordt het werkje van Willems, waaraan wij de twee volgende
brokken, zijnde den aanvang en het slot, ontleenen. (M. R.)
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de Woeringeh, que je m'occupais á finir, sur les traces de
Jean Van Heelu, poète flamand du treizième siècle, dont la
chronique m'est tombée en partage, dans le travail de la
commission pour la publication des monuments inédits de
notre histoire, comme vous le savez. J'en étais tout juste
au point ou ie comte de Luxembourg, s'étant jeté au cou du
duc de Brabant, pour le tirer de son cheval à force de bras,
et s'élevant un peu de la selle, eut le malheur .d'etre atteint
par l'épée du chevalier Vanden Bisdomme, un peu au-dessous
de l'épine dorsale. Je laisse là le malheureux comte tenant
de ses deux mains la partie blessée, et je viens m'occuper
de vous et de votre Epitre.
Ce n'est pas, que je veuille y répondre pour M. Munch, et
agiter la question grave, de savoir si vous étes effectivement
ou si vous n'étes pas l'auteur de quelqu'ee^•it en faveur de la
langue f amande. Outre que j e n'ai pas 1'honneur de connaitre
ce savant allemand, pas plus que son Aletheia, mon père .m'a
dit mille fois Jongen! bemoei u toch nooit met zaken daar

ge niets van weet! et me réglant sur ce précepte sage,
je n'imiterai jamais nu quidarn de mon voisinage, qui,
Venant de balayer dans une sacristie,
Traite l'inmtruction d'hérétique et d'impie,

et va signer une pétition, concue dans un idiome qu'il ne
parle pas.
Mais si je ne connais pas M. Munch, j'ai 1'honneur de
vous connaitre et de connaitre un peu la langue, que 1'on a
toujours parlée dans votre famille et dans la mienne. Quand
vous avez Fair de renier vette langue (et vous avez eet
air-là, Monsieur), quand vous protestez hautement devant
le public, qu'un homme comme M. Van de Weyer se
croirait déshonoré d'avoir écrit en faveur de vette méme
langue, je prétends avoir quelques droits de me placer alors
dans vette partie du public qui vous juge; indépendamment
13

194 de l'obligation, commune à nous deux, de nous aider réciproquement de nos lumières, pour éclaircir 1'histoire nationale. Vous faire réfléchir sur le contenu de votre lettre, ce
n'est pas sortir, en effet, de la position relative ou nous
nous trouvons placés ; car mon auteur Van Heelu m'en
seigne, au commencement de son poème, qu'il est bon
d'apprendre le flamand à ceux qui ne le savent pas. C'est
ce qui lui fit dédier son ouvrage a Marguerite d'Angleterre,
femme de notre duo Jean II. Veuillez un moment vous
donner la peine d'abaisser votre ouïe à la simplicité de son
langage
Vrouwe Margriete van Inghelant
Die seker hevet van Brabant
Tshertoghen Jans sone Jan,
Want si dietsche tale niet en can
Daerbi willic haer ene gichte
Sinden, van dietschen gedichte,
Daer si dietsch in leeren moghe (1).

Lequel flamand, jeté au moule francais, se reproduit á pen
pres, mutato nomine, de la maniëre suivante
Monsieur Van de Weyer,
Je veux vous dédier
Ce mien petit ouvrage
Sur les droits du langage
Nommé le bas-teuton,
Qu'on croit de mauvais ton.
N'all'ez pas faire rage
Si j'en vante l'usage.
Pour ^etre Beige et sage
Faudrait 1'étudier,
Monsieur Van de Weyer!

Pardon de la rime! elle est mauvaise selon la prononciation ordinaire de votre nom; mais elle est riche d'après les
règles de cette chère langue franeaise, sans laquelle vous
(1) JAN VAN HEELT's Slag

van Voeringen, vS 1-7.
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et tous les nobles bourgeois ,amens de la rédaction du
Courrier des Pays-Bas, serien indubitablement idiots,
agrestes et vilains( 1 ). Avouez, néanmoins, que c'est toujours
un petit malheur de porter un nom flamand, et qu'il est
très-prudent 'a ces messieurs de garder l'anonyme. Le
moyen de paraitre décemment en public avec un nom tudesque ! Eh ! que n'ont-ils recours 'a 1'onomatopée, en signant

ie Paztre, le Potier, de Menin, le Polichinelle et cetera ? (2)
Mais revenons nos moutons, monsieur le Patre, Si je
comprends bien votre lettre à M . Munch, ce professeur
vous aurait injurié, parce qu'il vous a cru capable d'avoir
écrit en faveur de la langue flarnande. Je dis, si je comprends
biei, et eest une précaution oratoire dont j'ai besoin; car,
quoique vous vous soyez exprimé dans la langue la plus
claire et la plus logique du monde (3), j'ai eu quelque peine
á saisir votre logique dans la phrase ou vous dites : « Qe
» s'il restait quelques doutes sur 1'importanc&, que vous
» attachez avec raison á repousser comme injurieuse la
» publication que M. Munch vous impute, vous vous étaie.
» riez de l'autorité d'un de ces vieux écrivains, que ce savant
» connait peut-éíre mieux que les modernes, et qui, dans ce
« langage simple et naïf, que vous aimez tant a citer, et
« que vous ave.z regret 'a voir négligé, disait Les nobles
:

« bourgeois ,amens.... asent de langage francois, estimmlans
« ceulx qui ne le - parlent zdiots, agrestes et vilains (4). »
Est-ce 1'imputation ou la publication que vous repoussez
comme injurieuse? C'est la publication apparem ment, et je
suis d'autant plus porté à m'arréter á cette interprétation
(1) Lettre à M

.

MUNCH,

p. 23.

(2)Van de Weyer, de Potter, Van Meenen, Claes, mede-bpstel(M. R,)
lers van den Courrier des Pays-Bas.
(3) Lettre à M. MUNCH, p. 13.
(4) Lettre à M. MUNcx, p. 23 . La citation est tirée de la Légende

des Flamens, livre ée^t-it et imprimé à Paris, ou il faut aller, sans
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vous affirmez solennellement que ((jamais pareil écrit n'est
» sorti de votre plume, ni n'en sortira. » Ici je m'arréte,
et je vous demande, une seconde fois : vous ai-je bien
entendu? Comment! vous, qui voulez la liberté poer tous,
qui demandez le libre usage loisible des deux _langues (2),
vous ne voudriez jamais écrire un mot en faveur de la
-

liberté du flamand, quand mémne on la détruirait ( 8 ) ?
C'est pour vous faire revenir d'une détermination aussi
peu chrétienne , . que j'ai l'honneur de vous adresser la
présente lettre. Elle a le défaut d'étre écrite en fort mauvais
francais, signe evident qu'elle manque parfois de logique;
j'en conviens. Néanmoins, comme tout maître de logique
n'est pas maitre en raisonnement, j'ai de quoi me consoler
et n'ai 'point la prétention d'avoir toujours raison, mais
ours raisonnable.
d'étre toujours
,

La liberté et l'indépendance de mon pays avant tout!
Je vols á nos frontières la nation francaise convoitant toujours le beau sol de la Belgique, tandis que nous avons parmi nous cent mille Francais, qui restent toujours Francais, a cause de la languue ! Depuis trente ans que nous nous
efforcons inutilement á monter jusqu'à eux, très-peu d'entre
eux se donnent la peine de descendre jusqu'á nous, de
Boute, pour apprendre quel est notre langage, comme il faut y aller,
chez M. Lucas, pour connaitre le droit belgique.
(1) Page 11.
(2) Page 25.
(3) Pour étre j uste, il convient de faire observer que mon savant
coliègue, par une (Ie ces petites supercheries don.t les savants ont
tapt de peine à se défendre, dit 9 à la page 10 de sa Lettre, que
M. Munch lui attribue un livre sur les avantages de la lanque
,bemande, tandis qu'il n'est réellement question que d'ui» écrit en
,faveur de cette lanque. Ibid. p. 45.
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s'approprier nos meeurn, de se confondre dans la masse du
peuple, d'apprendre 'a parler avec ceux dont ils exploitent
l'industrie et dont ils mangent le pain ! Partout et en tout,
nous fléchissons le genou devant leurs supériorités réelles
ou imaginaires ; chez les grands du monde comme chez les
hommes du pouvoir, dans les assembléas comme dans les
-

conseils, les beaux parleurs francais sont nos maitres ! La
droiture belgique, les simples vertus de nos pères, que
peuvent-elles contre l'appát de leur politesse trompeuse ?
Vous riet. Monsieur? Vous traitez de chimériques les
dangers de cette influence francaise qui même, selon vous,
n'existe pas? Quoi ! elle n'existe pas? Lorsqu'aux yeux
de l'Europe entière, qui nous contempl.e, nous avons fair
de nous placer sous la tutelle de cinquante journalistes
francais ( 1 ) réglant tous les jours nos intérêts et nos
devoirs, cette influence n'existe pas? Lorsque je vois ces
journalistes compter minutieusement tous les Hollandais qui
penvent se trouver parmi nous, et ne parler point des

Francais, il n'y a pas de partialité à 1'égard de ces derniers ? --- Lorsque dans ce moment-ei, on réimprime, á
Bruxelles, tout ce qui a préparé en France les hommes
de 1793, je ne peux pas croire qu'on veut faire de nous des
(1) La Revue enc,gelop^dique a publié dernièrement les noms
d'une partie de ces Francais; mais sa liste est très-incomplète. Elle
nomme un seul rédacteur pour le Journal d'Anvers, et oublie que
la petite Gazette d'Anvers, le Journal de Commerce et le Pilote,
feuilles qui paraissent également en cette ville, ont tous aussi des
redacteurs francais (même nos feuilles flamandes en ont eu). On dit,
il est vrai, qu'il y a des rédacteurs belges au Co urrier des Pays-Bas,
mais sous qui ont-ils fait leur apprentissage? Les Bellet, les Jador,
les Fontan, les...... n'étaient-ils pas francais? N'est-ce pas avec
regret qu'on les a vues partir? (Sine illae lacrimae !) Et ou les rédacteurs accuels de ce journal vont-ils chercher leurs consultations
pour connaitre nos droits constitutionnels ? N'est-ce pas â Paris,
chez i1. Lucas, etc., etc.?
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révolutionnaires francais ? — Lorsque dans ma province,
j'ai vu toujours les Francais et les fils des Francais
occuper les meilleures places, et devancer les Belges ;•
lorsqu'àAnvers (la moins francaise peut-être des grandes
villes du midi des Pays-Bas), je les vois les mieux rentes,
fonctionnaires, avocats, notaires, courtiers, officiers des
pompiers, professeurs , architectes ; Iorsque j'ai vu des
habitants des villes être nommés comme bourgmestres et
secrétaires de deux trois communes du plat-pays ensemble,
à cause qu'il ne se trouvait pas dans ces communes d'individus parlant le francais ; lorsque j'ai vu un membre de ma
famille deux fois repoussé de l'administration locale, à
cause qu'il n'avait appris que le latin et le flamand, il n'y a
pas d'in$uence francaise ? — Lorsque je vois des gens du
peuple venir à mon bureau, accompagnés d'un interprète qui
puisse m'adresser la parole en Francais, c'est dove parce que
le peuple croit qu'il n'y a plus de Francais dans les bureaux?
Ah! lorsque je vois tout sela, puisje m'empécher de frapper
du pied le sol natal, et de m'écrier : 0 ma patrie suis je
Beige ou Francais? — 0 mes compatriotes ! ' Sachons une
fois ce que valaient nos ancétres, et ce que nous pouvons
valoir ! Accueillons, chérissons les Francais, je le veux
bien, ils lont mes frères et mes amis; mais qu'ils deviennent Belges! Et peuvent-ils le devenir sans s'approprier ce
qui nous est propre, sans nos meeurs et notre langage ?
Et vous, en particulier, Monsieur, je vous prie de réfléchir aux questions que je fais ici. J'aime à me persuader
qu'en les examinant murement, vous ne tarderez pas t
partager mes sentiments, qui sont -certainement des sentiments belges. C'est dans l'espoir de vous voir les professor
bientót, que j'ai 1'honneur de me dire,

Votre tout dévoud serviteur et compatriote,
J. F. WILLEMS.
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La séparation des rats et des souris

( 1 ),

FABLE.
Un jour (c'était, je crois, vers la fin du mois d'aout),
Quelqu'un du peuple rat, regorgeant de richesse,
Ne trouvant plus, dit-on, le fromage á son gout,
Voulut à toute force un manger d'autre espéce :
C'en est fait, disait-il, levons-nous, mes amis !
u Il faut nous séparer de ce peuple souris!
Trop souvent divisés, n'habitons plus ensemble,
u Partageons la maison, c'est bien ici le cas;
u Les souris vivront bien dans le haut, ce me semble,
u Et nous serons heureux quand nous serons en-bas.
En avant! ,-„„ A ces mots quelques-uns applaudirent,
Et déjà de leur trou beaucoup de rats sortirent,
Quand un des plus anciens sur ses pieds se dressa,
Deux fois sourit, deux fois toussa,
Puis, secouant la tête,

u Concitoyens, dit-il, gardez-vous d'obéir !
« Nous sommes bien ici. Je ne suis pas si bête
u Pour aller à la cave, ou Dieu sait, m'établir.
u Est-ce un si grand malheur si parfois l'on se brouille,
u Quand du reste on est libre et qu'on peut se nourrir?

« Si du fromage on nous dépouille,
u Qu'aurons-nous á sa place? On mangera la houille.
u Restons ! „ Et Pon resta. Cet avis est d'un sage,

Pour la houille il ne faut pas quitter le fromage.
(1) Deze fabel verscheen volgens Snellaert (Belg. Mus. X, 466)
op 't laatst van 1830 in een Antwerpsch dagblad. Te vergeefs deed ik
ze daarin opzoeken. Mijn exemplaar, voortkomende van professor
Serrure, draagt de dagteekening, 13 september 1830, onderaan geschreven. Willems bevestigt dien datum in zijnen brief aan Jer. de
Vries van 18 september 1830. -- Zie zijne briefwisseling. (M. R.)
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NEDERLANDSCHE ZANGSTUKKEN.
(UITGAVE VAN HET WILLEMS-FONDS.)

Eerste Reeks.
Fr. C.
1. Philips van Ar tevelde, gedicht van J. Vuylsteke, muziek van

F. A. Gevaert. . . . . . .
. . . . . . .. . . 1 80
2. De nacht, ged. van P. F. Van Kerckhoven, muz. van A. Fernau. 0 90
3. Serenade ged. van E. Hiel, muz. van G. Huberti
1 50
. .
4. Toen ik no ; een kind was ged. van E. hiel, muz. van J. Demon 0 60
5. Overal, ged. van J. P !lege, inuz. van G. A. Heinze.
. 0 90
6. Ik ken een lied, ged. van G. Antheunis, muz. van [V. De Mot . 0 60
7. Mie kens moeder , ged. van F. De Cort, inuz. van R. Hol. . . 0 60
8. Lentezan , ged. van J. Vuylstelce, muz. van J. Vonden Eeden . 2 40
9. Aan een bruid, ged. van Nie. Beets. muz. van J. C. Boers . . 2 00
10. De tooverlantaren, ged. van N. Destanberg, muz. van K. Miry. 0 90
11. De boomt en de zon g ged. van J. Vuylsleke, niuz. van L. Van
Gheluwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 20
12. Minnelied, ged. van K. Versnaeyen, muz. van Ferd. Vonden Heuvel 0 60
'

Tweede Reeks.
1. Ik spreek v an u zoo zelden, ged. van C. Honigli, muz. van

F. A. Gevaert.

.

.

.

.

. .

.

.

.

2. V oorjaarsav ond^ ged. van J. Bouchery,

.

.

.

.

.

.

. 0 80

muz. van Edw. Blaes. . 1 20

3. De net&t, ged. van A. V. Buliynck, inuz. van 0. de Burbure . 0 80
4. Avondsehenlaerin„ ged . van J. Vuylsteke, muz. van C. J- Souweine 0 80
5. blij sprak van wonderlijke zaken, ged. van F. De Cort,

muz. van R. Hol
6. Etvenzang, g ed.

. 080

van C. J. Han sen, muz. van A. Fevvnauc . .

1 60

'

7. Dr°me! sprac den herfst,ed. van Hoffinann van Fullersleben,

muz. van W. F. G. Nicolaï
0 80
Herinneringg, ged, van Mej. M. Conscience, muz. van W. De Mol 1 40
Lied van de ton, ged. van F. De Cort, muz. van J. Vundn Eeden 0 80
De loteling, ged. van F. De Cort, nluz. van M. A. Brandts Buys 0 60
In het zonnige hoveken ged. van F. De Cort, muz. van

8.
9.
10.
11.

L. F. Brandts Buys. . . . . . . . . . . . . . . 0 60

12. j

Gebroken bart i 1
Benoit.
Denderliedekenged. v an E. Hiel, muz. van P.

2 20

Derde Reeks.
Van de derde reeks zijn reeds verschenen :
1. Mijn hart is vol verlangeran, ged. van E. Hiel, muz. van P. Benoit 0 85
2. 13w naam, ged. van Frisiu s, muz . van Richard Hol .
2 20
-

3. Op de beren, in dedalen, ged.van E. Hiel, muz.van Ad. Wouters 0 60
,i. van komen eet gaan, ged. van J. P. Heye, muz. van L. F.

Brandts Big ys

.

. . . . . . . . . .

0 60

5. Mellied, ged. van Goethe, vert. door E. Hiel, muz. van G. Hrcberti 1 10
6. Wiegelledeken, ged. van W. J. N. H. Vanden Bergh, muz. van

W. De Haan.

. . .

. .

. .

.

. .

.

. .

.08,5

7. Waar is zij h een? ged. van G. De Mey, muz. van C. J. Souweine 0 85
8. Avondlied, ged. van
, muz. van Jos. Belljcns . . . . . . 0 60

9. Droeve tijden, ged. van G. Antheunis, muz. van W. De Mol. . 2 80
Ter pers zijn de drie laatste nummers van de

derde, alsook de vierde reeks.

Men kan inschrijven voor de vier reeksen te zamen mits 26 fr. (13 gulden), voor de
derde en vierde reeksen alleen mits 14 fr (7 gulden.
Buiten inschrijving kost elke reeks 10 Ir. gulden).

LIJST DEB. UITGAVEN VAN HET WILLEtIS-FONDS,
W~ARVAN

NOG ,EXEMPLAREN VOORHANDEN ZIJN.
Fr. C.

J. F. J. Horemans. Nederlandsche Dichterhalle. Bloemlezing uit de
Nederlandsche dichters van devroegste tijden onzer letterkunde
tot op onze dagen, volgens dichtvakken en ouderdom gerang~
schikt (No 52). Twee deelcn gr. in-8. • • • • . • • • i5
Eu.g.Zetlernam. Bedenkingen op de Nededandsche Schilderschool .
(No 18).

•.

•

•

•

•

.

•

•

.

.

•

.

.

•

•

•

1

Dr P. ,A. Snellaert. VlaarnscheBihliographic, f850-18aa'(No 26).

.

2 ))

•

3

Fr. De Potter, Vlaamsche Bibliographie, 1830·180;), s- dcel (N° tl4). f 20
,Vlaanlsche Bibliographie, 5e,deel, 18!)6-·f867 (N° tl9). 2 so
Dr F. A. Snelloert en L. Hemelsoet. 0 udc en nieuwe Iiedjes met de
melorlien (N° 46)

•

•

.

,

.

•

•

.

.

.

.•

1)

J. Vuylsteke. Korte statistieke Beschrijving van Belgie (No 48). . •
Samuel Smiles. Help, u zelf! Proeven van gecstkracht en volharding
uit het leven van beroemde mannen (N° 49). . • • • • •
Em. De Laoeleue, De Landbouwkunst ·in de NederIanden. Uit het
Franseh door F.A.Boone. BclgiiL (No.aO). .' • . . . •
-.:.Noord-Nederland (N° aI) .
Samenspraken over het sparen, door cen lid del' maatschappij Callier
(N° a8). . • . • . . • . . . . ' . . . • •
Mev. Sophia":": De l\Jenschen en de Dieren, 2e druk. (No 6f). • •
Otto H'ubner en ell.. La. Hardy de Beaulieu. De kleine Economist.
Grondbegrippen der Staathuishoudkundc, 5e druk. (N° 62) • •
Ed. Campens, Schetsen uit het Dierenrijk, tweede vermeerderde en
verbeterde druk, met een groot getaJ houtsnedcn (No 63). • .
John Slu(u..t A/ill. Over vrjjheid. Uit het Engelsch vertaald door

2 50

Pit. Van Cauteren (N° 6tl). .' • •
Feli» A. Boone. De Tooverdrank (N° 66). • • • • . • • •
G. De Vijlder. Grondbeginselen der werkdadrge Meetkunde, ten

f r)O

gebruike van werklieden en. leerIingen van nijverheidecholen,
. . , . . . . '. • . • •
mel 26:) houtsneden
J. lJlorel. Handbook del' anorganische Scheikunde, met houtsneden •
C. Royer en G. Van hlim·lo.Practische verhandeling over de Nederlandsche Stenographie, met 8 platen. • . . . • . . , .
G. Rclin-Jaeouemtjn«, Voordrachten over de Grondwet, 2e verbeterde
druk (N° 68). • . . . . • . . . . . . . • •
J. O. De Vigue. Kiezershandboek of uitleggingen op de Belgische
kieswetten (N° 69) .

.

.

.

. '.

.

.

.

.

.

.

'.

•

-Belgisch Kieswethoek van 18 mei 1872, Nederl.
. vertaling met ophelderingen (No 72). . . ', • . . • •
K. L. Ternest, Uitspraakleer der Nederlandschc taal, 2e gansch 0111gewerkte en vermeerderde uitgave (No 71)· • • . . . •
Jaarboekvoor 1869,. 1870, 1871, 1872 en 'J875, 'If'-tl e juar (N° 60,
64, 67, 70 en 75), ieder • • . • • . • . . • . •
Volks-Almanakken voor J 872 en 1873, ieder, • • • • • • .
Twee platen, voorstellende, de eene de diehters ; Van l\laerlant,
Cats, Vondel, Willems,en Ledeganck; de andere de schilders :
~eLroedcrs Van Eyck, Rubens, Van DUck, Teniers en Dc
Craeyer; ieder. •. .' ~ • • . • ..
.•...
Eene plaat, voorstellende het Stadhuis en het Belfort van Gent
volgens de oorspronkelijke plannen, geleelend door Fl. Van Loo,

2 aO
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)) 7D
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i 60'
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1 50
2 tlO
1 60

)) 60
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2 ~O
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1 2tl

Handetingen van het IX«Nederlandseh Letterkundig Congres, gehouden
te Gent, den 19, 20 en 21 augusti 1867 . • • • • • • • 4'

JJ

Het algemeen depot der uitga.ven van het WILLEMS-FONDS is gevestigd te Gent, bij den Boekha.ndelaar W. Rogghe, Kalanderberg,

