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Reinaert do Vos,
naar de oudste berijming (1) .
VOORBERICHT.
Geen boek ter wereld heeft ooit meer opgang gemaakt,
dan het Leven van Reinaert den Vos. Sedert daarvan
de eerste gedrukte uitgave in Nederduitsche proza
verscheen (a° 1479), is deze zinrijke fabel door geheel
Europa bekend, en in meest alle talen overgezet geworden.
De Vlaainsche oude tekst, hetzij van, dien druk, hetzij van
vroegere handschriften, diende veelal tot eersten grondslag
dier vertalingen; immers, het is thans onbetwistbaar zeker
en uitgemaakt, dat ook de zoo hoog geroemde Saksische
Reineke, door den grooten Göthe, door Soltau en anderen
in het Hoogduitsch overgebracht, eene vrij slechte vertaling van het oudere Vlaamsche gedicht is, waarin
dezelfde rijmwoorden schier overal zijn behouden.
,

(1) le uitgaaf. Eekloo, Van Han en zoon, 1834.
2e uitgaaf. Mechelen, Hanicq, 1839 (tot schoolgebruik ingericht).
3e „
Gent, Gyselynck, 1846.
4e „
Mechelen, Van Velsen, 1858 (tot schoolgebruik
ingericht).

- ._._.,
Inzonderheid bij de Nederlandsche natie, doch vooral
in Vlaanderen, was de naam van Reinaert en van Isengrim
of Isengrjn sinds onheugelijke tijden, en bij alle standen
des volks, in levendige bekendheid. Hoevelen onder ons
hebben niet, in de eerste jaren hunner jeugd, met de
Historie van Reinaert den Vos ter school gegaan? Wie weet
niet, dat dit boek voorheen ook door de geestelijke over. heid voor goed en beknt^aam werd aangeprezen (1) ? Nergens
wordt in spreekwoorden en dagelijksche gezegden meer aan
hetzelve herdacht dan bij ons; nergens zooveel als in
Vlaanderen vindt men daarmede gelijkluidende familienamen, als Reynaert, Reynaerts, Bruyn, Bruneel, Rosseel,
Cantaert, Bossaert, Coppens, Pinte, Boudewijns enz.,
zonder van ander diernamen te spreken, als De Vos, De
Leeuw, De Wolf, De Ram. De Beer, en meer dergelijke.

In West-Vlaanderen zelfs vindt men eene familie Isengrijn,
waarvan een lid thans notaris te Oostende is.
Te recht dus beschouwt dé heer Jacob Grimm, in zijne
vergelijking van al de Reinaarden (2), Vlaanderen als den
classieken bodem van dit episch fabelgedicht; eene waarheid,
welke ik, reeds voor het verschijnen van zijn verdienstelijk
werk, door een beknopte verhandeling in den Messager des
scienees et des arts de la Belgique, had buiten twijfel gesteld.
(1) In de Approbatie van M. Van Eynatten canonik en scholaster
van Antwerpen, van den 15 november 1661, wordt gezegd: u Dezen
boek, aldus verbeterd, is goed en bequaem gevonden, zoo voor de
scholen als andere persoonen, ende dient niet alleen tot recreatie
maer ook tot moralisatie. „
Wij voor ons geven ons boekje slechts tot recreatie, en laten de
moraal van hetzelve voor rekening van degenen, die het in de
middeleeuwen opstelden.
(2) Reinhart Fuchs, von Jacob, Grimm. Berlin, bei Reimer 1834,
in-8°, m. CXLVIII.

Ditpuntten vollen bewezen zijnde, zoo wil ik mij onthouden
daarvan nog in het breede te handelen.

Onze Vlaainsche Reinaert overtreft al de andere gedichten van dien naam. Hij verdient, zegt Grimm, « door
aanleg en uitvoering den eersten rang (1). Alles gaat in
denzelven, bij eene zwierige en gepaste taal, eenen geregelden en met altijd steigerend belang gepaarden gang,
van den aanvang af tot het einde toe. Alle gebeurtenissen
hangen daarin, gelijk in eene ware geschiedenis, vast te
zamen. i Wonderlijk juist en goed volgehouden zijn vooral.
de karakteristieke handelingen der dieren. Met een woord,.
Reinaert is verre uit het beste gedicht, dat de middeleeuwen
(Dante's Divina Commedia uitgezonderd) aan Europa hebben
opgeleverd. En dit gedicht is een Belgisch gedicht! En deBelgen kennen het niet! En het moeten Duitschers zijn, die
het aan het licht geven! t De Belgen (zegt Grimm, in zijne
opdracht) hebben het meeste belang in den Reinaert; doch
wie heeft (vervolgt hij), wie heeft sedert eeuwen bij hen_
nog verknochtheid en belangstelling voor , de moedertaal
aangetroffen ? Diepe zelfsvergetenheid brengt alIerwege
hare eigene straf mede : uit dit schoone Belgenland,
alwaar in de middeleeuwen ook de dichtkunde woonde, is
sedert lang alle poëzie verdwenen. ' Een verwijt,. mijne
lieve landgenooten! dat wij door het verwaarloozen onzer.
taal,, en door onze naiiperijen van al wat Fransch is, maar°
al te zeer verdienen.

,

(1) Hoffmann tracht in de Einleitung van zijne nieuwe uitgave des
Reineke Vos (Breslau, bei Grass und Comp.) van dit jaar 1834, op
dien lof van het Vlaamsehe iets ten behoeve van zijnen tekst af te.
dingen; doch hij voert geene voldoende bewijzen aan.

-

-
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Van mijne jongste dagen af heb ik getracht de verworpene moedertaal te helpen opbeuren. Ik heb dezelve, zoowel
tegen de bekrompenheid der Hollandsche schrijfregels, als
tegen de verbasterdheid van het Vlaamsche schooldialect
verdedigd (1); ik heb hare rechten op het openbare bestuur
en hare nationaliteit door historische gronden, zooveel als
in mij was, bewezen en voldongen. Om harentwil ben ik
van Antwerpen naar Eekloo verbannen. Zij moet mij dus wel
dierbaar zijn! Doch ook in Eekloo heb ik geleerd, dat hare
vijandin, de Fransche taal, die in zes eeuwen, en meer, nog
geen enkelen voet gronds op het Nederduitsch heeft aangewonnen, nimmer de taal van liet meerondeel der Belgen
zijn zal. Op 8600 inwoners van die stad, zijn er omtrent
300, die Fransch verstaan, en geen 100, die fatsoenlijk
Fransch spreken kunnen. Nochtans was Eekloo zeer vele
jaren de verblijfplaats van Fransche tribunalen, van
Fransche sous-pr(fets, van Fransche ambtenaren. Nochtans
worden wederom, sedert vier jaren, hare 8300 andere
ingezetenen in het Fransch gegouverneerd, en dagelijks
gesommeerd, geëxploiteerd, en geëxecuteerd! Wij bezitten
thans de vrijheid van taal, ja; doch het schijnt mij toe, dat die
vrijheid hare zuster, de vrijheid van verstaan, geheel onder
de voeten helpt,
Moge deze mijne bearbeiding. van het oudere gedeelte van
Reinaer t den Vos iets bijdragen tot het doen herleven van
eene zoo dierbare taal, in een tijd, waarop ons land van zooveel Franschen uitschot wordt overstroomd!
(1) Over de Hollandsche en Vlaamsclie schrljf^vijzen van het Nederduitsch, Antwerpen, 1824, in-8°.
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't Was omtrent de Sinksendagen.
Over bosschen, over hagen
Hing het groene lenteloof.
Koning Nobel riep ten hoov',
Al wie hij om hof te houden
Roepen kon uit veld en wouden.
Vele dieren kwamen daar,
Groot en klein, een bonte schaar.
Reinaert vos, vol slimme treken,
Bleef alleen het hof ontweken;
Want hij had te veel misdaan
Om er heen te durven gaan.
Die zich schuldig kent, wil vluchten.
Reinaert had er veel te duchten;
Daarom schuwde hij het hof,
En dit bracht hem kranken lof.
Toen het hof vergaderd was,
Hield men daar (doch niet de das)
Groote klachten, groot misbaar,
Over Reinaert, ros van haai.
Hoort eens wat een bitter klagen t
Isengrim en al zijn magen
Gingen voor den koning staan.
Isengrim, de wolf, ving aan:
" Edel vorst, genadig heer,
Om uw hoogheid, om uw eer,
Eisch ik recht en bid genade!
Wil me ontfermen, om de schade,
Die mij Reinaert heeft gedaan.
'k Heb van hein zooveel doorstaan,
Groot verlies en ongeval.
Maar ontferm u bovenal

Wegens dat zijn geile lijf
Heeft besmet mijn echtewijf,

6Wegens dat hij op mijn kroost
Eens zijn water heeft geloosd, —
Op mijn kindren, waar zij lagen;
Zoodat twee nooit meer en zagen;
Want zij werden stekeblind.
Spreek toch recht voor vrouwen kind!
u Nog meer hoon is me overkomen.
Eens was dag en uur genomen,
Dat de vos mij zoude doen
Een gerechtelijken zoen (1).
't Heiligdom werd aangebracht...
Maar de vos, op list bedacht,
Ging 't ontwijken in zijn vesten.
Leeuw en koning! al de besten
Van uw hof, verzameld hier,

Zullen tuigen van dat dier,
Van het mij gedane leed,
Zullen tuigen, onder eed.
Ware al 't laken perkament,
Dat men weeft ter stad van Gent,
'k Zou er niet op kunnen schrijven
Zijn gepleegde wanbedrijven.
Maar 'tgeen hij mijn wijf misdreef,
Loopt te verre buiten schreef
Om te blijven oi gewroken !
Toen de wolf had uitgesproken,
Is een hon d j en opgestaan,
En het sprak den koning aan;
't Hiet Courtois, en zei in 't Fransch :
Hoe 't eens arm was, heel en gansch;
(1) Wanneer men soendinc aanging, moesten partijen voor de
rechtbank verschijnen, door welke de vergoeding wegens het
misdrevene geregeld werd; men zwoer daar op reliquieën den
vrede en men gaf elkander den mondzoen.

En des winters in den vorst
Niets meèr had dan ééne worst,
Die hem Reinaert dieflijk nam.
Maar nu werd de kater gram,
Op het hooren van die taal;
Kater Tibert sprong voor 't maal (l ),
In het afgepaalde perk.
u Koning (riep hij) groot en sterk!
Daar gij Reintje niet betrouwt,
Brengt hier ieder, jong en oud,
Tegen hem zijn klachten in.
Wat Courtois zegt, heeft geen zin,
Want de worst behoorde mij,
En toch klaag ik niet als hij.
'k Won ze door mijn eigen list,
Waar ik 's nachts, dat niemand wist,
Heimlijk insloop op een molen:
Daar heb ik de worst gestolen
Van een slapend molenaar,
Nu wel meer dan zeven jaar.
Eer Courtois dus vonnis vraag'.,
Dat hij mij ter vierschaar daag',
Dat hij mij zijn klachten lever'.,,
Nu stond Panser op, de bever,
En hij sprak met grammen moed:
u Tibert, dunkt het u niet goed,
Dat wij hier ons klachten uiten
Tegen Rein, dien guit der guiten ?
't Is een moordenaar, een dief!
Niemand, niemand heeft hij lief,
Zelfs den koning niet, zijn heer!
Ja, des konings lijf en eer

(1) Maal, bijeenkomst, rechtsvergadering.

-8-Zou hij schenden en verdoen,
Voor het boutje van een hoen!
u En wat zult gij wederleggen
Van hetgeen ik nu ga zeggen?
Pleegde Reinaert, gistren nog,
Pleegde Reinaert door bedrog
Niet de strafbaarste euveldaad
Aan haas Cuwaert, die hier staat?
Zag m'ooit erger wetvertreden
In een tijd van 's konings voeden?
Reinaert bracht hem in den waan,.
Dat hij hem tot kapellaan
Konde maken met studeeren :
Eerst moest hij den Credo leeren,
Waarom hij hem, als een lam,
Tusschen zijne beenen nam :
En zoo gingen ze, of 't moest wezen..
Aan het zingen, aan het lezen.
u 't Viel mij, dat ik om dien tijd
Uitgegaan was, en niet wijd
Van de plaats kwam, waar zij zongen.
Hadde ik toen niet bijgesprongen,
't Waar' met Cuwaert slecht vergaan.
Meester Reinaert las al, aan,
Zei zijn lessen op en voren,
Leerde zingen naar behooren;
Maar op eens, en in 't gespeel,
Greep hij Cuwaert bij, de keel.
't Hoofd had hij hem vast ontnomen,,
Ware ik niet ter hulp gekomen
In dien hachelijken stond.
Zie, hier is de versche wond,
En een teeken van liet feit.
Spreek nu recht naar billijkheid.
Laat ge, o koning! ongewroken
Dat uw vrede dus gebroken
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En versmaad wordt door dien fiel,
't Zal u rouwen, op mijn ziel,
En den mannen, die het wijzen!
't Zal uw kinderen doen misprijzen
Menig dag en menig jaar!
-- u Panser, 'tgeen gij zegt is waar;
Bij mijn haard! (sprak Isengrijn)
Reinaert moet gehangen zijn;
Eerder deugt het met ons niet.
Ja, zoo waar als God mij ziet,
Blijft hij langer in het leven,
Wordt zijn misdaad weer vergeven,
Eer een maand zal vast dat beest
Treffen, die hem 't minste vreest.

Hier sprong Grimbaert op, de das,
Die een neef van Reinaert was
(Broeders kind), en riep verwoed:
u Zoo, heer Isengrim! dat 's goed!
Maar wij weten 't daarenboven:
Vijands mond zal zelden loven.
Zie! zoo waar ik ben een das,
'k Wou, dat die gehangen was
Aan een boom, gelijk een diëf,
Die ons deed de meeste grief!...
Isengrim! woudt gij bestaan
Een verzoening aan te gaan,
'k Zou u helpen, 'k doe het geren,
En mijn oom zou 't ook niet weren.
Wie dan 't meeste had misdaan
Zou in boetverbeuring staan,
Gij aan hem, of
Schoon hij niet komt klagen nu!
Ha! vond hij de gunstbetooning,
Bij het hof en bij den koning,
Die men blijkbaar hier u doet,
Unie zaak stond ook niet goed;

hij aan u,

-
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Neen! gij bleeft niet ongegrepen,
Ongestraft voor al de nepen,
Die gij toebracht aan zijn vel,
Met uw tanden scherp en fel,
Al liet Reinaert ze ongewroken. „
Isengrim zei : << Wel gesproken!
Gaf u Reinaert les in 't kwaad?
't Zijn al leugens, wat ge praat!
— u Neen 't, bij neen ! 't is niet gelogen.
Gij hebt hem te veel bedrogen,
En op meer dan eene wijs;
Naamlijk ook met die pladijs,
Die hij uitwierp van een kerre,
Daar gij volgdet (maar van verre!).
Hebt gij die niet opgesinuld

En uw maag ermee gevuld,
Gevend hem noch goed noch kwaad,
Niets, dan de afgeknaagde graat,
Die gij hem al spottend bracht,
Omdat gij ze zelf niet mocht ?
" Met een hesp ook, vet en maisch,
Speeldet g'hem een trek zoo valsch !
Reinaert kwam zijn deel u vragen,
Waar gij die iaat op te knagen,
En wat gaaft gij voor bescheed ?
uu Jongen lief (was 't), Reintje, 'k weet
Dat uw vraag zeer billijk is.
Hoor! de hesp hing aan een wisch
Knauw daar aan, zij is zoo vet! ,,,,
Zoo werd Reinaert afgezet,
En geen vleesch mocht hij erlangen.
Ja, hij werd toen zelfs gevangen
En geworpen in een zak.
Al dit leed en ongemak
Heeft hem Isengrim gebrouwd,
En nog meer, wel honderdoud !

u Heeren, dunkt u dit genoeg?
Wat betreft het ongevoeg
Aan zijn vrouw weleer bedreven:
Zij beminde, heel haar leven,
Reinaert, en hij. minde haar.
't Is nu zeker zeven jaar,
Dat ze elkander zijn getrouw.
Zoo Hersinde, een schoone vrouw,
Dus door min, door kwade zen
Viel in overspeligheén,
Is 't niet dwaas daarvan te praten ?
't Heeft geen wonden nagelaten.
Voorts de klachte van den haas
Is almede een waterblaas.
Mits die slecht den Credo las,
Mocht hij, die zijn meester was,
Hem wel slaan; hij was kastijdbaar:
Dat 's bij 't leeren onvermijdbaar.
Andren klagen van een worst,
Hun ontnomen in den vorst:
Beter lieten zij 't verholen;
Want, gij weet, zij was gestolen.
't Ging daarmee als 't spreekwoord leert:
Zoo gewonnen, zoo verteeild.
Nam de vos 't gestolen goed,
Zulk een zaak eischt recht, noch boet,
u Reinaert is een eerlijk man.
Sinds de koning heeft zijn ban
Laten roepen en zijn vrede,
Weet ik, dat hij niets misdede;
En hij leeft nu of hij waar'
Here*mijt of kluizenaar,
Met een harenkleed aan, 't vel
Ja, dat draagt hij, 'k weet het wel.
Iemand, die hem gistren zag,
Zei mij, dat hij jaar en dag

-- 12 Heeft beloofd geen vleesch meer te eten,
Wild noch tam, gij moogt het weten.
't Wijdberoemde Malpertuis,
Zijn kasteel en beste huis,
Heeft hij sedert kort begeven,
Om in de eenzaamheid te leven
In een kluis: daar zit hij in.
Andren kost of lijfsgewin
Denk ik niet, dat hij nog heeft,
Dan hetgeen men aan hem geeft
Tot een aalmoes, nu en dan.
't Wordt een bleek, een mager man,
Vastend voor zijne oude zonden.
Zoo wordt Reinaert thans bevonden!
Wijl dus Grimbaert pleitend stond,
Kwam daar, op den achtergrond,
Van een bergaf Canteclaer:
Voor hem droeg men op een baar
Eene hen, geheeten Coppe :
Reinaert had die, bij den kroppe,
't Hoofd moorddadig afgebeten:
Dit moest nu de koning weten.
Hare vader, Canteclaer,
Volgde al krij schende - achternaar,
Sloeg zijn veedren op en aan.
Rechts en links hem ging een haan:
De een hiet Crayaert, zoo ik meene
(Schooner haan en was er geene !) ;
Cantaert ging aan d'andren kant:
Beiden droegen in hun hand
Brandend waslicht, lang en groot,
Roepende om hun zusters dood
(Want zij waren alle twee
Coppe's broeders) : "Wee! o wee! rr
Pinte en Sprote droegen beide
't Dierbaar zusterlijk. Men schreide,

— 13 Dat men 't kermen en 't gekrijt
boren kon van wijd en zijd,
Canteclaer na plichtbetooning,
Sprak al snikk nd tot den koning:
u Vorst! om God en door gená,
Wil me ontfermen voor de scha,
Die mij Reinaert heeft gedaan,
En mijn kindren, die hier staan,
Zeker tegen onzen wil.
't Was bij 't ingaan van April;
't Koude jaartij had gedaan;
Plant en bloemen zag men staan
Overheerlijk in het veld;
'k Had tot wandlen mij gesteld,
Fier op mijn gepluimd geslacht,
Op mijn zonen ('k had er acht!),
Op mijn dochters alle zeven,
Die 't wel lustte lang te leven.
Mij geschonken te eener broed

Door een wijf, zoo schoon als vroed (1).
Allen waren vet en sterk;
Nimmer kwamen ze uit hun perk
Dat omringd was van een muur;
En daar binnen stond een schuur,
Goed bewaakt door Vele honden,
Die een dief verscheuren konden;
En dit maakte ons onvervaard.
Reinaert, 'nijdig naar zijn aard,
Omdat 't veilig was daarbinnen,
Kon geen enkel kieken winnen.
Hij, die felle nagebuur,
Sloop wel dikwijls langs den muur,
Lei wel menigwerf zijn lagen;
Doch als hem de honden zagen,
(1) In den ouden tekst wordt dit wijf Rode genaamd.

- 14 -Basten zij hem na met kracht.
Eens zelfs werd hij bij de gracht
Door een hond of twee beloopen,
En bijna moest hij 't bekoopen
Voor zijn dieften, voor zijn roof;
Want zij beten hem dat 't stoof.
Doch de godvergeten guit
Loerde staag op zijnen buit.
'k Dacht een poos: wij zijn hem kwijt;
Maar hij kwam als heremijt
Weer te voorschijn, en de dief
Bracht me, o koning! eenen brief
Waar uw zegel vast aan was.
u Ik vernam toen ik dien las,
Dat ge, o vorst! zeer wijselijk
Door geheel uw koninkrijk
Hadt verkondigd uwen vrede
Aan gedierte, en vooglen mede.
Bovendien zei mij de vos,
Dat hij voortaan (vrij en los
Van de valsche wereldvreugd)
In een kluis, voor God en deugd,
Leven ging op bloote voeten,
Om zijn zondenkwaad te boeten.
Hij vertoonde mij den staf,
Dien men hem in Elmaar gaf (1),
Kap, en koorde, en 't kleed van haar.
K c Dank zij God! heer Canteclaer,
(Sprak hij) 't is met mij gedaan
In de wereld, en voortaan
Zult gij van geen roof meer weten.
'k Mag geen vleesch of vet meer eten.

(1) Eene van St Pieters te Gent afhankelijke proostdij, gelegen
op de grenzen van Vlaanderen tegen Zeeland, in 1144 gesticht, en
in 1424 overstroomd (Sanderus, Flandria Illustrata, I, p. 252, 283).

't Voegt mij, oud, en 't leven moe,
Dat ik voor mijn ziel wat doe.
'k Ga dus voor den hemel leven.
Tecurn pax! 'k moet u begeven;
Want ik heb zooveel te doen :
's Morgens, 's avonds, op den .noen
Moet ik lezen mijn getij. „ „
u Reinaert ging, en ik was blij:
Preevlend trok hij door het bosch,
En ik juichte, omdat de vos
Mij niet langer meer zou hindren.
'k Ging het melden aan mijn kindren.
'k Gaf nu minder op heil acht,
'k Waagde 't zelfs met mijn geslacht
Eens te komen buiten mure,
Laas! ter kwader avonture!
Want de vos, na laag op laag,
Kwam gekropen door een haag,
Had de poort mij ondergaan,

En ik zag hem handen slaan
Aan een kieken, jong en schoon,
Dat hij wegnam tot mijn hoon.
't Was nu of de dood mij naakte.
Daar mijn kind zoo lekker smaakte
In zijn onverzaadbren mond,
Kon geen wachter meer of hond
Ons bewaken, ons beschermen.
Moogt ge u, koning! odes erbermen !
Sedert, tuk op mijn geslacht,
Kwam de vos, bij dag, bij nacht,
En ontroofde mij mijn kindren;
'k Zag die daaglijks meer vermindren,
Ja, van vijftien tot op vier.
Reinaert, dat moorddadig dier,
Heeft ze uit vraatzucht al verslonden.
Gistren hebben hein de honden

-- 16 -it Lijf van Coppe toch ontjaagd,
Dat men op de; bare draagt.
Eedle vorst, haar bloed eischt wraak;
Mijne zaak is uwe zaak!
-- u Grimhaert (zei de koning), das!
't Schijnt, uw oom, die kluisnaar was,
Onderhoudt zijn vasten streng!
Maar ik zal 't die vuile kreng
Wel verleeren, binnen 't jaar.
Hoor; uw dochter, Canteclaer!
Ligt hier zeker wreed verslagen
(Msoog' haar ziel aan God behagen!),
En wij zien 't maar al te zeer,
Niemand geeft haar 't leven weer;

Doch wat zal men daaraan doen ?
Haar begraven met fatsoen
Is nu vast onze eerste plicht.
Met vigiliezang en licht
Wil ik haren lijkdienst eeren.
Verder zal ik met de heeren
Mij beraden op 't geval,
Hoe men 't voeglijkst wreken zal
Aan den dader van den moord,
Als 't naar recht en wet behoort.,,
Toen beval hij oude en jongen

Dat zij deprofundis zongen,
En zij deden 't op zijn woord,
Zoo dat 't deftig werd gehoord.
Hoe de lijkdienst verder was,
Wie de les der dooden las,
Meld ik niet : het waar' te lang.
Eindlijk, na gebed en zang,
Nam men 't doode lichaam af,
En men legde 'tin een graf,

— 17 —
Dat zeer fraai gebeeldhouwd was,
Bij een lindeboom in 't gras,
Heel van marmer, hecht en sterk.
Boven stond er op een zerk:

.Hier ligt Coppe, een achtbre kip,
Wreed vermoord door Reinaert.
P.
I.
R.
Toen 't begraven was gedaan,
Sprak de vorst zijn mannen aan,
En hij vroeg hun hunnen raad
Tot het straffen van de daad
Op den dader: allen rieden
Dat hij Reinaert zou ontbieden
Zonder uitstel, om danof (1)
Overhoord te zijn bij 't hof.
En, om hem dit aan te zeggen,
Scheen 't bij rij glij k overleggen
Voegzaamst, dat een bode ging:
Bruin, de beer, zou voor dat ding
Best geschikt zijn, naar enen dacht.
u Bruin, geef op mijn woorden acht!
(Sprak de koning) edel dier,
Ga, en daag den vos naar hier 1
't Is een boodschap hoogst gewichtig;
Maar, ik bid u, wees voorzichtig
Met den kerel, hij is fel,
Slim en kwaad; dus houd u wel!
Hij zal vleien, hij zal liegen,
En, zoo mooglijk, u bedriegen
Met zijn tong, als honig zoet.
-- u 0, dat hij 't maar vrij en doet
(Sprak de beer), ik ben er bij.
Dat mij God vermaledij',

(1) Een oude Vlaamsche rechtsterm, voor deswegens.
,

18 Brengt mij Reinaert schamp of hoon,
Zoo ik 't hem niet dubbel loon!
Neen, hij zal mij niet verklikken,
Wees gerust, ik zal 't wel schikken. „
Bruin ging met verhaasten spoed,
Recht zijn onheil te gemoet.
't Scheen hem wel een overdaad,
Zou hem iemand eenig kwaad
Durven doen, veel min de vos.
Langs de voetpaan van een bosch
(Eenmaal Reinaerts kromme gangen,
Als hij liep om wild_te vangen)
Reisde hij, al denkend, voort.
't Was een woest en aaklig oord.
Daarna kwam hij aan een berg,
In 't beklimmen steil en erg;
Doch hij moest erover raken,
Wou hij Malpertuis genaken.
Reinaert had zoo menig huis;
Doch het slot van Malpertuis
Was de beste van zijn borgen,
Waar hij introk, als hem zorgen
Overkwamen, of verdriet.
't Slot rees heerlijk in 't verschiet.
Bruin was spoedig daar gekomen.
Toen hij had de poort vernomen,
Waar de vos placht uit te gaan,
Ging hij voor de barbakaan (1)
Zitten, op zijn staart, in 't groen.
u Reinaert, Reinaert! (riep hij toen)
Zijt ge thuis? Ik ben uw vriend
Bruin, daar 't hof zich van bedient
.(1) Voormuur van een slot, antemurale.

- 19 -Bij gebrek aan ander boden.
Nobel zwoer, bij al zijn goden,
Komt gij niet, op zijn verlof
En bevel, terstond naar 't hof,
Om u recht te hooren geven,
En in vrede voorts te leven,
Als 't een onderzaat betaamt,
Dat hij u door macht gepraamd
Zal doen raderen en breken.
Reinaert, Reinaert! 'hoor snij spreken!
Ga met mij, en doe mijn raad. »
Reinaert nam zijn tijd te baat
Achter 't eten; want hij lag,
Waar hij veel te liggen plag,
In den warmen schijn der zon
Voor zijn poort, toen Bruin begon
Dus te roepen over hem,
En hij kende zijne stem.
Na het hooren van 't gebod
Trok hij binnen in zijn slot,
Gaande daar, gedachtenvol,
Zitten in . een donker hol,
Waar hij heimlijk nam beraad
Hoe hij nu met Bruin, den vraat,
Eens den spot zou kunnen drijven,
En bij 't hof in eere blijven.
Straks kwam Reinaert voor, en! zeid' :
Bruin, ik dank u voor 't bescheid
En den goeden raad; maar, vriend,
Kwalijk heeft hij u gediend,
Die u aanried tot den gang,
En een reis van dagen lang
Over bergen deed bestaan.
'k Zou ten hóve zijn gegaan,
u

Hadt gij 't mij ook niet geraden;
Doch mijn buik is overladen
Op eene ongemeene wijs,
Door een vreemde nieuwe spijs.
't Is me onmooglijk nu te gaan;
'k Kan niet zitten, 'k kan niet staan,
'k Ben zoo uitermate zat. ,,
— u Reinaert, vriend! wat let u? wat?
-- " Bruin lief, uit gebrek van haaf
Leefde ik nooit gelijk een graaf,
En, gij moogt het vrij wel weten,
In mijn armoê moet ik eten
'tGeen mij soms niet aan en staat.
Goede versche honigraat
Bij een stukje roggenbrood
Nut ik thans, uit hongersnood.
Anders is er niet te winnen.

Maar, het is nog nauwlijks binnen
Of ik krimp van ongemak. „
Bruin zag wonder op, en sprak:
Lieve hemel, help! wel, vriend,
Zijt gij met geen zeem gediend?
't Is voor mij de zoetste spijs,
Die ik boven alles prijs.
Kreeg ik die, ik zou niet klagen.
Mocht ik u den honig vragen!
Eedle Reinaert, zoete neef,
Haal mij honig, haal en geef!
Doe mij honigraten winnen,
Ik Zal u al mijn leven minnen.
-- u Honigraten, Bruin, gij spot! ,,
— u Bah, 'k en doe! dan ware ik zot:
Voegt dat aan een eerlijk man?
-- u Bruin, in ernst! gij moogt die dan?
Nu, verlangt ge ooit naar zulk .eten,
Laat het mij dan maar eens weten,
u

,,

-- 21 'k Zal uw etenslust verzaán, —
U met honig overlaan.
Ja, al waart gij met u tienen,
Spreek maar op, als 't u kan dienen. »
— "Wei met tienen ? neen, dat 's mis!
Want de honig, die-er is
Tusschen hier en Portugaal,
Slikte ik zelf wel altemaal. „
-- " Is het waar? gij zijt een vent!
Hoor! een boer heeft, hier omtrent,
Zeer veel honig; neen, voorwaar,
Ge aat hem niet in zeven jaar.
'k Breng u al dien honig aan,
Wilt ge mij ten dienste staan.
Zoo ge aan 't hof mijn zaak verdedigde... »
Bruin beloofde 't, en beëedigdie,
Dat hij, ook in leed en pijn,
Reinaerts beste vriend zou zijn.
Nu had deze gansch zijn wil.
—. u Bruin, 't is goed, maar hou het stil.
Gaf mij God zoo goed geval
Als de zeem u smaken zal!
'k Bracht er tonnen u van voor. „

Reinaerts taal klonk zoet in 't oor
Van den beer, als hemelzang,
En hij lachte luid en lang;
Maar de vos, in 't slim gemoed,
Dacht : gaat de avonture goed,
Heden zal ik u nog laten,
Waar gij lachen zult bij maten.
Reinaert kwam nu zonder schroom
Bij den beer, en zei : "Bruin oom!
Welkom, vriend, als 't vrienden hoeft!
Waarom hier nog lang getoefd,

-- 22 -En geprateld en gestaan?
Volg mij, 'k zal u `orengaan !
Houden wij dit kromme pad.
Heden eet gij nog u zat:
Ja, gij zult er van gewagen! »
(Reinaert dacht : van al de slagen.)
Bruin verstond maar half den zin, —
Raakte 't net al dieper in,
'tGeen hij deerlijk moest bekoopen.
Aldus kwamen zij geloopen
Bij een hofstee in de buurt,
Die aan Lamfried was verhuurd,
Lamfried, die ook timmren kon,
En het brood met eere won.
Op zijn voorplein lag er toen
Zeekre boom, een eik, nog groen,
Waar men, om hem voorts te zagen,
Weerzijds spin had ingeslagen,
Dat hij gaapte breed en wijd.
Reinaert zag 't, en was verblijd;
En hij sprak, om Bruin te lokken:
u Lieven oom, hier zijn de brokken!
Deze boom van binnen hol,
Is van lekkren honig vol:
Kom, en slik hem door uw keel.
Maar, ik bidde u, niet teveel!
Wees toch matig met die dingen.
'k Rade u, wil u wat bedwingen.
In uw lust naar honigraat!
Al te veel is zeker kwaad.
Kwaamt gij hier tot lij fsverderven,
Lieven oom, ik zou 't besterven;
'k Ware onteerd mijn leven lang.,,
Bruin sprak : "Reinaert, wees niet bang,
Dat ik 't nu verknoeien zal:
Matigheid past overal.»

- 23 -—" Dat is waar (sprak Rein), heer oom!
't Is wel dwaas, dat ik nog schroom,
Waarlijk! kom, en kruip erin!
Bruin, in zijn verdwaasden zin,
Liet zich nu zoo ver bekoren,
Dat hij 't hoofd, tot over de oorgin,
En zijn voorste pooten stak
In de splete. Reinaert brak
Toen de spie uit d'eikenboom;
En zoo liet hij zijnen oom
Deerlijk vastgeklemd in prangen,
En verraderlijk gevangen.
Wat zal Bruin nu kunnen doen?
Dat hij sterk is, rap en koen,
Zal hem weinig helpen mogen.
't Bleek hem nu, hij was bedrogen.
Hoofd en poot zat vast erin.
Kracht of list bracht geen gewin.
Slechts een half verstikt gehuil
Wrong hij pijnlijk uit zijn muil,
Slaande en worstlende in zijn toren;
Maar het hielp niet, 't was verloren,
En hij moest zijn lot doorgaan.
Reinaert ging van verre staan
Om het na te zien, terwijl
Lamfried met een scherpe bijl
En een veldaks op kwam dagen.
Reinaert, om zijn oom te plagen,
Riep: " Ei lieve, hou wat op!
Dat u 't eten niet. verkropp' !
Lainfried zal u komen schinken:
Na de maaltijd moet men drinken. »
Hiermee liep de blijde vos
Van de hoeve áf, door het bosch,

24 -Zonder afscheid of gedruisch,
Naar het veilig Malpertuis.
Lamfried, nu hij dichter kwam,
En den beer in 't net vernam,
Draalde niet, maar liep met haast,
Waar hij hulp wist allernaast,
En een buurt vol huizen stond.
Hier deed hij den dorplién kond,
Wat hij wist van Bruin, den beer.
Ras verzaamde een machtig heer;
Want in 't dorp bleef man noch wijf:
Ieder wou den dief aan 't lijf;
Alles liep uit volle macht.
Bezems werden aangebracht,
Vlegels, schoppen, vorken, staken,
Om den armen Bruin te raken.
Wie 't vernam, liep van zijn werk.
Zelfs de pastor van de kerk
Kwam gewapend met een staf,
Dien de koster noó hem gaf;
Deze droeg een groote vaan,
Om te steken of te slaan.
's Kosters huiswijf, vrouw Julocje,
Kwam geloopen met haar rokje,
Van het wiel, waaraan zij spon.
Maar voor alle dezen ron
Lamfried met een ijzren aks.
Bruin, de beer, vol ongemaks
In zijn hachlijk ongeval,
Dacht: ik speel nu al voor al.
Tben hij meer gerucht vernam,
Wrong en sprong hij op. De schram
Scheurd' hem aangezicht en huid;
Maar nu was zijn hoofd er uit.

25 -'t Hout behield zijn cor en kaken.
't Leelijkst dier, dat God kon maken
In de schepping, was nu hij;
En daar bleef het nog niet bij.
Eer hij kon zijn voeten winnen
Bleven er de klauwen binnen,
Ja, de schoen van elken poot;
En zijn pijn was overgroot.
Neen, geen beer geleek hij meer.
't Deed hem aan zijn been zoo zeer;
Loopen zou hij niet meer mogen;
't Bloed droop gudsend langs zijne oogen;
Nauwlijks zou hij kunnen zien,
Waar een weg lag, om te vlién.
Lamfried kwam al dichter aan,
En de koster met zijn vaan,
En de boeren, ouden. jongen,
Die er waren bijgesprongen,
En een wijf zelfs, zon der tand,

Met een vlasrok in haar hand.
Toen was Bruin schier buiten raad.
Wien het lot eens tegengaat
Staat in ieders ongenade ;
Elkeen hoede zich voor schade!
De arme Bruin bemerkte 't wel.
Menig dreigde nu zijn vel,
Die zijn klauwen had gevreesd,
Waren zij er nog geweest.
't Was niet ver van een rivier;
Dat de beer (onzalig dier!)
Dus van boeren werd besprongen.
Lang werd niet met hem gedongen;
Maar men viel hem spoedig aan
Met te steken, met te slaan,

-- 26 -Met te werpen, dat het kraakte.
Lamfried was 't, die 't ergst hem raakte.
Lottram ook, van voeten lang,
Stak hem heimlijk met een stang,
Om hem de oogera uit te boren.
Vuilmaert Scharpöog, een der slooren
Van het dorp, geen drie voet hoog,
Koterde ook al naar zijn oog,
Met een lange scherpe stave.
Abelkwak en grootmoér Bave
Twistten, krabden, met haar tweên,
Op den grond neer, om een steen,
Want daar bleef geen wapenkeus.
Loddermoer, de lange neus,
Dorst een zweep met boden slingren.
Ludolf met de kromme vingren
Gaf de leus bij steek en worp
('t Was de deftigste van 't dorp,
Zoo er Lamfried niet mocht zijn).
Kromgebeende Hugelijn
Was zijn vader, half een Waal,
Die geboren was te Abtsdaal (1),
En zijn moeder hiet Ogeernen,
Fabrikante in houtlanteernen.
Menig wijf en menig man,
Meer dan ik hier noemen kan,
Kwamen op den beer gevallen,
Die 't niet staan kon tegen allen;
Want hij werd er zoo gewond,
Dat hem 't bloed droop op den grond,
Wijl de pastor met zijn staf
Hem veel harde slagen gaf !
(1) Abtsdaal. Abbatis vallis, dicht bij Hulst (Sanderus .landt. III,
p. 258).
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Zelfs de koster, met zijn vaan,
Greep hem nu zoo hevig aan,
Dat de beer, door slag op slag,
Niet meer hoorde noch en zag.
Pachter Lamfried, onderwijl,
Trof hem met zijn scherpe bijl
Tusschen hals en achterhoofd.
Door den slag geheel verdoofd,
Sprong hij in een hoop van wijven,
Die daar waren aan het kijven,
Bij den oever der rivier;
Zoodat hij er zeker vier
Domplen deed, waar 't water liep,
Hoog gewassen, breed en diep.
's Kosters huisvrouw was er bij,
En de koster was niet blij,
Toen zij neerplofte in den vliet.
't Lustte hem nu langer niet
Bruin te steken naar het lijf:
n wijf !
u Prochianen, redt mijn
(Riep hij) ginder drijft Julocje,
Met haar spillen, met haar rokje.
Helpt nu toch, wie helpen mag!
'k Zal voor hem een jaar en dag
Zooveel was te branden stellen,
Dat geen duivel hem zal kwellen!
Nu Julocje was in nood,
Liet men Bruin een poos voor dood
Liggen rusten. Touw en haken
Wierp men uit, om 't wijf te raken
En te redden uit den vloed.
Bruin stond op en maakte spoed
Eer men weer hem aan mocht randen,
Zoodat hij uit 's vij ands handen
En te midden waters kwam.
Al de boeren werden gram,
-

.._28Toen zij hem daar zwemmen zagen,
Waar hem niemand na kon jagen.
Bruin, in 't drijven op den stroom,
Vloekte inwendig op den boom,
Waar zijn oor was in gebleven,
En zijn kaken daarbeneven,
En nog meer vervloekte hij
Reinaert vos, de booze prij,
Door wiens listen, snood en v alsch
Hij zijn bruinen baard en hals
Had gestoken in -het hout.
Lamfried ook, zoo sterk als stout,
Die den kop hem duizlen deed,
Vloekte hij, voor al het leed,
Dat hij aanbracht. Onderwijl
Was hij vast een halve mijl
Van d'e standplaats afgedreven,
Waar de boeren achterbleven.
Vol van pijnen, zonder moed,
Bij het storten van zijn bloed,
Werd hij flauw en zwemmensmoê.
Daarom voer hij landwaarts toe,
En ging liggen aan den oever.
Nimmer zag men schepsel droever,
Of door pijn meer afgemat,
Dan de beer was, waar hij zat.
Bitter viel hij aan het krijten.
Dat mocht hij den vos al wijten.
Reinaert, zonder stil te staan,
Had een vetten hoen gevaa^n,
Toen hij Bruin in 't onheil stiet,
Eer hij Lamfrieds erf verliet.
Daarmee op een berg gekropen,
Waar men straat noch weg zag loopgin,
En waar 't stil was en gerust,
Had hij nu zijn hartelust,

-- 29 -Kon hij met zijn prooi nu spelen,
Die hem niemand mocht ontstelen,
Eenzaam zittende, onbeluimd.
Na hij 't kieken had ontpluimd
En gestoken in zijn zak,
Ging hij met het lieve pak
Weer zijn weg, en daalde neder.
't Was een zeer verwarmend weder,
Voor den vos wat al te heet,
Zoodat hem, al gaande, 't zweet
Afliep van zijn hoofd en wangen.
Door den dorst ook wat bevangen,
Snelde hij naar 't water heen,
En verfi'ischte er maag en leén,
Vroolijk denkende op zijn streken.
Bruin was, dacht hij, dood gesteken,
En door Lamfried buit gemaakt.
«'k Ben er eerlijk afgeraakt !
(Sprak hij) 'k mag vandaag niet klagen;
Dood is hij en weggedragen,
Die me aan 't hof te schaden dacht.
'k Zal nu vrij en zonder klacht
Bij den vorst in eere blijven.
Waarlijk, 'k mag wel vreugd bedrijven!,
Doch die vreugd en duurde niet.
Bij het heengaan langs den vliet
Viel hem Bruin, de beer, in 't oog,
Waar hij neerlag op het droog.
'tGeen dus blijdschap was te voren
Baarde nu hem smart en toren,
En hij riep, het hart vol spijt :
Lamfried, diep vermaledijd
Moet gij op uw akker zijn,
Gij nog dommer dan een zwijn!
Liet gij zoo den beer ontsnappen,
Dien 'k u bracht om dood te kappen ? --

30 Dien 'k u leverde gevaán ?
Menig brokje was er aan,
Dat men- lekker vindt om te eten.
Hadt gij 't vel hem afgereten,
't Was zoo 'n fraaie berenhuid!
Ach! nu hebt gij 't al verbruid
Al dien schat hebt gij verloren,
U geschonken kort te voren. »
Zoo sprak Reinaert en nog meer,.
Naadrend bij den armen beer,
Om te zien, hoe 't met hem stond.
Heel zijn lichaam was een wond;
Nauwlijks kon hij zich verroeren.
Reinaert vond vermaak in 't loeren,.
En was blijde om 'tgeen hij zag.
Pater, 'k wensch u goeden dag!
(Sprak hij hem al schertsend aan)
Hebt ge Reinaert niet zien gaan ?
Kent ge Reinaert, dien rabauw?
Wie hem kent, ontvlucht zijn klauw._
Wacht u van dat rosse dier !
Kijk eens op, gij ziet hem hier.
Zeg mij toch, eerwaarde vriend,
In welk orde dat gij dient,
Of in welke broederschap ?
Waarom draagt ge een roode kap ?
Zijt gij abt of wel prioor ?
Hij ging u wat na bij 't oor,
Die dees kruin u heeft geschoren.
Waarom hebt ge uw top verloren,
En uw handschoen uitgedaan?
Zeker wilt gij zingen gaan:
Uw completen, uw getijden ?
,

Bruin en kon niet langer lijden,
Date de vos dus spotten zou
Met ' zijn pijnen, met zijn rouw.

31 Buiten staat om die te wreken,
Voelde hij zijn harte brèken
Op die woorden. Vol van schroom,
Sprong hij weder in den stroom,
Om van Rein te zijn ontslagen;
En hij liet de golf hem dragen
Naar een meer verwijderd strand,
Waar hij liggen ging in 't zand.
Hoe zal Bruin naar 't hof nu moeten ?
Nauwlijks droegen hem zijn voeten,
Nauwlijks mocht hij daarop staan,
En onrnooglijk was hem 't gaan.
Niemand kon hem wedergeven
Wat in d'eik was vastgebleven, —
Klauwen, voetenhuid en oor.
Daar hij dus zijn macht verloor,
Bleef hij lang in zelfberaán,
Hoe hij zou ten hove gaan.
Hoort, hoe hij den tocht bestond.
Met zijn billen op den grond,
Kon hij zitten zonder lijden :
Zoo begon hij voort te glijden,
Zachtjes, over zijnen staart;
Werd hij moe, hij nam zijn vaart
Wentlend op den weg, een wijl;
En dat hield hij vol een mijl,
Tot hij zoo ten hove kwam.
Als men hem van ver vernam,
Vroeg men angstig te allen kant,
Wat daar kwam gerold door 't zand ?
Koning Nobel, scherp van oog,
Zag hem 't eerst : zijn hart bewoog
Bij 't afzichtlijk schouwtooneel.
u Bruin is 't (riep hij), maar niet heel!
Bruin, mijn trouwe hofgenoot.
0, wat ziet het hoofd hem rood,

- 32 -En wat heeft zijn lijf al wonden!
'k Heb hem zoo niet afgezonden.
Ei! wie heeft hem dus mismaakt?
Bruin, den vorst wat meer genaakt,
Kon zijn klachten nu doén hooren.
Na een zucht als om te smoren,
Sprak hij : u Koning, edel heer!
Wreek mij, om uw eigen eer,
Over Reinaert, die mij vangen
En mijn schoone berenwangen
Door zijn list verliezen deê,
Ja, mijn oor en klauwen mee, —
Die mij maakte, wat gij ziet! »
-- u'k Mag verdoemd zijn,wreek ik 't niet !,,
Sprak de vorst in grammen moed.
Daadlijk riep hij uit zijn stoet.
Al zijn beste raadsliên saam,
Noemende elk bij zijnen naam;
En daarmede hield hij raad,
Hoe men Reinaerts grnweldaad
Straffen zou, zijn kroon ter eeren.
't Was 't advies der meeste heeren,
Dat men, zoo de koning wou,
Anderwerf hem dagen zou,
Hem verhoorend voor het maal,
In zijn taal en wedertaal.
Kater Tibert zou ten dezen
's Konings bode kunnen wezen:
Schoon wat zwak, hij was toch vroed.
Nobel keurde 't voorstel,goed,
En hij sprak: " Heer Tibert, ga!
Haal den vos! Mijn ongená
Zou u treffen, op mijn eer,
Kwaamt gij zonder Reinaert weer.
Is hij andren soms wat fel,
Deze heeren denken wel,
-

--- 33 --Dat hij doen zal, wat gij raadt.
Waarlijk, 't weigren waar' hem kwaad.
'k Zou hem driewerf dan doen dagen,
Tot een schande voor zijn magen.
Tibert, ga, en zeg hem dat !
Tibert beefde, waar hij zat.
"Koning (sprak hij), 'k ben voorwaar
Slechts een arme sukkelaar;
'k Ben een klein verstooten dier.
Bruin, een heer zoo sterk als fier,
Kon u Reinaert niet doen winnen;
Wat zou ik dan gaan beginnen? »
-- u Klein, ja, zijt gij, maar geleerd:
(Sprak de koning) dit verweert
Uw vermogen, meer dan kracht.
Billijk wordt hij sterk geacht,
Die door list bekomen kan,
Wat geen forschig oorlogsman

Zou verkrijgen met geweld.
List moet tegen list gesteld.
Ga dus heen; volg mijn gebod!,,
-- u Nu dan, zoo bewaar' mij God
(Zei de kater), ik zal gaan;
'k Za], o vorst, een reis bestaan,
Die mij zwaar valt op 't gemoed.
'k Ga en wensch u alle goed! »
Zoo ging Tibert op de baan,
Door bevreesdheid aangedaan.
Bij een kruisstraat onderwegen
Vloog hem straks een vogel tegen,
Sin te Marten toegewijd (1).
(1) De Gans.
5

34 Tibert riep in 't hart verblijd:
u Heil u, allerliefste vogel,
Keer toch herwaarts op uw vlogel,
Vlieg toch langs mijn rechterhand!
Maar hij nam den linkerkant
En ging zitten in een haag.
Dit voorspelde een wisse plaag.
Waar' de vogel rechts gekeerd,
Tibert hadde er uit geleerd,
Dat hem wachtte goed geval,
Nu verdween dat uitzicht al.
Nochtans schepte hij weer moed,
En hij deed als menig doet,
Dien 't niet welgaat, — hij ging heen,
Als een held met dubble schreén,
Tot hij kwam te Malpertuis,
Waar hij Rein vond in zijn huis.

Tibert heeft hem dus gegroet:
God, die machtig is en goed,
Moge u goeden avond geven!
Nobel dreigt u aan het leven,
Komt gij , niet aan 't hof met mij.,,
—" Tibert (zei de vos), 'k ben blij
U te zien; wees welkom, neef!
Dat u God zijn zegen geev' !
'k Gun het u uit heel mijn ziel
(Aldus sprak de schalke fiel,
Maar in 't hart op hem gebeten;
Tibert zou dit spoedig weten,
Eer weer metten werd geluid).
Lieve neef, zit neer, rust uit.
Blijf hier slapen dezen nacht.
'k Wil verplegen, dien ik acht.
Morgen, als de dag breekt aan,
Zal ik mee ten hove gaan.
Maak daar staat op, 'k zal het wagen.
Zocht ik rond, bij al mijn magen,

--- 35 -'k Vond er zeker niemand nu,
Waar ik me op verliet, dan u.
Bruin, de vraat, bezocht mij 'hier,
Doch hij toonde zich zoo fier,
Zoo brutaal in zijn gelaat!
'k Wou er niet mee heen op straat.
'k Dacht, hij is mij veel te stark :
Neen, 'k had voor geen duizend mark
Met dien schoft de reis bestaan.
Doch met u zal ik die gaan,
Morgen, als de dag begint.,,
Tibert sprak, tot spoed gezind:
"'t Ware beter toch gedaan
Nog deez' avond heengegaan,
Dan tot morgen vroeg te beiden.
't Maanlicht schijnt op berg en heiden
Al zoo klaar, als waar' het dag:
'k Denk, dat niemand ooit en zag
Beter tijd voor zulk een gang. „

" Neen (zei Reinaart), ik ben bang,
Dat ons iemand zou ontmoeten,
Die ons niet te best zou groeten.
Doorgaans zijn zij kwaad gezind,
Die men 's nachts op wegen vindt.
Neen, gij zult hier slapen blijven! n
--

Tibert wou daarvoor niet kij ven :
Hij nam daadlijk zijn gemak.....
Daar men van geen maaltijd sprak,
Vroeg hij : « Reinaert, mag ik 't weten,
Zeg mij toch, wat zullen we eten ?
Ik kreeg honger op de baan. n
— "Neef, daar denk ik ook juist aan
(Sprak de vos), maar ben 't niet wijs,
En maar slecht voorzien van spijs.
'k Wil u toch niet hongren laten:

36 Heb je lust naar honigraten ?
'k Heb een stukje naar uw mond:
't Is een voedsel zeer gezond.
Nu, wat zegt ge? Wilt gij iet ?
Tibert sprak: "Het smaakt mij niet.
Hebt gij anders niet in huis ?
Gaaft ge mij een vette muis,
'k Schold u al de meerrest kwijt. „
-- "Wat (sprak Reinaert), meende gij 't?
Zijt ge aan muizen zoo gewend ?
'k Weet een koster hier omtrent;
Bij zijn woning staat een schuur,
Zoo vol muizen op dit uur,
Neen, men voerde ze op geen wagen,
'k Hoor den koster somtijds klagen
Dat hij 'r om verhuizen zal.

Vette muizen zijn liet al.
— "Vette muizen! Ware ik daar!
-- "Als gij lust hebt, zeg het maar!
Wilt gij die? „ -- « Of ik ze wil
Lieve Reinaert, zwijg toch stil ;
Want gij doet mij watertanden.
't Beste wild van alle landen
Overtreft den puiksmaak niet,
Dien een lekkre muis mij biedt.
Breng mij toch die godenspijs,
'k Zal met u zijn allerwijz',
Hadt gij ook vermoord mijn vader,
En mijn naasten altegader!
Reinaert sprak: "Maar neef, gij spot? »
-- "Neen, zoo waarlijk help' mij God !
-- "Nu dan, vriend, wees in uw schik!
Nog deez' avond eet ge u dik. „
—" Dik? dat is wat veel gezeid!

'k Zweer u bij mijn zaligheid, -Eene muis, juist naar mijn tand,

37 Gaf ik niet voor een bisant. „ (1)
-- " Lieve Tibert, kom, ga mee,
'k Zal u brengen te eenex steê,
Waar gij smullen zult naar lust,
Eer de nacht ons roept ter rust.,,
Beiden liepen, zonder dralen,
Om dien lekkien kost te halen,
Tot bij de aangewezen schuur,
Die met eenen leemen muur
Dicht bezet was en beloken.
Reinaert had daarin gebroken,
Om te stelen, daags te voor,
Waar de koster door verloor
't Schoonste haantje, dat hij had.
's Kosters zoon had nu voor 't gat,
Waar de vos was doorgeraakt,
Met een koorde een strik gemaakt,
Om het dier alzoo te vaan,
En een roof, zoo stout bestaan,
Op zijn dievenhuid te wreken.
Reinaert, vol van slimme treken,
Wist wat hem was voorbereid.
u Tibert (heeft hij toen gezeid),
Lieve neef, hier is het gat,
Waar gij door moet; eet u zat
Aan de muizen, daar we om liepen!
Hoor! mij dunkt ik hoor ze piepen.
Kruip er in, en keer verzaad;
Want het wordt waarachtig laat.
'k Zal van buiten u verbeiden;
't Voegt mij niet van u te scheiden.
Eet dus spoedig muis op muis;
(1) Een Grieksch gouden muntstuk, in de middeleeuwen gangbaar, en alzoo genoemd naar Bysantium, ouden naam van Constan-

tinopel.

38 Toe! mijn wijf verwacht ons t'huis. »
— u Zou ik durven, lieven oom?
'k Ben geheel niet zonder schroom.
Zit de schuur van muizen vol,
Huivrig kruip ik toch door 't hol.
't Is eens kosters grondgebied;
Ik betrouw dat volkje niet.
Waarlijk, ik besteel ze noó.
— « Lieve neef, wat zijt gij bloó !
'k Kende u stouter, schoon nog jong.,,
Tibert schaamde zich, en sprong,
Waar hij leed en onheil pachtte,
En de strik, die hem verwachtte,
Sloot zich, zijnen hals om, vast.
Zoo onthaalde Rein zijn gast.
Tibert voelde iets van den strop
Om zijne ooren, om zijn kop.
Hij sprong dieper, en wat gauwer;
Maar de strik liep toe, werd nauwer.
Wat hij wrong, of wat hij trok,
't Werd hem enger, iedren schok.
Nu begon hij, in zijn nood,
Een gekerm, zoo luide en groot,
Dat hem Rein, die buiten bleef,
Hooren kon; en sprak: u Wel, neef,
Zijn de muizen goed en vet?
Jammer is 't, dat Martinet,
's Kosters zoon, het niet mag weten,
Dat gij hier zit wildbraad te eten,
'tGeen u smaakt, ik weet niet hoe
Vast bracht hij de saus u toe;
Want hij is beleefd, die jongen!
Bravo, dat is fraai gezongen!
Zingt m'aan't hof, terwijl men eet?
Het verheugt mij, dat ik 't weet.
Isengrim de moordenaar
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Wenschte ik wel, dat hier ook waar',
Blij met u, en — even los. „
Zoo sprak lachende de vos.
Tibert, in zijn ongeval,
Maakte nog al meer geschal,
Tot het doordrong bij het bed
Van d'ontwaakten Martinet.
Deze riep : u Ha, ha, God dank!
'k Hoor een lieflijk noodgejank.
Bestig heeft mijn strik gestaan:
'k Heb den kiekendief gevaán
Die mij zal den haan betalen!
Spoedig liep hij 't vuurslag halen,
Stak een strooiwisch daarmee aan,
En is door het huis gegaan,
Om zijn moeder, broêrs en vader
Op te wekken al te gader,
Schreeuwende : « Staat op, staat op!
'k Heb den vos al in mijn strop ! „

Elk is uit zijn bed gekropen.
Zelfs de koster kwam geloopen.
Door den slaap nog half verdoofd,
Met zijn hemdslip over 't hoofd.
Onderwijl riep Martinet
Uit de schuur : "Hij zit in 't net! ,,
Als 't den koster klonk in 't oor,
Sprong hij met een spinrok door,
En zijn vrouw, door angst bevaán,
Stak twee offerkaarsen aan.
Allen snelden naar de schuur.
Tibert blaasde vlam en vuur
Bij de slagen, die hij kreeg
(Want men gaf er hem terdeeg!) ;
't Viel hem hard aan lijf en leen.
Martinet smeet met een steen
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Hem een oog uit, wijl zijn vader
Met een spinrok hem nog nader
Aan het lijf ging, slag aan slag.
Toen de kater eindlijk zag,
Dat hij sterven moest met schand,
Dacht hij: « Met mijn klauw en tand
Wil ik zonder wraak niet sneven :
't Zal hun heugen heel hun leven ! „
Eensklaps (waar 't van pas hem scheen
Vloog hij op des kosters been,
Klauwde en beet zoo sterk, zoo straf,
Dat hij beet.... wat beet hij af ?
'k Zal het best hier niet vermelden,
Schoon 't noodzaaklijk zij aan helden,

Wie daar meer van weten wil,
Leze in 't oorschrift met zijn bril.
Vrouw Julocje viel aan 't karmen
Met den koster in haar armen
u Hemel, wat gebeurt mij al!
Onherstelbaar rampgeval !
Ha, vervloekte Martinet!
Hadt gij nooit dien strop gezet
Tot mijn schande, tot mijn scha,
Tot mijn eeuwige ongená!
'k Ben nu weduw meteen man,
Die geen arts meer heelen kan:
Al geneest hij van de pijn,
't Zal een droeve koster zijn! „
Reinaert hoorde, waar hij beidde,
Al wat vrouw Julocje zeide,
En hij viel, bij haar geklag,
In een schaterenden lach.
u Stuit uw droefheid, vrouw Julocje,
En herneem uw spinnerokje

— 41 --Met een heilig voorgevoel!
Vlucht het wereldsche gewoel!
En het zingenot der jeugd.
Leef voor zuiverheid en deugd?
Is uw man wat buiten orden,
Hij zal veel gezonder worden.
Gij zijt zeker nu voortaan
Dat hij elders niet zal gaan!
Zoo riep Reinaert tot de vrouw,
Die het voorwerp van haar rouw,
Thans verzwijmend, buiten macht,
Naar 't rampzalig echtbed bracht.
Reinaert, vluchtend naar zijn slot,
Liet den kater aan zijn lot
Over. Deze, half gedood,
Kreeg verpoozing in zijn nood;
Want men gaf hem thans geen slagen,
Om den koster weg te dragen.
Hij trok voordeel van 't bestand,

Bijtende met scherpen tand
In de koorde, die hem hiel,
Tot de strik in stukken viel.
Spoedig kroop hij weer door 't gat,
Koos toen 't eerste beste pad,
Dat naar 's konings hof geleidde,
En liep voort langs berg en heide.
Eer hij aankwam, was het dag.
Toen de leeuw hem naadren zag,
Sukklend, ziek, en afgemat, —
Toen hij merkte, dat hij had
Op zijn tocht een oog verloren,
Liet de vorst zich vreeslijk hooren
Tegen Reinaert, en zijn daad.
Aanstonds hield hij hof en raad,
.

-- 42 En hij zeide : "Rijksbaronnen,
Hier dient rijplijk op verzonnen!,,
Ieder gaf, naar rang en wijs,
Zijn beredeneerd advijs;
Doch men vond geen goed besluit.
En geen voorstel kwam er uit.
Grimbaert zeide toen (de das,
Die een neef van Reinaert was) :
u Heeren, vindt gij nu geen raad ?
Zij mijn oom dan nog zoo kwaad,
Niemand kan hem 't recht ontdragen.
Driewerf moet men Reinaert dagen,
Als 't aan vrije lién behoort :
Komt hij dan nog niet, -- gaat voort!
Spreekt hem schuldig metderdaad
Van het aangeklaagde kwaad.
Zoo versta ik keur en recht ! .,
— u 't Is al fraai, hetgeen gij zegt
(Sprak de vorst). Men moet hem dagen,
Dat is waar; maar, laat ik vragen:
Wie zal bó zijn van 't bevel ?
Wie waagt gaarne een oog aan 't spel ?
Daar is zeker niemand hier,
Die op reis wil naar dat dier:
Grimbaert, niemand is zoo zot!,,
Grimbaert sprak: «Bewaar' mij God,
Ik zal 't doen, wilt gij 't geheugen,
Ik zal Rein de boodschap brengen :
'k Ben voor d'uitslag zonder schroom. »
— u Nu, ga heen dan naar uw oom,
Grimbaert (zeide toen de koning).
Toef niet lang in Reinaerts woning;
Wacht u wel voor ongeval! „
-- " Koning (zei de das), ik zal. „
Grimbaert kwam te Malpertuis.
Hij vond daar zijn oom in huis,

- 43 -Met zijn moei, vrouw Hermelien,
En hun welpkens bovendien,
Waar zij spelend samen lagen.
Grimbaert groette kort zijn magen,
En sprak Reinaert aldus toe:
u Zijt gij 't onrecht nog niet moe^
Dat men aan het hof u doet,
U, uw vrouw, en naaste bloed?
Dunkt het u dan nog geen tijd,
Dat gij u van straf bevrijdt.
Hevig wordt gij aangeklaagd,
En nu derdewerf gedaagd
Om voor 't hof te recht te staan.
Komt gij morgen nog niet aan,
Geen genade is dan te hopen,
Duur zult ge uw verstek bekoopen;
Dan bestormt men Malpertuis,
Ja, men legt uw slot in gruis.
Galg en rad, hier opgericht,
Brengen dan uw vrouw en wicht
Allerschandlijkst om het leven,
En -- nog erger zult gij sneven!
Daarom is 't mijn beste raad,
Dat gij naar den koning gaat,
En ter vierschaar nu verschijnt.
Licht dat gij, in 't recht verfijnd,
Nog eene uitkomst voor u vindt!
Dikwerf hebt gij, lieve vrind,
In een slechten pas gezeten:
Gij zult nu toch ook wel weten,
Hoe ge u voor het hof verweert,
En hier morgen veilig keert. „
Reinaert zeide : « 't Is al waar,
Grimbaert! nochtans, kome ik daar,
'k Zal er menig vijand vinden
Tot mijn nadeel en geen vrinden!
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Keerde ik ooit weer, na dit al,
Dat waar' zeker hij geval.
Ondertusschen 'k volg uw raad,
Neef! uit vrees voor meerder kwaad.
Liever ga ik in 't verhoor,
Dan dat ik het al verloor —
Malpertuis, mijn kroost, mijn wijf,
En mijn eigen dierbaar lijf.
'k Kan den koning niet ontgaan,
'k Neem de reis dus met u aan.
Hermelijn, geliefde vrouw!
'k Laat mijn kindren aan uw trouw:
Zorg voor hen, dit voegt u nu.
Doch vooral beveel ik u
Reinardijn, mijn oudsten zoon!
't Stekelhaar staat reeds zoo schoon
Aan zijn jongen baard te prijken
'k Hoop, dat hij mij zal gelijken.
En Rosseel, dien kleinen dief,
Heb ik ook zoo hartlijk lief,
Dat ik 't u niet zeggen kan !
'k Laat hem aan uw zorge dan.
'k Ga naar 't hof, als neef mij ried,
Moge 't lukken, al of niet.
'k Zal mijn uiterste bestaan
Om aldaar mijn straf te ontgaan.
Grimbaert lief! dat God u loon',
Voor uw vriendlijk hulpbetoon! „
Rein omhelsde kind en wijf,
En verliet zijn oud verblijf.
Hermelijn bleef ongetroost
Zitten treuren bij haar kroost.
Toen de vos kwam op de heide,
Sprak hij Grimbaert aan, en zeide :
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"Lieve Grimbaert, zoete neef!
'k Word zoo angstig, dat ik beef,
Om mijn groote boevenstreken;
'kWou zoo graag mijn biecht eens spreken,
Eer ik aankom bij het hof.
0, wat zijn mijn zonden grof!
'k Wil vergiffenis verwerven;
Want wie weet, of ik niet sterven
Moet, voor 'tgeen ik heb misdaan:
't Zou mijn ziel maar slecht vergaan!
Bij gebrek van priesters nu,
Neef, zoo biecht ik mij aan u.
Grimbaert lief, ach hoor mij aan! .,
-- u Oom, zoo gij wilt biechten gaan
(Sprak de das), gij moet beloven
Nimmermeer te zullen rooven,
Wat u ook gebeuren zou;
Gij moet biechten met berouw,
Anders helpt het niet een zier.
—" 'k Weet het (zei het boze dier) ;
Doch een zondaar vindt genade,
En 't berouw komt nooit te spade.
'k Volg daarna uw boetbevel.
Nu dan, Grimbaert, luister wel!
u Mea^ culpa, pater, mater,
'k Heb den otter en den kater,
En zoo menig ander dier,
Kwaad gedaan voor mijn plezier. „

Grimbaert nam het woord op thans:
s Zijt ge een Waal? waarom dat Fransch ?
Spreek mij, wat ik kan verstaan,
Duitsch ! „ -- "Ik heb (zei Rein) misdaan
Allen dieren, die er leven:
'k Hoop, dat God mij 't mag vergeven.

V -

'k Heb mijn oom (gij kent hem), Bruin,
Doen verliezen oor en kruin,
Door hem in een boom te prangen;
Tibert leerde ik muizen vangen
Bij den koster in de schuur;
Maar het stond hem ijslijk duur!
Canteclaers gepluimde kindren
Deed ik in getal vermindren :
'k Heb er tien van opgesmuld,
Min of meer. Door mijne schuld
Bracht ik koning Nobel in
Tweespalt met de koningin:
'k Sprak van beiden lasterlijk
Tot verergernis in 't rijk;
'k Heb zoo menig dier bedrogen,
Dat ik 't niet zou zeggen mogen
Met omstandigheid en tal:
'k Biecht nu maar het ergst van al.
u Isengrim noemde ik door list
Altijd oom, schoon ik wel wist,
Dat hij mijn geslacht niet raakt.
'k Heb hem monnik eens gemaakt
Binnen Elmaar, waar wij samen
Voor een boetnoveene kwamen,
En men ons ontving te gast.
'k Bond hem daar zijn voeten vast
Aan het klokzeel van de kerk;
Want hij minde 't luiden sterk,
Ja, hij wilde 't nimmer laten.
't Luidde toen zoo uitermaten,
Dat men binnen Elmaar zwoer
't Was de duivel of zijn moor,
Die de klok zoo deden gaan.
Al de lieden snelden aan
Om te zien, wie daar bestond,
Zoo te stormen, en men vond

-- 47 -Isengrim. Hij riep meteen:
"'k Hou noveene, 'k hou noveen.,,
Zonder dat was hij verloren.
'k Maakte, dat hij werd geschoren
Als een monnik, kort daar naar:
'k Deed hem branden in zijn haar,
Dat hij als een slachtos loeide,
En de huid hem samenschroeide.
'k Plaagd' hem nog op ander wijs.
'k Leerd' hem visschen op het ijs,
Tot zijn staart vroos aan den grond,
En hij duizend slagen vond.
Voorts leidde ik hem, naderhand,
Op een dorp in 't Walenland,
Waar een rijke pastor woonde,
Wien ik van mijn streken toonde.
In den kelder van dien heer,
Lag er toen een voorraad neer
Van gezouten vleesch en ham,
Dat de wolf zoo gaarne nam.
'k Groef een gat erin, ten gronde,

Zoodat hij er binnen konde ;
En toen zeide ik : i" Isengrijn,
Wilt gij bij de hespen zijn,
Door dit loopgat moet gij kruipen. „
'tGeen hij deed: hij vond er kuipen
Lekker vleesch ; hij zwolg zooveel,
Door zijne onverzaadbre keel,
Dat zijn buik er op van zwol
En niet weer kon door het hol.
" 'k Liep toen, waar de pastor at,
En alleen aan tafel zat.
'k Zag voor hem een lekker hoen
(Zeer waarschijnlijk een kapoen;
Want die at hij alle weken) :
'k Liet er hem geen tand aan steken,

- 48 -Maar ik greep ze met m tj n mond
Van de tafel, waar zij stond.
'k Liep toen heen, en hij mij na,
Roepende overluid: ""Sla, sla!
Help! wie heeft het ooit gezien,
Dat een vos voor 't oog der lién
Stelen komt een lekker hoen ?
Hel en duivel! wie zou 't doen ? „»
Met zijn mes kwam hij geloopen.
'k Zag den kelder voor mij open:
'k Vloog er in, en hij mij naar.
't Kieken viel mij toen wat zwaar;
'k Moest het lossen, leed of lief.
u u Ha (riep toen de pastor), dief!
Uwen roof moet gij mij laten.
Doch het zal u weinig baten:
Heden wordt gij zelf de buit!
Doch ik was het gat al uit.
't Was ook tijd, dat ik ontkwam.
Toen de pastor 't hoen opnam,
Heeft hij Isengriin vernomen;
Woedende op hem afgekomen,
Wierp hij hem zijn mes in 't hoofd.
Isengrim, van moed beroofd,
Wou toen vluchten op mijn spoor,
Doch hij kon het gat niet door,
Schoon hij wrong, zooveel hij konde;
Toen ontving hij wonde op wonde
Van het bijgesprongen volk,
'tGeen hem stak met piek en dolk.
Al de buren kwamen uit,
Bij het hooren van 't geluid;
Zelfs de kindren van het dorp
Tergden hem met steengeworp,
En hij werd schier overdood
Uit het hol gesleurd. Zijn nood-

- 49 -Lijden rees nu al te hoog !
Als uit spel, verbond men 't oog,
Dat hem uitpuilde aan den kop.
Knaapjes snoerden met een strop
Hem een steen vast aan de keel.
Slagen kreeg hij toen nog veel,
En men dreef hem voort met honden,
Die hem beten en verwondden,
Tot hij neerviel in het gras.
't Scheen nu ieder, dat hij was
Steendood. Op die blijde maar,
Leiden zij hem op een baar,
En men voerde hem zoo weg
Buiten 't dorp, door struik en heg,
Ja, men wierp hem in een gracht,
Waar hij liggen bleef dien nacht.
'k Weet niet, hoe hij thuis geraakte.
" - Toen hij was genezen, maakte
Ik met hem een dienstverdrag,
Voor een jaar en eenen dag :
Al dien tijd zwoer hij mij trouw,
Mits ik hem op hoendren zou
Eens vergasten, en verzaán.
'k Ben met Isengrim gegaan
Naar een straat, die ik hem toonde,
Waar veel volk te zamen woonde.
'k Deed hem bij een huis verstaan,
Dat twee hennen en een haan,
Vet en lekker uitermaten,
Hoog daar op den zolder zaten,
Op een balk, en, zoo hij wou,
Dat ik hem daar brengen zou.
'k Deed hem, wat ik zei, gelooven.
's Nachts zoo klommen wij naar boven
Op het dak, bij 't schoorsteengat.
'k Riep hem : ""Oom, hier zit de schat.

-- 50 -Kruip deze open valdeur binnen,,
En gij vindt er liaan en hinnen. ,, ,
Lachend klom hij hooger op,
Stekende zijn dommen kop
In de schouw. Hij tastte rond,
Doch, daar hij geen kiekens vond,
Sprak hij : u « Neef, het is hier duister;
'k Hoor geen hoendren, wat ik luister,
Noch ik vind geen, wat ik zoek. „
._ ""Zoek maar in den rechten hoek
(Was mijn antwoord), kruip erin!
Zonder moeite geen gewin.
'k Roofde de eerste kiekens weg:
Spring erin; doe wat ik zeg! „ »
Toen de wolf er binnen voer,
Viel hij neer, en op den vloer.
't Was zoo hooge zware val,

Dat het maakte groot geschal.
Al die in de kamer sliepen,
Sprongen 't bed uit, en zij riepen
u u Lieve hemel! wat is dat,
'tGeen daar ploft door 't schoorsteengat?
't Schijnt een duivel, die daar ligt! „ ,,
Onderwijl ontstak men licht,
En men vond toen -- Isengrijn.
'k Laat u denken, wat al pijn
Hij moest doorstaan, wat al slagen!
'k Zou nog meer van hem gewagen;
Doch, wat ik zijn vrouw misdeed
Overtrof zijn ergste leed
(Want hij mint haar boven 't leven).
God moge al het kwaad vergeven,
Door Hersinde en mij gedaan!
'k Heb met haar mij zeer misgaan. „
Hier viel Grimbaert hem in 't woord
Wilt gij biechten zoo 't behoort,

51 -Zeg dan alles onbedekt!
'k Weet niet, waar uw rede strekt;
En hoe moet ik dat verstaan:

'k Heb met haar mij zeer misgaan?
Zeg mij d uidlijk wat het was;
Biecht rechtuit (zoo sprak de das) !
— " Grimbaert neef (zei Reinaert toen), t
'k Hou mij gaarne op mijn fatsoen
Met mijn maagschap klein en groot.
't Zou u hindren, zei ik bloot:

Het mijn moei heb ik geslapen.
Dartle klap voegt aan rechtschapen
Dieren — aan ons beiden — niet,
En gij weet, wat dat 't bediedt.
Meer ware onbescheidenheid.
Zie, nu heb ik al gezeid,
Wat ik mij herinren kan.
Spreek nu de absolutie van
'tGeen ik zondig beb misdreven
Ik beloof nu goed te leven;
Zet me een penitentie nu:
Ik gedraag mij gansch aan u ! ,,
Grimbaert hoorde zijne vraag,
Brak een rij sj en uit een haag,
En gaf Reinaert veertig slagen,
Die hij lijdzaam moest verdragen
Voor zijn zonden, groot en klein;
Voorts nog sprak hij tegen Rein:.
Dat hij goed en braaf zou wezen,
Wel zou waken, wel zou lezen,
Wel zou vasten; bovendien,
Zag hij ooit verdwaalde lién,
Dat hij die den weg moest wijzen,
't Kwade schuwen, 't goede prijzen,
Zich onthoudende vooral
Van den roof in schuur of stal.

52 -Reinaert knikte bij 't vermaan.
En nu was zijn biecht gedaan.
Meer verkwikt en opgeklaard
Ging men voort, ten hovewaart.
Bij den weg, dien zij begonnen.
Lag een priorij van nonnen,
Waar zoo menig gans en hoen,
Menig kieken en kapoen
Placht te hupplen, buiten uit.
Reinaert wist het wel, de guit!
En hij vroeg aan Grimbaert: u Zeg,
Gaan wij wel den rechten weg ?
'k Denk, wij moesten ginder gaan,
Waar gij daar die schuur ziet staan. „
Aangekomen bij de schuur,
Waar de hoenders buiten muur

Liepen spelen, hier en daar,
Werd ze Reinaert dra gewaar.
Reeds begon hij 't oog te slaan
Op een rijk gekleurder haan,
Die hem vet scheen en nog jong,
En hij deed er naar een sprong,
Dat den haan de pluimen stoven.
Grimbaert sprak: u Wie zou 't geloo©en ?
Ach, wat wilt ge, onzaalge! doen?
Wilt gij voor een jonge hoen
Uw conscientie weer belaán, —
Pas te biechten eerst gegaan ?
't Zal u rouwen, schalksche fiel !
Reinaert zeide: u Bij mijn ziel,
'k Was 't vergeten, lieve neve !
Bid, dat God het mij vergeve,
Het geschiedt nu nimmermeer.
Beiden keerden straatwaarts weer
Over eene smalle brug.
Rein zag nog eens achter rug,

-- 53 Waar de lieve hoenders gingen.
Nauwlijks kon hij zich bedwingen,
Nauwlijks kon hij verder gaan.
(Had men 't hoofd hem afgeslaán
't Ware naar een hoen gevlogen!)
Grimbaert zag met tranende oogen
Naar hem toe, en sprak: " Gij vraat!
'k Merk, wat in u ommegaat:
Gaarne liept gij 't klooster nadert ,,
— " Neen, ik bid een Onze Vader
Voor de zieltjes van hen al,
Die ik uit dat klooster stal —
Hoen of gans, of vet lampreel.
'k Heb er waarlijk al te veel
Van deez' heilge zwarte nonnen
Door mijn listen afgewonnen! »
Grimbaert grimlachte op het woord,
En zij gingen beiden voort,
Zonder verder oponthouden,
Tot zij 't hof van ver beschouwden.
Reinaert dacht nu en herdacht,
Hoe hij daar werd afgewacht
Van de dieren, die hem haatten,
En wat hij zou doen of laten
Tot behoud van lijf en goed.
Reinaert was niet best te moed'.
Nu men aan het hof vernam,
Dat de vos ter vierschaar kwam,
In gezelschap van den das,
Bleek het, dat er niemand was,
Rijk, of arm, in goed en magen,
Of hij stelde zich tot klagen.
Elk was tegen Rein geschaard;
Doch hij hield zich onvervaard,
Ja, vertoonde een vrank gelaat.
Breng mij door de beste straat.

- 54 -Grimbaert (sprak hij tot zijn neef) ! —
Dat ik mij die eere geef! „
Hij kwam in, met stout gebaar,
Of hij 's koiaings zone waar', —
Of hij niemand hadd' misdaan.
Straks ging hij voor Nobel staan,
Zeggende : u Mijn vorsten heer!
God almachtig geve u eer,
Stage blijdschap, en lang leven!
'k Heb mij naar uw hof begeven,
Op verzoek van Grimbaert das.
Denk niet, dat er immer was
Trouwer knecht of onderzaat,
Dan de vos, die voor u staat.
'k Heb mijn dienst u vaak getoond,
En uw gunst heeft mij beloond, —
Gunst, die veel mij zouden rooven,
Woudt ge, o koning! hen gelooven ;
Doch ge zult niet! tot hun hoon.
Het betaamt ook niet uw kroon,
Dat gij elk, 'tzij goed of fel,
Licht gelooft, wat hij vertell'.
Nochtans ('k mag 't den hemel klagen!)
Menig is er, dezer dagen,
Die met lastertaal mij moordt,
En — het wordt hier aangehoord!
Maar, ik hoop zoolang te leven
Tot hun God hun straf zal geven.
Nobel sprak: "Uw tong, o vos,
Hangt nog altijd even los,
En gij toont een schoon gelaat;
Maar van binnen zit het kwaad!
Met uw vleien, met uw smeeken,
Met uw pleiten, met uw preken
Ben ik thans niet meer gediend —
Wordt gij zeker niet mijn vriend.

'k Zond u met een last in 't woud,
Maar gij braakt den vrede stout,
Dien gij nauwlijks hadt gezworen.
— "Ach, ik heb mijn kind verloren! »
Riep thans Canteclaer. Terstond
Sprak de koning: u Hou uw mond,
Canteclaer! en laat mij spreken.
'k Antwoordde op zijn vossentreken.
a Dat gij mij hebt lief en waard,
Reinaért, zoo ge mij verklaart, —
Dat ge uw koning nimmer hoont,
Hebt gij metterdaad getoond
Tibert weet het, en heer Bruin,
Wien nog 't bloed loopt van de kruin!
'k Hoorde beide uw lof vermelden,
En ik zal 't uw keel vergelden
Nog dit uur, geveinsde Eiel ! „
—" Lieve hemel, spaar mijn ziel!
Is 't mijn schuld (sprak Rein), dat Bruin
Nog zoo rood ziet op de kruin ?
Heb ik hem geslaán, gestoken?
Hadde ik 't, hij hadd' zich gewroken;
Want, wat kan ik tegen hem ?
Niets. Hij stak zich in de klem,
En hij sprong daarna in 't water.
Tibert, eindelijk, de kater,
Dien ik herbergde en ontving,
Maar die 's nachts uit stelen ging,
Schoon ik 't hem had afgeraden,
Wil hij mij nu ook beladen?
'tGeen de koster aan hem deed,
En hoe hij den koster beet,
Is een zaak mij ganschlijk vreemd:
Zoo m' aan mij daar wraak van neemt,
Dan gaan wet en recht verloren.
Koning Nobel, wil mij hooren!

56-Doe met mij naar uwen wil:
Niemand brengt hierin geschil,
•Wat uw macht en voorrecht zij:
Gij zijt heerscher over mij, -Kunt mij redden, of mij schaán,
Mij doen zieden, mij doen braán,
Mij doen hangen, of doen blinden:
Niemand zal u strafbaar vinden.
'k Ben geheel in uw bedwang;
Gij zijt machtig, ik ben krank!
Maar al staakt gij zelf mij neer,
't Ware u toch maar weinig eer
U op Reinaert dus te wreken ! „
Wijl hij bezig was met spreken,
Naderde Belijn, de ram,
En zijn vrouw, die met hem kwam,
Dame Hawi. Belijn sprong uit.
u Laat ons (riep hij overluid)
Een voor een ons hier beklagen! ;,
Bruin sprong bij, met al zijn magen,
Isengrim, en al zijn bloed,
Kater Tibert, fel van moed,
Forcondet, het everzwijn,
En de rave Tiecelijn,
Bever Panser, gans Bruineel,
En een eekhoorn, heer Rosseel,
Met zijn wijf, vrouw Diewelijn,
Canteclaer, met al de zijn'
(Doende grooten vederslag),
En het Fret, van klein bejag, —
Liepen samen te eener schaar, —
Gingen, in het openbaar,
Voor hun heer en koning staan,
En zij deden Reinaert vaan.

— 5 i --Daar werd hevig nu gepleit.
Grooter rechtswelsprekendheid
Is er nimmer nog gehoord,
Dan de dieren brachten voort,
Dingende naar Reinaerts val;
Doch, hij overtrof hen al,
Door zijn welgespierde rede,
En door hoofschen spreektrant mede.
Hielp het? Neen; hij kon 't niet staan;
Want men bracht getuigen aan,
Wier verslag het al weerleide,
Wat hij daar zoo kunstig zeide.
Ieder feit, op 't scherpst geproefd,
Werd bewezen, als 't behoeft.
Niemand tuigde tot zijn voordeel.
Eindlijk ging het hof ten oordeel:
Nobel eischte een kort besluit,
En men sprak het vonnis uit: =--

Aan een galghout, sterk en vast,
Zou men Rein, den fellen gast,
Hangen met verdiende pijn,
Tot zijn dood gevolgd zou zijn.
Toen deze uitspraak'was gedaan,
Zag men Grimbaert henengaan
Van de plaats, met Reinaerts magen.
Geen van dezen kon verdragen,
Dat men Rein hing als een dief:
Velen hadden hem nog lief,
Schoon ook andren zich verblijdden,
Dat hij nu den dood moest lijden;
Doch zij vonden echter goed,
Als behoorend tot zijn bloed,
Welstaanshalve heen te gaan.
Nobel zag mismoedig aan,
Dat zoo menig jongeling
Uit zijn hof met Grimbaert ging;
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En hij dacht in zijn gemoed
(Want de vorst was wijs en vroed) :
& Waarlijk, hier past goede raad!
Al is Reinaert fel en kwaad,
Hij heeft onbesproken magen,
Die 't mij zorglijk valt te slagen. »
Hij riep Bruin en Isengrijn
(Die bij Reinaert moesten zijn
Tot vol voering van de straf,
Mits het hof dien last hun gaf),
Zeggend: " Dat ik u toch vraag',
Waarom zijt gij nu zoo traag,
Isengrim, en gij, heer Bruin ?
Leidt u Reinaert om den tuin ?
't Wordt al laat, en de avond zinkt.
Maakt toch, dat hij niet ontspringt;
Want zijn listen zijn zoo groot!
Raakt hij drie voet buiten nood,
Hij ontglipt u nog, voorwaar,
En men vangt hem in geen jaar.
Moet hij hangen, hangt hem dan.
Eer een galg gereed zijn kan,
Wordt het zeker nog wel nacht.
Isengrim sprak wel bedacht:
"Vorst, hier is een galg nabij.
Bij dit woord verzuchtte hij.
Tihert sprak hem moed in 't hart.
"Isengrim, 'k bevroede uw smart
(Zeide hij); 'k misken ze niet:
'k Merk wel, dat gij met verdriet
Bij een galg uw last verricht,
Voor uw broérs eens opgericht;
Schoon de vos wel medeging,
Toen men beide daaraan hing,
Naamlijk Rume en Wijdelanken,
Zoudt gij 't nu den vos niet danken?
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Hadt gij moed, 't ware al gedaan:
Maar gij blijft hier ledig staan ! , r
Isengrim sprak, half gestoord:
u Geef uw lessen, waar 't behoort!
Hadde ik maar een goede strop,
Heden wist reeds lang zijn kop
Wat zijn achtereind mag wegen ! ,,
Rein, die lang had stil gezwegen,
Zei: u Mijnheeren, kort mijn pijn!
Tibert geev' de sterke lijn,
Meegebracht uit 's kosters schuur.
Hij betaalde ze wat duur,
Schoon hij braaf den koster beet,
Die voor hem stond zonder kleed.
Gauw, heer wolf, maak u vooruit!
Dat geen vrees uw ijver stuit' !
Tot een beul waart gij geboren.
Bruin, wees blij ; gij zijt verkoren
Om uw neef, uw bloedverwant

Op te knoopen met uw hand!,,
Nobel deed zijn wil verstaan:
u Tibert, gij zult medegaan!
Gij kunt klimmen, waar 't moet zijn:
Kater, ga! en draag de lijn;
Houd u op uw post gereed:
Scheelde er iets, het waar' mij leed.,,
Nu sprak Isengrim tot Bruin;
Waarlijk, bij de monnikskruin,
Die nog op mijn schedel staat,
'k Hoorde nimmer beetren raad,
Dan ons Rein verschaft alhier.
Hij verlangt naar kloosterbier:

-- 60 -Gaan wij toch om 't hem te brouwen! „ (1)
— u Tibert, die de lijn moet houwen!

(Sprak de beer) neem op, ga voor!
Heden geldt mij Reinaert oor,
Kaak en klauw— en u het oog!
Gaan wij toch! hij hang' zoo hoog,
Dat hem al zijn vrienden merken! „
-- "Zie, zoo krijgt hij loon naar werken
(Sprak de kater) ! 'k Loop voorop! »
En met vreugd droeg hij den strop.
Spoedig waren zij bereid
Voor de taak, hun opgeleid.
Doch; eer Isengrim ging heen,
Riep hij vriend en maag bijeen,
En vermaande hij zijn neven,

Die bij koning Nobel bleven,
Dat zij Rein, den fellen gast,
Niet verlieten — hielden vast.
Zelfs beval hij aan zijn wijf,
Vrouw Hersinde, op straf van 't lijf,
Dat zij Reinaert mee bewaarde,
Ja, hem vasthield bij den baarde,
Onbevreesd voor slag of stoot,
En al kostte 't haar den dood.
Reinaert sprak met korte woorden,
Dat zij 't allen duidlijk hoorden:
u Isengrim, uw zorg is groot!
Stond ik aan uw schimp niet bloot,
(1) Spreekwoord, te kennen gevende: wij zullen hem geven nat
hij verlangt. Misschien ook wel beduidde de regel: hij verlangt naar
kloosterbier, zooyeel als: hij verlangt naar den strop. Zeker uitgehold hout, hetwelk diende om ratten en muizen te vangen, noemde
men klooster.

-- 61 -'k Vroeg u zeker half genade!
Juich vrij in mijn schande en schade;
Maar, wat ik u bidden zou,
Laat Hersinde toch, uw vrouw,
Ongemoeid en van mij af :
't Waar' voor haar te hard een straf.
Armkens, waar ik in gerust heb,
Handekens, die ik gekust heb,
Komen hier niet wel van pas.
Dacht ze aan ,'tgeen ik voor haar was,
In de plaats van mij te snoeren,
Zou zij mij den dood ontvoeren!
'k Zal niet vluchten, heb geen schroom.
Isengrim, mijn goeden oom,
Tibert, Bruin, verricht uw werk!
Want uw wrok kent paal noch perk.
Door uw onverzoenbren haat
Bracht gij mij in dezen staat, —
Rooft gij nu mijn eer, mijn leven.
Doch mijn schand zal op u kleven.
Nu, ik sterve dan ; maakt spoed!
'k Sterf gerust — met goeden moed.
'k Doe 't maar eens : ik moet erdoor,
En mijn vader ging mij voor
Even moedig; 'k sterf als hij.
Gaat, bereidt de galg maar vrij
Schande moet u wedervaren,
`Vilt gij mij nog langer sparen!
-- "Amen! „ antwoordde Isengrijn.
—" Schande (vroeg de beer)? 't Mag zijn!
Schande moet hem wedervaren,
Die den dief nog lang zou sparen!
— u Haasten we ons! „ viel Tibert in,
En hij sprong met blijden zin
Hen vooruit, hoewel de strop
Hem nog wee deed aan zijn kop,
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En al viel hem 't loopen zwaar.
De andren volgden straks hem naar,
Zeer verheugd, naar wensch en wil.
Reinaert bleef gelaten, stil, —
Zag bedaard zijn vijand loopen,
Om den strop hem aan te knoopen.
Reinaert,dacht : u Ik hang nog niet!
'k Denk zelfs, dat het nooit geschiedt.
Licht berouwt het nog die heeren :
Laat ze springen, laat ze keeren,
Laat ze nu maar vroolijk zijn!
Groote vreugd baart dikwijls pijn.
Blijve ik langer in het leven,
Wil mijn geest mij niet begeven,
'k Breng hun groote zorgen aan.
't Is met mij nog niet gedaan!
Ondertusschen ben ik blij,
Dat zij ginder, zonder mij,
Galg en strop gereed gaan maken:
'k Zal mijn doel te beter raken,
Ja, nog toonen, wat ik kan.
Menig dier en menig man,
Heb ik door mijn list bedrogen;
Maar nu zal de fijnste logen
Komen, die ik ooit bedacht.
'k Vond ze, al peinzend, dezen nacht.
Vorst en volk zal zij verbazen! „
Nobel deed den horen blazen;
Zijne stem beval met kracht,
Dat men Rein ter galge bracht.
,Deze zei : u Laat ze eerst bereiden,
Eer gij mij ter galg doet leiden:
'k Kan den dood niet meer ontgaan.
Laat mij toch mijne euveldaán,

-- 63 - -Al mijn fouten, al mijn zonden,
Eerst aan hof en volk verkonden,
Tot een spiegel voor al de aard.
'k Ducht, heb ik mij niet verklaard,
Dat men andren nog betichte
Met het kwaad, dat ik verrichtte. „
Nobel riep: « Nu, zeg het dan!
Reinaert, als een droevig man,
Keerde 't hoofd om, zag in 't rond,
En al zuchtend sprak zijn mond:
u Dat mij God genadig zij!
'k Zie schier niemand hier bij mij,
Dien ik niet misdadig lette,
Dien ik geene lagen zette.
Nochtans, hoort mij allen aan!
'k Doe mijn leven u verstaan.
Goede lieden, eedle heeren!
Laat u door mijn voorbeeld leeren,
Wat het inheeft, wat het zij,
Slaaf te zijn van boeverij.

'k Was een schalksch, een aardig kind,
Door eenieder zeer bemind,
En nog nauwlijks van de man,
Toen ik stoeide met een lam.
Zijn geblaat klonk zoet me in 't oor.
Eens (het staat me duidlijk voor!)
Beet ik 't — als uit louter spel ;
Doch mijn beet drong door zijn vel.
'k Lepte 't uitgeronnen bloed, —
En het smaakte mij zoo zoet!
'k Proefde 't vleesch toen van zijn dij,
En het was me een lekkernij!
Waar ik geiten hoorde blaten
In het woud of op de straten,
Sprong ik uit en vlamde op bloed.
Zoo werd lust en smaak gevoed.

-- 64 Eerst beet ik twee bokskens neer,
Maar den derden dag veel meer.
'k Werd toen stout, en rap, en koen:
'k At een haan op, dan een hoen,
Dan een gans: het smaakte al goed.
Daar mijn tand zich scherpte op bloed,
Werd ik wreed en fel bij 't eten:
Dier aan dier werd doodgebeten.
« Lang daarna, bij winterrijm,
Ben ik eens met Isengrijm
Dichtbij Basele gegaan, (1)
Waar de wolf mij deed verstaan
Onder* eenen grooten boom,
Dat hij was mijn eigen oom.
Al mijn magen ging hij tellen.
En zoo werden wij gezellen,
Zwerende malkander trouw,
Tot mijn eeuwig naberouw.
Sinds dit plechtig trouwbeloven,
Gingen wij te zamen rooven :
Hij stal 't groote, en ik het kleen.
Al 't bejaagde was gemeen.
O, wij stolen machtig veel !
Maar ik kreeg schier nooit mijn deel;
Neen, dat kreeg ik nog niet half.
Roofde hij een geit, een kalf,
Of een hamel, of een ram,
Hij gebaarde zich zoo gram,
Hij vertoonde me een gelaat
Zoo balsturig en zoo kwaad,
Dat hij mij welhaast verdreef,
En de gansche buit hem bleef.
Nochtans liet ik dit geschiên
Om krakeel en twist te vliên.
(1) Basele, twee uren van Dendermonde.

---65-Als wij grooter prooi belaagden,
En een os of zwijn bejaagden,
Had ik op zijn best een beet.
Daadlijk was hij dan gereed,
Met zijn wijf en zeven telgen,
Om het alles in te zwelgen.
Knor en been, hem lang gevraagd,.
Door zijn kindren afgeknaagd,
Wierp hij mij, en zelden meer.
Ik beminde toch hem zeer;
Ja, al had ik niets verworven,
Voor mijn oom ware ik gestorven!
En nu brengt hij mij ter dood!
Doch ik leed geen hongersnood;
Want ik was toen, door mijn list,
Rijker dan wel iemand wist.
Leeuw en koning, ik bezat
En bezit nog zulk een schat,
Dat geen volgeladen wagen
Dien te zevenwerf zou dragen! „
Nobel riep verwonderd uit:
waar haaldet gij dien buit ?
En waar is die schat gegaan ?
Reinaert zei:" 0 vorst, hoor me aan!
Laat me u zeggen, wat ik weet.
't Zij mij lief, of 't zij mij leed,
Niets blijft na mijn dood verholen!
Weet dan, 'k had dien schat gestolen.
0, ik redde toen uw hoofd;
Want, had ik dien niet geroofd,
Zeker waart gij nu vermoord,
Eedle koning! „ Bij dit woord
Riep de koningin, ontsteld :
u Hemel, Reinaert !-wat gij meldt!
In den naam dier eeuwigheid,
Waar de galg u henen leidt,
u Rein,
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-- 66 --En waar God uw ziel moog' sparen,
Wil ons alles toch verklaren,
Wat gij weet, of hebt gehoord,
Van een plan tot zulk een moord.
(God bewaar' mijn echtgenoot !)
Zeg de waarheid, vrank en bloot!
Reinaert overlei met zin,
Hoe hij vorst en koningin
En de luistrend' hofgenooten
In een dwaalbegrip zou stootera,
Zoodat hij den dood niet stierf,
Maar des konings gunst verwierf, —
Zoodat Bruin en Isengrijn
Zelf beschuldigd mochten zijn,
En het bier nog drinken zouden,
'tGeen zij tot zijn neerlaag brouwden.
Met een schijnbaar droef gezicht
Sprak hij : «'k Weet, mevrouw, mijn plicht,
En wat mij te doen behoort,
Hadde ik u ook niet gehoord.
'k Zal de waarheid openleggen
En wat mij bezwaart u zeggen,
Vreeze'nd, dat mijn ziel, mijn al,
In den poel der helle vall',
Waar men eeuwig brandt en blaakt.
Zoo de vorst wat stilte maakt,
Meld ik wie uw eedlen gade,
Wie den koning schelmsch verraadde, -Wie zijn moord heeft aangeraán ;
't Moog' hun goed of slecht vergaan.
Nochtans beve ik ze aan te klagen;
Want verscheiden zijn mijn magen,
Die ik lief heb bovenal:
'k Breng ze noó in 't ongeval.

— 67 Ach! mij dwingt de vrees der hel,
Waar ze in eeuwig zielsgekwel
Lijden moeten bovenmaten,
Die een woord verholen laten!
Nobel sprak, het harte zwaar :
"Zeg mij, Reinaert, is 't wel waar? „
« Of liet waar is ? welk een vraag!
Ach, zoo waar als ik vandaag
Word gehangen, even wis.
Vorst! gij weet hoe 't met mij is
Kan ik nog den dood ontgaan ?
Neen! hoe zou ik dan bestaan
U een logen voor te dichten,
Zonder voor den schrik te zwichten
Van het lot, dat mij genaakt, —
Dat mij doemt of zalig maakt ?
'k Ben een arm, verlaten man,
Wien geen list meer redden kan,
Die naar 't eeuwige overgaat !
--

Op der koninginne raad
Liet de koning uittrompetten
"Dat eenieder toe zou letten,
Houdende stilzwijgendheid,
Tot de vos had uitgezeid :
't Was zijn koninklijke wil!
Al de dieren zwegen stil,
En de vorst hiet Reinaert spreken.
Deze, vol van slimme treken,
Zei: « Mijnheeren, edel died ! (1)
Daar de koning mij gebiedt,
U te zeggen, wat ik weet
Van een aanslag fel en wreed,
Die bijna hem om deed komen,
(1) Died, volk.

- 68 --Zal ik me uiten zonder schromen.
Denkt niet, dat ik iemand spaar:
'k Noem u iedren landverraár;
Want mij dringt hiertoe 't gewis.
Dat hij beev', die schuldig is!
Nu ging Rein hen al bedriegen,
Ja, zijn magen 't eerst beliegen,
Zelfs niet sparende den das,
Die hem zoo genegen was.
Doch dit deed hij slechts uit list,
Wijl hij al te zeker wist,
Dat men 't dan gelooven zou:
Zelfverloochening baart trouw.
« Mijn heer vader (sprak de fiel),
(God ontferm' zijn lieve ziel!)

Had, in langverleden stonden,
Eens den grooten schat gevonden
Dien vorst Ermenrik bezat. (1)
Toen hij al dien rijkdom had,
Werd hij overdadig fier;
Hij versmaadde elk ander dier,
Omdat zij zoo rijk niet waren.
Kater Tibert deed hij varen
Naar Ardennen, 't wilde land,
Als zijn heimlijke afgezant,
(1) Ermenrik, koning der Gothen, volgens Saxo Grammaticus
overgroote schatten bijeengebracht hebbende, deed, om dezelve te
bewaren, een groot kasteel bouwen. In de Miracula S. Bavonis,
geschreven in de Xe eeuw (Acta Bened. Sect. 2 p. 407), vindt men,
dat die koning te Gent een slot had. u Ferunt autem Agrippam
quondam Romanorum ducem in eo (loco) castrum condidisse,
Gandavumque appellasse. At alii Hermenricum regem in eo arcem
imperii sibi tradunt instituisse n . Vergel. Grimm, Reinhart I+'uchs,
bl. CLII.

69 En vertrouwde aan Bruin den beer,
Die daar leefde, als machtig heer,
Radend hem met brieven aan,
Dat hij zou naar Vlaandren gaan,
Waar men hem, indien hij 't wou,
Tot den troon verheffen zou.
Bruin was zonder heerschzucht niet:
Vroolijk deed hij, wat men ried, —
Kwam naar Vlaanderen terstond,
Waar hij mijnen vader vond
Binnen Waas, de zoete woon.
Daar had vader ook ontboón
Grimbaert, bijgenaamd de wijze,
Nevens Isengrim, den grijze,
En den kater Tibert meê.
Dezen kwamen te eener steê,
Waar het niemand was bekend,
Tusschen 't dorp van Hij fte en Gent, (1)
En zij smeedden hun verbond,
In een aaklig donkren stond

Van een langen winternacht.
Aangezet door Satans macht,
En verlangend naar het geld,
Zwoeren zij in 't woeste veld,
Alle vijf, u doen te sneven,
0 mijn vorst, en 't land te geven
Aan den beer, met kroon en schat.
Zoo hier iemand tegen had
Van uw vrienden, van uw magen,
Dezen zou mijn vader jagen
En verdrijven, door 't geweld
Van zijn alomkoopend geld.

(1) Hijfte, thans slechts eene wijk bij Loochristi en Desteldonk.
De landerijen aldaar gelegen worden nog omschreven als eertijds
behoord hebbende tot de Keure van Hijfte.
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Van den wijn nog dronken was,
Dien hij zwolg, den dag te voren,
Fluisterd' hij 't zijn wijf in de ooren,
Haar verhalende in het breed,
Hoe men d'aanslag had gesmeed.
Zij beloofde, en zwoer op trouw,
Dat zij 't niemand zeggen zou,
En zij zweeg een halven dag,
Tot zij Hermeline zag,
Wie zij weder alles zeide,
Loopende met haar ter heide.
Op haar be ê zwoer ook mijn vrouw,
Dat zij 't niemand zeggen zou;
Doch zij kwam in 't woud mij vinden,

Om mij heel de zaak te ontbinden,
En bij 't geen zij deed verstaan,
Voerde zij mij punten aan,
Goed bevestigd door bewijzen.
'k Voelde 't haar te berg mij rijzen,
En een ril door heel ^mijn lijf,
Bij 't aanhooren van mijn wijf.
'k Dacht aan 't puitenvolk daarbij.
Eenmaal leefden ze allen vrij;
Maar de vrijheid deed hen klagen
En aan God een koning vragen,
Die hen toomen mocht door macht.
God verhoorde dra hun klacht,
Zoodat men hun d'ooivaar zond,
Die ze vastgreep en verslond
In het water en in 't veld.
Wreed verdrukt door zijn geweld,
Riepen zij toen om genade;
Doch 't was vruchtloos en te spade.
Zij, die voormaals leefden vrij,
Zuchten nog in slavernij.
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Lieve vrienden, arm of rijk!
'k Vreesde, dat gij al gelijk
In dit lot zoudt zijn gevallen;
Doch ik waakte voor u allen,
Reddende u van tirannij :
En, eilaas, hoe loont gij 't mij
'k Kende Bruin voor valsch en kwaad,
Voor een dier vol overdaad.
Wordt hij, dacht ik, onze heer,
Onze vorst, zoo vreeze ik zeer,
Dat wij allen gaan verloren.
Nobel is zoo welgeboren,
Zoo zachtmoedig — goedertier,
^oo genadig allen dier!
't Scheen mij onder alle ding,
Wel de slechtste wisseling,
Die een vijand uit kon denken:
Eer noch voordeel kon ze schenken.
Hierom peinsde ik en herdacht
T' eiken dage, t' eiken nacht,

Wat ik doen moest, om hun streken
En hun vloekverbond te breken,
En mijn vaders boozen raad
(Die een groverd en een vraat
Wou tot koning doen verheffen)
Door verijdeling te treffen.
Daaglijks bad ik God om licht
In een zaak van dat gewicht, —
Bad ik, dat mijn vorst en heer
Voortheerschte in zijn wereldeer.
'k Wist zeer wel, bleef hun de schat,
Dien mijn oude vader had,
Dat hun aanslag door zou gaan;
Want, wie kan het goud weerstaan?
Daarom zocht ik eerst met zorg,
Waar hij toch diën schat verborg,
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Met zooveel geluk gevonden.
3 k Loerde en luimde t'allen stonden
Op zijn gang; 'klei laag op laag
Achter bosch en achter haag,
In het veld, in beemd en woude,
Waar hij soms, die listige oude,
Henentrok of benenliep.
Was 't mij droog, of was 't mij diep,
't Zij bij dage, 't zij bij nacht,
Immer stond ik op de wacht.
'k Lei me eens, korten tijd daarnaar,
Op den grond, verschuild in vaar,
Zoo dat niemand mij kon zien,
En ik alles kon bespiên,
Altijd trachtend naar den schat,
Waar ik nog geen spoor van had.
Nauwlijks had ik plaats genomen,
Of ik zag mijn vader komen,
Stekende zijn grijzen kop
Uit een hol al langzaam op.
Angstig gluurde hij in 't rond,
Of zich iemand daar bevond,
En toen hij geen schepsel zag,

Kroop hij op, en voor den dag,
Stopte 't hol weer dicht met zand,
En vereffende 't met 't land.
Ik begon in 't hart te hopen;
Want een kans scheen mij nu open.
'k Hield mij stil: hij zag mij niet.
'k Zag, toen hij de plaats verliet,
Dat hij zacht zijn staart liet gaan
Waar zijn voetstap had gestaan,
Zoodat hij zijn spoor bedekte.
'k 4ferkte, waar dat henen strekte,
En ik leerde toen een list,
Dien ik vroeger niet en wist.
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Dorpwaarts heen, om hoen of haan
Voor zijn morgenmaal te nutten,
Sprong ik op, en, zonder dutten,
Nam ik spoedig mijnen loop
Naar het hol, waaruit hij kroop.
Ik bespeurde d'ingang ras,
'k Delfde 't zand op, dat er was,
Met mijn voeten; 'k kroop erin,
En ik vond tot mijn gewin,
Macht van zilver en van goud:
Niemand is hier vast, hoe oud,
Die zoo veel te gader zag !
Sedert spaarde ik nacht of dag
Om den schat het hol te ontdragen,
Zonder karre, zonder wagen,
Slechts geholpen, waar 't moest zijn.
Door mijn wijf, vrouw Hermelijn.
't Baarde moeite, 't kostte zweet,
Eer wij, staag aan 't werk gereed,
Zulk een overgrooten schat
Brachten in een ander gat,
Waar hij te onzer bate stond,
Diep begraven in den grond
Van een bosch, en wel verholen.
Dus heb ik mij rijk gestolen.

"Onderwijl ging 't landverraad
Van het opzet tot de daad.
Bruin, de beer, zond brief en boden
In het ronde, om elk te nooden
Tot zijn dienst en wapening,
Tegen solde, niet gering.
Hij beloofde goud en goed
En den kost in overvloed,
Met een rijke milde hand.
Ook mijn vader liep door 't land,
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En niet denkend, dat er dieven
Waren aan zijn schat geraakt,
Dien ik stil had buit gemaakt.
Met hetgeen ik had gevonden,
Had men wel de stad van Londen
Kunnen koopen heel en al.
Wijl ik hem zijn goud ontstal,
Zwierf mijn vader om en omme
Tusschen Elve en Rijn en Somme,
Waar hij menig oorlogsknecht,
Forsig, dapper in 't gevecht,
Aanwierf tegen geld en eer,
Voor den dienst van Bruin, den beer.
u Toen de zomer kwam in 't land,
Deed mijn vader, de afgezant,
Bij zijn weerkomst breed verslag
Van hetgeen hij hoorde en zag,
Aan den beer, en zijn gezellen.
Naar hetgeen hij mocht vertellen,
Was hij verre en wijd gegaan,
Had hij machtig veel doorstaan,
Reizende met pijn en zorgen
Door liet woud, voorbij de borgen
Van 't onveilig Sassenland,
Waar hij dikwerf aangerand
Was van jagers en van honden,
Die hem dreigden t'allen stonden.
Wij ders liet hij hun verstaan,
Hoe zijn zending was vergaan,
Hij vertoonde hun te zamen
Brieven, waar, met- duizend namen,
Isengrims geslacht in stond,
Scherp van klauw, en breed van mond.
Dezen zouden al vergaren
Met die hier in solde waren,
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Ook nog had hij 't woord gehad
Van de vossen en de dassen,
Zoo in 't Thuringsche, als in Sassen.
Al dat. volk was nu gereed,
En beloofde hem, bij eed,
Dat zij, mits men eerst vooraf
Twintig dagen sold hun gaf,
Dadelijk verschijnen zouden
In de Nederlandsche' wouden,
Dienende onder Bruins gebod.
Dit weerhield ik: dank zij God!
u Na hij had verslag gedaan,
Wou mijn vader henengaan,
En bezoeken zijnen schat,
Waar hij dien gelaten had;
Doch hij vond het al verloren,
Wat hem blijdschap gaf te voren,
Eer hij wegging uit zijn huis.
In het hol was munt noch kruis,
't Was verwoest en opgebroken.
Waarom meer hiervan gesproken ?
Toen mijn vader zulks vernam,
Werd hij zoo bedroefd, zoo gram,
Dat hij zich verhing en stierf.
u Ziet, wat ik door list verwietf :
Koning Nobel bleef in 't leven,
Niemand kon hem meer doen sneven,
En noch Bruin, noch Isengrijn
Mochten onze meesters zijn.
Isengrim, en Bruin, de vraat,
Zitten echter in den raad, —
Blijven 's konings gunst verwerven,
Wijl ik( arme vos, moet sterven !
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Beiden hakend naar gewin,
Brachten Reinaert zijwaarts af,
Hem verzoekend, dat hij gaf
Naricht, waar hij 's vaders schat
In den grond gedolven had;
Maar de vos bad om verschooning,
Zeggende: u Wat denkt ge, o koning?
Zal ik u mijn geld en goed
Wijzen, die mij hangen doet ?
'k Ben nog niet beroofd van'zin ! »
— u Neen! (hernam de koningin)
Neen! mijn heer laat u in 't leven,
Reinaert lief, en zal vergeven
Al uw schuld en euvelmoed,
Zoo gij voortaan wijs en goed
Leven wilt, uw vorst getrouw.,,
-- u 'k Zal dit (sprak de vos), mevrouw t
Wil mijn goede koning nu
Vast beloven, hier voor u,
Dat hij me, als voorheen, zal dulden,
Mij vergevende al mijn schulden,
Zie, dan wijze ik hem den schat,
Dien vorst Ermenrik bezat. „
Nobel zei: u Ik waar' wel dwaas
Liet ik me arglen met dat aas, —
Wilde ik Reintje vos gelooven.
't Loos bedriegen, 't stelen, 't rooven,.
't Liegen zit hem tot in 't been.
— Neen, mijnwaarde, neen, o neen
(Riep de koningin)! 'k Sta borg
Voor den vos; wees zonder zorg!
Ik gèloof hem heden wel.
Was hij vroeger kwaad en fel,
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Want, gij hoort, hoe hij den das,
En zijn vader, en zijn magen
Van verraad u aan durft klagen,
Schoon hij andren even goed
Kon betichten. Neen, gij moet
Hem gelooven, hem vergeven :
Reinaert redde uw dierbaar leven!
Nobel zei: u Geliefde gá,
Die ik nimmer wedersta!
Wat gij vraagt, wil ik verleenen,
Mocht ik 't ook hierna beweenen.
Ik vergeef hem wijl gij 't raadt;
Maar hervalt hij ooit in 't kwaad,
'k Zal hem straffen, op mijn woord,
Hem en wie hem aanbehoort
Naar den bloede, in 't tiende lid!
Zoo trof Rein 't bedoelde wit,
En hij sprak, verheugd van moed:
u Eedle vorst, voor mij zoo goed!
'k Ware dwaas en zonder trouw,
Zoo 'k u niet gelooven zou. »
Nobel nam een stroohalin op, (1)
Sprak hem vrij van galg en strop,
En vergaf hem al zijn kwaad,
Vredebreuk en euveldaad,
Zelfs de misdaad van zijn vader,
En zijn dieverij te gader.
(1) De stroohalm was oudtijds bij ons een symbolum van onteigeng, overdracht, schenking enz. De koning gebruikt dien hier tot
made-schenking en Reinaert een weinig verder tot overgave van
jnén schat. Zie wegens dit gebruik Grimm: Rechtsalterthiimer,
121 en volg.
1
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« Eedle koning (zei de vos),
'k Dank u. met oprecht gemoed,
Voor al de eer, die gij mij doet.
Waarlijk, onder 't firmament
Is er niemand mij bekend,
Dien 'k mijn schatten geven zou,
Vorst! dan u, en u, mevrouw! »
Hier nam Reinaert ook een halm,
En hij sprak, bedaard en kalm:
"Nobel! 'k geef u thans den schat,
Dien vorst Ermenrik bezat. „
Nobel -nam den stroohalm aan.
Dus zag Reinaert alles gaan
Naar zijn hartewenscit en wil,

Zweeg een oogenblikje stil,
En begon toen weer te spreken:
« Hoort, in Vlaandrens oosterstreken
Vindt meen groote wildernis,
Waar een bosch gelegen is,
Hulsterloo(1) van ouds genaamd,
Als een aaklig oord befaamd :
Dicht daarbij, zuidwestenwaart,
Welt een water op uit de aard',
Kriek- of Krekelput geheeten.
Weinig zijn er, die liet weten;
(1) In mijne beknopte verhandeling over Reinaert den Vos in den
Messager des arts et sciences de la Belgique (nouv. série, T. I., p. 350)
heb ik aangewezen, dat dit Hulsterloo gelegen is tusschen Beernen
en Wildenborg, bij de vaart, vermits men zuidwestwaarts daarvan
de Krekelputbeèk aantreft, tusschen Vlaadsloo en Dixmude. Intusschen is het ook waar, dat men op andere plaatsen een Hulsterloo
en Krekelput vinden kan. Grimm plaatst alles in of bij het Land
van Waas.
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Komen mensch of dier aldaar.
Raaf of uil slechts, of schuivuit, (1)
Nestien daarin 't wilde kruid,
En geen vogel komt er zweven,
Dan door 't onweer afgedreven.
Daar heb ik mijn schat gedaan;
Daar zult gij, o koning, gaan
Bij den Krekelput in 't hout,
Met een bode, u wel vertrouwd,
Die de streek kenn' t'allen zijd'.
Als gij bij dien put dan zijt,
Vindt ge een jong plantsoen van herken:
Een dier hoomen zult gij merken
Naast bij 't water, rijk van blad
Aan zijn wortel ligt mijn schat.
Delf door 't mos, daar, en in de aard',
En gij vindt er, wel bewaard,
Al 't kleinood van Ermenrik,
Staf en kroon, van goud zoo dik,.
Eêl gesteente en kunstig werk,

Niet gekocht voor duizend merk (2).
Bij 't bezit van zooveel goed,
Zult gij zeggen in 't gemoed:
""Reinaert, mijn getrouwe vos,
Die dit goud groeft onder 't mos!
Dat u God daarvoor beloon',
U, de parel van mijn kroon!
Nobel sprak: " Naar Huls'terloo,
Zijt gij wel de beste bod,
Die den schat mij wijze en delv',
Ik vertrouw mij liefst u zelf;
(1) Schuivuit, of schavuit, in 't latijn bubo; in 't fransch chat-

hucint.
(2) Merk, beter: mark, geldwaarde, in 't fransch marc.
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'k Zou daar anders niet geraken.
'k Weet van Keulen, 'k weet van Aken,
'k Ken Parijs ook, zoo en zoo;
Maar wie kent dat Hulsterloo?
Wie heeft ooit, hoe ver gekomen,
Iets van Krekelput vernomen?
Is 't wel geen geveinsde naam ?
Reinaert sloeg zijn handen saam,
Eenigszins verstoord, en zei:
e Meent gij, dat ik van de Lei(1)
U wil maken een Jordaan ?
'k Zal u, vorst, getuigen aan Brengen, die u toonen mogen,
Of ik waarheid spreek, of logen.
Dat haas Cuwaert voor u koom' 1
Cuwaert, hoor eens, heb geen schroom:
't Vórstlijk paar verlangt naar u ! »
Cuwaert, altijd bang en schuw,
Vroeg met angst: wat Nobel wou?
—" Cuwaert, beeft gij van de kou
(Vroeg de vos) ? ik zie, gij rilt;
Vrees niet; koning Nobel wilt,
Dat gij hem de waarheid zegt
Van hetgeen m'u vorenlegt :
't Is een zaak van groot gewicht,
En gij zijt ertoe verplicht,
Als getrouwen onderdaan.
Doe ons duidelijk verstaan,
Wat gij weet of hebt gehoord

Van een zeker inlandsch oord.
(1) De heer Grimm heeft zich omtrent de beteekenis van dit
woord vergist. Het is hier niet Leie, via; maar wel de Lisa, la Lys;
en de dichter wil zeggen: Denk niet dat ik u de Lei in Palestina ruil
doen gaan zoeken.
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Zeg, waar ligt de Krekelput ? „
Cuwaert sprak: u Bij Hulsterloo
Is een put, die heet alzoo,
Aan een moer, in een woestijn
'k Leed er eenmaal groote pijn,
Grooten honger, groote koud',
En gebrek zoo menigvoud !
Zou ik'Krekelput niet weten ?
Ik Zal mijn leven niet vergeten,
Wat ik daar heb uitgestaan.
Rein de Ries (1) heeft daar geslaán
Valsche munt, met al de zijne,
Lang eer ik met hondje Rijne
(Dat mij menig brok ontnam)
In vertrouwde vriendschap kwam.,,
-- u Ach ! zoo Rijn, die goede hond
(Sprak de vos), zich hier bevond,
Hij zou vast hier waarschap geven
Over heel mijn vorig leven,
Tuigende, of ik ooit iets deed,
Dat met 's konings rechten streed!
Cuwaert, loop, gij hebt gedaan;
Ga terug bij 't diervolk staan:
Nobel dankt u voor 't bescheid. „
Cuwaert ging met haastigheid.
Menig, die 't verbaasd zag aan,.
Wist niet, wat er om mocht gaan
Tusschen Reinaert en den koning.
Deze vroeg den vos verschooning,
Omdat hij hem had mistrouwd.
u Goede vriend, ga mee naar 't woud
(1) Rein de Ries, eigen naam, zooveel als Rein de Dwaze.
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(Sprak hij ), wijs den, weg mij aan;
Tooit waar put en berken staan,
En de schat begraven feit;
Wees mijn bode; 'k ben bereid
Om met u de reis te wagen. ,,
Reinaert antwoordde op zijn vragen:
"'k Zou het machtig gaarne doen;
Maar ik laat het uit fatsoen,
Uit ontzag voor uwe kroon.

'k Had mij zelf reeds aangeboón,
Zoo geen onweerstaanbre wet
Zich hiertegen had verzet,
En 't geschiên mocht zonder zonde.
Dat ik u de zaak verkonde,
Alhoewel ik des mij schaam!

Toen de wolf, uit 's duivels naam,
Wou een kloosterbroeder worden
Nam hij werklijk 't heilig orden
En 't habijt des kloosters aan
('k Heb u vroeger doen verstaan,
Hoe hij monnik werd geschoren).
Doch hij scheen niet lang verkoren
Om in cel en koor te zijn;
Neen, de broeder Isengrijn
Werd het moe; hij kon niet leven
Met den kost, die zes of zeven
Kloosterbroeders was genoeg;
'k Vond hem treurende en hij kloeg
Mij zijn honger; ja, hij kermde,
Dat ik me over hem ontfermde.
'k Ried hem helmlijk 't vluchten aan,
En zoo is hij 't huis ontgaan.
Sedert leef ik in den ban,
Dien de paus slechts heffen kan.
Morgen, als de dag breekt aan,
Wil ik dus naar Rome gaan
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'k Heb ;-ij tot dien tocht verbonden;
En van daar ga 'k over 't meer.
Doch, zoodra ik wederkeer,
Ben en blijf ik aan uw order!
Bid, dat God mijn reis bevorder'!
Dan, o vorst, des banvloeks los,
Ga 'k met u naar 't Hulsterbosch (1);
'k Zal er u en de uwen brengen,
Wen gij 't vraagt, of wilt geheugen.
Doch het ware nu een smet,
U, mijn koning, aangezet,
Zoo gij thans bevelen zoudt,
Dat ik met u ging naar 't woud.
'k Ben een banneling, God beter' 't! »
—" Sinds hoe lang zijt gij geveterd
Door den ban? (vroeg Nobel nu)
En wie sprak dien over u?,,
-- u Drie jaar zijn er omgegaan,
Sinds ik daar ben in gedaan
Voor 't synode door den deken
Herman, zoo 'k mij niet misreken. „
—" Rein, daar ge in den banvloek zijt,
Wil ik zeker geen verwijt
Van mijn christlijke onderzaten, —
Mag ik u bij mij niet laten,
Voor ik u gezuiverd weet
Door de kerk; al is 't mij leed.
Cuwaert, of een andre boó
Breng' mij dus naar Hulsterloo.
Gij, mijn vriend, vertrek toch spoedig;
Trek als pelgrim, blij en moedig,
Naar het albeheerschend Room';
Leef boetvaardig daar en vroom,
(1) Hulsterloo en Hulsterbosch is hetzelfde.
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God beware u al dien tijd!
God beware ons bovendien,
Dat we u mogen wederzien!
Toen zijn rede was gedaan,
Ging de koning Nobel staan
Op een hoogen trap van steen,
Waar hij altijd was alleen,
Als hij voorzat in 't geding.
Rondom zaten in een kring,
Al de dieren op het gras,
Elk, naar hij geboren was.
Rein stond bij de koningin.
Nobel sprak, bedaard van zin
u Zwijgt, en hoort mij al gelijk:
Hoort, gij dieren, arm en rijk!
Hoort mij spreken, kleinen, grootgin,
Rijksbaronnen, huisgenooten!
Reinaert deed zooveel bij 't hof,
Dat hij heeft verdiend mijn lof, —
Dat ik zelfs hem weer bemin,
Op verzoek der koningin.
Hij verzoende straks met mij,
En ik gaf hem weder vrij
Al zijn goed, zijn lijf en lede.
'k Geef hem dus den vollen vrede,
Anderwerf geef ik hem vrede,
En te derdewerf al mede.
Ik gebied, op straf van 't lijf,
Dat gij Reinaer ► en zijn wijf
En zijn kindren eere doet,
Waar gij hem of hen ontmoet,
't Zij bij nachte, 't zij ten daag';
'k Wil, dat niemand mij meer klaag'
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Heeft hij kwaad gedaan te voren,
'k Reken hem geen schuld meer aan.
Morgen zal hij beevaart gaan
Naar den heilgen stoel van Romen,
Waar hij vrijspraak zal bekomen
Van hetgeen hij ooit misdreef.
Dat hem elk dus 't zijne geev' !
Zoo hier iemand tegen doet,
Hij betaal' met galg of boet!
't Is mijn wil, het moet zoo zijn! „
Toen de rave Tiecelijn
Deze taal had afgehoord;
Vloog zij aanstonds op, en voort
Naar de plaats, waar Isengrijn,
Bruin, en Tibert galg en lijn
Sinds een uur in orde brachten,
En op Reinaerts aankomst wachtten.
u Ongelukkigen, welhoe
(Riep de raaf van ver hun toe) ?
Werkt gij nog aan koord en balk?
Reinaert is reeds hofmaarschalk
En vermogend uitermaten :
Nobel heeft hem vrij gelaten,
En vergaf here al zijn daán.
Gij zijt alle drie verraa^ n !
—" 't Kan niet zijn (sprak Isengrijn).
't Is gelogen, Tiecelij n !
En daarmede liep hij door.
Bruin, de beer, volgde op zijn spoor:
Beiden ijlden hofwaarts heen,
Zeer benauwd, met dubble schreén.
Tibert was te veel verslagen
Om zijn makkers na te jagen:
Hij bleef zitten, waar hij zat,
Tot hij naadre tijding had; --

86 Hij bleef zitten, droef van geest,
Van zijns vijands macht bevreesd.
Om het oog gaf hij nu niet,
Dat hij bij den koster liet
Gaarne zou hij daarvan zwijgen,
Mocht hij Reinaerts gunst herkrijgen,
Zich verzoenend met dat dier.
Isengrim kwam met getier
Door den vloed des volks gedrongen,
En voor Nobels troon gesprongen,
Tot nabij de koningin;
Hij viel uit, verwoed van zin,
Tegen Rein met schampren woorde.
Als 't de koning zag en hoorde,
Werd hij gram om 't stout bestaan.
Wolf en beer zijn toen gevaán,
En zoo wreedelijk gebonden,
Dat men nimmer razend' honden
Zulk een smaad heeft toegebracht,
En zij beiden, heel den nacht,
Niet en lid verroeren mochten,
Hoe zij wrongen, wat zij wrochten.
Reinaert, in zijn haat te wreed,
Maakte dat m'een lapje sneed
Van des beren ruggenhuid,
Tot een scharpe voor den guit (1),
Breed en lang omtrent een voet.
Reinaert, lachend in 't gemoed,
Vroeg toen ook nog, en verzocht
Vier nieuw schoenen op zijn tocht.
't Ging hem alles naar zijn zin.
Hoort, hoe hij de koningin
t1) De pelgrimstasch of maal werd scharpe genoemd,waarvan het
Fransche woord écharpe.
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Toesprak: "'k `Vil uw pelgrim zijn,
Eedle vrouw! Oom Isengrijn
Heeft aan eiken voet een schoen:
Gun me er twee ;• dat 'k ze aan mag doen!
'k Neem uw ziel, bij Gods ontferming,
Dankbaar dan in mijn bescherming
(Dat is pelgrims recht, mevrouw),
Opdat .niets u hindren zou!
'k Zal beloonen door gebeden
U en die mij 't goede deden.
Maak ook, dat Hersind', mijn moei,
Heden zich voor mij ontschoei' :
Dat's wel reedlijk! 'k bid u dies!
't Is voor haar een klein verlies,
Daar zij thuis blijft met gemak. »
-- "Gaarne gun ik 't u (zoo sprak
's Konings gade), Reinaert, spreek!
'k Wil niet, dat u iets ontbreek'
Op een reis zoo vol gevaar!
Schoenen zijn u noodig daar.
Over rotsgrdnd, over steenen,

Over bergen, moet gij henen :
Ja, daar hoort een sterke schoen;
Reintje, 'k zal uw wensch voldoen.
Wordt de wolf ook, en zijn wijf,
Wat gepijnigd aan hun lijf:
Hebben ze u geen leed gedaan?
Met hun schoenen zult gij gaan
Over berg, door veld en bosch.
Zoo verkreeg de slimme vos,
Dat de wolf het vel verloor
Aan zijn beide voeten, voor;
Van zijn kniên tot aan zijn klauwen.
Nimmer zag men vogel brauwen (1),
(1) Brauwen, eten opstoppen.
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Dan het Isengrim hier deé,
Nu men hem den poot ontschoeide,
En het bloed zijn teen ontvloeide.
Na 't de wolf had doorgestaan
Moest in 't gras ook liggen gaan
Vrouw Hersinde, de wolvin,
Zeer beschaamd, en droef van zin,
Ja, zij moest, al evenwel,
Van hare achtervoeten 't vel
Laten afdoen, hoe zij klaagde,
Wijl haar Reinaert aldus plaagde
u Moeitje lief, mijn waarde moei!
Wees niet boos, dat 'k u ontschoei !
Eertijds baarde ik u verdriet :
Dat 's mij leed; doch 't deert mij niet,
Dat m'uit u mijn schoenen snij;
Want ge zijt, geloof me vrij,
De allerliefste van mijn magen.
'k Wil ze op reis zoo vroolijk dragen,
Tot uw voordeel en gewin!
'k Zal voor u en mij daarin,
Aflaat halen over zee.,,
Vrouw Hersinde deed het wee,
Hem alzoo te hooren spreken.
"Reinaert (riep zij) ! God zal wreken
Wat ge ons doet door boozen wil!
Isengrim zweeg morrend stil,
En de beer ook, zijn gezel,
Kropte 't leed met zielsgekwel.
Beiden lagen op den grond
Vastgebonden en gewond.
Tibert was 't geen klein geluk
Vrij te zijn van zulk een druk!
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's Anderdaags, bij 't eerste licht,
Deed de vos zijn schoenen aan,
Om ter beevaart heen te gaan.
"Dat men mij de schoenen binde
(Sprak hij), die mij vrouw Hersinde
Heeft verschaft, en Isengrijn
'k Wil bij koning Nobel zijn!
Voor des leeuwen troon gebracht)
Boog hij diep, en zeide zacht:
"Vorst! God geve u goeden dag,
En mevrouw, die 'k noemen mag
De allerbeste van die leven!
Doe mij nu mijn reisstaf geven,
Met de scharpe, en laat mij gaan!
Nobel liet zijn kapellaan
Roepen (thans Belijn, de ram) :
En zoodra die voor hem kwam,
Sprak de vorst, met luider stem
"Hier 's een pelgrim, zegen hem!
Geef hem scharpe en beevaartstaf !
—" Heer (was 't antvroord, dat men gaf),
'k Lees voor Reinaert geen gebeden,
Want hij heeft u straks beleden,
Dat hij is in 's pausen ban. „
Nobel riep verstoord: « Wat dan (1)?
Hoor, wat Jufroet doet verstaan (2) :
u u Had een enkel mensch gedaan

(1) Wat dan? oudtijds nvattan ? zooveel als het Fransche
qu'importe ?
(2) Deze meester Jufroet (gelijk de tekst hem noemt) was misschien Go,, ridus Andegavensis, later Vi22dociensis, een vermaard
theologant der twaalfde eeuw.
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En hij wou dit kwaad begeven,
En hij wou te biechten gaan,
En hij wou zijn boet ontvaán,
En hij wou als pelgrim varen:
Die kon wel zichzelven klaren.,,,,
Zeer beleefd sprak weer Belijn
"Koning Nobel, hoe't moog' zijn
'k Hou mij als mijn regel zegt;
'k Zoek het kromme, noch het recht,
Waar het heilge zaken geldt,
En gij mij niet schaadloos stelt
Voor den bisschop en den deken. „
Nobel riep : u In negen weken
Vraag ik u niet meer zooveel!
'k Liet u hangen bij de keel,
Liever dan ik u nog bad!
Toen Belijn dit antwoord had,
En hij Nobel zag verstoord,
Werd lij angstig, liep hij voort,
En ging zingen en ging lezen,
Wat hem noodig docht te wezen.
Spoedig had de kapellaan
Al zijn bededienst gedaan,
Daar hij Reinaert scharpe en staf
Met den pelgrimszegen gaf.
Reinaert, nu gereed te gaan,
Keek den koning droevig aan.
Valsche tranen zag men hangen
In zijne oogen, op zijn wangen:
't Was of zijn verbrijzeld hart
Moest bezwijken door de smart;
Doch zijn smart was anders niet,
Dan dat hij hen al verliet',
Zonder hun te doen de pijn,
Waar hij Bruin en Isengrijn
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Zeer geveinsd verzocht hij allen,
Dat men voor hem bidden mocht,
Tot zijn welzijn op den tocht,
Dien hij heden ondernam.
't Scheen hem tijd, dat hij ontkwam;
Want hij bleef, naar dievenaard,
Steeds een weinigje vervaard,
Dat zijn list ontdekt zou zijn.
Nobel sprak: u Het doet mij pijn,
Dat gij nu zoo haastig zijt !
— u Vorst (was't antwoord) ! 't is wel tijd :
't Goede mag men nooit besparen.
Geef mij oorlof, laat mij varen! n
—" Nu, Gods oorlof! reis met spoed ! ,s
Zei de vorst, en, met zijn stoet
Deed hij Reinaert uitgeleide.
Wolf en beer, gevangen beide,
Bleven liggen in hun nood,
Wenschend, dat zij waren dood.
Zoo ging Rein als pelgrim uit,
Fier op zijn verkregen buit,
Wijl zijn vijand, wreed gebonden,
Lag te krimpen van zijn wonden.
Niemand leeft er vast op aard,
Hoe balsturig ook geaard,

Hoe verstrikt in onheils webben,
Die niet zou gelachen hebben,
Zoo hij. Reinaert had gezien,
Waar hij heentrad voor de lién,
Met zijn scharpe en pelgrimstaf.
Hoe gemaklijk ging 't hem af,
En hoe statig was, zijn gang!
't Scheen, of hij zijn leven lang
Heilig pelgrim waar' geweest.
Hij moest lachen in zijn geest
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Gistren nog op hem verbolgen,
Gistren nog op hem zoo wreed.
"Nobel (sprak hij) ! 't doet mij leed,
Zoo gij verder medegaai:
Keer terug, het is mijn raad
Uw gevangen moordenaren
Mochten soms hun lot ontvaren;
'k Hoop, dat gij ze toch niet mist.
Wacht u voor hun argelist !
Laat uw trouwen Reinaert gaan! »
Aldus sprekend ging hij staan
Op zijn stevige achterpooten,
En vermaande kleine en grooten
Om te bidden voor zijn lijf,
Hun bevelend kroost en wijf,

Thans van allen steun beroofd:
En zij hebben 't hem beloofd.
Hij geliet zich zeer benard,
Zeer gedrukt door boezemsmart,
Toen het afscheid werd genomen.
Wijders, bij den haas gekomen,
Riep hij : u Cuwaert, lieve haas!
Cuwaert, moet ik nu, helaas!
Zoo van u gaan zijn gescheiden ?
Wil mij toch wat verder leiden,
Met mijn vriend Belijn, den ram
Nimmer maaktet gij mij gram,
Of bedroefdet mij, gij twee!
Elk van u is braaf, gedwee,
0nberisplijk, goedertieren,
Onbenijd van al de dieren,
Zedig en gematigd mee,
Levend juist gelijk ik deê,
Toen ik kluisbewoner was.
't Minste loof, het kleinste gras
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Vergenoegt uw hongersnood,
En gij eischt geen vleesch, geen brood,
Noch geen zonderlinge spijzen. „
Door dit streelen, door dat prijzen
Heeft de vos zooveel gedaan,
Dat zij mede zijn gegaan,
En hem brachten bij zijn huis, —
Bij het hooge Malpertuis.
Toen hij voor de slotpoort kwam,
Sprak hij : « Neef Belijn, vriend ram!
Blijf hier voor de deur wat staan:
'k Zal met Cuwaert binnen gaan.
Bid terwijl een Onze vader,
Dat hij vrouw en kind te gader
Troost geve in hun ongeval,
Zoo ik afscheid nemen zal. „
9 R,einaert lief (zei de andre toen),
Wees verzekerd, 'k zal het doen,
Wijl haas Cuwaert, onze vriend,
Van zijn invloed zich bedient
Om mevrouws gemoèd te winnen.
Cuwaert, doe uw best daar binnen ! ,,
—

Cuwaert trad in de open muit,
Maar hij kwam er niet weer uit.
Hermelijn zat treurend daar,
En haar weipkens nevens haar.
Met de vrees bleef zij bevangen,
Dat haar man mocht zijn gehangen.
Toen de vos dus binnenkwam
En hem Hermelijn vernam,
Schoot een blos haar op 't gelaat,
Werd zij vroolijk bovenmaat.
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Dat hij staf en reiszak droeg,
Na een kus sprak zij hem aan:
"Rein, hoe zijt gij 't toch ontgaan ? „
— " Liefste! 'k moest een pelgrim zijn.
Bruin, onze oom, en Isengrijn
Zitten gijslaars voor mijn leven,
En de vorst heeft mij gegeven
Cuwaert tot een blijk van zoen,
Om mijn wil er mee te doen,
Zeggende :"" Gij moogt hem schaden;

Want hij heeft u 't eerst verraden. ,,,,
Cuwaert naakt verdiende pijn:
'k Schenk hem u, mijn Hermelijn ! ,,
Cuwaert hoorde 't, en wou vlién ;
Doch het mocht hem niet geschién,
Daar de poort was vastgedaan
Achter hem. Men greep hem aan,
Zeer bloedgierig, zeer moorddadig.
u Hemel (riep hij) ! wees genadig!
Help, Belijn! ik ben in nood!
Deze pelgrim bijt mij dood! ,,
't Laatste woord smoorde in zijn mond;
Want, de vos had hem terstond
Bij de keel in twee gebeten.
"Vrouw (sprak Reinaert) ! gaan wij eten!
't Is een lekkre vette haas. ,,
Allen vielen op het aas, —
Op het snood vermoorde lijf.
Hermelijn zelfs, Reinaerts wijf,
At het vleesch en dronk het bloed.
u 0, wat is de koning goed
(Riep zij), en een vorst vol deugd,
Daar hij ons met spijs verheugt 1»
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Hij zou graag een gift ons geven,
Die hij voor geen duizend pond
Aan zijn eigen zelven jont.
-- "Welk een gift? +, vroeg Hermelijn.
— u Juist niet veel; een sterke lijn,
Met een vorstbalk en twee mikken; (1)
Doch ik zal het wel zoo schikken,
Hope ik, eer het driemaal daagt,
Dat hij vruchtloos naar mij vraagt, —
Dat ik minder voor zijn leven,
Dan hij licht voor 't mijn zou geven.
-

"Wij verhuizen, Hermelijn!
'k Durf niet langer hier meer zijn.
'k Weet een schoone wildernis,
Waar het goed om wonen is :
Laat ons trekken naar dien kant,
Eer wij worden aangerand:
Daar is overvloed van spijzen,

Hoenders, sneppen, en patrijzen,
En zoo menig ander wild,
Bij een luchtstreek goed en mild.
Kom, mijn liefste, gaan wij daar
Voor een tijd van zeven jaar,
Wandlende onder jeugdig lommer
Vrij van zorgen, vrij van kornmer.
—" Ei, mijn lief (sprak Hermelijn) !
't Zal mij kosten hartepij n,
Malpertuis te zien verloren!
Hebt gij dan dit land verzworenr
Tot de beevaart is gedaan,
Die gij moet als pelgrim gaan?
Draagt gij daarom scharpe en staf?,,
— " Vrouw (was 't antwoord, dat hij gaf) !
(1) Vorst, bovenste balk van de galg.
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u"

Veel gezworen, veel verloren!

('t Was een spreker, wijd vermaard) (1)
Waarlijk (heeft hij mij verklaard)

Trounv of eed bed ijt niet lang.,,
Ging ik zelfs den beevaartgang,
't Zou mij weinig helpen mogen.
'k Heb den koning voorgelogen,
En beloofd, wat ik niet had,
Ermenriks verholen schat.
Komt die niet weldra voor oogera,
En de vorst ziet zich bedrogen
(Van de waarheid vergewist),
Denk, hoe hij mij dan mijn list
Zal verwaardigen en bonen,
En hoe veilig wij hier wonen ?

Daarom raadt mij mijn gemoed:
't Heengaan is voorwaar zoo goed
Als het blijven, 't zij hoe 't zij.
Geen vertroosting komt ons bij,
Noch van kater, noch van das,
Noch van beer, als 't eertijds was;
En door beetring noch door schade
Krijge ik meer des leeuws genade.
'k Heb hem al te zeer misdaan,
En wat angsten uitgestaan ! „
Ondertusschen werd de ram
Op den haas niet weinig gram,
Omdat hij hem wachten liet.
u Cuwgert ! (riep hij) komt gij niet ?
Haal de droes u, seldrementen,
Met uw lange complimenten !
(1) Sprekers waren dichters, welke tot vermaak van vorstelijke
en ridderlijke gezelschappen door het land reisden. Men noemde ze
in 't Fransch fableurs, conteurs, trouvères.
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Laat u Reinaert dan niet gaan?
Moet ik hier nog langer staan ? ,,
Rein kwam op het roepen uit.
"Waarom toch zooveel geluid
(Vroeg hij)? Wordt gij boos, mijn vriend?
Zijt ge er soms niet mee gediend,
Dat de haas zijn moei en magen
Wat vertroost, terwijl zij klagen?
Wilt gij hier niet langer zijn ?
Hij verzoekt 'u dan, Belijn,
Dat gij maar vooruit zoudt stappen.
Hij bleef gaarne nog wat klappen
Met mijn vrouw en met mijn kroost,
Niet ten volle nog getroost,
Noch tot scheiden voorbereid.
Daar wordt binnen sterk geschreid;
En ik laat den haas niet gaan,
Voor ik zelf trek op de baan. „
-- "Nu, 't is goed, dat ik het weet
(Sprak de ram) ;maar zeg, wat leed
Hebt gij Cuwaert toch gedaan,
Die zoo schreeuwde? 'k Heb verstaan,
Dat hij riep, met luider stem
u u Help, Belijn! „„ —Wat deedt gij hem?„
— «Wat 'k hem deed? Een domme vraag
(Zei de vos) ! Een vriend, een maag
Zou ik leed doen? Kunt gij 't denken?
'k Wil geen vijand zelfs meer krenken.
Luister! Toen ik binnenkwam,
En mijn vrouw van mij vernam,
Dat ik heen moest over zee,
Deed die tij ding haar zoo wee,
Dat zij dra in onmacht lag.
Toen de haas haar vallen zag,
Riep hij angstig u « Help, Belijn!
:

Help, breng laafnis! Hermelijn
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'k Zeg u juist, als 't is geschied,
En ik doe er af, noch toe.
Eer ik Cuwaert iets misdoe,
Eer ik Cuwaert kome aan 't lijf,
Kost het mij, of kind, of wijf!
u Maar, Belijn! 'k moet u iets vragen.
Gistren morgen, in het dagen,
Eer de koning mij verliet,
Vroeg hij mij, of ik hem niet
Nog van huis een briefje schreef?
Wilt gij 't dragen, lieve neef ?
't Is geschreven en gereed. „
—" Reinaert, (sprak de ram), ik weet
Niet, waar ik het in zou steken.,,
-- u Daar geen scharpen mij ontbreken
(Zei de vos), zal ik 't fransijn
In het maalsvel doen, Belijn,
Dat ik hier als pelgrim draag.
'k Zal het hangen aan uw kraag,
Met den brief daarin gedaan.
Zeg, neemt gij de boodschap aan ?

't Antwoord was gelijk hij 't wou.
Reinaert ging in 't slotgebouw,
Nam den leedren pelgrimszak,
Waar hij Cuwaerts hoofd in stak,
En kwam daadlijk daarmee uit.
Lachend heeft de bonze guit
Dien gehangen aan den hals
Van den ram, en zeide valsch :
'k Heb mijn brief hierin gestoken,
En hem zorglijk weggedoken
In de voéring van dit vel :
'k Bid u toch, bewaar hem wel!
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Vóór gij zult bij Nobel wezen !
Steek er zelf geen handen aan,
Want het zou u slecht vergaan!
Hebt gij nu den koning lief,
En u zelf, — zeg, dat de brief
Op uw voordracht is geschreven;
Dat gij mij hebt raad gegeven,
Wat ik doen moest, daar ik schreef:
't Zal u eer doen, lieve neef,
En de vorst zal 't u vergelden.
Konings gunst verkrijgt men zelden.
— u Dat is waar ! „ sprak toen de ram,
Die zijn last met blijdschap nam,
En den raad zoo heerlijk vond,
Dat hij opsprong van den grond,
Zonder eenige achterdocht,
Of't hem straks niet rouwen mocht.
u Neef Belijn (sprak Reinaert weer) !
'k Zeg het u, gij doet veel eer
Aan u zelven en aan 't hof.
Iedereen zal daar met lof
Van uw brievenstijl gewagen,
En u grooten eerbied dragen
(Onder ons gezeid, Belijn,
't Schriften kan niet beter zijn
'k Overtrof mij zelf daarin).
Niemand zal het in den zin
Komen, dat ik zelf hem schreef.
'k Gun u, dat men de eer u geev' !
Velen worden zeer geprezen,
Die geen letter kunnen lezen,
Maar voor wie een ander schrijft!
Zie! daar Cuwaert binnen blijft,
Om mijn vrouw vermaak te doen,
En hij zelfs, voor morgen noen,
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Dat gij hofwaarts weerkeert nu.
Ga, en boodschap recht naar eisch! m
Spoedig was Belijn op reis,
En de vos in 't slotgebouw,
Waar hij zei aan kroost en vrouw:
"Groot gerucht staat ons te naken,
Zoo wij ons niet weg en maken, —
Groot gerucht en groote pijn.
Vluchten wij, vrouw Hermelijn!
Gij, mijn kindren altegader!
Volgt uw moeder, volgt uw vader!
Meer dan tijd is 't, dat we ontgaan...!,,
Allen snelden op de baan,

En bereikten de woestijn.
Ondertusschen heeft Belijn
Zoo gedraafd door slijk en stof,
Dat hij aankwam bij het hof
Lang voor 't vallen van den dag.
Toen de vorst hem naadren zag,
En bemerkte, dat hij kwam
Met het maakvel, 'twelk men nam
Uit den rug van Bruin, den beer,
Riep hij : "Hoe! dus haastig weer?
Waarvan komt gij zoo in 't zweet?
Waar is Reinaert?'k Zie met leed
U zijn beevaartscharpe dragen :
Zeg, hoe komt dit ? „ Op deez' vragen
Heeft Belijn geantwoord toen
u 'k Zal op alles u voldoen,
0 mijn vorst, naar dat ik 't weet.
Toen de vos, ter reis gereed,
Van zijn slot vertrekken zou,
Vroeg hij mij, of ik niet wou
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U een briefjen overkrengen?
'k Zei: "u Wil Nobel zulks gehengen,
'k Drage er zeven af en aan!
Doch, daar ik zou henengaan,
Zag hij, dat me een zak ontbrak;
Waarom hij zijn briefje stak
In de scharp, hem pas gegeven.
Koning, Reinaert heeft geschreven,
Wat ik hem had voorgespeld!
'k Heb van punt tot punt gesteld,
Al wat ge in den brief zult lezen.
Moge 't aangenaam u wezen!
't Doe mij goed, of't doe mij kwaad,
Reinaert volgde slechts mijn raad!
Nobel, in geen schrift bedreven,
Deed den brief aan Botsaert geven, (1)
Botsaert, toen zijn beste klerk,
Zeer geleerd in schrijverswerk,
En die steeds voor Nobel las,
Zoo een brief gekomen was.

Botsaert nam met gans Bruineel
't Scharpvel van des stoffers keel,
En hij trok het hoofd eruit.
"Hemel! wat of dit beduidt
(Riep hij) ! Wat of dat voor brief is!
Vorst! Zoo waar als 't licht mij lief is
Dit is 't hoofd van Cuwaert haas!
0, dat gij den vos, eilaas!
Hebt betrouwd en laten varen ! „

?

Nobel stond verbaasd te staren,
En de ontstelde koningin
Schreeuwde luide, als buiten zin.
(1) Men vindt in den tekst niet, wat dier Botsaert was.
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En zoodra hij 't ophief weder,
Sloeg zijn stem zoo naar geluid,
Zulk een kreet ter keel' hem uit,
Dat de dieren in het rond
Zeer verschrikten op dien stond.
Doch de luipaard, Firapeel,
Sprong vooruit (hij was ten deel
's Konings maag), en dorst het wagen
Aan den grammen leeuw te vragen:
"Vorst! waartoe die jammerkreet?
Gij gebaart u, in uw leed,
Of de koningin waar' dood!
Wees bezadigd; toon u groot:
Staak dat j amren, 't is te veel! „
Nobel sprak : u Heer Firapeel!
Reinaert heeft mij fel bedrogen
Door zijn listen, door zijn logen!
O, hij deed mij zooveel kwaad,
Dat ik schier mij zelven haat.
'k Heb mijne eer, zoo blank te voren,
Met mijn vrienden thans verloren, —
Bruin, den beer, en Isengrijn.
't Doet mijn hart zoo groote pijn,
Dat ik't vast niet overleef! ,,
Firapeel zei : u Koning, neef!
Is er eenig kwaad gebeurd,
't Vel van wolf en beer gescheurd,
Daarom moet ge u zoo niet kwellen:
Met een zoen is 't weer t'herstellen.
Geef den ram hun, geef Belijn,
Tot vergoeding voor hun pijn :
Want hij deed ons straks verstaan,
Dat hij 't feit heeft aangeraán, --Dat hij Cuwaert liet verworgen :
Billijk mag hij daarvoor borgen
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Hij, zijn maagschap en zijn wijf.
Laten wij dan Reinaert vangen,
En aan d' eersten boom hem hangen,
Zonder vonnis of verdrag.
Nobel zei tot antwoord : « Ach!
Firapeel, mocht dat geschién !
Mocht ik Reinaert hangen zien,
'kWaar' getroost, mijn lieve vrind!
Doe, al wat gij raadzaam vindt. »
Firapeel, in al zijn doen
Zeer voorzichtig, ging den zoen
Met de twee gevangnen maken,
Deed ze van hun boei ontslaken,
Sprak hun vriendlijk toe, en zei:
"'k Breng u vrede en vrijgelei
Van den koning, die u groet!
Het berouwt hem in 't gemoed,
Dat hij u heeft leed gedaan.
Wilt gij 's vorsten zoen ontvaán
En hem vrede en vriendschap dragen,
Heer Belijn met al zijn magen
Staat hij u voor eeuwig af,
Tot zijn welverdiende straf.
Doet er mee naar uw gerief.
Reinaert ook, den boozen dief,
Met zijn huisgezin en magen,
Moogt gij, zoo 't u lust, belagen
En beschadigen waar 't mag,
Tot den laatsten oordeelsdag.
Zulk een prijs voor zoen en vreden
Biedt u koning Nobel heden;
Mits gij weer hem hulde zweert,
En de vorst u ook niet deert.
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Neemt dit aan, voor leed en schaden :
Waarlijk, vrienden, 'k zou 't u raden!
Isengrim sprak tot den beer :
wat zegt gij ? „ Bruin sprak weer:
"'k Zit toch liever in het veld,
Dan in de ijzers hier gekneld:
Laat ons tot den koning gaan;
'k Neem zijne offers dankbaar aan!
u Wel,

Beiden zijn in 't hof getreden,
En daar sloten zij den vreden.

Oorsprong en aard der Nederduitsche taal

(1)

De taalstudie is bij ons in haar eerste opkomen. Terwijl
vreemde letterkundigen wedijveren om de voortreffelijke
eigenschappen der bij hen gesprokene talen in het helderste
daglicht te plaatsen, misachten of verwaarloozen vele
Vlamingen en Brabanders de spraak hunner vaderen. Desniettemin wordt er thans niet weinig over nationaliteit, en
over de noodzakelijkheid van een meer eendrachtigen
volksgeest onder ons, geredekaveld. Men wil weten, wat
een Belg zij; men begeert een onafhankelijk volksbestaan;
men maakt aanspraak op eenen bijzonderen naam onder de
volken van Europa, en men denkt bij dit alles niet aan het
eerbiedig vasthouden * der overleveringen van vroegere
Belgen, aan eene meer eigenaardige levenswijze, een
eigene letterkunde, een eigene taal!
Doch het geslacht der echte Vlamingen en Brabanders,
eenmaal zoo geducht bij den Franschen nabuur, is niet
-

(1) Belgisch Museum, D. I, blz. 3. Gent, Gyselynck. 1837.
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geheel uitgewischt. Men vindt nog rechtschapen zonen
des vaderlands, hunner afstamming waardig, en die het
op zich zelven niet verkrijgen kunnen als halve of kwartFranschen door te gaan, of met zooveel anderen aan den
leiband van vreemde belangen te oopen. Zoolang dezen met
de meerderheid hunner medeburgeren het Nederduitsch
zullen spreken, zal bij ons de nationaliteit voortleven. Geen
overheersching van drie eeuwen heeft onze Vlaamschsprekende broeders in de kasselrijen van Bergen-St.-Winox,
Kassel en Broekburg tot Franschen kunnen vervormen:
nog eeuwen lang zullen zij, in zeden en gebruiken,
Vlamingen zijn.
Nu de storm der laatste omwenteling wat tot bedaren
gekomen is, schijnt ook bij vele Belgen de lust weer op te
komen om de vaderlandsche letteren te beoefenen, en het
gouvernement toont zich genegen, de pogingen van dien
aard door eenige maatregelen te ondersteunen. Bij koninklijk besluit worden alle deskundigen opgeroepen, om, tegen

den eersten october 1837, het plan van eene verbeterde
en tot eenparigheid leidende schrijfwijze onzer moedertaal
in te leveren, en het laat zich aanzien, dat niet weinigen
zullen mededingen om den uitgeloofden eereprijs te behalen.
Intusschen kan men niet ontveinzen, dat de taalstudie in
België nog zeer ten achter blijft. Vrij klein is dat getal
onzer landgenooten, wier betrachting bij aanhoudendheid
was den waren aard en den oorsprong van het Vlaamsch
na . te vorschen of gade te slaan. Weinigen zijn bekend met
de schriften der geleerden, door wier verspreiding de
linguistiek in deze laatste jaren tot eene hoogte opgevoerd
is, die zij te voren nimmer bereikt had. Wie tegenwoordig
de Duitsche taal in het algemeen, of de Nederduitsche in
het bijzonder ten gronde verstaan wil, kan ten aanzien der
eerstgenoemde zonder de leiding van Grimm, en met
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gemakkelijk meer terechtkomen , maar loopt gevaar om
langen tijd op dwaalwegen en bijpaden te blijven sukkelen,
inzonderheid, wanneer hij, bestendiglijk volgens Latijnsche
schoolbegrippen voortdrentelende, het hem opgelegde reispak niet wil afleggen, en geenen moed heeft om den nieuwgebaanden weg in te slaan.
Hierbij komt ook, dat de Fransche opvoeding en Fransche
levenswijs der beschaafde standen groote vooroordeelen
tegen de moedertaal hebben doen opvatten. Men gelooft
vrij algemeen, dat het Vlaamsch niet veel beter zij dan een
patois, hoogstens geschikt om de denkbeelden van een boer
of van een keukenmeid uit te' drukken, en buiten twee of
drie provinciën volstrekt niet gangbaar, ja onverstaanbaar
en nutteloos. Men laat dus zijne kinderen van jongs af in het
Fransch onderwijzen, men neemt bij voorkeur Fransche

dienstboden, Fransche leermeesters, leest niets dan Fransch,
schrijft niets dan Fransch, en schaamt zich, als het ware,
een Vlaamschen naam te moeten teekenen. Op die wijze
vormde zich eene bijzondere kaste, aan vreemde levens.
wijzen en vreemde begrippen uitsluitelijk gehecht, onbekwaam om de lagere volksklassen tot iets goeds op te leiden,
ja thans met dezelven schier in geen verband meer staande.
De geestelijkheid alleen (en dit moet men tot haren lof
zeggen!) nam in die verbastering geen deel, maar is de taal
,en het volk steeds getrouw gebleven. Het staat grootendeels in hare macht, en het is, zegt men, haar stellige wil
de nationale letterkunde uit den onverdienden staat van
versmading, die haar te beurt viel, weer te verheffen, en
het openbaar onderwijs eene zoodanige richting te geven,
.als strekken moge om de Belgen op het spoor hunner
vaderen terug te brengen. De verbeterde kanselweisprekendheid heeft, sinds vijftig jaren, ini Holland een aantal
dichters en redenaars gevormd, die de taal hebben gezuiverd
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België kunnen het geval zijn? De godsdienst, zoowel als de
nationaliteit, zou erbij winnen, en deze beide dienen toch
elkander te ondersteunen.
Orn tot vaderlandsche letteroefeningen op te wekken
hebben wij voor onze medeburgers dit Belgisch Museum
opengesteld, in hetwelk zij op de innerlijke voortreffelijkheid hunner moederspraak, gelijk mede op de gedenkstukken hunner geschiedenis en letterkunde, zullen worden
opmerkzaam gemaakt.
Voorloop.ig stel ik mij voor, hier eene korte schets op te
hangen van den oorsprong, den aard en de natuurlijke vor-ing der Nederduitsche taal, in vertrouwen, dat dezelve,
schoon slechts de ruwe trekken of het geraamte van een
grooter gebouw vertoonende, eenig licht zal geven aan de
beantwoorders van de bovengemelde koninklijke prijsvraag.
Door Nederduitsch versta ik dien bijzonderen hoofdtak
der algemeene Duitsche taal, welke het Vlaamsch en Hollandsch, of het zoogenaamde Nederlandsch, mitsgaders het
Platduitsch der Nedersaksische en Rhijnlandsche provinciën
in zich sluit. Het laatste alleen geldt bij de Duitschers voor
Nederduitsch; doch ik heb elders, en, naar mij dunkt, op
goede gronden, aangetoond, dat er, vooralsnog, geene
noodzakelijkheid bestaat om van de oude benaming Nederduitsch af te zien (1). Gewoonlijk zeggen wij : spreek
Duitsch! wanneer wij verlangen, dat iemand zich duidelijk
uitdrukke (2), en vraagt men aan een Brabander, in de
ommestreken van Diest, of aan een Limburger, wat taal
hij spreekt, hij zal antwoorden : ih spreek Duitsch (Dietsch).
Inderdaad, de beide spraken, het Nederlandsch en het
(1) Verhandeling over de Nederduitsche taal- en dichtkunde, opzichtelijk de zuidelijke provinciën der Nederlanden, I, bl. 14.
(2) Duidelijk zijn is eigenlijk Duitsch zijn, dat is het volk eigen;
zijnde duud of diet volk; waarvan ook bedieden.
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zullen dit elders door voorbeelden en bewijzen nader ophelderen) ; en daar men het Geldersch en Limburgsch tot het
Nederlandsch betrekt, zoo bevroed ik niet, waarom het
Rhijnlandsch, het Hannoversch, het Munstersch, liet Oostfriesch, het Bremensch, het Brunswijksch, het Holsteinsch,
het Pommersch, het Paderbornsch, het Meklemburgsch,
het Maagdeburgsch, het Brandeburgsch juist een afzonderlijke taal zouden moeten uitmaken. Een Vlaming reize
van Oostende naar Keulen, en klimure van daar naar het
noorden op, door Hannover en Westfalen, langs de kusten
der Oostzee, tot bij Dantzig, indien hij onderweg zijne taal
naar de letter spreekt, en goed articuleert, op zulke wijze
als voorheen hier te lande de Jesuieten plachten te prediken, hij zal zich overal doen verstaan, immers even
goed als hij met zijn eigen dialect in Brabant of Holland
terechtkomt ( 1 ). De schippers van Hamburg en Lubek
(1) u Feu M. Vanden Broucke, intendant du prince de Ligne
(zegt de heer Raepsaet in het derde deel of supplement zijner
Analyse historique et critique des droits civils, politiques et religieux
des Belges, bl. 288), m'a rapporté qu'en revenant en 1786 ou 1787 de
la Pologne, et s'arretant dans un hameau pour abreuver ses chevaux,
il y trouva les habitants dansant etjouant, qui parlaient assez correctement le Flamand suivant l'accent de Courtrai ; leur ayant adresse
la parole en Flamand, ils le comprirent de méme; quand il leur dit
qu'ils parlaient Flamand, ils répondirent qu'ils ne connaissaient
point ce pays, mais qu'ils parlaient la langue de leur village. Il leur
demanda, s'ils ne savaient point par ouï-dire de quel pays leurs
ancetres étaient venus? Nous n'avons jamais entendu dire, répondirent-ils, qu'ils fussent venus d'ailleurs.
u M. le chevalier De Coninck, belge, présentement ministre de
l'intérieur, a qui je racontais l'anecdote de M. Vanden Broucke m'a
dit, qu'étant préfet á Hambourg, et parcourant sa préfecture pour
opérer la conscription, plus il avancait dans le nord, mieux il com-

-- 109 hebben ten allen tijde in Antwerpen hunne zaken, zonder
tusschenkomst van eenen vertaler, kunnen drijven en
daarom betuigt Kiliaen, in de voorrede van zijn Nederduitsch 'woordenboek, dat hij niet enkel voor de Nederlanden heeft gearbeid, maar ook voor een groot deel
van Duitschland (ut non Brabantiae solum, sed et aliis

Germaniae, praecipuè inferioris regionibus, zoster hie labor
asui esse posset). Men zegge dan niet, dat men nergens met
onze taal voortkan ! Het grondgebied, waar Nederduitsch
gesproken wordt, is ten minste van zoo grooten omvang als
dat waar Frans-eh of Engelsch de moedertaal zijn.
Wel is waar, sedert Luther is het Hoog-of Opperduitsch bij
Nedersaksers en Rhijnlanders de schrijftaal, gelijk tot-in de
zestiende eeuw toe het Vlaamsch in de Noord-Nederlandsche
gewesten den toon gaf, en thans de lan n&e d'oil in het zuiden
van Frankrijk oppermachtig gebiedt, en het Provinciaalsch
allengskens verdringt. Het is er echter verre af, dat de Platduitsche bevolking, schoon van., alle kanten daartoe gedrongen, het Hoogduitsch (eene taal, die nochtans zooveel
overeenkomst met de hare heeft!) algemeen zou hebben

aangenomen.
Doctor Ludolf Wienbarg klaagde nog onlangs over de
halsstarrigheid der Nedersaksers in dit opzicht. De waarheid
dwong hem tot de volgende bekentenis: « De Hoogduitsche
taal, zegt hij (1) , wordt allerwege in Nedersaksen als werkprenait les habitants, et moins ses commis allemande les comprenaient.
"En 1813 je logeais le colonel des chasseurs Poméraniens De Zastro, doet une compagnie était en garnison à Audenarde : il n'y avait
entre son idiome et celui de ses troupes guère d'autre différence avec
le nótre qu'un peu de rudesse dans leur prononciation, et par-ei parlá un mot allemand.
(1) In zijn boekje: Solt die Plattdeutsche Sprache geptegt ode? ausgerottet n'erden ? egen ersteres und fair letzteres. Hamburg, 1834,
in-8°, bl. 16-18.
,
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waar de jeugd geen gelegenheid vindt het Hoogduitsch te
leeren verstaan, spreken, lezen en schrijven. Zij is er zelfs
toe verplicht ; amman, dorpspredikant, bijbel, gezangboek,
catechismus, almanak, het spreekt àl Hoogduitsch ; doch,
men weet hoe het gaat, liet Platduitsch is en blijft het
levenselement der ingezetenen. Dat spreken zij onder
elkander in huis, op het veld, voor en na, de preek ; dat
alleen komt hun uit het hart ; daar gevoelen zij zich wel
bij ; daardoor weten zij, als het ware, dat zij nog in hun
eigen vel steken, iets wat hun zeer twijfelachtig voorkomt,
noodra zij willen Hoogduitsch wezen. Wat is bij hen de
vrucht van het Hoogduitsche schoolonderwijs? De jongen
leert rekenen, lezen en schrijven; hij kan weldra ook lezen
en schrijven; doch hij leest en hij schrijft niet. Als hij man

en huisvader is, wordt het bij' hem niet beter. Hij gaat te
kerk: de Hoogduitsche preek en het gezang vallen hem als
een Stortregen op zijn zondagspak ; hij keert naar huis, schiet
zijn rok uit, en hangt dien, met al de woorden en hemelsche
druppelen, die erop gevallen zijn, weer aan den nagel, tot
voor den volgenden zondag. » Zoo moeilijk is het eene
vreemde taal in te voeren!
Van waar die voortdurende strijdigheid tusschen Hoogen Nederduitschers? --- Van waar anders dan van een
wezenlijk en oorspronkelijk onderscheid tusschen beide
natiën? Het zij mij vergund op dit punt mijne gedachten
beknoptelijk kenbaar te maken.
Onze voorouders noemden Overlanders, de volken aan
gene zijde den Rhijn (1), en Nederlanders, al wie aan dezen
kant van den stroom tot denDuitschen stam behoorden. Het
land der laatsten het alzoo in het Latijn Avalterra, en zij zelven in het Fransch les Avalois (kommes des gays en aval du
(1) Van Heelu, Vs 1252, 3225.
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Rhin) , weshalve ook de Keulenaars onze landgenooten
waren :
Li Avalois Grient Coulogne (1) !

Terecht dan voert de held van het Niebelungenlied den
naam van Sier^fried von Niederlant. Het nakroost der eerste
Saksers werd bij ons Oostlanders of Oosterlingen (waarvan
het woord esterling of sterling), gelijk doorgaans de Baltische zee de Oostzee geheeten. Daar wij van ouds met hen
maar Bene natie uitmaakten, zoo verwarde men al vroeg
den eenen volkstak met den anderen. De Vlaamsche zeekust werd littus saxonieum genoemd (2) ; Beda gewaagt van
Saksers, in de nabijheid van den Rhijn wonende (3) ; Melis
Stoke vond in oude handschriften
Dat al taant, beneden Nimaghen (Nijmwege)
Wilen Nedersassen hiet (4) ;

En ofschoon Huydecoper met dit Nedersaksen den spot
drijft, men vindt het ook bij Jacob van Maerlant :
Dat lii Niemagen maken dede...
Want daer beneden berch ende dal
Hiet doe Nedersassen al (5).

Ja, wat sneer is, de kronijk van Saint-Denis maakt de
Brabanders en Vlamingen tot geboren Saksers : De celle
(1) Phil. Mouskes, aangehaald in het Glossarium van Ducange,
verbo Avalterra.
(2) u Les colonies des Saxons s'étaient établies sur nos cótes maritimes avant la conquête des Romains. i, Raepsaet, Analyse historique
et critique des droits civils, politiques et religieux des Beiges, I, p. 91.
(3) Historia ecclesiastica gentis Anglorum. Lib. V. cap. II. Edit.

Cantabrigae, 1644, fol. 406, 607.
(4) Melis Stoke, Rijmkronijk, eerste boek, V9 41-65, te vergelijken
met Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands, I, bl. 59.

(5) Spiegel historiael, I, bl. 7.
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,gent, zegt zij, sopt ne et estrait, si comme l'on dit, li Braban-

con et li Flamenc, et ont enacore celle meismes langue (1) ;
verklaring, welke voorvast een veel ruimere beteekenis heeft
dan Des Roches, en sommige andere geleerden, er willen
aan toekennen. Dat men toch daarbij niet enkel de door
Karel den Groote in onze gewesten overgebrachte Saksers
bedoeld hebbe, maar geheel dien volksstam, valt, naar mij
dunkt, bij ^de woorden de celle gent, genoegzaam in het oog.
Ik wil echter hieruit niet besluiten, dat wij eigenlijk Saksers
of nakomelingen dier Belcae zouden wezen, uit Scandinavië
herwaarts afgezakt, gelijk Des Roches dacht (2) ; maar ik
meen er althans te mogen uit afleiden, dat wij met die noordelijker natiën al zeer nauw verbroederd waren, zoo zelfs,
dat de Anglosaksische geloofsapostelen weinig moeite hadden om bij ons den christen godsdienst verstaanbaar te

prediken. Wij vereerden, even als de Saksers, denzelfden
afgod en stamvader Woden, denzelfden Hercules Saxanus,
of Saxnote, blijkens een oud Belgisch of Ripuarisch verzakings-formulier (3), ja (hetgeen alles afdoet), wij spraken
(1) Dom Bouquet, Recueil des historiens de la Pr-ante, V, p. 252.
(2) Histoire ancienne des Pays-Bas in-4°, p. 30 et 599. -- Professor
Mceller doet ook de Saksers korts vóór de geboorte des Zaligmakers
uit Scandinavië in Duitschland aankomen (Saxones, commentatio
historica, Berolini 1830, p. 26).
(3) Zie hetzelve in mijne Verhandeling over de Nederduitsche taalen dichtkunde, 1, bl. 107, 108. Toen ik deze verhandeling schreef, was
ik nog weinig met de vorderingen der historische en taalkundige
studiën der Duitschers bekend. Ik verstond derhalve, gelijk Des
Roches, door Saxonote of Saxnót den Saksischen Oten (0din) ; doch
het blijkt nu, dat men er den noordschen Vreyer door verstond,
zijnde Saxnót zooveel als Steengenoot ; waarover men kan nazien
J. Grimm's Rechtsalterthnmer, bl. 859, en zijne Deutsche M'ythologie,.
bi. 203. De Sax of Seax, waar de volksnaam vandaan kwam, was
een steenen wapen.
;
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-en spreken nog heden dezelfde taal, dat onloochenbaar kènmerk eener gemeenschappelijke afkomst, wij hebben nog

celle meismes langue.
Wat is nu de oorzaak van die zelfstandige en eigenaardige
stamverwantschap der volken, aan de ,Noord- en Oostzee,
en in de Nederlanden, sinds zoovele eeuwen gevestigd? De
oplossing van dit vraagstuk moet doen zien, van waar het
Nederduitsch ons is toegekomen.
Naar het gevoelen van Arndt zou waarschijnlijk de Nederduitsche taal veel vroeger dan de Hoogduitsche in Europa
verspreid zijn geweest. « Men kan vermoeden, zegt die
geleerde schrijver, dat de zachte tongval reeds lang in het
oude Germanië inheemsch was, en reeds lang van de eene
zijde het Germaansche noorden, van de andere de beide
Rhijnoevers bezet had, toen de harde tongval (het Opperduitsch) van het oosten heendrong, en zich met de oude
Germaansche spraakstammen vermengde ( 1 ). » Wellicht is
het daaraan toe te schrijven, dat de alleroudste overblijfsels
der Duitsehe taal, in dit deel van Europa gevonden, meestal
vrij zuiver Nederduitsch, of, zoo men wil, Saksisch zijn,
.gelijk bij voorbeeld het Hildebrandslied der achtste eeuw,
door Grimm uitgegeven (2), en laatstelijk in het Fransch
medegedeeld door Chateaubriand (3), beginnende met de
woorden : Ik gihorta dhat seggen, of gelijk de Oudsaksische
Evangeliën-harmonie uit de negende eeuw, waarvan de
.aanvang is: Manega nvaron the sia iro mod gespon, that sia
(1) Von Arndt, ober den Ursprunq und die Ver^vantschaft der Sprachen von Europa, bl. 106, en Lulofs, Schets van een overzicht der
.Duitsche taal, Groningen 1819, bl. 49.
(2) Die beyden altesten deutschen Gedichte, Cassel 1812, in 40,
Later verbeterd inde altdeutsche 1Vdlder. Er bestaat ook eene nieuwe
uitgave van dat lied door Lachmann.
(3) Etudes historiques, tom. IV, p. 104, édition de Bruxelles.
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bigunnun fvord godes, enz. (1). Daarentegen zijn de oudste
Hoogduitsche stukken, zelfs die, welke in één en hetzelfde
oord vervaardigd werden, zeer vermengd, en van elkander
-afwijkend door de vocaalklanken (2).
Nademaal het nu overbekend en zeker is, dat onze Europische talen uit het Oosten herkomen, als zijnde de Oudgermaansche volkshorden, reeds lang voor Christus' geboorte,
van daar uitgegaan, om aanvankelijk de noordoostelijke
landen onzes werelddeels te betrekken, zoo valt te vermoeden, dat de eerste stamvaders der Saksers en Nederlanders,
het Hercynische woud omzwervende, langs de Oostzee
allengskens herwaarts zijn afgedaald, voor dat nog eenetweede inzwerming van Aziatische uitwijkelingen den Opperduitschen stam aan den rechteroever des Rhijns bracht, en
onze voorouders van daar wegdrong. Dit vermoeden steunt
op verschillende historische gronden, en wordt a posteriori
door de nog tegenwoordig voortlevende eenheid van spraak
alleszins bekrachtigd. Bij het opvolgelijk verdringen der
natiën was natuurlijk de eerst aangekomene zij, die door de
zee belet werd verder te trekken. Immers, zij was daardoor
genoodzaakt zich neer te zetten, of moest de Galliërs nog
meer naar het zuiden verdrijven. De geschiedenis leert ons,
dat de Germaansche bezitnemingen in deze landen zich niet
verder hebben uitgestrekt dan tot aan het Ardennenwoud,
het Soniënbosch, en de andere natuurlijke beschuttingen
der Gallische natie, die nog heden de grenslijn tusschen
de Vlaamsche en Waalsche bevolkingen uitmaken. Wij
Nederlanders waren derhalve de eerst neergezetene Duitschers, en gaven, in lateren tijd, dus met recht den
naam van Zweven, Almannen en Wenden (dat is Zever(1) Heliand, poëma saxonicum seculi noni, nunc priniun edidit
J. A. Sclhmeller, Monachii, 1830, in 4°.
(2)Grimm, Deutsche Gra amatik, I, bi. 75.
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vers, Vreemdelingen, Nomaden) aan hen, die boven den
Rhijn, of hooger op, nog geene vaste verblijfplaats gekozen hadden. De evengemelde stroom verdedigde ons tegen
hunne inrukkingen en vijandelijke aanvallen, gelijk hij
ook aan de Romeinen gediend heeft tot het afweren der
barbaren.
Dit weinige zal voldoende wezen om aan te toonen, dat de
Nederlanders met de Oudsaksers, en de ingezetenen tusschen Maas en Rhijn, door alle tijden heen, naar één en
hetzelfde volk waren, met hen dezelfde taal sprekende,
en zich merkelijk onderscheidende van de Opper- of Hoog-.
duitschers, welke laatsten vrij later uit het Oosten
kwamen, en maar zelden met ons in gemeenschap traden.
Ik vind het overbodig dit nader uiteen te zetten, met hier
nog bij te halen, hoe wij, sinds onheugelijke tijden, met
het noorden in handels- en vorstelijke familiebetrekkingen
stonden ; hoe zich Nederlandsche koloniën in het noorden.
van Duitschland vestigden, waar men de Vlamingen riep (1)
om er den landbouw te doen bloeien; hoe onze Vlaam-

sche gedichten, onze Reinaert de T/os, onze liederen, onze
spreekwoorden, aldaar gekend en gebruikt werden, terwijl
wederkeerig onze voorouders niet weinig oostersch of
Hamburgsch bier dronken, gelijk de stadsrekeningen in,
België getuigen kunnen, enz., enz. Wij zullen elders gelegenheid hebben op dit alles terug te komen.
Uit het aangevoerde vloeit dan ook voort, dat wij,
onze moedertaal, zooals wij die (vooral in de Nederlanden) uit liet Oosten hebben medegebracht, vrij zuiver
hebben kunnen bewaren, al moest zij, even als andere
talen , de veranderingen en vervormingen ondergaan,
(1) Strenuos eiros ex Flandria, zegt een Diploom, aangehaald bij
Wersebe, Ueber die niederlandischen Colonien iyn nordlichen Teutschlande, Hanover, 1826, II, bl. 984, note 132.
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toebrengen.
Multa.... jam cecidere, cadentque,
Quie nunc sunt in honore vocabula, si volet usus.

Het ligt in mijn bestek niet 'den oosterschen oorsprong
onzer taal, door het aanwijzen van hare verwantschap met
het Persisch of het Sanskrit, hier opzettelijk te betoogen.
Wie lust hebbe deze wonderlijke overeenkomst te bestudeeren, kan in de spraakkunstige werken van Rask, Bopp,
'later, Becker, Schmitthenner, of in de Akademische voorlezingen van professor Hamaker (1) zijnen weetlust ruimschoots voldoen. Bilderdijk heeft reeds opgemerkt, in een
opstel aan het Fransch Gouvernement ingediend, dat zij
haren oorsprong uit zichzelve, dat is, uit de natuur, vera

klaart, en dus het onwaardeerbaar voordeel bezit « de for-

mer un systèrne complet, dans lequel tout s'explique philosophiquement, sans le secours d'aucune autre langue,
tant pour la partie étymologique que pour la logique
syntactiqu-e. Ce qui rend encore (voegt hij erbij) cette
langue extrémement.et universellement interessante, c'est
qu'elle sert comme de liaison entre les langues orientales
et celles du nord. On n'allèguera pas à ce sujet son étonnante conformité avec le Perstin et la langue [ancienne]
des Indiens, ni la lumière qu'elle en recoit et qu'elle y répand
réciproquement (observation qui a frappé tantde savants !) ;
mais on parle ici d'une conformité de principes, qui en la
rapprochant des langues orientales, donne en méme temps
raison des déviations des autres langues boréales, dont la
forme plus compliquée annonce une origine moins pure (2). I>
Alvorens ik overga tot het ontwikkelen der natuurlijke

,

(1) Leiden, bij C. C. Vander Hoek, 1835, in 8°.

(2) Mémoire (adressé au Gouvernement Francais, en 1811), in
Bilderdijks Mengelingen en Fragmenten, uitgegeven in 1834, bl. 97, 98.

— 117 gronden, waardoor het Nederduitsch, ook naar mijne bijzondere wijze van zien, zich boven alle andere Duitsche taaltakken aanbeveelt en verheft, zoo vind ik niet ongepast,
bij hetgeen hierboven over de oorzaken van het verschil
tusschen de twee hoofdspraken der Duitschers aangevoerd is, ook nog, te, dezer plaatse, het gevoelen van
Adelung den lezer mede te deelen (ik bedien mij van
Lulofs' vertaling) .
a De eigenaardigheden van het Opperduitsch (zegt hij)
bestaan in eene, aan hetzelve geheel eigendommelijke,
volte of volheid des monds, welke bij ieder woord met,•
honderd woorden zwanger schijnt te gaan ; -- in eene, in
het oog loopende , overhelling tot diepe , holklinkende
vocalen en breede, zware tweeklanken (diphtongen), in
stede van bloote klinkers. Een van deszelfs lievelingsgeluiden is het ai, hetwelk door alle schakeeringen der
uitspraak zich staande houdt, en alleen in Oostenrijk op
vijfderlei verschillende wijzen wordt uitgesproken. Alle
spraakwerktuigen des Opperduitschers hebben eene onmis--

kenbare hardheid, weshalve hij onder meer dan eenen.
medeklinker altijd den hardsten en derf krachtigsten kiest,.
denzelven vaak op allerlei wijze nog krachtiger maakt, endan met geweld uit den mond stoot. Altijd genegen tot hol
ademen (hauchen), blazen en sissen, maakt hij bijzonder veel
werk van het onaangename ch, gelijk er ook niet licht een
ander volk zijn zal, hetwelk de s, vóór eenen medeklinker
geplaatst, zoo gaarne en dikwerf in den sisklank doet overgaan als hij. Dit een en andere maakt zijne taal in den mond,
van het onbeschaafde gemeen tot eene der .hardste en
schorste van Europa, en hoe ook de beschaafdere verkee-ringspraak der fatsoenlijke lieden dit ruwe en harde geslepen en gepolijst moge hebben, zooveel is er echter van
overgebleven, dat zelfs het tegenwoordige Hoogduitsch,
hetwelk uit het Opperduitsch geteeld is, stroef en onaange-
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naam klinkt in de ooren der westelijke en zuidelijke bewoners van Europa.
t Het Nederduitsch is juist het tegenovergestelde van
het Opperduitsch. Viel aan de laatstgenoemde taal schorheid
van spraakwerktuigen, opgevuldheid des monds, en een
eeuwigdurend holademen, sissen en blazen ten deel, de
eerste vloeit over van weekheid, glibberigheid (schlüpfrigkeit) en trage kortheid. Het eh, voor hetwelk zij zoo gaarne
eene k laat hooren, kent zij ter nauwernood, uitgenomen
in eenige meestal uit het Hoogduitsch ontleende woorden.
De s en o verruilt zij gaarne voor de t. Den volklinkenden Opperduitschen sisklank laat zij voor medeklinkers
geheel en al weg, en doet voor denzelven eene bloote
s hooren; en zelfs voor klinkers luidt dezelve in veel woorden bij haar als sg, even gelijk bij de Grieken. Dus ontwijkt

zij ook (eenige ruwe tongvallen uitgezonderd) de Opperduitsche tweeklanken en zware lage klinkers, en trekt de
hoogerklinkende en eenvoudigere gaarne aan dezelve voor.
Bij voorbeelden pipen piper, voor pfeifen, pfeifer. Als eene
verklaarde vriendin van alle zoetvloeiende en gemakkelijke
klanken, vindt zij dikwerf zelfs de zachte medeklinkers,
inzonderheid de d, nog te hard, weshalve zij deze in de
uitspraak menigmaal overspringt, leer, weer (leder, weder).
Deze w eekelij kheid lokt haar tevens uit tot eene veelzeggende, maar soms ook onperiodischo kortheid (1).
Bij deze getuigenis van een vreemden schrijver, zal het
niet onaardig zijn de volgende uitspraak van Benen Nederlandschen geleerde te voegen.
« De Nederduitsche taal (2) stapelt hare medeklinkers
;

(1) Mithridates, II, bl. 180, 226. Lulofs, 1. c. bl. 45-48.
(2) De schrijver zegt de Teutoonsche taal, doch verstaat er het
Nederduitsch onder, terwijl hij aan het Hoogduitsch den naam van
l"heotisch geeft. Ik heb goedgevonden de algemeener aangenomene
benamingen te volgen.
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(algemeen) Germaansche tale genoodzaakt vinden, als zij
namelijk moet afleiden, declineeren en conjugeeren. Van
.dezen dwang ontslagen, vermijdt zij al wat hard van uitspraak is, en verkiest, zoo menigmaal als zij haar eigen
meester is, het lichte, zachte en vloeiende.
Q In het vormen van den uitgang harer woorden, is zij
.ten aanzien van liet bijeenvoegen der medeklinkers lk

(kalk, walg), rk (mark, zorg), is (hals), rs (bors), rf (korA,
zoo spaarzaam, dat zij nauwelijks toereikende woorden heeft
om het algemeen karakter der Germaansche taal, in dezen
opzichte, ook ten haren aanzien, aan den dag te leggen.
Die medeklinders zelve, welke men reeds zeldzaam samengevoegd vindt, als rl en rn (kerl, hirn), spreekt zij , niet
anders dan in twee lettergrepen [of daaromtrent] uit.
Zelfs vindt men de nq (vang), waardoor de enkelvoudige
keelletter op het einde gemeenlijk verzacht wordt, zeldzamer bij haar, dan de wortel- en oorspronkelijke keel-

letter zelve (vak). In plaats der harde b op het einde
.gebruikt het Nederduitsch v of f (lof, staf, voor lob, stab;
zilver voor silber; sterven voor sterben) ; vooral achter de

r en 1 (kerf voor herb ; erve of erf voor erb; kalf voor
.kalb) . En bij nog meer verharding verkiest zij de min
harde p voor f (o p in plaats van auf; diep in plaats van tief;
,hopen in plaats van hofen ; werpen in plaats van neer/en). Ja
zelfs de kieschere Nederlanders schuwen de Germaansche
woorden kraft, luft, saft, en veranderen dezelve in kracht,
Tocht, zacht. Hervt, de herfst, een woord, hetwelk Tacitus,
(Van de zeden der Germanen, cap. 26) wil, dat de Germanen
zoo in deszelfs beteekenis als in deszelfs voordeelen onbekend was, is nader bij den oorsprong dan herbst. De Nederduitscher spreekt niet zelden zijn eh uit; doch houdt meer
van de eenvoudige k (naak voor mach; koker voor kcher ;
.koken voor koehen). Een zachter klank verkiezende, neemt
r
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waar zij tot den wortel behoort, en hem komen ch of chst'
al te hard voor (as voor achs; nvas voor 7vachs; vlas voor
,achs; wisselen voor nvechselen). In zijn mond hoort men
duidelijk het onderscheid en de opklimming tusschen de
halfsissende d en t; ook heeft diezelfde mond, reeds vol
genoeg door het samenloopen der medeklinkers mp, een
afkeer zoo wel van het oude kamf van sommigen, als van
het nieuwe kamp,. De p blijft bij hem aan het begin en aan
het einde, en hij meent, dat liet volstaan kan deze letter
scherper te maken door ze te verdubbelen (huppen voor
hiipfen; dapper voor tap/er); en willende liever tegen den
regel der tale, dan tegen dien der uitspraak zondigen, zegt
hij: vernuft voor vernunft, vijf voor fi nf. Onder de medeklinkers op het einde eens wortelwoords verkiest hij, waar
hij kan, den lichtsten (smaad voor smnach), en hij zoekt altijd,
waar hij kan of mag, met verwerping van het harde, naar
hetgeen het gemakkelijkst van uitspraak is...
(Indien men deze zeer weinige zaken, welke men der
al te groote zachtheid wijten moet, uitzondert, houdt zich
de Nederduitscher in alles het allernaast aan den aard, den
oorsprong en de oudheid der Germaansche moedertaal; en
het blijkt uit hetgeen tot hiertoe gezegd is, dat de Nederduitsche spraakvorm, als 't ware, een spruit is, welke in
eene rechte lijn uit den eersten tronk voortgesproten, recht
opwaarts gaat; daar alle de andere Germaansche spraakvormen en talen, aanwassen, bijwassen en uitwassen zijn. »
Men leze de geheele fraaie verhandeling in het zevende deel.
der oude Werken van de Maatschappij der Nederlandsche
-

letterkunde te Leiden.
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Waarom wij door de taal met de Hollanders
behooren vereenigd te blijven (1)•
Een Hollandsch geleerde geeft zijn verlangen naar eene
taalhereeniging met België op de volgende wijs te kennen,
in het tweede deel van De Jagers Taalkundig magazijn,
bladz. 511, ter gelegenheid van een verslag over des'
heeren Blommaerts uitgave van Theophilus « Bij het lezen
van dat stuk gevoelde ik weder spijt over de verdeeldheid
in de Nederlanden. Eene staatkundige vereeniging zou zoo
min de volksstem der Nederlanders [versta : Noord-Neder' landers] als der Belgen zijn. Maar Duitschland is ook in
vele, soms, wat het staatkundige 'betreft, zeer vijandige,
landen verdeeld, en echter werd er gemeenschappelijk aan
de taal gewerkt, en bleef de eenheid bewaard. Ware er
geene taalkundige vereeniging tot stand te brengen? Zonder
deze is het te vreezen, dat zich twee talen, Nederduitsch en
Belgisch, of Hollandsch en Vlaamsch, zullen vormen :
indien niet in een of in beide gewesten het Nederduitsch,
mettertijd, door de taal van grooter aangrenzende volken
verdrongen wordt. Zulk eene taalkundige vereeniging zou
misschien den invloed der Franschen in België i-neer tegenwerken, dan de krachtigste maatregelen der diplomatie.
De uitsluitende invloed, dien het Hollandsch taaleigen op
het Nederduitsch uitoefent, is, volgens het gevoelen van.
bevoegden, niet voordeelig voor hetzelve: ik, die in Zeeland
geboren en opgevoed ben, zie met smart het zoetvloeiende
der oude taal meer en meer verdwijnen. Vlaanderen en
Braband konden de ontaarding temperen. Men hoort thans
:

(1) Belgisch Museum, D. II, bl. 80. Gent, 1838.
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oordeelen naar de gemeene taal der Leienaars, Hagenaars
of Amsterdammers. Enkele reizen hoorde ik te Brugge
fatsoenlijke vrouwen een meer beschaafd Vlaamsch spreken,
en moet de zoetvloeiendheid van dat taaleigen recht doen
ervaren.
Zullen wij, Belgen, dit voorstel tot vereeniging van de
hand wijzen ? Het zou dwaasheid zijn ; want wij hebben tot
den bloei onzer nationale letterkunde de medehulp der
Hollanders veel meer noodig, dan zij de onze. Zij hebben
niet te vreezen in de taal door Walen of Franschen onderdrukt te worden, gelijk wij ; in hunne rechtbanken zitten nog
geen gezworen vertalers, gelijk bij de Vlamingen, in last
hebbende de verklaringen van getuigen en beschuldigden
in het Fransch over te brengen; hunne advocaten spreken
nog de taal van het volk ; hun land is nog niet ten prooi
gegeven aan Fransclie nadrukkerij, en hunne hoofdstad nog
geen broeinest van Parijsche lichtzinnigheid en zedebederf.
En wat brengen zij ons niet aan, om gemeenschappelijk
bezeten • en genoten te worden? Eene rijke letterkunde, die
in alle vakken uitstekende mannen kan noemen, en nog
daarenboven zich aanbeveelt door hare zedelijke strekking
en godsdienstige stemming, gelijk de eerw. heer De Foere,
reeds voor twintig jaren, heeft doen opmerken in zijnen
Spectateur Beige; terwijl wij, Vlamingen en Brabanders,
sedert meer dan twee eeuwen van onzen kant zeer weinig
hebben aan te brengen, dat bij die letterkunde mag vergeleken worden.
Doch laten wij eens zien, of de rijkdom, dien wij door eene
taalvereeniging met de Hollanders kunnen deelachtig
worden, niet grootendeels de vrucht of de aanwinst is van
een kapitaal, hetwelk wij hun in vorige tijden verstrekt
hebben. Wellicht zijn wij, in onzen handel, in onze lang-
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het onze kwijt geraakt. En daar wij op dit oogenblik juist
nog op geen groot krediet kunnen roemen, schoon de zaken
wat beter gaan, zoo ware 't nu misschien een goede gelegenheid om het ons aangeboden oude fonds weer terug te nemen.
Om onze verhouding tot Holland, om onzen tegenwoordigen toestand, ten aanzien der tale, wel te kennen, zal
het noodig zijn, dat wij eenige oogenblikken terugzien naar
de lotgevallen, welke die taal onderging bij de Noord- en
Zuid-Nederlanders, sinds drie of vier eeuwen.
De vroegere beschaving van Vlaanderen, uit nijverheid
en handelsgeest geboren, deed bij ons de volkspoëzij
ontstaan, op een tijd, dat de Hollanders nog geene Nederduitsche dichtlier kenden. Voor het opkomen van Luthers
hervormingsleer telde men in de noordelijke Nederlanden,
buiten twee of drie dichters, geenen enkelen schrijver van
naam in de moedertaal. Van Melis Stoke weet men niet, of
hij een Hollander geweest zij : Bilderdijk beschuldigt hem
van Vlaamschgezindheid in het schrijven(1) ; doch ook de

kanselarijstijl was te zijnen tijde in Holland zeer overeenstemmende met dien der Vlamingen: en natuurlijk, vermits Vlaanderen, voor alle andere provinciën, de geschrevene
taal tot een litteratuurtaal gevormd had. De nauwe verwantschap van het graaflijk huis in Holland met onze gewesten,
inzonderheid met Braband, had al vroeg vele geestelijken
en schrijfkundigen naar Maas en Amstel gelokt. Zeker i.
het, dat er in de diplomatieke stukken van beide landen,
tot aan de regeering van Karel V toe, maar weinig onderscheid van taal te vinden is.
De invloed der hofspraak van het Burgondisch huis, het
Fransch, werkte in Holland even nadeelig als in Braband
(1) Verhandeling over de geslachten, 2e uitgave, bladz. 105. Zie ook
mijne Verhandeling over de taal en letterkunde, I, bladz. 163.
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ofschoon deze ook grootendeels opkwamen door het invoe
ren der Latijnsche rechtstermen, na het meer algemeen
beoefenen der Instituten en Pandecten. De taal der Hollandsche rechtsgeleerden is er heden ten dage nog vol van,
en zelfs Bilderdijk loopt ervan over, wanneer de advocaat bij hem boven komt, b. v. in zijne Geschiedenis des

Vaderlands.
Zoo verving de letter y, die wij bij de Franschen in veel
woorden met andere vocalen gekoppeld vonden (celut', cettuy,
loy, mye,vray) bij al de Nederlanders de enkele i, in de tweeen drieklanken, en zoo ontstond de latere verwarring tusschen den eersten en den vierden naamval van het mannelijk geslacht, en begon men langzamerhand wel eens den
man (voor de man of die man) te schrijven. Evenwel, het
oud gebruik, ten aanzien der onderscheiding van nominatief
en accusatief, bleef bij het grootste getal der schrijvers.
standhouden, tot laat in de zestiende eeuw.
De scheiding der Nederlandsche provinciën bracht eene
scheiding in het beoefenen der taal te wege. Aan deze zijde.
van het land nam de verbastering, voornamelijk sedert het
einde der regeering van Albert en Isabella, dagelijks meer
toe. De moedertaal werd verwaarloosd; het Latijn en
Fransch alleen bestudeerd; de rederijkkamers, trokken naar
het noorden, of verkwijnden door ontmoediging. De hoogere standen, de geestelijkheid, stelden geen belang meer
in de vaderlandsche letteren, en velen zelfs beijverden zich
om er den landzaat van af te trekken, vermits de meeste
rederijkers geuzen waren geweest. Het beoefenen der landtaal (dacht men) had bij den gemeenen man, behalve het
lezen der Nederduitsche bijbels, te veel nieuwe denk-wijzen,
te veel vrijheidsgeest, omtrent godsdienstige en staatkundige aangelegenheden, doen opkomen. De gemeenschap met
Holland werd, van dan af, dagelijks moeilijker gemaakt,
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censuur onderworpen, en de vrees voor oproer en afval,
gepaard aan eenen overdreven, doch uit rechtzinnigheid
verschoonbaren , ijver voor kerk en staat, benauwde de
letterkunde in enge banden. Geene enkele spel- of spraakkunst kwam, gedurende geheel de zeventiende eeuw, van de
Belgische pers. De Antwerpsche kanonik Maximiliaan van
Eynatten, opsteller van een handboek om duivels en kwade
geesten uit te manen (1), kreeg in last onze oude, reeds
meermaals gekeurde volksboeken nog nader te zuiveren,
en de brave man besnoeide die zoodanig, of liet ze onder
zijne censuur dusdanig verminken, dat zij niet meer herkennelijk uit zijne handen kwamen. De meeste BelgischNederduitsche schrijvers van de laatste helft der zeventiende en van de eerste helft der achttiende eeuw
waren geestelijken, wier taak het was den gemeengin man
godsdienstelijk te onderrichten, maar geenszins den hoogen
toon der poëzij of welsprekendheid aan te slaan. Men hield
het bij den lagen en voor elk verstaanbaren trant van Cats,.
die zeker zijne verdiensten heeft, doch van eentonigheid en
waterachtigheid `niet kan worden vrijgesproken.
Nu werd de taal, gelijk de lage volksklasse, die ze
beoefende, bij velen een voorwerp van verachting. De
hoogere standen spraken Fransch en stelden het zich tot
eer Fransche onderwijzers, Fransche koks en Fransche
dansmeesters te hebben, waarbij ook nog later de behoefte
aan Fransche acteurs en Fransche courtisanes kwam. Een
personnage in Lambrechts Vkemsehe Maeght roept uit:
-

Maer vriendt, hoe wilt ghy soo de fransche tael versmaen?
Men spreekt nu anders niet by alle groote heeren,

(1) Manuale exorcismorum, continens Instructiones et Exoreismos
ad ejiciendos è corporibus obsessis spiritus malignos, et ad quaevis
maleficia depellenda, et ad quascumque infestationes daemonumr
reprimendas. Antv. officin. Plantin., 1619, 80.
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Al die maer wat wil sijn, en spreekt sijn vlaemsch nu niet.
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Wanneer de jonckheydt maer alleen begint te loopen,
Sijn d'ouders al besorght haer Back vol frans te koopen.

Men had, ja, zulken walg van het Vlaamsch, dat de
Brusselsche advocaat Lodewijk Broomans geen enkel man
van aanzien, voorstander van de taal, vinden kon, wien hij
zijne berijmde vertaling der heldinnenbrieven van Ovidius
mocht opdragen. « Zoo ick eenen beschermer meynde te
soecken (zegt hij, in zijne voorrede), om dit boecxken te verdedighen teghen den toecomenden laster ende berispinghe
der verwaende sotten, die niet alleen hunne moedertale en
misachten, maar beschaemt zijn die te spreken, en hebbe
gheenen connen vinden. »
De vooringenomenheid met het Fransch bracht al spoedig te wege, dat er volstrekt geen andere regels meer
geleerd werden dan diegene, welke tot het aanleeren van
deze vreemde taal dienen konden; en dit duurde alzoo voort
tot in onzen leeftijd. Toen ik ter schole ging, was de Spelkunst van P. B. algemeen in gebruik; doch geene Spraakkunst. Het kon dan ook niet anders, of de F.,ransche regels,
de eenigste, die men kende, moesten op het Vlaamsch toegepast worden. En op die wijze zijn ons de Fransche accentteekens aangekomen, en geraakte de oude regel, tot het
onderscheiden van den eersten en den vierden naamval
van het mannelijk geslacht, vrij algemeen in onbruik en
vergetenheid. Men was van gevoelen, dat onze taal niet
rijker behoorde te zijn dan de Fransche.
Eerst schenen de accentteekens slechts te zullen dienen
om aan vreemdelingen den verschillenden klank onzer
vocalen te leeren kennen, als, bij voorbeeld, in de Gram-

maire plus exacte et plus méthiodique de la langue flamande;
avec des exercices poer faciliter la pratique et l'usage de cette
méme langue(Bruxelles, chezJ. B. De Leeneer,1701 in-18°);
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het Fransch in onze taal overgebracht, en aan de schoolkinderen bij voorschrift opgelegd (immers de ó en ê) ; waartoe Des Roches voornamelijk het zijne deed. Het kwam zoo
verre, dat men den verbasterden toestand onzer taal voor
haren normalen staat aanzag ; en zoo denkt er thans nog
Behaegel over, die ons gaarne zou willen doen gelooven, dat
de taal verbeterd is, sedert men ze verwaarloosd heeft.
Het aannemen der toonteekens, een onderscheid gekenmerkt hebbende tusschen de ie, en ee, de oó en de oo, zoo
kwam men nu al dadelijk op het denkbeeld, dat men overal
de verlengde vocaal kon laten staan in meersylbige woorden, waarvan de eerste lettergreep op een medeklinker
stuit (loóven en looven; deelen en deelen, in stede van loven en
delen) : vroeger had men slechts, met Kiliaen de a, en de u
verlengd, schoon velen de enkele vocaal nog hadden blijven
gebruiken. En ziedaar, hoe ons de dubbele vocaalspelling
aankwam, die bij de Belgen, nog veel minder dan bij de
Hollanders, te verdedigen is, vermits de laatsten in de
uitspraak geen onderscheid maken tusschen de zachte
en de hardlange ee en oo. De y bleef voortdurend de i vervangen in saamgekoppelde klinkers, en men gaf aan dezelve
den naam van ei of ai (een lange klank, die onmogelijk met
een voorafgaande vocaal kan vermengd worden; weshalve
het even dwaas mag heeten, in eens e-y te willen uitspreken, als het dwaas zijn zoude ea tot een enkelen klank
te vormen).
Intusschen bleven toch nog eenige Zuid-Nederlanders aan
de onverbasterde taal der voorouders , getrouw. Ik heb in
mijne Verhandeling over de Hollandsche en J laamsclie
schrijfwijzen van het Nederduitsch aangetoond, ' dat men in
het Nienn'e Testament, naar de vertaling van den Brabandschen geleerde, H. Van Den Leemputte, van het jaar 1630,
en in den Bijbel van Moerentorf, gedrukt in 1653, de goede
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voorbeelden wil ik hier opnoemen. Van Den Leemputte's
Nieuw Testament is in de uitgave van Antwerpen van het
jaar 1696 ook nog vrij zuiver. Ik sla het boek open, blz.150,
en lees daar: «Een mensch heeft eentn wijngaert geplant,
ende hy heefter eenen thuyn omme geleyt... Maer de landlieden hebben geseyt tot malkanderen : Dit is de erfgenaem,
komt, laet ons hem dooden, ende dan sal de erffenisse de
onse zijn... Daerom wat sal de heere des wijngaerts doen
hy sal komen ende dooden de lantlieden, ende zijnen ,wyngaert aen anderen geven. En hebt ghy oock de schrifture
niet gelezen? » enz.
Pater Smits, minderbroeder in het klooster te Antwerpen,
heeft een onsterfelijken naam verworven door zijne vertaling van en aanmerkingen op het heilig Schrift, waarvan
hij in dezelfde stad zestien deelen in het licht gaf tusschen
de jaren 1744-1770. Na zijn dood is dit werk voortgezet door
de paters Pieter van love, Leonard Weckhauff en Van
Wesel, in vier handen zijne rijke verzameling overging,
bekend onder den naam van Museum philologicum sacrum( 1 ).
Hij vertoont zich daarin als een zeer kundig man, die met
de vroegere Nederlandsche vertalingen van den Bijbel goed
bekend was, en daarvan verslag doet in het eerste deel van
zijn Psalterium vulgatum versione belgica (Prolegomenon I,
p. LXXXIX, De versionibus belgicis, germanicis et gallicis).
Hij gebruikt altijd de in den eersten naamval, bij voorbeeld
bladz. 5: « De Heer heeft tot mij gezeid : Gij zijt mijn zoon,
heden heb ik u geteeld. Verzoek van mij, en ik zal u de
heidenen geeven tot uw erfdeel, en het uiterste des aerdrijks
tot uwe bezitting. » Dezelfde taal- en spelregels ontmoet
(1) Zij is te Antwerpen verkocht ten jare 1810 (Cataloque d'une
,belle collection de livres en langces orientales, etc. Zie Bibliotheca
Hulthemiana, liminaires du IVe volume, pag. XII).
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van Liber Deuteronomii te Antwerpen in het licht kwam
ten j are 1777. Daarin leest men (I, p. 144) : « Ik ben de
Heer, un Godt, die u geleid heb uit Egypteland, uit het
huis der slavernije...
... Zes dagen zult gij arbeiden en alle
uwe werken doen. De zevende is de sabbotdag, dat is, de
rustdag van den Heere uwen Godt. » Ik onderstreep de
woorden, in welke het oude schrijfgebruik bewaard is, bij
velen nu ten onrechte voor Hollandsch doorgaande.
En toen dit laatstgenoemde werk van de pers kwam,
was de Spraekkonst van Des Roches reeds . zes jaren in
het licht! Men zou zich echter bedriegen, indien men
Des Roches voor een tegenstander van het oudere stelsel
hield. Ziehier wat hij op bladzijde 31 van zijne Nieuwe
Nederduytsche spraekkonst desaangaande zegt: « De zuyverste
schryvers der Nederduytsche tael hebben altyd tusschen
den Nominativus en Accusativus van deéze declinatie (voor
het Masculinum) verschil gemaekt, schryvende in nominativo de man, de vyand, de vader, en in accusativo den man,
den vyand, den vader. Onder andere blykt dit in dit vers
van Vondel :
,

Gij zijt de dag, of voert den dag in uw gezigt,

alwaer het eerste dag, staende in nominativo, den artikel
de, en het tweede dag, staende in accusativo, den artikel
den voor zich heeft. De hoogduytsche tael... onderhoud
dit ook, want zy in nominativo der vater en in accusativo
den vater zegt. Ons dunkt dat deéze manier van schryven,

op zulke goede gronden steunende, niet geheel verworpen
dient. » Meestal de Belgische dichters van den tegenwoordigen tijd hebben daarom ook dit zuiverste gebruik
aangehouden. Voor nog de vereeniging van Holland en
België tot stand kwam, begon men de spelling naar het
zoogenaamde Hollandsch al in te richten, gelijk genoeg
.
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te zien is uit de dichtbundels der prijskampen van de
Catharinisten te Aalst, in 1810, en van de Fonteinisten te
Gent, in 1812. Daarentegen houden de schoolmeesters,
u22guibus et rostris, den regel der verbasterde schrijfwijze
altijd vast ; zoodat wij thans, als het ware, twee talen
bezitten, een voor de dichters , en een voor de schoolonderwijzers. Wie van beiden zal het slagveld behouden?
Dit is voor velen niet meer twijfelachtig.
Zien wij nu eens, wat er van het Nederduitsch, na
de afscheiding der provinciën in de zestiende eeuw, bij
de Hollanders geworden is. Op weinig uitzonderingen
na hebben hunne schrijvers den ouden regel der M. declinatie steeds getrouw gevolgd, doch de spelling was, nu en
dan, ook bij hen een voorwerp van twist. De opstellers der
Tnvespraack van de Nederduitsche letterkunst, bij de Amsterdamsche kamer in Liefde bloeijende, Spiegel en Koornhert
en kort daarna P. C. Hooft, voerden de dubbele aa in;
Vondel, Cats, Hugo De Groot, en meestal de Rotterdamsche
schrijvers, tot op onzen leeftijd toe, hielden het nochtans
met de ae. Geen wezenlijke veranderingen kwamen er in het
Hollandsch, zoolang de oude rituëelen en de psalmberijming
van den Géntschen Dathenus uitsluitelijk in de gereformeerde kerken gebezigd werden. De Statenbijbel van 1618,
deels door Vlaamsche predikanten en zeer zeker naar het
voorbeeld van Belgische vertalingen bearbeid, was en
bleef bij de Hollanders het palladium van het gemeenschappelijk Nederduitsch. Zonder het gebruik van deze Vlaamsche
of met het Vlaamsch zoo nauw verwante kerkboeken, kan
men vermoeden, dat het schrijfgebruik der hardlange ee
en oo bij de Hollanders zou zijn te niet gegaan. Er bestond
voorzeker in hunne uitspraak geen reden om onderscheid
te maken tusschen geenen en genen, koolen en kolen. Zij
blijven echter, tot heden toe, dit klankverschil in hunne
schriften aanduiden, en hebben dus, in zekeren zin, niet
-
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zoozeer uit genegenheid voor de Vlamingen, als wel omdat zij het bij de beste schrijvers alzoo vonden. Ieder weet,
dat zij nog bestendig voortgaan onze Belgische taalgeleerden Kiliaen en Plantij n , en onze eerste Vlaamsche dichters,
een groot gezag toe te kennen, tot het bepalen van den zin
der woorden, of ter navorsching van den aard der spraak.
Tot laat in de achttiende eeuw was er voorzeker in hunnen
stijl niets, dat ons kon hinderlijk wezen. Van Effen en
Wagenaar worden aan de boorden der Schelde even
goed verstaan als op den oever der Zuiderzee ; doch
toen de nieuw-Duitsche letterkunde bij onze Bataafsche broeders een moreele omwenteling te wege bracht,
toen er de tooneelspelen van Kotzebue en Iflland op
alle schouwburgen weergalmden, en de romans van Lafontaine er in elks handen waren, toen men er, als het ware,
vertaalfabrieken van Hoogduitsche werken zag voor den
dag komen; toen kon het ook niet missen, dat de oude duidelijkheid van schrijven eenigszins verloren ging. Bij hunne
dichters werkte de Duitsche invloed minder; weinigen van
hen gingen bij de Germanen ter schole, en Bilderdijk hield
ze ook grootendeels daarvan terug; doch de proza verwikkelde zich in Duitsche langdradigheid en zinsversnijdingen;
zij nam een groot getal vreemde woorden en wendingen off,
waardoor men eindelijk tot een zekeren conventioneelen
periodenbouw kwam, die thans alle prozaïsche opstellen,
inzonderheid de verhandelingen, zoodanig aan elkander doet
gelijken, dat men zou zeggen, alles is in denzeifden vorm
gegoten. Enkele goede schrijvers zonder ik daarvan uit.
Ja, de eentonigheid van hunnen stijl laat zich gevoelen tot
zelfs in hun Latijn.
En evenwel, welke heerlijke voortbrengsels van den
geest zijn er sedert vijftig jaren, bij de Noord-Nederlanders
niet van de pers gekomen! Al hadden zij ook geen andere
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dan nog zouden wij alle reden hebbei4 om ons met hen te
vereenigen, tot het verder opbouwen van onze taal.
Uit het aangehaalde ziet men, dat de Hollanders het
oude Vlaamsch steeds , eerbiedigden, ja zelfs hetzelve in
hunne kerkgezangen gebruikten, zoolang de rijmen van
Petrus Dathenus van Gent voor geen betere versificatie hebben moeten zwichten, en eindelijk, dat ditzelfde Vlaamsch
nu nog hunne taal is, ondanks sommige Hoogduitsche
vormen (wij, daarentegen, hebben er maar al te veel
Fransche !), en ofschoon de Amsterdamsch3 spelling der
dubbele aa de oude verlenging dier vokaal h2bbe verdrongen.
Wanneer wij, Belgen, dus tot het besluit komen, om eerre
taal te schrijven met de hunne overeenstemmende, immers
voor zoo veel deze laatste het algemeen Nederlandsch nog
mag getrouw zijn, wat doen wij dan? Schrijven wij dan
Hollandsch? Neen, maar wij hernemen onzen eigendom; • wij
verrijken onze letterkunde met de gewrochten van hunnen
geest; wij worden deelachtig van den schat, dien zij ons
aanbrengen; wij versterken de macht en den luister onzer
tale; wij bieden elkander de hand om gezamenlijk te
arbeiders aan het werk onzer beschaving (geen Fransche
maar christelijke beschaving!), en wij verbinden onze
tegenwoordige nationaliteit aan die van ons voorgeslacht.
Wie is er nu, die de voordeelen van dergelijke samenwerking en taalvereeniging niet inziet? Men moet blind zijn om
langer staande te houden, dat , het verwaarloozen onzer taal
sedert twee eeuwen in dezelve eenige verbetering hebbe
aangebracht, en dat het vormen van een bijzonder taaltje
in België voordeelig wezen zoude, hetzij ter bevestiging der
nationaliteit (1), hetzij tot het weren van het al meer en
(1) De Walen drijven de nationaliteit ook zoo verre niet van, naar
hun dialect, een bijzonder Fransch te willen vormen.
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schoren, dan is het dwaas hunne medehulp roekeloos te
versmaden.

Toestand van het Nederlandsch
in Vlaamsch België (l).
De verzekering, dat men ten allen tijde de Vlamingen in
hun eigen taal zou bestieren, is op de volgende wijze vernieuwd in het groot privilegie van Maria van Bourgondië,
van het jaer 1477: « Item dat men voortan alle zaken,
onsen voorseiden lande van Vlaenderen angaende, handelen
ende proposeren zal in de tale van den zelven lande, ende
insghelijcx dat men tguent dat men proposeren zal van
sprincen of sprincessen weghe, tzij in openinghen, versouken of antworden, oec doen zal in de zelve tale, ende
alle letteren, het zij sentencien, appointementen, priv ilegen,
provisien van justicien of andere, die men gheven zal van
sprincen of sprincessen weghe, gheven ende expedieren
zal in vlaemssche. »
Deze wetsbepaling heeft stand gehouden tot dat het land
aan de Fransche Republiek is vereenigd geworden. Ja, onze
laatste Oostenrijksche souvereinen, tot Frans de tweede toe,
in het jaar 1793, bezworen opvolgelijk dit artikel der blijde
inkomst: « Item (art. 8) dat alle brieven, opene ende beslo,

(1) Slot van het artikel: Voorrechten van het Vlaamsch bij de
oude Vlamingen en bij de Vlamingen der XI.Xe eeuw, Belgisch
Museum, D. II, blz. 391. Gent, 1838.
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verleenen ende uitseynden sal, het waer voor ons, oft ten
versuecke van der partyen, expedieren ende uytseynden
sal in sulcke taele als men spreekt ter plaetsen, daer die
ghesonden sullen werden. » En dit artikel is in onze landsconstitutie gekomen om te beletten dat de Fransche prinsen
van het huis van Bourgondië niet te veel Franschen of
Walen aan het bestuur zouden brengen. Het was een zeer
voorzichtige maatregel ; want Franschen of Walen, die onze
taal niet machtig zijn, zijn ook niet geschikt om over de
behoeften, zeden en gebruiken der Vlamingen te beslissen.
Zoo oordeelden onze voorouders. Laten wij nu eens zien
hoe wij hunne voetstappen volgen.
« Wij hebben onze nationaliteit hernomen; wij moeten
onze nationaliteit bevestigen; wij moeten onze nationale
rechten verdedigen! » Zoo roept men ten allen kanten;
en echter dezelfde menschen, die zoo hoog schreeuwen, dat
zij de nationaliteit hunner voorouders hebben hernomen,
willen de nationale taal hunner voorouders niet hernemen.
De nationale rechten, welke de oude Vlamingen gedurende
zooveel eeuwen verdedigden, worden thans door vele
Vlamingen niet alleen verwaarloosd, maar zelfs onder de
voeten getrapt. Wat was er natuurlijker dan dat men, bij
het herkrijgen der zelfstandigheid als volk, ook den wijzen
maatregel weer invoerde, die bepaalde, dat men de ingezetenen besturen 'zoude in al sulcke tale als men spreekt
ter plaetse, dat is, in het Vlaamsch bij de Vlamingen, en in
het Wa.alsch of Fransch bij de Walen? Geen onzer representanten schijnt er echter aan gedacht te hebben om bij
het Staatsbestuur, tot het bekomen van dit oude voorrecht,
aan te dringen. Artikel 23 der Grondwet laat nochtans
toe vast te stellen, dat men bij de openbare overheden en
bij de rechtbanken zal handelen in de taal, die men spreekt
ter plaatse, waar de rijksambtenaar of de rechter gezeten is.
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Gouvernement , bij wiens hoofdbeambten men weinig
Vlaamschsprekers aantreft, laat eiken burger de vrijheid
zich van zulke taal te bedienen als hij verkiest. Bij de
conceptwet voor het hooger onderwijs had het zelf een
artikel ter Kamer voorgedragen, waarbij aan het Vlaamsch
dezelfde rechten werden toegekend als aan het Fransch.
Kort vóór de openbare zitting, in welke men over die wet
moest stemmen, kwamen de Vlaamsche representanten A,
B, C, D en E bij elkander, bespraken onderling, dat zij dit
artikel zouden verdedigen, dat men nu toch eens iets voor
het Vlaamsch moest doen, tot gelijkstelling van hetzelve
met het Fransch, waarvan de studenten verplicht zouden
zijn de lessen te volgen. Men kwam overeen dat A het
eerste zou spreken, en dat dan B, C, D en E zouden volgen.
Toen het er echter op aankwam te spreken, en een lid
der Kamer voorsloeg, om de Vlaamsche lessen niet verplichtenzd te maken, bleek het dat A t'huis gebleven was.
B, C, D en E bekeken elkander met groote oogen, alsof
zij zeggen wilden : « Nu is het tijd om te beginnen »; doch
B bleef wachten op A, en knorde, omdat deze niet opkwam ; C wachtte op B; D op 0, en E zweeg stil,
dewijl B, C en D hunnen mond niet openden, en zoo
werd het Vlaamsch, als een verschoveling, facultatif verklaard. Er zijn nochtans leden bij de Kamer, die, vóór
twintig jaren, tot het herstellen der landtaal met mij ijverig
werkzaam zijn geweest.
In de provinciën gaat het niet beter. De lagere ambtenaren, om het Gouvernement te believen, toonen zich thans
zoo Waalsch als zij vroeger zich Hollandsch voordeden.
Menigen boer, die hun zijn geld brengt, steken zij eene
Fransche kwittantie in de hand, en de man gaat naar huis,
zonder verzekerd te wezen, of hij niet tweemaal zal hebben
te betalen. Elders doet men hem Fransche akten teekenen,
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waarvan hij geen woord verstaat. Op de noordelijke grens
ontmoet hij Waalsche douaniers, die hem met kar en paard
in de boet slaan, dewijl zijne passe-avants, of welke andere
in het Fransch gestelde stukken al, niet in orde zijn. Ik
herinner mij te Eekloo een groot getal proces-verbalen van
douaniers geregistreerd te hebben, waarin doorgaans stond:

et nous avons interpellé ledit sieur N. qui nous a répondu :
sacre n.. de d..., mortel..., enz. Geen wonder, de contrevenant , zulke Fransche interpellatiën niet verstaande, maar
zijn kar of wagen aangehouden ziende , kon niet wel
anders antwoorden dan met Fransche vloeken. Gelukkig
voor hem, zoo hij nog daarbij niet in het Fransch geëxecu-

teerd wordt ! 1
Niet min kluchtig ziet het er in de groote steden uit,
bijv. te Gent. De Gentsche notarissen stellen hunne akten

doorgaans in de Vlaamsche taal (van de vijf-en-twintig
hoogstens één in het Fransch) ; de Gentsche advocaten
daarentegen pleiten bijna nooit anders dan in het Fransch.
Zoolang de dingzaal gesloten blijft, spreken de rechtsgeleerden met hunne cliënten, met de deurwaarders, de getuigen, uitsluitelijk Vlaamsch; doch, gaan de deuren open,
het is alsof men door eenen tooverslag naar Luik of Namen
overgevoerd ware : de alience lingu^e homines, die in de

rechtbank zitten, vereenigen zich alsdan met de advocaten,
om alles in een taal af to handelen, welke aan partijen en
getuigen van minderen stand volstrekt vreemd is. Evenals
onder het Fransch bestuur zit daar een beëedigd vertaler,
bij wiens monde de Vlaming tot zijne rechters kan spreken!
Laatst werd er een man voor de crimineele rechtbank van
Gent gebracht. Nadat men zijne zaak voor en tegen bepleit
had, vroeg hem de president : « of hij nog iets bij zijn
verdediging te voegen had? A « Mijnheer de president, »
antwoordde de man, « ik heb geen woord verstaan van al
wat er gezeid is; hoe kan ik dan weten, of er nog iets bij te
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voegen zij ?» Men lachte, et monsieur le président passa outre.
De man werd gecondem neerd . Het komt er met een Vlaming
zoo nauw niet op aan : hij behoeft niet te weten, of zijn
advocaat hem goed of slecht verdedigt. Had een Fransch
man of een Waal zich in zulk geval bevonden, alle de
gazetten van liet land zouden eene maand lang over het
onbetamelijke van zulk een behandeling geschreeuwd
hebben.
Het zou te lang zijn al de onhebbelijkheden op te noemen,
welke uit het opgedrongen gebruik der Fransche taal
voortvloeien. Nog slechts een enkel feit wil ik bij de
vorige aanhalen, en schoon het niet tot Vlaanderen behoort, het vindt er evenwel zijne toepassing.
Toen ik, kort na de omwenteling van 1830, Antwerpen
moest verlaten, omdat ik het Nederduitsch wat al te veel
had voorgestaan, werd aldaar een Fransch advocaat tot
rechter aangesteld, die onder het vorige bestuur het ongeluk
had gehad geen Vlaamsch te kunnen. Het gebeurde, dat hij.
als rechter zat in een zaak, welke geheel en al in die taal
werd behandeld. Na gegeven vonnis, appelleert de onderliggende partij, en beweert, dat heer rechter Al...... over
het rechtsgeschil niet heeft kunnen oordeelen, vermits het
notoir was, dat hij geen Vlaamsch verstond, iets wat al de
inwoners van Antwerpen konden getuigen, die den man
sedert dertig jaren hadden gekend, Het hooge gerechtshof
kon echter tot vernietiging van het vonnis niet besluiten,
dewijl het niet als volstrekt onmogelijk moest worden beschouwd, dat. Al...... verstaan had wat er gebeurd was.
Ik ken dien heer sedert meer dan vijf-en-twintig jaren:
nooit sprak hij of kende hij onze taal; doch het kan zijn, dat
hem het Vlaamsch al dien tijd in het lijf heeft gezeten,
zonder dat het zich ooit veropenbaard hebbe.
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La poésie historique au moyen -age ( 1 )•
Les plus anciens Belges, à l'exemple des autres peuplades germaniques, n'eurent point d'autres annales que des

chansons de gestes. Celebrant carminibus antiquis , dit
Tacite, quod unum apud illos memorie et annalium genus
est, Tuisconem, deum terra editum, et filium Mann-um, originem gentis conditoresque (2). C'est que, dans ces temps

reculs, la poésie récitant 'a chaque génération nouvelle
les exploits de ceux qui avaient bien mérité de la patrie,
pouvait être nommée la mémoire des nations. L'histoire
était alors dans toutes les bouches ; elle courait les
cues dans des chants populaires, s'asseyait aux festins
du peuple et avait la puissance de créer des armées au
moment du danger. Chacun s'intéressait aux traditions
de sa race et s'attribuait une part de sa - gloire ; car chaque
peuple ne formait en réalité qu'une seule famille, pure de
tout mélange de sang étranger; on était beaucoup plus
assuré d'être descendu des héros dont on chantait le
courage, que nous ne - le sommes aujourd'hui, nous
arrière-petits-fils bátards de ces géants autochthones. "
L'histoire n'est devenue prosaïque que dans les cellulles
des moines et dans les cabinets des historiographes. Les
premiers font dépouillée de toute espèce d'ornements,
les seconds font habillée á la facon des livrées politiques ou
philosophiques qu'ils portaient eux-mêmes. A-t-elle gagné
à ces changements? Je n'oserais l'affirmer. Si nos ancétres
(1) Begin der inleiding tot de Brabantsche Yeesten of Rij mkronijk
van Braband, door Jan de Klerk, uitgegen door J. F. Willems op
last der " Commission royale d'histoire. „ Brussel, Hayez, 1839.
(2) C. Cornelii Taciti Germania, c. 2.
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ont fait trainer son char par les haines de parti, et c'est à
peine si, après trois siècles de disputes, nous parvenons
aujourd'hui à voir quelques points lumineux dans les temps
passes. Et que d'efforts ne faut-il pas employer encore pour
réhabiliter la mémoire de quelque grand homme, flétri par
cinquante volumes de contes absurdes ! Il semblerait que
la vérité n'est pas plus dans la prose qu'elle n'était autrefois dans les vers.
C'était en vers que les Francs avaient coutume de réciter
les actions héroïques de leurs chefs. Au rapport du père
Trithème, la nation franque avait déjà son poète-historien
dès Van 412 de notre ere, dans la personne du Scythe ou
Sicambre Wasthald, qui commenca son oeuvre, comme le
poète Flamand que nous publions ici, à la sortie des Troyens
ab excidio incipiens trojano 1 oeuvre que l'on dit avoir été
continuée par les poètes Heligast et Arebald j usqu'à 1'épo.
que ou ils vécurent, et qu'ensuite 1'historien Hunibald
.

(

),

n'aurait fait que traduire en prose (2) .
(1) Trithemii Compendium sive breviarium primi voluminis
chronicorum de origine gentis et regum Francorum per annos 1189, a
Marcomiro ad Pipinum regem. Ilogu ntiae, 1515, fol. 4, ou dans le
recueil de Schardius, tom. I, fól. 302.
(2) Geerres a dcrit une dissertation sur Hunibald, que l'on
trouwe dans F. Schlegel Deutsches Museum, tom. III. D'autres
rejettent ce chroniqueur comme un personnage fictif, imaginé par
quelque inepte écrivain du XIIme ou du XIIIme siècle. (Vossius, De
scriptoribus latinis, lib., II, c. XXII; Schaves, Mémoires sur les
documens du moyen-áqe, page 13). Cependant les auteurs de l'Histoire littéraire de la France (tom. I.II, page 272) disent qu'on ne
peut pas dolster que la chronique de Hunibald ne fut répandue dans
le public au VIIe siècle. Voici le témoignage de Trithème dans
l'ouvrage précité Usque in hunc annum (41 2 à Chr.) Wasthald,
Scytha sive Sicamber, patrio sermone historiarum opus gentis sue de:

.
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L'existence de ces poètes francs peut etre révoquée en
doutë, de méme que celle d'uie vingtaine d'autres personnages que Suffridus Petri ne craint pas de ranger parmi
les historiens de la Frise avant et peu après la naissance de
Jésus-Christ; mais il n'en est pas moins certain que
Charlemagne a recueilli les chants héroïques des Germains
dont nous venons de parler: Barbara et antiquissima car-

mina, quibus veter^.cm remmm actus et bella canebantur,
scripsit memoriaeque mandavit (1) . On croit que le chant des
Niebelungen, qui a recu sa forme actuelle au XIII' siècle,
et plusieurs autres fragments, tels par exemple que le
Waltharius, sont des traductions ou des imitations des
anciens poèmes germaniques.
Le zèle religieux des successeurs de Charlemagne a
détruit les monuments de la poésie historique des Francs.
Déjà le fils de ce grand homme, Louis-le-Débonnaire,,dans
sa dévotion outrée, crut devoir mépriser ce que son père
avait recueilli et respecté. Il témoigna publiquement son
aversion pour les traditions païennes, quoiqu'il les eut
duxit, per annos plus minus DCCLVIII, ab excidio incipiens trojano r
in quo varias generis sui manscones describit et sedes, duces quoque et
Bella, remes et eorum Besta diversa per ordinem. Post- quem Hunibald,
Francus, ex Barminibus et scriptis Flaminum, gentis Francorum continuavit historiam per annos DCCCCXXVI usque ad ultimum regis
Chlodovei annum, qui primus ex regibus Francorum fidem Christi
suscepit. Et plus loin, parlant des pretres francs: inter quospraecelluit ingenio et usa scribencli caeteros Heligastus, Theocali pontificis
gnondam filius, qui filiis ducum et nobilium instituendïs praeerat, et
heroum gesta carmine descripsit. Voici enfin le passage qui concerne
Arebald : Cujus (Ratheri, regis Francorum) magniface gesta pontifex
Francorum Arebaldus, et vates, carmine descripsit more priscorum,
quaepostea Hunibaldus redegit in prosam.

(1) Einhardi Vita Caroli blagni. (Pertz, Monumenta Germaniae
historica, II, p. 458).

apprises dans son enfance (probablement par ordre de son
père) . C'e.st ce que dit Theganus, éveque de Trèves, qui
semble lui faire un titre d'éloge de les avoir répudiées (1).
Cependant le peuple n'oublia pas entièrement les chants
antiques. De loin en loin quelques historiens francs continuent d'en faire mention sous le nom de volgare carmen,
de vulgaris fabulatio ou de vulgaris opinio. Ainsi, dans le
(Jhronicon Quedlinburgense du Xme et du XIme siècle, on cite
encore le fameux Thiderie de Berne, de quo cantabant
rustici olim (2). Mais il est t présumer que la haute renomméedes paladins de Charlemagne,sujet de tant de poèmes au
moven-áge, contribua plus que tout le roste á faire oublier
les chants d'une date antérieure. Autre temps, autres
mceurs. Bientót la chanson de Roland remplaca les Bardites que les Romains avaient entendues dans les batailles,
ou plutót 1'on ne chanta plus au combat que des couplets
religieux; car, dans la chanson faite pour célébrer la victoire remportée sur les Normands en 881, et dont nous
venons de publier le vrai texte (3), le roi entonna un cantique
saint, et toute l'armée répétait avec lui kyrie eleison :
Sang lioth frano,
Ioh alle saman sungun
Kyrie eleisop
Sang uuas gisungan,
Uuig uuas bigunnan, etc.

(1)Lingua graeca et lating valde eruditus, sed graecam nielius
intelligere poterat quam loqui; latinam vero sicut naturalem aequaliter loqui poterat. Sensum vero in omnibus scripturis spiritualem et
moralem, nee non et anagogen optime noverat. Poëtica carmina gentilia, qua in juventute didicerat, respuit, nee legere, nee audire, nee
docere voluit. Thegani Vita Hludonvici imp., dans le recueil de Pertz,
tome II, page 594.
(2)Menkenii Sc^iptores rerum Germ., tom. III, page 170.
(3) Elnonensia, Gand, 1837, in-I°, p. 8.
,
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homme d'un génie extraordinaire, un grand poète flamand,
Jacques Van Maerlhtnt, s'éleva avec force contre ce genre
frivole de poésies, et pourtant il avait sacrifié lui-méme
dans sa jeunesse aux gouts chevaleresques de ses comtemporains, I1 fit la guerre aux romanciers francais et t leurs
traducteurs, comme à des gens qui s'étaient imposé la
tache de gáter l'histoire par mille inventions ridicules.
Suivant lui, la poésie devait servir exclusivement á
l'instruction morale et religieuse du peuple, et non pas aux
plaisirs de l'imagination. I1 réussit à discréditer les romans
de chevalerie dans toute la Belgique flamande, et créa
parmi nous le genre didactique, qui dès lors a prévalu
jusqu'à nos jours. Toutes ses compositions visaient à
quelque enseignement utile. Pour l'histoire sainte il
publia sa Bible rimée, pour 1'histoire profane son Miroir
historique (Spiegel historiael), et pour 1'histoire naturelle sa Fleur de la nature (Naturen bloeme), livres
répandus dans toutes les classes de la société, et au
moyen desquels le champ des connaissances populaires
s'agrandit considérablement chez les Flamands. Nourris de
son esprit, la plupart des poètes, successeurs de Van Maerlant, s'occupèrent, comme lui, de poésies morsles . et religieuses; en sorte que les manuscrits des romans et des
chansons de gestes furent livrés sans miséricorde aux
ciseaux des relieurs. En défaisant les couvertures des livres
des premiers temps de l'imprimerie, on y trouve souvent
collés quelques fragments de ces compositions profanes,
que les amateurs recherchent avec avidité, et qui
nous ont servi à constater l'existence d'un grand nombre
de romans en langue flamande.
Comme la rime servait toujours á cider la mémoire,
1'idée de chanter ou de réciter en vers les gestes des chefs
,

143 de la nation, ne se perdit pas entièrement. Les chants
héroïques furent remplacés par des chroniques rimées dont
les auteurs, tout en protestant de leur amour sincère pour la
vérité, et de leur dégout pour les romans
Van die valsche walsche poëten
Die meer Timen dan si weten,
(DE KLERK, page 214).

étaient eux-mémes quelquefois plus romanciers qu'ils ne
croyaient. En effet, ils accueillaient dans leurs livres les faits
réputés vrais par la tradition populaire ou relatés comme
tels dans -les vieux manuscrits des monastères, sans songer
que Fune et l'autre source étaient également mélées de vérités et de fables. On manquait absolument de critique.
Ce qui doit exciter Ie plus notre intérét pour ces sortes
d'ouvrages, c'est qu'ils nous donnent la mesure des connaissances que nos ancétres avaient acquises en matière
d'histoire nationale. Rédigés en langue vulgaire il est
évident qu'ils étaient destinés pour le peuple, tandis que les
livres faits en latin ne servaient qu'au clergé et á un trèspetit nombre ct'autres personnes lettrées.
Les sprekers ou fableurs de la Flandre et du Brabant en
récitaient parfois des fragments. Ainsi, dans un manuscrit
de la bibliothèque de M. Van Hulthem, espèce de recueil
formé par un poète ambulant, on trouve une généalogie des
duts de Brabant, extraite de la chronique de De Klerk (1).
Après avoir exposé, le plus brièvement possible, comment 1'histoire vulgaire a emprunté constamment le
langage de la poésie chez nos ancétres, depuis les chants
héroïques des Germains jusqu'aux chroniques rimées, composées au XIIIe et au XIVe siècle, occupons-nous maintenant du poème des Gestes des duts de Brabant.
;

(1) Bibliotheca Hulthemiana, vol. VI, no 192 des manuscrits.
14 í. Blommaert vient de la publier dans ses

der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, pag. 84.

Oud- Vlaemsche gedichten
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Verdediging der Taalcommissie (1 ).
Sedert lang klaagt men algemeen over de verwarring,
welke er in de Belgische scholen heerscht, ten aanzien der
spelling en woordverbuiging, en ten aanzien der uitspraak
van de Nederduitsche taal. Van provincie tot provincie,
van stad tot stad, ja van dorp tot dorp, treft men verschillende leerwijzen aan, en verschillende spraken. Schier al
onze dichters schrijven eend taal, die met de zoogenaamde
Hollandsche overeenkomt, zonder echter de dubbele aa
of uu te gebruiken; daarentegen leeren vele schoolmeesters
nog altijd een zeker Vlaamsch, dat in Vlaanderen noch in
Brabant ooit algemeen gangbaar geweest, of tot eene litteratuurtaal gevormd is, zeer verbasterd van het Vlaamsch
der XIIe, XIIIe, XIVe, XVe en XVIe eeuwen.
Daar nochtans eene beschaafde natie ook eene beschaafde
uitspraak en eene beschaafde schrijftaal dient te bezitten,
zoo begreep het Gouvernement, dat er moesten maatregels
genomen worden, strekkende om die verwarring te doen
ophouden, en om de eenparigheid te bevorderen. Wat zou
men doen? De zaak ter beslissing stellen van de Brusselsche
Academie, waarvan de meeste leden geen Vlaamsch verstaan ? Dit kon niet wezen. Een taalcongres bijeenroepen ?
Dan zou de verwarring slechts gepersonnifieerd zijn geworden, en daar behoorden misschien de Hollanders, de NoordBrabanders en de verprotocoliseerde Limburgers ook bij te
wezen, want die preten deeren almede het Nederduitsch te
verstaan .
In Holland hebben Siegenbeek en Weiland alleen de taal

(1) Uit: Een noord over de protestatiën tegen 'de... beslissing der
Taalcommissie, Belgisch Museum, D. III, bi. 346 en volg. Gent, 1839.
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geregeld, en de groote hoop is hen gevolgd ; doch daar de
Belgen, naar men zegt, vrij wat ongemakkelijker zijn om
zich te laten regelen, dan de Bataven, zoo oordeelde men
wijselijk, dat het best ware, alvorens een vonnis over de
geschillen te doen strijken, de verschillende partijen in
derzelver pleidooien te hooren.
Te dien einde deed Zijne Majesteit de koning, bij besluit
gegeven te Oostende, den 6 september 1836, eene oproeping
aan alle geleerden van het land, om verhandelingen bij het
gouvernement in te zenden, in welke de bestaande geschilpunten moesten beoordeeld en de geschiktste middelen
moesten aangewezen worden tot het herstellen der eenparigheid in het schrijven der Nederduitsche taal (1).
Aan eene Commissie werd, door hetzelfde besluit, de last
opgedragen de ingezonden verhandelingen te beoordeelen.
Deze beoordeeling moest van tweederlei aard zijn:
Vooreerst, moest de Commissie uitspraak doen over den
inhoud der verhandelingen, dat is, haar gevoelen doen kennen
over hetgeen men in die stukken, wegens de geschilpunten
en de middelen tot het herstellen der eenparigheid, zou
hebben bijgebracht (art. 4 van het besluit). Hieruit vloeide
dus voort, dat zij (de Commissie) gehouden was te verklaren,
of de opgegevene middelen, al dan niet, geschikt waren
om tot eenparigheid te leiden. Dit kon zij niet zonder ook
haar gevoelen over dit punt kenbaar te maken..
In de tweede plaats moest de Commissie oordeelen, of,
en aan welk stuk de uitgeloofde eereprijs kon toegevoegd
worden (art. 5).
Zij werd uit zeven leden samengesteld, drie Brabanders,
(1) Daar het in de Fransche taal aan een woord mangelt om
Nederduitsch uit te drukken, zoo hebben sommige haarklievers uit
de vertaling langue f amande gelegenheid genomen om te beweren,

dat het Vlaamsche dialect alleen bedoeld was.
10
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drie Vlamingen en een Limburger, alle door hunne Nederduitsche schriften bekend. (Ik wil hier niet onderzoeken, of
alle zeven daartoe de noodige bekwaamheid bezaten : daarvoor, is de Minister verantwoordelijk.)
Wat doet nu de Commissie ? Zij leest de ingekomene verhandelingen, vergelijkt dezelve met elkander, beraadslaagt
over inhoud en voordracht, en oordeelt, dat het opstel van
den heer Mussely, te Kortrijk, schoon niet volledig, het best
op de voorgestelde prijsvraag geantwoord heeft.
Vervolgens overgaande tot de beoordeeling der verhandelingen, ten aanzien van het doel, dat men zich, bij het
uitschrijven der prijsvraag, voorgesteld had, namelijk het
herstellen der eenparigheid in de schrijfwijze, zoo stelt zij
al de stukken in handen van haren secretaris-rapporteur, en
deze maakt daarvan een beredeneerd verslag op, in hetwelk
al de bestaande geschilpunten, volgens den ialhoud dier
stukken, verhandeld worden.
Den 17 en 18 augustus 1839 vergadert de Commissie op
verzoek van den heer Minister der binnenlandsche zaken,
te Brussel, en na het verslag van professor Bormans gehoord
te hebben, geeft zij den uitslag van hare bevindingen te
kennen, hierin bestaande, dat het aannemen der acht taalen spelgronden, hierboven omschreven, haar als het best
geschikte middel voorkomt om tot de eenparigheid in het
schrijven onzer taal te geraken. Vervolgens wordt het
proces-verbaal van hare beraadslaging aan den Minister
overgeleverd, die hetzelve in den Moniteur doet plaatsen.
Dit kort verhaal toont, zoo mij dunkt, dat de Commissie
bevoegd was om te handelen gelijk zij gehandeld heeft, en
geen van hare leden heeft deze bevoegdheid in twijfel
getrokken, maar zij allen hebben hare verklaring onderteekend.
« Indien de Commissie » (zeggen de Brugsche taalprotestanten) « niettegenstaende de onregelmatigheyd haerer
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haere byzondere gevoelens bekend te maeken, zy zou in
« haer regt en in de. betaemelykheyd gebleven zyn ; maer
« zy draegt haere byzondere gevoelens voor en beveelt
« dezelve op eene bemàgtigdlyke wyze alen geheel en gansch
« het land. » , De Commissie beveelt niet : zij stelt hare taalgronden voor, raadt ze aan, en n enscht, dat ze algemeen
aangenomen en gevolgd worden. Zij geeft blootelijk haar
gevoelen te kennen, gelijk elk schrijver doet, die aan het
publiek zijne gedachten mededeelt. ,
« De Commissie is zamengesteld van leden die alle, of
« byna alle, regters en partyen in hunne eygene zaek zyn,
« en de billykheyd -en het belang onzer schoone tael
t vereyschen, dat de tegenparty gehoord worde. »
Alle partijen zijn gehoord. De koning heeft, door het
openen van eenen wedstrijd, elkeen uitgenoodigd, om zijn
gevoelen wegens de geschilpunten te doen kennen.
Dat de leden der Commissie partijdig zijn is eene onbetamelijke en onbewezene aantijging. Zij hebben alle de grootste
inschikkelijkheid getoond om tot de gewenschte eenparigheid
te komen. Twee van hen (de eerwaarde heer David en ik)
hadden vroeger over de regels onzer taal geschreven; doch
zij zijn beide verplicht geweest sommige van hunne vroegere stelsels op te offeren..
Het is onmogelijk kundige rechters te vinden, die niet
reeds de een of andere schrijfwijze aanhangen; doch moeten
zij daarom als partijdig beschouwd worden! Ei lieve! waar
zal men toch de geleerden zoeken, die nog volstrekt in
geen spelling geschreven hebben?
a

l

La Commission se déclare dépourvue de toute autorite
poer décider les points en litige. De Commissie heeft zich
over haar gezag niet uitgelaten: zij was, van 's konings
wege, geroepen om te beslissen over de stukken van het
Belgische taalproces, en heeft, des aanzocht zijnde, ook haar
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paar eeuwen hangende was, een einde te maken. Zonder
dat zouden de oproeping van het Gouvernement, en het
inleveren der verhandelingen, tot niets gediend hebben.
Nu nog een woord over de beslissing zelve. Men werpt
ons tegen u dat de regels van Vlaemsche tael en spelling,
(c doór de Commissii voórgesteld en aenbevolen, verre zyn
«. van door het gezag der beste sehryvers gewettigd te weézen
« en met het oud gebruyk onzer voorvaderen overeen te
« stemmen. » Dit moest historisch bewezen zijn, om door
elkeen te worden nagegaan; doch de Brugsche heeren zullen
hiervan het bewijs wel schuldig blijven. De Commissie,
daarentegen, kan aantoonen, dat hare taalregels door alle
goede schrijvers, van vroegere tijden, door Maerlant zoowel
,

als door Vondel, gevolgd zijn. De enkele vocaalspelling is

tot in het midden der vorige eeuw bestendig en bijna algemeen in gebruik gebleven, schoon er ook veel schrijvers zijn
geweest, die het gemengde stelsel van Kiliaen aankleefden.
Het gebruik der lidwoorden de (anders die) en een, voor den
eersten naamval mannelijk enkelvoud, treft men aan in de
goedgekeurde vertalingen van het heilig Schrift, gedrukt te
Leuven,1548, in den beroemden Moerentorfschen bijbel gedrukt te Antwerpen, 1599, 1653, in de bijbelvertaling, uitgegeven door pater Smits, in dezelfde stad, tusschen de jaren
1744 en 1777, en in honderd andere werken. De spelling
van ei en ui is van ouds te Antwerpen in de scholen geleerd,
blijkens de Nederduitsche Ortographie van Pontus Heuiterus,
aldaar gedrukt bij Plantijn in het jaar 1581, enz., enz.
Maar, zeggen die van Roeselare, l'adoption de ces règles

tend a dépouiller le Flamand de son caractère de nationalité
et a le revêtir de celui du Hollandais. Laten wij malkander
wel verstaan. En zijn twee soorten van nationaliteiten,
eene nationaliteit van afkomst (wat de Franschen noemen
nationalité de race) en een politieke nationaliteit. Volgens de
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eerste zijn wij Nederlanders of Nederduitschers, volgens de
tweede hebben wij een afzonderlijk staatsbestaan, en heeten
wij ons nu Belgen, niettegenstaande de Hollanders zich
eertijds ook Belgen noemden (1), en al willen deze laatsten
nu tot den gekken naam van Oud-Nederlanders retrogradeeren (ia waarlijk oud ; doch niet ouder dan wij !) . Gelijk
wij dus Nederlanders of Nederduitschers zijn, die de Nederduitsche taal gebruiken, zoo zijn de Pruisen, de Oostenrijkers, de Beierschen, Hoogduitschers, die de Hoogduitsche
taal bezigen, hoewel in' verschillende gouvernementen
verdeeld. Het Nederduitsche of de algemeene Nederlandsche
taal heeft zich oorspronkelijk uit het Vlaamsch gevormd,
gelijk het Fransch uit de Langué d'Oil en het Hoogduitsch
uit het Oppersaksisch ontstaan zijn (2). De Hollanders
erkennen nog heden de oude taalregels van het Vlaamsch
(hun dubbele aa uitgezonderd), en beroepen zich nog alle
dagen op onze Vlaamsche en Brabandsche schrijvers van in
den tijd, dat alle Nederlanders dezelfde schrijfwijze volgden.
Zij erkennen het Vlaamsch voor de moeder van hunne taal.
Hoe kunnen wij dan, wanneer wij van hen terugnemen,
hetgeen zij van ons gekregen hebben, wanneer wij weer
met hen ons Oud-Vlaamsch schrijven (de overbodige boekstaven daargelaten), ons tót Hollanders vernationaliseeren?
Onze nationaliteit is geen ding, dat van heden of van
gisteren dagteekent. Des Roches heeft ze niet begonnen en
Behaegel zal ze niet eindigen. De Fransche acteurs Niellon
en Jenneval hebben ze ons niet aangebracht; zij heeft hare
wortels bij het heldhaftig voorgeslacht dier Vlamingen,
waar Fransche koningen eens ,voor gebeefd hebben, en wier
taal wij, als waardige zonen van het vaderland, niet moeten
verachten maar eerbiedigen.
,

(1)Men leze de gedichten van Feith, Loots, enz. van voor het
jaar 1814.
(2)Volgens het betwijfelde gevoelen van Adelung.

--150 -De Commissie, ja, zoekt onze taal weer met die , van onze
naburen te vereenigen, doch slechts voor zoo verre onze

naburen ONZE oude taalregels zijn getrouw gebleven,
Waarom niet? Dit kan ons Nederduitsch eene samenwerkende kracht bijzetten, welke aan de meerderheid van het
opgedrongen Fransch zal palen stellen. De Walen schrijven
Fransch, geen Waalsch; waarom zouden wij dan geen
Nederduitsch schrijven ? Men zal toch niet beweren, denk
ik, dat de Walen geene nationaliteit bezitten ?

Des Roches en zijne aanhangers in de taal ( 1 )•
Sedert de taalcommissie, ingesteld ten gevolge van het
koninklijk besluit van den 6 september 1836, haar gevoelen
heeft doen kennen over de voornaamste geschilpunten,
welke in ons land nog eenige ingezetenen verdeelen, ten
aanzien van het schrijven der Nederduitsche taal, is men
begonnen met ongemeenen ophef te spreken van Des
Roches, van zijne spraakkunst, van zijn spellingstelsel.
Behaegel zelf, die het tot dus verre beneden zich achtte
dien schrijver eenig gezag toe te kennen (2), maar veel
liever de gronden zijner Vlaamsche spraakkunst in de
werken der Hollandsche taalleeraren Siegenbeek, Weiland,
Bilderdijk en Ten Kate ging zoeken, Behaegel zelf is nu
een voorstander van Des Roches geworden! Meester Bon
van Brussel heeft hem bekeerd, heeft hem al de noodlottige
gevolgen doen zien, welke er voor de Vlaamsche nationaliteit gesproten waren uit zijne zoo dikmaals veranderde
spelling; en zoo is hij dan teruggekeerd, van waar hij was
(1) Belgisch Museum, D. IV, bl. 427. Gent, 1840.

n_e schriften
(1) Immers wij herinneren ons niet, dat hij hem in zijne
ooit aangehaald heeft.
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uitgegaan, en heeft nu de spelling van Des Roches weer
aangenomen. Men zegt, dat hem ee'ne duchtige penitentie is
opgelegd wegens, dat hij heeft laten durven drukken « dat
de Hollanders, in het schrijven van aa en uu nader zijn
aan de overeenkomst of gelijkvormigheid tusschen de
gesprokene en de geschrevene taal, dan de Vlamingen,
welke ae en e schrijven, en dat het schrijven van ae en ue
tegenstrijdig is aan de wetten eener gezonde taalkunde (1). »
Doch, het is niet genoeg, dat Behaegel alleen zich bekeere :
hij en de heer Bon zitten nu op het stadhuis van Brussel,
om geheel de Belgische natie tot' het orthodoxe taalgeloof
terug te brengen, en door een reeks van proclamatiën aan
te toonen, welke verschrikkelijke rampen er voor onze
natie zouden kunnen ontstaan uit den triomf der onvader-

landsche pogingen der zoogenoemde honinglyke Taelcommissie
en van andere overdree'vene voorstaenders van het Hollandsch.
De eerste proclamatie, onlangs van de pers gekomen, is.
bestemd om tot bewijs te verstrekken, dat wij, mannen
dier Taalcommissie, en al die ons gevoelen aankleven,
de nationaliteit der Vlamingen willen vernietigen, waar
tegen slechts een middel bestaat, namelijk dat al de
,

Vlaemingen, die hunne nationaliteyt op prys stellen, zich
onverbasterd vasthouden aan het nationael stelsel van Des
Roches, of, doen zij dat niet, dat zy dan uyt den rang der
-

volkeren zullen worden geschrabd.
Eene tweede proclamatie zal aantoonen, dat er, als het

ware, eerre zamenzweéring bestaet tegen de nationaliteyt der
Waelen (z) !
En daar nu de leden der stedelijke regeering van Brussel,
gelijk ieder weet, recht vaderlijk bezorgd zijn voor de
(1) BEHAEGEL, Nederduitsche

spraakkunst, deel I, bl. 375.
(2)Zie het omslagvel^van den Waeren Belg, lste aflevering, en het
conclusum van het Verhlaeringsschrift.
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der Brabanders, Antwerpenaren en Limburgers wordt nog
niet gesproken); zoo hebben de heeren Behaegel en Bon,
onder medewerking van het dagblad, bijgenaamd la Petite
Bete, zoodanig op het vaderlandsch gevoel dier regeeringsleden weten te werken, dat er aan het Atheneum en aan de
stadsscholen van Brussel stellig verbod is gedaan van
eenige Vlaamsche boeken te bezigen, die met het stelsel
van Des Roches, zoo heerlijk verbeterd door Bon, niet
zouden overeenkomen. Een recht aardig middeltje vooraar om geheel onze Vlaamsche letterkunde te bepalen tot
een half dozijn boekjes, gedrukt bij den heer Rampelbergh
te Brussel, of bij den heer Janssens te Antwerpen. Vondel,
Hooft, Cats, Feith en Bilderdijk, ja zelfs alle onze Belgische dichters, zijn onbarmhartiglijk uit het Brusselsch
onderwijs gebannen. Weldra zal men in elke school dier
stad, op een plakkaart, in groote letteren lezen :
De par la viile de Bruxelle
Ici la défense est formelle
De reconnaitre encor pour bon
Ce qui n'est pas conforme à ma grammaire.
BON.

Een enkele zwarigheid doet zich voor. Men zegt, dat
Monsieur Baron, opperbestuurder van het Brusselsch
Atheneum, sedert ettelijke weken naar een exemplaar der
Spraakkunst van Des Roches rondzoekt, ten einde na te
gaan of Bon werkelijk de regels van dien Academist
gevolgd zij. Bij geen éénen Brabandschen boekverkooper
heeft men tot dusverre zoodanig exemplaar kunnen aantreffen (1).
(1) Het schijnt nogtans dat De Mat er nog eenige bezit, maar
zoo diep in zijn magazijn bedolven, dat zij moeilijk te vinden
zullen zijn.
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taalconstitutie te zoek geraakt? Ja, mijn lieve lezer, ja, dat
is zij . Bij toeval slechts kan men daarvan nog een afdruk
vinden, en zulks moet u niet verwonderen, want ik durf
wedden, dat er op honderd duizend Vlamingen geen enkel
is, die het boekje ooit in handen kreeg. Straks zal men
zien, dat noch Behaegel noch Bon het gelezen hebben. Toen
de laatstgenoemde, als secretaris der Brusselsche Commissie van taalonderzoek, aan het bestuur der hoofdstad
den zoogenaamden vaderlandschen raad gaf om alléén de
spelling van Des Roches voor de echt Vlaamsche te
erkennen, wist hij genoeg, dat hij niet zoozeer die spelling, als wel zijn eigen belang en dat van den heer Rampelbergh, voorstond. De concurrentie der Spraakkunst van
Des Roches was niet te vreezen.
Doch die Spraakkunst nu, waar sommigen zoo machtig
veel van schijnen te houden, hoe kan die toch in vergetelhoek geraakt zijn? Waarom wordt het werk van een zoo
grooten meester niet meer in de scholen gebruikt. Waarom
wordt het door Behaegel, en al de zijnen, geen enkelen
keer aangehaald?
Om op zulke vragen te kunnen antwoorden behoort men
eerst te weten, wat Des Roches, in zijn leven en in zijne
schriften geweest is.
Jan Des Roches was een Hollander, geboren in den Haag
ten jare 1740(i), en het onechte kind van Louisa Rottevrel,
dienstmeid bij den Spaanschen ambassadeur aldaar. Hij werd
van jongs af bestemd om een ambachtsman te worden.
Zijne mooier plaatste hem opvolgelijk als leerjongen bij
eenen schilder, Benen kleermaker, eenen borduurwerker,
eenen suikerbakker. Hij had evenwel geen lust voor zulk
(1) Zie zijne Biographie in het zevende deel van de Histoire générale de la Belgique door M. Dewez, p. LXVII.
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allerlei boeken. Op zijn zeventiende of achttiende jaar ging
hij naar Antwerpen een bestaan zoeken. Daar ontmoette
hij een Duitschen geestelijke, die hem bij zich nam, om hem
als ondermeester in zijne school te gebruiken. Onder de
leiding van dien heer leerde Des Roches het Latijn, een
weinig Grieksch, en waarschijnlijk ook Fransch. Deze
bezigheden verhinderden echter den ijverigen jongeling
niet tusschen beiden, hetzij door het onderwijs in de school,
hetzij door bijzondere oefeningen, zich bezig te houden
met de Nederduitsche taal. De Rudimenta van de paters
Augustijnen en van Verepmus voor het Latijn deden hem
zien, dat onze moedertaal ook declinatiën en conjugatiën
bezat, en zoo kwam hij op het denkbeeld om ook een
Vlaamsche grammatica op te stellen, en daartoe gebruikte
hij datzelfde Antwerpsche Vlaamsch, hetwelk toen in de
school van zijnen patroon geleerd werd. Een Nieuwe nederduytsche Spraek-konst, door hem ten jare 1759 of 1760
bewerkt (immers de geestelijke goedkeuring daarop is
gedagteekend van den 1 april 1761), verscheen in het
openbaar omtrent het einde des jaars 1761. Korts daarna
werd de geestelijke schoolhouder naar elders geroepen en
liet Des Roches in het bezit van zijn gesticht. Deze schijnt
reeds ten jare 1765 alleen de school bestuurd te hebben,
blijkens een boek uit mijne verzameling, door hem, volgens
eigenhandige verklaring, aan zijnen leerling J. F. De Beunie
tot prijs geschonken. Niet lang nadien werd hij, ik weet niet
om welke misdaad of om welke reden, bij den scholaster
van Antwerpen aangeklaagd, en gedwongen zijne school te
sluiten.
Inmiddels had de graaf van Cobenzl te Brussel een letterkundig genootschap opgericht, hetwelk onderscheidene prijzen uitloofde ter beantwoording van vragen, meestal de
geschiedenis der Nederlanden betreffende, en vervolgens,

155 -op den 16 Decemher 1772, door een open brief van Maria
Theresia, tot eene Académie impériale et royale des Sciences
et des Leftres is verheven. De werkzame Des Roches, met
vrucht zich op de vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde toegelegd hebbende, behaalde verscheidene prijzen,
door sierlijk in het Fransch geschrevene verhandelingen, en
dit maakte hem bij het hof en den adel voordeelig bekend,
dermate, dat men hem weldra tot lid (25 mei 1773) , en tot
bestendigen secretaris (maart 1776) der Academie verkoos,
en hij vervolgens in de hem toegekende bezoldiging van het
gouvernement ruime middelen van bestaan vond. Nu verscheen de voormalige onderschoolmeester van Antwerpen
te Brussel en aan het hof met den degen op zijde. Die onderscheiding verdiende hij ; want hij was een kundig man, die
veel beter het Fransch schreef dan al de andere academisten
van dien tijd te zamen In de laatste jaren van zijn verblijf
te Antwerpen gaf hij Bene Nieuwe Fransche Sprae1 ponst uit,
en een Nederduytsch-Fransch Woordenboek. Van dan af hield
hij zich uitsluitelijk aan het Fransch, ofschoon hij, aan het
slot zijner Nederduytsche spraekkonst, bladz. 87, beloofd had
eene Vlaamsche Rhetorica te zullen opstellen en uitgeven.
Wel is waar, dat hij eens beproefde om ook in het Latijn te
schrijven; doch zijn Epitome historiae Belgicae vond bij de
latijnkenners een vrij slecht onthaal. In de voorrede daarvan
verontschuldigde hij zich wegens dat dit werkje niet in het
,Franschwas gemaakt. Van zijne moederspraak geen woord.
De hoftaal kwam nu alleen in aanmerking. Als lid en secretaris der Commissie van onderwijs, aangesteld in het jaar
1777, werd hem de zorg opgedragen gepaste schoolboeken
voor de collegiën uit te kiezen, en onder zijn toezicht te
laten drukken; doch De Wez (een bevoegd rechter in deze
zaak, dewijl hij zelf, jaren lang, hoofdinspecteur van het
onderwijs der collegiën geweest is) verzekert ons, dat al de
door hem uitgegevene schoolboeken vol zijn van de grofste
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fouten. Geen Onkel Nederduitsch leerboek maakt deel van
de verzameling der klassieke boekjes in usum scholarum

Belgicae. Zoo zeer was toen zijn ijver voor de moedertaal
gedaald. Eindelijk bewerkte hij eene Histoire des Pays-Bas
Autrichiens, waarvan slechts het eerste deel vervaardigd en
afgedrukt was, toen hij op den 20 mei 1787 overleed. Zijne
boeken zijn openbaar verkocht den 1' December 1788, en
volgende dagen. Uit het catalogus derzelve kan men duidelijk afmeten, waarin 's mans studie voornamelijk gelegen
was. Voor het vak der Nederduitsche spraakleer vindt men
daarin slechts drie theoretische werkjes : n° 49 A. Van
Der Milii Lingua Belgica, Lug. Bat. 1612, n° 420 de Nederduitse ortographie van Pontus de Heuiter, Antwerpen
1581, en n° 1441 de Tn e-spraek van de Nederduitsche letterkunst, Leiden 1584. Hij bezat noch Ten Kate, noch de
Bijdragen, noch de Proeven van Huydecoper noch de Werhen van de maatschappij van Letterkunde te Leiden, ja zelfs
geen enkele spel- of spraakkunst, in Holland of België uitgekomen, buiten de zoo even vermelde. Bijzondere rubrieken,
treft men er aan voor de Grieksche, voor de Latijnsche,
voor de Fransche, de Italiaansche, de Spaansche, de Hoogduitsche en de Engelsche poëten, maar voor de Belgische of
Hollandsche GEEN.
En deze man wil men voor den grondlegger, den opbouwer der zuivere Vlaamsche taalleer doen doorgaan!
Hij leefde op eenen tijd, waarin de naburige volkeren
begonnen prijs te stellen op hunne nationale taal. In
Duitschland, in Denemarken, in Zweden, in Holland stonden
er mannen op, die het geenszins beneden zich achtteden
hunne vaderlandsche gedachten door vaderlandsche woorden uit te drukken. Zij waren de stichters van eene nieuwe
aan elk land eigene letterkunde, die heden, als een diep
gewortelde hooge boom, met de schoonste vruchten prijkt.
Had Des Roches gewild, hij ware de hersteller onzer taal en
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voor. Immers, alle letterkunde was toen in ons land uitgedoofd(1) en hij was toen, zoo niet de eenige, toch de grootste
geleerde onder de Zuid-Nederlanders. Het Nederduitsch
kon destijds even goed als het Fransch in het leven worden
geroepen. Hij bezat het volle vertrouwen der toenmalige
regeering. De Academie, het onderwijs in de rijkscollegiën
stonden, om zoo te zeggen, onder zijne persoonlijke leiding
en richting. Waarom deed hij, in beiderlei betrekkingen,
volstrekt niets om de moedertaal op te beuren? Waarom
verzaakte hij zoo spoedig de goede gevoelens, welke hij
vroeger koesterde en in de voorrede van zijne Spraekkonst
aan den dag legde? Dit is ons onverklaarbaar. Hij schreef
voor de Academie niets anders dan Fransch, alhoewel de
landtaal niet uitgesloten, en menige verhandeling, bij dat
genootschap ingezonden, Nederduitsch was. Ja, hij vertaalde uit het Vlaamsch in het Fransch een bekroond opstel
van Pluvier, om in de Memoires gedrukt te worden, alsof
dat stuk voor de Belgen anders onverstaanbaar ware

geweest.
Misschien was de geringe opgang van zijne Nederduitsche
Spraakkunst in het publiek de oorzaak van zijne verontmoedii
ging en afgekeerdheid. Daar kan wel iets van geweest zijn;
want de heer Grangé, boekdrukker te Antwerpen en eigenaar van het kopijrecht derzelve, heeft meer dan eens
verklaard, dat dit boekje slechts driemaal bij hem herdrukt
is. Het was, zeide hij, voor de scholen onbruikbaar; want
de kinderen waren volstrekt niet te gewennen aan de
Latijnsche benamingen van gradus comparationis, positivus,
ablativus, preteritum, participium, en wat dies meer zij.
(1) Zie de Introduction op het eerste deel der Memoires de e'ácademie de Bruxelles, en de voorrede van Des Roches op zijne Histoire
ancienne des Pays-Bas autrichiens.

158-Ook de schoolmeesters vonden dit verre boven hun verstand.
Inderdaad, ik herinner mij, dat er op mijne jonge jaren
in al de mij bekende scholen, nooit anders het Vlaamsch
geleerd werd, dan door middel van de Fondamenten ofte
grond-regelen der Nederduytsche spelhonst van P. B., de
Tydrekenkundige geschiedenissen, den Catechismus, Reynaert
den Vos, de Oude Volksromans, den Zielentroost, de Reyze
DM broeder Jan Van Der Linden, de Gazetten en de Brieven.
Als men het tot in de Brieven (het lezen van oud schrift)
brengen kon, dan was men volleerd. Nog heden worden in
de meeste scholen de spraakkunstige regels van het Fransch
alleen onderwezen.
Toen Des Roches beloofde eene Rhetorica voor de moedertaal te zullen in het licht geven, deed hij die belofte op
eene voorwaardelijke wijze a indien den lezer (zegt hij

aan het slot zijner Spraekkonst) onzen geringen arbeyd niet
versmaed, beloóven wy de pen daer eens voor op te neémen,
en onze aenmerkingen deswegens onder zyne keurige
oogen te brengen. » De Rhetorica is nooit verschenen, ergo?
Doch wij kunnen dit punt onverlet laten, Des Roches heeft
naderhand genoeg. doen zien, dat hij zich het Vlaamsch niet
meer aantrok.
Ziedaar wat mij van hem bekend is. Wij weten nu zoo
omtrent, wat hij geweest is, en wat hij had kunnen wezen.
Laten wij nu eens nagaan, wat Behaegel en zijne aanhangers van hem en van zijne werken maken willen. Dit zal
ons in de gelegenheid brengen om op te maken met wat
kwade trouw zij te werk gaan, in hetgeen zij op zijn rekening stellen.
« De leer van Des Roches, zeggen zij, is een nationael'Vlaemsch stelsel. Dat stelsel steunt op den aerd, de zeden

en de gebruyken der Vlaemingen (Belgen). Het is gevestigd
op de ligtst moógelyke verstaenbaerheyd, de wóordoorsprongelykheyd en de regelmaet. Daerom heeft het zoo veél

-- 159 -byval in Belgiegevonden. Aen des Roches moet men de eer
toekennen dat hy in de spelling eene regelmaetige eenheyd
gebragt heeft welke by de Vlaemingen , tot aan de heersching
der Hollanders in Belgie, algemeen stand hield ( 1 ). Het is
maer sedert dit tydstip dat men, tot groot naedeel der taele,
over en weder getwist heeft. Vroeger bestond er eene
beredende en' ongedwongene eenheyd ( 2). Dit stelsel eyn.delyk bezit nog daerenboven een officieel karakter, als zynde
goedgekeurd en bekrachtigd `door de Academie van Brussel
en het staetsbestuer van Maria Theresia (3). »
Wij zullen met korte woorden de valschheid van al deze
propositiën aantoonen. Maar vooraf moeten wij het met
elkander eens zijn omtrent het punt, vat men door een

taalnationaliteit te verstaan hebbe.
Elke taal is voorzeker de afspiegeling der zeden en de
eigenaardige uitdrukking eener natie. Wie dus zijne taal
verloochent, verloochent zijne natie; doch het is geenszins
zijn taal verloochenen, wanneer men uit een of uit verschillende dialecten dier taal eene zekere schrijftaal vormt,
geschikt om aan de algemeene behoefte der ingezetenen te
voldoen. Er bestaat een Hoogduitsche natie, die het Hoogduitsch voor algemeene schrijftaal bezigt. Er bestaat ook
eene Nederduitsche natie, die Nederduitsch spreekt en schrijft;
doch, sedert dat het Rijnlandsch gedeelte van deze laatste
natie zich aan de Hoogduitsche heeft onderworpen, noemt
men het overige gedeelte bij uitstek de Nederlandsche natie.
(1) Verklaeringsschrift in den Waeren Belg, bladz. 15, 17, 76.
(2) Protestatie der Maatschappij van Brugge, van den 27 september 1839.
(3) Protestatie der heeren Janssens, Somers en Buelens, te Antwerpen, van den 16 september 1839. Zie ook Lettres pour servir de
matériaux à l'Histoire des deux introductions du système linguistiquc
Neérlandais en Belgique, p. 44 et 79.
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de Pruisen en de Wurtemburgers Hoogditschers zijn. Elk
van deze volkeren heeft geene bijzondere taalnationaliteit,
maar wel een bijzonder staatsbestuur of eene Politieke
nationaliteit. Toen de Hollanders het geschreven Vlaamsch
zich eigen maakten, en in hunne schriften grootendeels
navolgden, gingen zij daarom hunne nationaliteit niet af,
zoomin als wij, Belgen, ons eigen bestaan zouden tekort doen,
indien wij iets, wat goed is, van hen zouden overnemen. Blij
ven wij beiden aan onzen gemeenschappelijken oorsprong, aan
ons stamgenootschap, -getrouw, dan is er niets te vreezen.
Al de woorden, welke zij gebruiken, staan of stonden eertijds in onze woordenboeken. Al hunne spreekwoorden
(en deze drukken het best den geest en de zeden eener
natie uit) zijn de onze. Hebben zij, door het onmatig vertalen van Hoogduitsche schriften, hunnen stijl voor vele
Belgen onduidelijk en schier onverstaanbaar gemaakt, wij
hebben, van onzen kant, onze taal maar al te veel laten
beheerschen door de regels van het Fransch. Dit alles
doet niets tot de hoofdzaak. Elk verkiest den stijl, die hem
lust. Niettegenstaande ik dit elders en herhaalde maal bewezen heb, zoo blijft de heer Behaegel nog altijd onze
taal- of stamnationaliteit met de politieke nationaliteit van
ons land verwarren, en doet hij mij wederom, van den
eersten regel af, welke voorkomt in zijn Verklaerings,schrift, dingen zeggen, waaraan ik nooit gedacht had.
Nimmer heb ik aan de Belgen, met betrekking tot onze
taal en litteratuur, eene andere nationaliteit toegekend
dan de Nederlandsclhe of Nederduitsche..Belgica was altijd
geheel Nederland, en lingua .Belgica de algemeene Nederlandsche taal, zoo verstonden het Sweertius, Valerius
Andreas en Foppens, die zoowel de namen der Hollanders
.als die der Brabanders in hunne Bibliothecá belgica of

-

-- 161 -Atheneum Belgicum opnamen. Zoo dacht ook Paquot,
en in dien geest handelde almede de Academie van
Brussel, veel van hare prijsvragen uitstrekkende tot les
dia; sept provinces des Pays-Bas et le gays de Liége. Ik
had eertijds de eer met Behaegel daarover eenstemmig te
denken : « Geletterde hebben getwist (schreef hij in 1817)
of het vlaemschen het hollandsch eene en dezelfde spraek
of wel verscheydene taelen zyn. De eéne, omdat de Hollanders en de Belgen uytdrukkingen hebben, welke hun elk
in het byzonder toebehooren, willen dat het hollandsch en
het vlaemsch verschillige spraeken zyn , daerentegen
achten de andere deze redens niet voldoende , om deze
daerom als twee verscheydene taelen te aenzien, en zy
begrypen het hollandsch en het vlaemsch onder de
gemeene benaeming van nederduytsche tael. Schoon men
in Griekenland overal de zelfde tael sprak, waren er
nogtans verscheydene streéken, waar eéne verscheydenheyd van uitspraek heerschte. De Atheniers en de bewoóners der omliggende streéken spraken niet eveneens
gelyk de Lacedemoniërs, niettemin hadden zy alle dezelfde
tael voor grondvest. De attische en de .dorische dialect
zyn altyd aenzien geweest als behoorende tot de zelfde
spraek, en te regt niet als zoo veéle taelen, maer
als streékspraeken aengemerkt. Het ware ongerymd
het hollandsch en het vlaemsch als twee verschillige talen
te beschouwen, om de verscheydene uytspraek en schryfwys
eéniger woorden, omdat de Hollanders schryven en zeggen
paard, staart, vaardig, enz. en de Vlamingen peird, steirt,
veirdig, enz. Al hetgeén men redenlijker wys ten gevolge
kan trekken is dat het hollandsch en het vlaemsch in
sommige gevallen, verschillig zyn in de streékspraek. »
Het scheen hem echter, dat het Hollandsch en Vlaamsch
toen nog niet konden versmolten worden. Hij behield het
Ii
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voor zich de algemeene eenparigheid door zijne schriften
aan te brengen (1).
« Men mag hoópen (vervolgt hij), zoo er onder de nederduytschers volmaekte vreéd en broedermin heerscht, dat
men eéns zal mogen zeggen, dat de nederduytsche tael,
zoowel als de fransche, geene streékpraeken heéft (2) . »
Nu verzekert hij, dat het stelsel van Des Rockes steunt op

den aerd, de zeéden en de gebruyken der Vlaemingen en zyn werk
eene oprechte VLAEMSCHE SPRAEKKONST is. Dit stond hem te
bewijzen, en dit bewijst hij niet. Ik zou hem wel eens willen
zien aantoonen, hoe de Latijnsche letters, waarmede wij onze
taal verbeelden, ja dikwijls maar zeer slecht kunnen verbeelden, en hoe de Fransche accentteekens in eene nauwe
betrekking staan tot onzen aard en onze zeden. Zal de é met
een streep, of met een kap, beter ons karakter afmalen dan
de bloote e? Des Roches zegt nergens, dat hij zijne leer op
de Vlaamsche eigenaardigheid grondde. Trouwens, dat kon
hij ook niet. Hij was een Hollander, had in Holland zijne
opvoeding genoten, en sprak geen 'Vlaamsch, maar Hollandsch, toen hij zijne Spraakkunst in 1759 of 1760 opstelde,
pas achttien of negentien jaren oud zijnde. In zulken jeugdigen ouderdom, op zulk een klein getal maanden, als hij
te Antwerpen nog maar had doorgebracht, kan men bezwaarlijk den aard en de zeden van een volk kennen, vooral niet,
wanneer men, gelijk hij, gansche dagen in de school moet
zitten, en dan ook nog het Latijn, het Grieksch, het Fransch
(1) In zijne opdracht aan koning Willem verklaarde hij, dat hij
byzon der voor doelwit had de verstandelyke vermoógens der
jongelingen by het leeren der taalgronden, meer te ontwikkelen,
de vereeniging van de vlaamsche en de hollandsche dialekt te
helpen bevoorderen, en alzoo de banden van broederlykheyd tusschen het zuyden en het noorden naauwer toe te haelen.,, Om daarmee te beginnen gebruikte hij de dubbele aa en uu in zijn derde deel..
(2) BEHAEGEL, Nederduytsche Spraekkunst, deel I, bl. 479 en 480.
u

163 ende vaderlandsche geschiedenis bestudeeren moet. Wat
deed hij? Hij nam eenvoudiglijk deAntwerpsche bouwstoffen,
welke hij voor zich had, tot grondslag van zijne leer. Hij wist
zoo half en half hoe men te Antwerpen de taal uitspreekt, en
vond in de handen der kinderen de Fondamenten ofte grondregelen der Nederdnytsche spel-konst door P. B., eenige jaren
te voren van de pers gekomen. Daar ging hij niet buiten.
Waarschijnlijk waren hem de spraakkunsten onbekend, te
Brussel in 1701 en te Gent in 1712 van de pers gekomen.
Naar ik zien kan, heeft hij dus geen enkelen nieuwen stelregel uitgevonden. Hij noemde zijn boekje eene Nederduytsche
Spraekionst, geen Vlaemsche; en wanneer hij daarin eenigen schrijver aanvoerde, dan was het nooit een VlaamscJe,
maar steeds een Hollandsche, even' als Behaegel placht te
doen. Ik zou van dezen laatste wel eens gaarne vernemen,
of en in hoeverre hij voor Vlaamsch houdt wat Des Roches
in de volgende woorden aanprijst: « De zz&yverste schryvers
der Nederduytsche tael hebben altyd tusschen den nominativus en accusativus van de declinatie voor het masculinum
verschil gemaekt, schryvende in nominativo de man, de
vyand, de vader, en in accusativo den man, den vyand,
den vader(I).
Zal Behaegel wel willen erkennen dat dit nominative de
in het gesprokene Vlaamsch nog doorgaans gehoord wordt,
en dus deel maakt van onze zeden en gebruiken ? Gij ziet, datgene, wat onze taalprotestanten voor Hollandsch willen uitkrijten, breekt bij Des Roches ook al door, en natuurlijk;
want van den eersten regel zijner Spraakkunst af verklaart
hij de Nederlanders en niet bepaaldelijk de Vlamingen voor
oogen te houden. Neen, het is onmogelijk, dat Behaegel
die Spraakkunst gelezen hebbe; ofwel de man bedriegt ons
wetens en willens.
(1) DES

Rocuns, Nederdutsche 8praeh1onst, bi. 31.

-- 164 --Maar het Woordenboek van Des Rockes dan ? Dat zal ten
minsten oprecht Vlaamsch mogen heeten. Eilieve ! Daar
hebben wij het nu ! Dat woordenboek is louter eene kopij

van het Hollandscli-Fransch woordenboek van Pieter Marin!
Men vergelijke de twee teksten (te weten, dien van Des
Roches' eersten druk en den Hollandschen, en men zal ontwaren dat, op weinige uitzonderingen na, in beide werken
overal dezelfde verklaringen en voorbeelden aangetroffen
worden.
Wat nu de meerdere verstaanbaarheid, de betere regelmaat, en de grootere woordoorsponkelijkheid van het stelsel
van Des Rothes betreft, hierover zou veel te zeggen vallen.
Dat stelsel is voorzeker niet van verdiensten ontbloot,
indien men het op zichzelven, of uit een Antwerpsch opzicht
beschouwt; doch zulks is voor eene Nederduitsche spraakleer niet voldoende. Deze moet van eene alrgeineene toepassing op het Nederduitsch kunnen zijn, niet zoo als sommigen
het Nederduitsch willekeurig maken, maar zoo als het bij
ers en in onze beschaafde uitspraak
onze zuiverste schrijvers
bestaan heeft, en nog bestaat. Men wijze mij drie keurige
schrijvers aan, die volstandig naar Des Roches geschreven
hebben! Behalven drie of vier grammairisten zal er thans
wel niemand meer zijn, van al onze levende en loffelijk
bekende schrijvers, die nog dien taalmonark aankleeft.
Wie ter goeder trouw de letterkunde van ons land bestudeert, kan dit ook^'?niet doen.
Vergeefs wil men beweren, dat Des Roches een verbeterd
stelsel hebbe ingevoerd. Hij heeft niets ingevoerd. Hij heeft
het Antwerpsch gebruik, zoo als het daar in geheel zijne
verbastering zich voordeed, gelaten wat het was, en slechts
grammatisch afgedeeld. De accentteekens plaatste hij volgens de Antwerpsche uitspraak, de eenigste, welke hij
kende. In Vlaanderen en elders waren ze onbruikbaar en
zijn daar weinig gebezigd, zulks bewijst ons Behaegel in.

-- 165 --het eerste deel zijner Spraakkunst, waar hij die, naar de
bijzondere wijze van spreken der Westvlamingen, plaatst
op woorden als, eerre, eenige, voórderen, voórdgaan, oórspronq,
oórzaak, enz.

Elk stelsel heeft zijn zwarigheden. Dat van Des Roches
heeft er ten minste zooveel als dat van de Belgische taalcommissie ; in het een en in het andere kan men dubbelzinnigheden aanwijzen ; doch goede schrijvers weten die te
vermijden, en de opstellers van den Waeren Belg zijn er niet
vrij van. Wanneer zij op den omslag van hun tijdschrift
eerste deel, in plaats van eerst deel, en in den tekst bl. 13
en 21, elk regtschapen Vlaeming, in stede van elken rechtschapenen Vlaeming schrijven, dan is het dubbelzinnig van
wat geslacht Deel en Vlaeming zijn. Wanneer zij stellen;
bl. 75, « dat de tael als een eygendom der natie niet aen de
beschikking van eenige taelgeleerde kan staen, » dan weet
men niet volkomen of zij van Bene vrouw, die taalgeleerd is,
of van eenige vrouwen, of van eenige mannen, of van
eenige mannen en vrouwen te zamen, spreken. Zij willen
ons de vrijheid niet toekennen om naar verkiezing paard,
peerd, vaardig of veerdig te spellen, het eerste als Hollandsch
verbannende; doch hoe zullen zij clan de Brabanders met de
Vlamingen overeenbrengen? De eersten zeggen de maand
meert, de anderen zeggen de maand maarte. Beiden noemen
den grond, waar zij op leven, eerde, en zij schrijven aarde; zij.
veeren te water, en zij varen op het papier. Vaardig stamt
zeer zeker van varen af, en men schrijft welvaart, geenszins
welveert. De zucht oni alles te onderscheiden heeft hen, zoa
verre gebracht, dat zij aan onze schoone taal eerre massa
van woorden en zegswijzen willen ontnemen, en haar in
een stiklijf steken, waarin zij alle vrije beweging mist.
Indien men hunne grammaticas nauwkeurig wil opvolgen,
dan mag men niet schrijven of zeggen ik spreke, ik bidrie, ik
leve, want het achteraanvoegen der e, of der tweede sylbe,

-- 166 -is bij hen, in het enkelvoud, het teeken van den conjunctivus.
Om te verhinderen, dat men de edele graven aan het hof
van koning Leopold voor geen grafsteden aanzie, en om
eenige weinige andere homographiën meer, bezaaien zij onze
geheele taal met e -en en met accentteekens.
Dit maakt dat hunne schrijfwijze alles behalven economisch
is, en dat zij de taal aanmerkelijk verhardeni. Zij noemen dit
de ligst moógelijke verstaenbaerheyd en woórdoorsprongelykkeyd, hoewel zij buiten staat zijn om op te geven, wat de
oorsprong of de wortel van een woord zij. Is het een verbum,
een participium, een substantivum ? Zij weten het niet, en
nemen maar het een of het ander wat in hunnen winkel te
pas komt. Gewoonlijk echter beschouwen zij een enkelvoud voor het grondvoord, en willen dat enkelvoud onveranderlijk in het meervond terugvinden. Dat heeten zij dan
den oorsprong herkennen, en daarom zijn zij zoo boos tegen
de enkele vocaalspelling. Behaegel durft geheel de wereld
uytdaegen(i) om te bewijzen, dat de enkele vocaalspelling,
welke hij met den naam van nieuw Hollandsch bestempelt;
schoon zij in alle oude stukken van beide landen voorheerscht, en « waerdoor men (volgens hem) de dubbele
klinkers der oorspronglyke woórden, in de afgeleyde en de
samengestelde, tegen enkele klinkers verwisselt, » eenigszins te rechtvaardigen zij. Ik neem hem bij het woord, en
hoezeer ik hem daarover reeds elders in 't ongelijk heb
gesteld, zoo wil ik hem gaarne op nieuw eens te recht
wijzen, want hij houdt zich of hij er niet van wist.
(1) Blz. 31 van het Verklaeringsschrift. Eene bladzijde te voren
leert hij dat dagen van dag komt, en daegen van ik deeg. Daar nochtans dagen oorspronkelijk niet anders beduidt dan iemand eenen dag
stellen voor het gerecht, zoo begaat de man hier een zonde tegen
de oorspronkelijkheid, en zoo is het met de meeste woorden
gelegen in de aanteekening op blz. 30 van zijn Verk.-schrift aangehaald.

-- 167 -Gelijk in alles zoo ook in de taal is het eene onbetwistbare waarheid : hoe hooger men opklimt, hoe dichter is men
bij den oorsprong. Onze voorvaders schreven in 't enkelvoud

tale, sprake, name, mane, zonne, zone, bedde, ik spreke, ik
neme, ik hope, ik bidde, ik vete, enz. Op die wijze schrijven
ook nog de van ouds met ons zoo innig verwantschapte
Engelschen : name, hope, mate, plate, I name, I hope, I vake,
I wade, enz. Dit is dan voorzeker de oudste, de oorspronkelijkste vorm, welke thans nog voor een overgroot getal
van woorden, bij ons geldig blijft. Wanneer ik dus in
pluralis schrijve : de talen, de spraken, de namen, de zonen,
zij spreken, zij nemen, zij hopen, dan ben ik nader bij den
oorsprong der woorden dan Behaegel, en dan heb ik nog
een ander voordeel op hem, namelijk van bijna nooit de
letteren te moeten veranderen. Ik zeg dan : ik leve, zij
leven, ik grave, zij graven, terwijl hij moet schrijven : ik
leef, ik graf, met een f, en zij leéven, zij graeven, met
een v. Omtrent de klankverlenging der eerstgeschrevene
vocaal leven, graven, hopen, en al zulke woorden, kan
er geen ontstaan, dewijl de klemtoon in onze tweesylbige
grondwoorden noodzakelijk op de eerste sylbe valt, en de
tweede sylbe met een consonant begint. Men leere derhalve aan de kinderen, dat al deze woorden, schoon men
ze nu dikwijls eensylbig of verkort en verscherpt gebruikt, oorspronkelijk dubbelsylbig waren en zij zullen
zeer gemakkelijk begrijpen, dat de enkele vocaalspelling
even goed den oorsprong eerbiedigt als de dubbele.
Ten slotte moeten wij nog onderzoeken, of het waar zij,
.dat de spraakleer van Des Roches zulken ongemeenen bijval
in België gevonden hebbe, of zij door Maria Theresia en
de Academie van Brussel officieel goedgekeurd zij, of de
regelmatige en ongedwongene eenheid van spelling tot bij. de.
komst der Hollanders in ons land algemeen stand gehouden,
en of het maar sedert dien tijd is dat men erover twist.
,

- 168 -De weinige herdrukken en de tegenwoordige schaarschheid der exemplaren van de Spraakkunst des heeren Des
Roches getuigen volstrekt niet van grootera bijval bij het
publiek. Vier jaren na derzelver verschijning werd er te
Brussel een groot Vlaemsch-Fransch Woordenboek in twee
deelen, in-folio, gedrukt, volgens het Dictionaire de
Richelet. De spelling van Des Roches is daar niet in gevolgd.
Ik lees daar (au hasard het boek openslaande) deze voorbeelden op het woord Roi : « een koning, de koning, Roi des
Romains, de opvolger van het keizerrijk, de leeuw is de
koning der dieren » enz. Geen der Vlaamsche verhandelingen
in de werken der Academie, door Des Roches zelf in druk
gegeven, draagt het kenmerk van zijne spelling. In het
Journal des Séances van dit genootschap vindt men nergens

een woord over het Vlaanlsch, veel min over de goedkeuring
van een stelsel. Men zoekt zijne oficiëele taal te vergeefs in
al de plakkaarten van Maria Theresia, of van haren zoon (ik
bezit er een zeer groot getal), of in de publicatiën der hoven
of stedelijke regeeringen, of in de menigvuldige protestatiën
gedurende de omwenteling, of in al de kerkboeken van dien
tijd. Men bleef, gelijk voorheen, in alle uitkomende schriften, de grootste taalverwarring aan den dag leggen; en
ziedaar de reden, waarom zoovele lieden nog heden ick en
thien spellen; dit doen vooral de notarissen en praktizijns;
want de lange spelling vergroot het kopijrecht.
Het is dus een fabel, datMariaTheresia en deAcademievan
Brussel de spelling van Des Roches zouden hebben bekrachtigd, en deze fabel is door de kwaadaardigheid uitgevonden,
om de taalcommissie van 1836, bij gebrek van goede en
gezonde redenen, per /as et ne/as te verguizen.
Dat het, overigens, de Hollanders zouden zijn geweest, die
hier eerst den twist in 't land brachten, en de Vlaamsche
eenheid van taal verbraken (gelijk men het noemt), is almede
een ,leugen. Doctor Van Daele, van Iepre, heeft reeds in de

- 169 -jaren 1805 en 1806 over de toen betwiste schrijf- en spellingstelsels niet minder dan een-en-veertig nummers van zijn
Tijdverdrijf laten drukken. In n° 40 verklaart hij openhartig, dat er ten aanzien van het schrijven onzer moedertaal
eene volslagene anarchie bestond. « Van over 50 en meer
jaeren wenschte ik, zegt hij, dat iemand zich de moeyt Boud
geven de néderlandsche tael op haere voeten en vaste gronden te stellen, de seg-wyzen ofte sinnen naer spraekkundige
wetten te schikken, de spelling tot gelykvormigheyd te
brengen, den oirsprong der woorden, den eygendom der
streék-spraeken op te klaeren, alle de streék-spraeken ten
naesten moógelyk tot malkanderen te doen oóverhellen, middels aen te dienen om tot de allerminste verwerring uyt het
midden te ruymen, de eenvoudige klaerheyd bóven hoogdraevende duysterheyd te verheffen, en : het is my niet
gelukt een dusdaenig voldoende werk t'ontmoeten, schoon
ik, er in dien loop van tijd aen véle af gespróken heb : eyndelyk heb ik selve de hand aen den ploeg geslegen, » enz. enz.
Ik heb reeds elders doen opmerken dat er in de dichtbundels der Vlaamsche poëten, welke in 1809 bij de Catharinisten te Aalst, en in 1811 bij de Fonteinisten te Gent naar
prijs dongen, almede geene eenheid van spelling wordt
aangetroffen, en zelfs dat toen de meesten dier dichters de
dubbele aa gebruikten. Het zoogenoemde Hollandsch bestuur
dagteekent eerst van 1815. Onder het Fransche was de
Fransche spraakkunst en het woordenboek van Des Roches
zeer gezocht en gebruikt, vermits wij toen noodig hadden
en gedwongen waren de taal onzer overheerschers te leeren.
Ziedaar, hoe Des Roches in alle scholen bekend geraakte,
en hoe hij een grooten naam verkreeg; maar geenszins door
zijne Vlaemsche Spraehkonst. Zijne spelling heeft door het
bezigen van zijne Fransche spraakkunst en Fransch woordenboek, stilletjes aan, en ter sluip, zich opgedrongen. Zij
is ons, gelijk alle ander kwaad, door het Fransch aangekomen.

-- 170 -Het spreekt van zelf, dat ik, die voorheen van Des Roches
zeer veel goeds gedacht heb, nu ook den lof terugneme,
welken ik hem in mijne verhandeling over onze taal- en dichthunde voor zijnen ijver omtrent de moedertaal vermeend had
te moeten geven.

Aan Vlaamseh België(').
(Frije vertaling naar Ho fmann van Fallersleben) .
Zoek geen heil in zuid of westen!
Bij den vreemde is heil noch eer:
Wilt ge uw volksgeluk bevesten,
Keer dan tot u zelven weer!
Op de deugd der voorgeslachten
Ruste uw staatsgebouw voortaan,
't Zelfvertrouwen, 't roembetrachten
Leer' de Leeuw u op uw vaan !
Laat u door geen Waal vertreden;
Buig niet voor zijn overmoed;
Maar bewaar uw taal en zeden,
Uwer Vaadren goed en bloed,
Dan eerst moogt ge er van gewagen
Dat gij voor uw rechten pleit,
Dan herbloeien weer de da g=en
Van uwe oude heerlijkheid.
(1) Nederduitsch letterkundig Jaarboekje voor 1840. Gent.

— 17 1 __
Redevoering
UITGESPROKEN

op het Vlaamsch feest van 1841( 1 ).
Mijne Heeren, geachte toehoorders,
Aan vele personen, in deze achtbare vergadering, zal het
wellicht vreemd voorkomen, dat ik mij van de Nederduitsche taal bedien om de feestviering van heden te openen.
Sedert lang is men gewoon, bij openbare plechtigheden,
uitsluitelijk het woord te voeren in het Fransch, eene taal,
welke echter, in weerwil van al de verleidingsmiddelen,
waarmede zij ons lokt, toch nooit de onze kan wezen. Ik
weet het maar al te wel : een groot deel der beschaafdste
lieden van ons land hebben een walg van het Nederduitsch.
De beleefdheid onzer dagen van verbastering en wereldburgerschap vordert, dat men Fransch schrijve en Fransche
redevoeringen houde. Hoe kan het ook anders? Fransch
zijn onze wetten sedert vijftig jaren, Fransch onze opvoeding en geestbeschaving, Fransch onze kleeding, onze
houding, onze verfijnde zeden. Wat onze voorouders gedaan
hebben komt weinig meer in aanmerking. Menige Vlaming
leert zijne kinderen, nog aan de borst der moeder hangende, het Fransch stamelen, en begeert van gade en kroost
geene andere liefkozingen dan die op Franschen toon gestem d zijn.
(1) Taelcongres en Vlaemsch feest, gehouden te Gent, den 23 en
24 octoher 1841, beschreven door Snellaet-t. Gent, Hoste, 1842.

-- 172 -Geheel anders ging het er toe bij onze onbedorvene voorgeslachten. Toen de groote Gentenaar, Philips van Artevelde, nu 460 jaren geleden, gereed stond om Karel
den VI, koning van Frankrijk te gaan bestrijden, sprak
hij in eene taal, die al de Gentenaren verstaan konden
t Mannen van Gent ! volgt mij naar het Fransche leger!
Slaat dood wat gij daar vindt ! Spaart slechts den jongen
vorst : hij is nog een kind en weet niet wat hij doet. Wij
zullen hem naar Gent voeren ; wij zullen hem de Vlaamsche
taal leeren ! »
De Vlaamsche taal ? Wat wijde Philips van Artevelde,
daar eigentlijk mede zeggen ? Hij gaf daardoor te kennen,
dat de Fransche koning, wettige leenheer over Vlaanderen,
door het aanleeren van het Vlaamsch veel beter de Vlamingen zou kennen dan zijne voorzaten, onderdrukkers van

dit gewest, en dat vervolge ls die vorst dan ook veel beter
in staat zou wezen om onze natie naar recht en rede te
behandelen. Immers, wie de taal van een volk niet verstaat,
zal nimmer den aard van dit volk naar behooren waardeeren. Van duizend Franschen, welke twintig, dertig,
veertig jaren onder ons geleefd hebben, is er pas één, die
zich met de Vlaamsche natie heeft vereenzelvigd. Dat is
niet hunne, maar onze schuld; want wij besparen hun de
moeite van Vlaamsch te leeren, en daarom blij ven zij
het land hunner geboorte uitsluitelijk beminnen en aankleven.
Zulks is het geval niet met Duitschers, Hollanders of
Engelschen, die zooveel met ons gemeens hebben, en wier
nationaliteit uit den gèmeenschappelijken Duitschen stam
gesproten is.
Van daar ook de reden, waarom het huis van Burgondië
honderd jaren lang geworsteld heeft tegen het Germanismus
der Vlamingen. Te midden der Nederlanders waren en
bleven de vorsten van dit huis Fransche prinsen en vijanden
van het Vlaamsch karakter, ons door den uiterlijken praal,

- 173 van eene schitterende hofhouding en van allerkostbaarste
ridderfeesten verblindende en verleidende. Waar zij de
kans klaar zagen om ons te vernederen, lieten zij nooit na
hunne ingeborene moedwilligheid en overheerschingszucht
te doen blijken. Vasthoudendheid aan voorvaderlijke gebruiken en vrijheden scholden zij voor muiterij en oproer.
Hoe dikwijls zijn de Gentenaren en andere stedelingen,
wanneer dezen voor hunne overmacht moesten bezwijken,
niet willekeurig veroordeeld geweest om met blooten hoofde
op bloote voeten en in het hemd, buiten de stad, hun te
gemoet te gaan, en daar, ter aarde knielende, hun in de
Fransche taal om genade te smeeken ! Had dit huis blijven
regeeren, ons Nederduitsch zou, door het inmengsel van
Fransche woorden en zegswijzen, hetzelfde lot hebben
ondergaan als het Saksisch bij de Engelschen, na de overheersching der Normandiërs. De taalverbastering, door de
rederijkers in het Burgondische tijdperk begonnen, duurde
voort tot aan de zestiende eeuw, toen Vondel, Hooft en
Cats, Heinsius en Zevecotius als sterren van den eersten
luister aan den gezuiverden hemel onzer letterkunde opstegen.
In alle tijden heeft de taal tot maatstaf gediend van de
geestgesteltenis onzer natie. Gedurende het bestuur van het
Burgondisch huis, en nog lang daarna, was de geschrevene
taal met bastaardwoorden overladen, schoon het volk nog
vrij zuiver het Nederlandsch sprak. Thans betrachten wij
wel de zuiverheid in het schrijven, maar vermengen in het
spreken het Vlaamsch en Fransch door elkander. Het laatste
schijnt mij toe eene veel ergere ontaarding aan te duiden
dan het eerste, dewijl men veel meer spreekt dan schrijft.
Wij denken nu half in het Fransch, half in het Vlaamsch,
wat toen niet gebeurde. Het Fransche journalismus vormt
thans, om zoo te zeggen, onzen openbaren geest en beschikt
snaar al te -veel over ons lot. God geve, dat het ons in den.

-- 174 afgrond van zedeloosheid, regeeringshaat en godsverloochening niet storte, waarin het zijd eigen land gedompeld
heeft.
Om Vlamingen te zijn en te blijven moeten wij het
Vlaamsch aanhangen. Al de schatten van ons genie liggen
in die taal opgesloten. Zij alleen is het afdruksel van onze
inborst, van onze zeden, van onze gedachten. Hare spreekwoorden schilderen volkomentlijk den geest onzer volksphi
losophie, onze gebruiken, onze overleveringen. Ik wil u dat
door een enkel voorbeeld toonen. Het woord bediede of
beduiden geeft eene dadelijkheid te kennen, die uit den aard
van een volk spruit ; want dief is volk. Wanneer dus een
Limburger of een Brabander tot een onduidelijken spreker
zegt: spreeh Dietsch, spreek Duitsch, dan wil zulks te kennen
geven: spreek rondborstig, gelijk het uwer natie' eigen is;
verklaar u zonder omwegen! Ziet daar, Mijne Heeren, een
spreekwoord, dat de goede inborst van ons volk kenschetst,
een volk, dat ook daarom nooit veel van complimenten
gehouden heeft.
Wij hebben gezien, dat Artevelde, van den Franschen
koning sprekende, betoogen wilde, dat de vreemdelingen
slechts door middel van het Vlaamsch tot de kennis van den
Vlaamschen aard kunnen geraken. Is dit waar voor vreemdelingen, het zal niet min waar zijn voor ingezetenen. Hoe
beklagenswaardig is het dan niet te zien, dat de hoogere
volksklassen in onze dagen al meer en meer zich door de
taal afscheiden van het Vlaamsche leven der mini ermogenden, die zij nochtans tot veredeling opleiden moesten. De
gemeene burger, de landman, zoekt naar kennis en verlichting. Hij zou door Vlaamsche boeken moeten onderricht
worden, en die krijgt hij maar zelden. Bij al de verdeeldheden, welke de toekomst van België bedreigen, staat het
te vreezen, dat zich weldra ook voegen zou de onderscheiding
van Fransche Vlamingen en Vlaamsche Vlamingen.

- 175 Denkt niet, Mijne Heeren, dat ik de Fransche taal geheel
en al uit onze hoogere standen wil zien verbannen. Daar is
geen hoop op. De Fransche modegril troont over geheel
Europa. Ik bemin en vereere de Fransche taal in zoo verre
zij ons niet wil onderdrukken. Ik verlang slechts, dat de
Vlamingen aan de beoefening van het Fransch ook het
beoefenen van hunne eigene taal voegen, die zij fatsoenlijk
behoorden te spreken. Het is toch van voorname lieden
niet te veel eischen, dat zij twee talen leeren. De eene blijve
een voorwerp van weelde; de andere diene tot bewaring
van onzen natiorialen geest.
Eilaas.! velen versmaden onze taal, die zij niet kennen.
Met welke drogredenen bestrijden zij niet het letterkundig
gebruik van het Nederduitsch ! Volgens hen zou er geen
beschaving in België mogelijk zijn zonder de Fransche taal.
Indien dit al waar mocht zijn (wat ik stellig betwiste; want
goede zeden, goede trouw en godsdienstigheid, die tot grondslag van alle goede beschaving dienen, zijn juist niet over
wegend aan den kant der Franschsprekenden), indien dit al
waar mocht zijn, zeg ik, dan is 't voor een klein getal stedelingen. Wat zal er van de anderen, van de twee millioenen
Belgen worden, die nooit het Fransch verstaan zullen? Zal
men die voor eeuwig tot den staat van parias doemen? Dit
kan niemand begeeren.
Het Vlaamsch alleen kan onze mindere volksstanden tot
beschaving opleiden. Om dit te bewijzen, behoef ik u slechts
op onze rederijkkamers ten platten lande opmerkzaam te
maken. Overal waar die bestaan vindt men menschen, die
eene zekere wellevendheid in hunne gesprekken ten toon
spreiden, en aanleg tot letteroefening of zucht tot wetenschap bezitten, vruchten van het van buiten leeren hunner
rollen, waar hun altijd iets van overblijft. De rhetorist
onderscheidt zich van andere landbewoners door een beteren
vorm in houding en gebaarden, op het tooneel verkregen.
-

176 --Wij zagen, nu veertien dagen geleden, de rederijkers eener
gemeente van pas 2000 zielen, het treurspel Mahomet zoo
voortreffelijk uitvoeren, dat menige departementsstad in
Frankrijk nooit betere vertooning van dit meesterstuk
gezien heeft.
Maar, zegt men, het grondgebied der Vlaamsche taal is
al te beperkt van omvang, de moeite, welke men besteden
moet om goed Nederduitsch te schrijven, om letterkundige
werken in de wereld te brengen, blijft teenemaal onbeloond,
vermits het getal der Vlaamschlezenden veel te gering is.
Een man van genie moet zijne taal door geheel Europa
kunnen doen hooren. Wat roem zal er, bij voorbeeld, in
gelegen zijn voor een dichter, indien zijne verzen buiten den
engen kring van zijne familie en vrienden schier geen
aftrek vinden? Wie zoo spreekt, Mijne Heeren, vergeet
dat de Belgisch-Fransche verzen hetzelfde lot ondergaan.
Er zijn Duitsche professoren als met name Grimm, Gervinus,
Mone, Hoffmann Massmann, Kausler en anderen, 'die
zich ijverig op het Vlaamsch toeleggen, er bestaat een
Duitsch tijdschrift aan de Nederlandsche letteren alleen
toegewijd. Eilieve, zeg mij toch welke Fransche schrijvers
van naam zich met onze letterkundige voortbrengsels
ophouden ?
Gaarne wil ik bekennen, dat het goed zij wetenschappelijke boeken ook in de Fransche taal uit te geven. Zij
dienen ten behoeve van geheel het menschdom; maar
zulke boeken maken eigentlijk niet de zoogenaamde fraaie
letteren van een land uit, die eene bijzondere nationaliteit
moeten afspiegelen. Noch La Harpe noch Villemain hebben
de genees- of wiskunde of de andere natuurwetenschappen
tot de letterkunde betrokken.
De beperktheid van ons grondgebied moet ons niet afschrikken, schoon men zeggen kan, dat tien millioenen
menschen dialecten van het Nederduitsch spreken. Onze

-- 177! —_
eerste plicht is in de behoeften van het vaderland te voorzien.
Mijn land is mij niet te klein. Slaan wij het oog op Denemarken, dat slechts anderhalf millioen menschen bevat,
wier moedertaal Deensch is, zijnde de overige bevolking
Duitsch. Voor zestig jaren nog overheerschte de Duitsche
taal in dat land het nationale element. Even als in België
lachte en spotte men er met de oude volksspraak. Zeden en
gebruiken namen een Duitschen toon. Doch mannen zijn er
opgerezen, die het Deensch weer in eere hebben gebracht.
Holberg, Evald, Baggesen en vooral de groote (Ehlenslaeger
schiepen in dat kleine landje een; letterkunde, welke voor
weinige andere moet achterstaane en nochtans schrijft
hlenslaeger even goed in het Hoogduitsch als in zijne
eigene moederspraak.
Laat dit ons tot voorbeeld strekken! Laten wij onze taal,
die reeds zoo veel voortreffelijke schrijvers telt, waar
Vondel en Bilderdijk, de Antwerpsche Van Baerle, de
4 entsche Zevecotius in uitgemunt hebben, ten top van eere
voeren! Al te lang hebben wij, Vlamingen, onzen letterroem
,op Fransche wegen gezocht. Een nieuw tijdperk begint, een
nieuw uitzicht, eene betere toekomst opent zich voor het
Vlaamsch. Jonge schrijvers, kloeke verstanden zijn opgereden om de rechten dier geliefde moederspraak te verdedigen en te staven. Het staatsbestuur, van zijnen kant,
looft prijzen uit voor het Nederduitsch bij hooger en middelbaar onderwijs. Welaan dan! slaan wij de handen aan
het werk, tot verdere beschaving en veredeling van eene
zoo dierbare en tevens zoo schoone taal. God heeft ze os
,daartoe gegeven. Hij zal onzen arbeid zegenen en zoo zal
dan het Vlaamsche feest van heden loffelijk aangeteekenc
worden in de jaarboeken van het Vaderland.
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den geest, waardoor de Vlaamsche letterkunde
zich moet doen onderscheiden W.
Mijne Heeren, Kunstbroeders, Vrienden!
Toen onze voorvaders, in opstand tegen vreemde overheersching, de pacificatie van Gent hadden gesloten, waarbij
vooreerst de binnenlandsche twisten en verdeeldheden, zoo
niet geheel uit den weg geruimd, ten minste aan banden
werden gelegd, scheen er hun nog iets aan die bevrediging
te ontbreken. Deze was slechts door enkele afgevaardigden
bewerkt en aangegaan; men behoorde ze nader te bevestigen, en te dien einde begaven zich de aanzienlijksten van den
lande binnen de hoofdstad, en bezwoeren aldaar een nieuw
verbond, waaraan zij den naam van Unie van Brussel gaven.
Met gelijke vaderlandsche bedoelingen komen wij hier dit
voorbeeld navolgen en eene plechtige verbintenis tot stand
brengen tusschen de beoefenaars, vereerders en voorstanders
onzer moedertaal. Even als de Belgen der zestiende eeuw
(1) Redevoering gehouden bij de Algemeene vergadering der
Belgische Maatschappijen van Vlaamsche Letteroefening, te Brussel, den 11 februari 1844. Belgisch museum, D. VIII, bl. 3. Gent,
1844. Ook opgenomen in : Vlaemsch Táelverbond, volledige beschryving der algemeene letterkundige vergadering en van het daaropvolgende feest gehouden te Brussel den elfden februari 1844. Met eene
.inleiding door P. F.Van Kerekhoven. Antwerpen, Buschmann, 1844.
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invloed, tegen bedreigingen van buiten en verraderlijke
aanslagen van binnen. Anderen mogen werkzaam zijn voor
de materiëele welvaart van den staat, wij, ja wij zijn in
opstand voor de zedelijke behoeften van het vaderland ; een
heilige opstand, voorwaar ! doch die tot geen bloedvergieten
leidt, geen enkelen band verbreekt, waarmee onze provinciën aan elkander zijn vastgehecht. Wij zoeken niet anders
dan eendracht, en om die te bekomen vechten wij , zoo er moet
gevochten worden, met geen snijdend staal, lood of steen,
maar met de pen. Wij eerbiedigen de koninklijke macht en
verliezen de ondergeschiktheid nimmer uit het oog, die wij
aan het rechtmatiggezag van het Staatsbestuur verschuldigd
zijn. Te Gent hebben wij, in het jaar 1841, onzen binnenlandschen spellingsoorlog geëindigd, het feest onzer eerste
verbroedering gevierd; nu komen, wij te Brussel een nieuw,
een nader bondgenootschap sluiten. En zoo volgt dan ook
-

hier, na de Pacificatie
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Gent, de Unie van Brussel.

Het is echter niet genoeg uiterlijk de handelwijze onzer
voorvaderen na te doen; wij moeten van hun leven voortleven, willen wij voor ware Belgen gehouden worden, en
ondanks den nu heerschenden wereldburgerlijken tijdgeest.
Weg met eene nationaliteit, die slechts van gisteren zou
dagteekenen, die geene groeikracht bezit, die geen wortel
heeft in het voorledene! Bij ons blijft de taal nog altijd de
getrouwste naklank van dat ' voorledene, de navelstreng,
welke ons aan het voorgeslacht verbindt, de stamboom,
onder wiens breede takken de Vlaamsche familie telkens
samenschuilt, wanneer buien en stormvlagen, bij den
zuidelijken nabuur gebroeid, over ons land komen waaien.
Zoo lang wij die taal spreken, kunnen of mogen wij onze
afstamming van die edele mannen, wier bloed nog in onze
aderen stroomt, niet verloochenen. Van deze waarheid zijt
,Gij overtuigd, Mijne Heeren ! Vaderlandsche dichters hebben
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maken.
De Vlaamsche letterkunde is thans op een standpunt
gekomen, van waar wij de toekomst gerust mogen te
gemoet zien. Die toekomst opent ons een onmetelijk veld,
een vruchtbaren akker ter bebouwing, ofschoon grootendeels nog braak of onder heikorst verdoken liggende,
gelijk Vlaanderen eenmaal was, eer het land van Waas den
reiziger voor onze landbouwkunde de knieën deed buigen.
Voorzeker heeft men reeds veel gedaan voor die letterkunde,
doch wij moeten bekennen, dat wij de handen maar pas
hebben aan het werk geslagen, en dat zij nog die hoogte
niet bereikt, waartoe zij komen kan en komen zal.
Hetgeen wij voortaan te betrachten hebben vordert eendrachtige samenwerking en onvermoeibare volharding. Wij
moeten met o verleg en zelfvertrouwen arbeiden, de krachtigste middelen, te onzer beschikking gesteld, aanwenden,
en elkander met raad en daad behulpzaam wezen. Ziet daar
liet einde, waartoe ook deze vergadering strekken kan.
Do voorzitters der letterkundige maatschappijen, waarvan
Gij meest allen deel maakt, Mijne Heeren, hebben goed
gevonden mij denvereerenden last op te dragen aanvankelijk
bij U het eerste woord te voeren. In de onderstelling, dat
Gij U deze schikking laat welgevallen, durve ik eenige
oogenblikken uwe aandacht vestigen op het onderwerp,
dat ik voornemens ben hier te verhandelen, namelijk den
geest, waardoor de Vlaamsche letterkunde zich moet doen
onderscheiden. Mijne hartelijke vriendschap voor U doet mij
hopen dat Gij met toegevende oplettendheid mij zult gelieven
gehoor te verleenen.
Men heeft het reeds elders gezegd: de eerste eigenaardigheid, welke den Belg kenschetst, en die zich, door alle
tijdperken zijner geschiedenis heen, bij hem werkzaam
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nationaliteit genoemd te worden ; want beide gingen steeds
hand aan hand. Bij de Pacificatie van Gent en de Unie van
Brussel werden hare belangen niet voorbij gezien. Dat
mogen zij ook hier niet. Van Jacob van Maerlant af tot
op den Antwerpschen Pauwels telt men eene lange reeks
van godsdienstige dichters, elkander opvolgelijk afwisselende en bij de hand houdende , als zoovele schakels
aan die lange keten, wier beide uitersten de dertiende
en de negentiende eeuw aanraken, Gedurende den bijna
tweehonderdjarigen staat van verstandelijke ellende, waar
ons land in gedompeld lag sedert de dood van IsabellaClara-Eugenia , alswanneer alle liefde voor de letteren
in België uitgedoofd scheen, waren zij, benevens Vader
Cats, onze eenigste volksdichters. Vergeten wij ook
niet dat de Belgische geestelijken, gedurende de Fransche
overheersching de eenigste openbare redenaars bij het
Vlaamsche volk geweest zijn. Zij waakten over het
heiligdom der taal, gelijk voor het altaar Gods: die taal

zat toen gevlucht onder de kruisbogen hunner tempels. De
pleit-, de raadzaal was voor haar gesloten; maar nimmer
heeft men ze kunnen beletten den gewijden kansel te beklimmen. Daar tartte zij, bij monde des predikers, den trots
der Fransche koninghaters, den overmoed van eenen aartsgeweláenaar, of zij sprak ons troost in 't hart bij onuitstaanbaar lijden, of zij zalfde met het woord der genade. Herinnert U, hoe wij, in jeugdige levensjaren, kennis maakten
met de Hollandsche poëzij : was het niet bij middel der
Belgische herdrukken van Vondel's Altaergeheimenissen,
Hoogvliet's Abraham de aartsvader en door het Graf van
(1) VAN KAMPEN. Redevoering over den geest der Nederlandsche
letterkunde vergeleken met die van andere volken. Haarlem, 1820,
in-8°, bladz. 6.
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gewoonlijk zijne loopbaan intreedt, behoort voortdurend
aan uwe gedichten en verhandelingen die warmtekracht bij
te zetten; waardoor de mensch tot hooger veredeling rijpt.
Inzonderheid durven wij verwachten, dat de jonge levieten
van 's lands seminariën, beter onderricht dan hunne voorgangers in de kunst van het aanwenden der Nederduitsche
spraakvormen, gedurende hunne toekomstige zendelingschap, vele zielen voor den hemel, ja, maar ook vele taalbeoefenaars voor het vaderland zullen aanwinnen. Sinds er
van den predikstoel eene beschaafdere taal in het oor drong
van onze Noord-Nederlandsche broeders, kwam er onder
hen smaak en opgewektheid voor de letterkunde en is er in

hun land een aantal dichters en prozaschrijvers opgestaan,
die gij voorzeker meer dan eens bewonderd hebt. Onwederstaanbaar zijn de indrukselen der welsprekendheid op de
gemeente; dan, men gewenne het volk aan eene goede
zuivere uitspraak, door geheel Vlaamsch België gangbaar,
dat is, men spreke overeenkomstig de letter der schrifttaal,
eenvoudig zoo men wil, maar zonder inmengsel van gewestelijke toongeluiden, de vocaal altijd - helder uitbrengende, en met vermijding van de Hollandsche verharding
der medeklinkers ; want dat stijve ligt niet in onzen aard.
Behoort de godsdienstigheid bij de Vlaamsche letterkunde
voor te heerschen, ik ben echter niet van het gevoelen der
zulken, die van dezelve een bloot ascetisch gewrocht zouden
willen maken. Zonder hartstochtelijkheid bestaat er geene
poëzie, noch in de gebondene taal des dichters, noch in de
betrekkingen van het maatschappelijk leven. Slechts weinigen voelen zich geroepen tot een zelfverloochenend bestaan, tot onophoudelijk bidden en boeten; neen de meeste
menschen hebben een hart, dat meewarigheid zoekt, dat
bemint en bemind wil zijn; zij verkiezen liefst in de wereld
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mee te tobben, en mee te genieten wat God hun zoo mildelijk toebedeelde. En daar nu elke letterkunde f eene afspiegeling der zeden en gebruiken van een bijzonder volk moet
wezen, zoo komen wij tot eene tweede eigenaardigheid,
welke in de Vlaamsche letteren voortdurend verlangd
wordt, te weten de zedelijkheid.
Hier staan wij op het meestbetreden pad der Vlaamsche
kunstoefening, hetzij de geschiedschrijver de daden der
voorvaders wil afschetsen, hetzij de opsteller van nationale
,drama's het gezellig !leven der Belgen van vroeger en
lateren tijd begeert op het tooneel te brengen, hetzij de
dichter of de romanschrijver, als tolk van het volkskarakter
een tafereel verlangt op te hangen van onzen huiselijken
kring, van de deugden der ouders, de liefde der kinderen,
de hooghartigheid der mannen en jongelingen, het eerbaar
gedrag en de beminnelijke aanvalligheden der vrouwen van
ons land. Dit alles mag men getrouw naar de natuur schilderen, met terzijdestelling echter van dat afzichtelijke én
onbetamelijke, 'twelk in de meeste Fransche schriften dezer
dagen op den voorgrond staat. In dat vak kan meer dan één
Engelsch en Duitsch meesterstuk tot model verstrekken.
Walter Scott, die zoovele romans liet drukken, deed nimmer aan de welvoegelijkheid, aan de zedelijkheid te kort.
Dit voorbeeld na te volgen ware den Franschman bijna
onmogelijk, wijl zoo menige woorden in zijne taal het zedelooze verbloemen of verschoonen. Ieder weet dat zijn voornaamste stelregel is: ayez des eices; mais ne soyeo point

ridicule.
God zij dank, zulke zedeleer durft men in ons vaderland
nog niet openlijk belijden. De groote meerderheid der
Belgen is afkeerig van dergelijke grondbeginselen, welke
tegen alle goddelijke en menschelijke watten aandruischen.
Waarom? Omdat wij onze eigene, van den Franschman zeer
verschillende zeden en gebruiken hebben, met andere woor-
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daar het derde punt, waarop wij moeten acht geven, zoo in
onze schriften als in ons gedrag. De Nationaliteit is (zoo als
dit woord het zelf uitdrukt) eene aangeborenheid, eene oorspronkelijkheid, die zich voordoet bij een volk, en die dat
volk , ter onderscheiding van andere, kenschetst. Zij ontstaat uit eene verschillende richting van denken, gevoelen
en begeeren, en wordt door de overlevering voortgezet en
ontwikkeld. Wat zulk volk, door behoefte en ondervinding,
gedurende een tijdverloop van duizende jaren, heeft leeren
kennen en beoordeelen, daaraan heeft het namen gegeven,
en zoo vormde zich allengs elke bijzondere taal. De taal is
het verstand eener natie. Wie zijne taal verloochent, verloochent dus zijne eigene zelfstandigheid, zijn aangeboren
aard.
Met toepassing tot ons land leert ons dit, dat wij den
ouden goeden Vlaamschen volksgeest, dien wij aangeërfd
hebben, zorgvuldig moeten bewaren en aankweeken ten
goede, dat wij de nauwe betrekking, tusschen zeden en taal
bestaande, nooit mogen uit het oog verliezen, maar daarentegen onophoudelijk waken, dat wij de eene en de andere
niet dienstbaar stellen aan vreemden invloed. Vluchten wij
vooral den pestwalm, die ons van Frankrijk toewaait. Degeschiedenis leert wat al kwaad van dien kant herwaarts
overkwam. Onze nationaliteit, onze grootste vaderlandsche
deugd bestaat wellicht daarin, dat wij geen Franschen willen
-worden. Intusschen, de Franschman blijft altijd even verliefd
op ons landeken. Verliefd? Ja, als op zijne petite maitresse;
niet om ze oprecht te beminnen, maar om ze te verkrachten.
Van buiten roept hij ons terug bij de groote natie; van binnen gebruikt hij dagbladschrijvers om onzen volksgeest te
vervormen: huurlingen die, wel is waar, niet openlijk
durven zeggen: wordt Pransch! maar die ons ('tgeen toch
op hetzelfde neerkomt) van onzen volksaard willen aftrek-
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Vlaamsche eenvoudigheid en oprechtheid of uitgelachen
wordt, of, ten minste, voor de betweterij van oppervlakkige
verstandsontwikkeling, vol winderige machtspreuken, moet
onderdoen.
Tegen deze miskenning en belastering van het Vlaamsch
karakter moeten wij te velde trekken. Een dijk moet er
gesteld tegen die van hooger af al dieper en dieper nederdalende • volksverbasteri ng, tegen die verkeerde richting,
welke vele ouders aan het onderwijs van hun kroost geven,
door het uitsluitelijk in het Fransch op te voeden. Het
gaat bij sommige huisvaders zooverre, dat zij geen enkel
Vlaamsch woord uit den mond hunner kinderen willen
hooren, ofschoon grootvader en grootmoeder nooit Fransch
verstonden. Indien dat geen verbastering mag heeten, dan
mag men zeggen, dat de muilezel een paard is.
Om dit kwaad, 'tgeen al meer en meer doordringt,
doelmatig te bestrijden, behooren wij niet alleen alle pijlen
van gisping daartegen uit te schieten, maar inzonderheid
der jeugd zulke goede boeken in handen te stellen als
waardoor onze taal en letterkunde beminnelijk kunnen
worden gemaakt.
Van den anderen kant trachte men den volksgeest op
te beuren, wien het thans nog aan veerkracht en zelfvertrouwen mangelt. Wij bezitten veel burgerzin en dat
is goed; maar daarmee volstaan wij niet : ons nationaal
krachtbetoon moet hooger werkzaam zijn dan het dus
verre was : het moet uit den kring der mindere standen
naar boven. Blijven wij niet langer het dwaallicht aangapen, dat ons van daar toeflikkert; beschamen wij onze
zoogenaamde beschavingsbazen, door hun het ware licht
ter opzoeking en verkrijging van ons toekomstig volksheil
voor oogen te brengen!
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Zoodra wij de ontwikkeling van den nationalen geest
zooverre hebben gebracht, dat een aantal vermogende
lieden onze goede inzichten vatten, en deel nemen in de
Vlaamsche beweging, dan zal ook onze taal hare politieke
rechten erlangen, waarvan zij, overmits het samenloopen
van zekere omstandigheden, eilaas, nog verstoken blijft.
De Fransche leerstellingen omtrent het centraliseeren van
alle hoogere en mindere takken van bestuur, in de hoofdstad, benevelen nog het licht onzer staatshuishoudkunde;
wij zitten thans nog te zeer verstrikt in het wargaren
van binnenlandsche. én buitenlandsehe .handelsaangelegenheden; ons vaderland is misschien nog te veel afhankelijk van zekere naburige beschermers, die zich onzer
zaken hebben aangetrokken, dan dat wij zouden mogen
hopen onze wenschen in dat opzicht spoedig vervuld te
zien. Daar behoort tijd toe. Met bezadigd overleg zullen
wij trapsgewijze in het bezit treden van alle onze natuurlijke voorrechten.
Intusschen werke de volksgeest: daarmede komt menalles te boven. Verkeerden onze voorvaders niet dikwerf
in veel noodlottiger omstandigheden? En toch zijn zij er
doorgeworsteld. Rijpe vruchten plukt men laat.
Alles voorspelt ons een wissen zegenpraal. Reeds -zien
wij de Vlaamsche letterkunde en. de Vlaamsche schilderschool een zelfde zeel trekken, door één en hetzelfde
gevoelen bezield. Eer en zegen over de Antwerpsche
kunstenaars, die niet geduld hebben, dat de wagen van
Rubens door eene vreemde taal zou worden ontsierd!
Zij zullen voortaan even vaderlandsch met beitel en
penseel, als wij met de pen, werkzaam zijn.
Met geen minder genoegen zien wij van alle kanten onze
oude rederijkkamers het hoofd opbeuren. Onder de leiding
van kundige en op zedelijkheid nauwgezette mannen,
kunnen de tooneelgezelschappen oneindig veel bijdragen
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meer algemeen worden eenex goede uitspraak.
Ook het vaderlandsche gezang begint zich wijd en zijd
in onze Vlaamsche provinciën te laten hooren, door het
oprichten van toonkundige maatschappijen. Van ouds zijn
wij eene zangerige natie, benevens al de andere Duitschers.
Het volkslied zal veel goeds stichten, wanneer onze dichters
(en daar zijn er reeds zeer verdienstelijke in dit vak) den
recht populairen trant zullen hebben getroffen.
Eindelijk ware het te wenschen, dat er in alle aanzienlijke gemeenten van Vlaamsch België genootschappen, of
afdeelingen van genootschappen voor taal en letteren, tot
stand kwamen, waar men voorlezingen hield uit de beste
Nederduitsche schrijvers, en zich onderling oefende tot het
verkrijgen van goeden stijl en goeden smaak. In vele
plaatsen immers ontbreken de boeken, en die zou men, bij
dergelijke vereenigingen en het inzamelen van een klein
penningsken ter maand, zich gereedelijk kunnen aanschaffen. Voedsel, voedsel moet er zijn voor die duizenden
van behoeftigen, die hunne verstandelijke opleiding nog
van ons verwachten!
Europa heeft thans het oog op de Vlaamsche beweging
geslagen. Alle Duitsche volkeren nemen, met de levendigste belangstelling, er deel aan ; zij beschouwen ons als
wedergevondene broeders van hetzelfde bloed; zij zijn
bereid ons krachtdadiglijk te ondersteunen in den wereldstrijd tusschen zuidelijke sluwheid en noordelijke rondborstigheid. Reiken wij hun .gulhartig de hand toe, en toonen
wij dat wij ook eene natie zijn, klein en beperkt in grondgebied, maar sterk en groot door levenskracht. Dan zal de
vreemde reiziger.niet meer uitroepen: o jammer! dat overschoone Vlaamsch België, dat door God zoo mild gezegend
land, is slechts een lichaam zonder ziel! neen, dan zal hij
kunnen zeggen : godsdienstigheid, zedelijkheid en nationa-
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liteit blinken schitterend uit bij den Vlaming. De meeste
Belgen, met hunnen koning aan het hoofd, zijn nog immer
gelijk ten tijde van Cesar, echte loten van den Duitschen
stam (1) !
(1) Reperiebat (Caesar) plerosque Belgas esse ortos ab Germanis. De Bello Galtico, lib. II, cap. IV.

Vlaamsche-taal-klucht ( 1 )•
Men heeft dikwijls opgemerkt, dat er in alle groote
vergaderingen of gezelschappen zich een quidam voordoet,
die aldaar den boer in de klucht speelt (zoo als 't onze
voorouders gewoon waren uit te drukken) of, met andere
woorden, die door poetsen of aardigheden zijne makkers
weet tot lachen te brengen. Wanneer dit uit louter kortswijl gebeurt, dient het veelal tot vermaak der omstanders,
die er zich dan een wijl mee verlustigen; maar ziet men
eindelijk, dat de poetsenmaker een geruimen tijd en bij.
aanhouding wil blij ven voortspelen, dan begint dit het gezelschap te vervelen, en men wordt bevreesd, dat de man,
aanvankelijk slechts komiek, wellicht - met een soort van
monomanie zou kunnen behebt zijn, die soms gevaarlijk,
soms wel eens besmettelijk kan wezen.
Zoo is het met den heer De Foere gegaan in de Kamer
onzer Volksvertegenwoordigers, gedurende het beraadslagen over de Nederduitsche vertaling der wetten, een soort
van Intermede of Esbattement, 'twelk aldaar, in drie of vier
jornadas, op het laatst der maand januarius 1844, is
(1) Begin van het artikel van dien naam, Belgisch Museum,
D. VIII, blz. 72. Gent, 1844.

— 189 vertoond geworden. In het eerst lachte de vergadering
hartelijk met de taalkundige Rodomontades van haar 'achtbaar medelid, inzonderheid toen de heer De Foere uit zijn
volle borst riep : Je ne laisserai point arracher ma langue !
Men kon echter niet geloov en , dat het den man ernst
was : J'entends dire derrière moi, zeide de minister van
Justitie, que l'attaque de l'!ionorable M. De Foere n'est
pas serieuse. * Maar toen deze daarop verklaarde : mon
attaque est très-sérieuse, toen heeft de wetgevende kamer
van België de onverklaarbare toegevendheid , ja het
geduld gehad hem geheel zijne rol, zoo als hij die van
buiten had geleerd, te laten opzeggen. Dat duurde drie,
vier dagen, en nooit had men zulk spektakel in Europa
gezien. Het paleis der Belgische natie geleek naar een
school. Meester Bon, of iemand van zijnentwege, stond
daar aan de deur, en reikte den inkomenden zijn modern
belgisch spellingboekje toe. Daar viel men toen aan het
spellen van beet en beét, enz. B EET veut lire betterave,
schreeuwde er een, et BLÉT avec un accent veut dire morsure.
Eh biei! lorsqu'on dit de beet is rood, d'après la nouvelle

orthographe, qui fait main basse sur tous les accents, on ne
salt si c'est la betterave ou la morsure qui est rouge 1 (Hier
hoorde men een bravo! schallen; en de spreker, zich toegejuicht ziende, hief zijne stem nog hooger, en zei : ) La
Commission Arend le féminin poer le masculin 1 on ne connait plus de genre! (Bravo! bravo! en nu ging het crescendo) .
Je dije le Ministre de produire un seul individu flamand
qui parle en cette nouvelle orthographe !
Zoo licht kan de taalzotternij van den eene tot den
andere overslaan. Door het geweldig lang hooren roepen
van De Foere's referein : c'est la langue hollandaise qu'on
veut nous imposer! door de bestendige verhaspeling en.
verwarring zijner denkbeelden omtrent orthographieën ,

talen, dialecten, idiomen, in verband gebracht met de

--190-verraderlijke aanslagen van den generaal Vander iSmissen,
de intrigues van het Gentsche taalcongres en de factiegeest
der leden van de taalcommissie (1) ; met een woord, door
zijn herhaald gebluf als zoude die commissie meedoogenloos
hebben geslachtofferd l'étymologie, la dérivation, l'analogie,

les afinités, la réqularité, la clarte, la richesse, l'usage, la
facilite dans l'enseignement et la distinction dans la lanque
écrite et parlée, — zoo verbijsterde hij op den duur eenige
zwakke verstarden; maar was hoogst vervelend voor de
andere leden der kamer. Toen hij uitgeklapt had, wist men
niet wat doen. Men kon immers den heer De Foere voor
geen volslagen gek aanzien; dat ware te erg geweest; ergo
het moest dan niet alles dwaasheid heeten, wat hij met
zooveel ernst en geestdrift gezegd en verzekerd, ja vijftig

maal bevestigd had.

Summa summarum de heer De Foere had zijn doel
:

niet bereikt; nochtans, al werd hij den mond gestopt met
het order van den dag, al zag hij het gordijn toevallen, hij
was toch niet geheel ontevreden over zijne uitgespeelde rol.
Neen, hij . verliet het tooneel niet, maar zette zich en zit
thans nog achter de schermen, het Vlaamsche publiek
afloerende, om te zien, wat indruk zijne lastertaal mag
hebben veroorzaakt. En daar men in de groote wereld het
ergste liefst geloofd, was de man ook fijn genoeg om te
bevroeden, dat de stelregel van dom Basile altijd zijn
uitwerking vindt. Calomniez, calomniez toujours ! il en

restera biera quelque chose.
(1) Ces hommes, zeide de 'heer De Foere, qui ont été rémunérés
par le gouvernement hollandais, qui en ont recu des places et des
récompenses; qui ont mis tout en ceuvre pour créer des partisans
de leur système et pour faire des dupes; qui ont surpris la religion
de M. le ministre de la justice et qui veulent imposer aujourd'hui
leur ancienne opposition anti-nationale au pays tout entier.

-- 191 -Inderdaad, niet zoodra was het kluchtspel in de Kamer
der Volksvertegenwoordigers uitgespeeld, of de handlangers en vrienden van den heer De'Foere stonden gereed
om, in een paar provinciën, een nastukje daarop te vertoonen, getiteld het Petitionnement tegen de Hollandsche taal,
zijnde een vervolg, met verandering van decoratiën, van
een ander spel, dat ten jare 1829 en 1830 met ongemeenen
bijval was gespeeld geworden, en waarin men de Vlaamsche
taal als eene uitgemagerde vrouw had zien verschijnen,
stervende van gebrek, met boeien vastgeketend in een
Hollandsch kerkerkot.
Ziehier nu hoe het nieuwere stuk begint. Twee personages, Thomas Van Accenten en baas Van der Y, begeven
zich met een petitie, hun uit Brugge toegezonden, ten huize
van pachter Doms, hunnen buurman.
THOMAS VAN ACCENTEN.

Wel pachter! gij weet zeker nog wel, dat gij eens die
Geuzen van Hollanders hebt helpen wegjagen door het
onderteekenen van een petitie tegen de Hollandsche taal ?
PACHTER

Do-ms.

Ja, ja, dat weet ik nog goed. Dat was voor de religie.
THOMAS VAN ACCENTEN.

Juist. Zoudt gij wel kunnen gelooven, pachter, dat er
tegenwoordig in ons land een zekere secte bestaat, die ons
die geuzentaal op nieuw wil opdringen ? Die secte heeft
sedert eenige jaren zoodanig toegenomen, dat iedereen ze
begon aan te zien voor orthodox.
PACHTER DOMS.

Wat wil dat zeggen orthodox?

— 192 -BAAS VAN DER Y.
Dat is als of men zeggen zou orthograaf.
PACHTER DOMS.
En wat is dat voor een graaf, die orthograaf?
BAAS VAN DER Y
Dat weet ik niet; maar mijnheer De Foere heeft dat zeer
schoon uitgelegd aan onzen Koning te Brussel, die ook al
scheen orthodox te willen worden.
THOMAS VAN ACCENTEN.
Kortom, mijnheer De Foere zag, dat de menschen sedert
drie jaren daar zoo maar al gerust begonnen op te slapen;
dat mag niet zijn, zeide hij, en daarom komen wij met de
complimenten van mijnheer De Foere....
BAAS VAN DER Y.
En vragen u uit zijnen naam : Wat wilt gij voor een
taal? Wilt gij de Hollandsche taal of wilt gij de Vlaamsche
taal
PACHTER DOMS.
Ik wil de Vlaamsche taal; ik kan er mijnen naam
effentjes in teekenen; maar ik schrijf ze bedroefd slecht.

THOMAS VAN ACCENTEN.
Dan zijt gij voor de spelling van Des Roches. Welnu,
teeken dan deze petitie!
Door zulke petitiën nu zal de heer de Foere aan de
Kamer te Brussel trachten te bewijzen, dat het Vlaamsche
volk aan zijne zotternijen geloof slaat.

NALEZING OP HET EERSTE DEEL.
Blz. 16, 30, 84, 87. De dichtstukjes, voorkomende op deze bladzijden, werden herdrukt in de Gedichten en Verhandelingen van het
koninklijk genootschap van Taal- en Dichtkunde te Antwerpen,
uitgegeven door Willems, Antwerpen, Janssens, 1825.
Van het grafschrift, op blz. 9 voorkomende, treft men in denzelfden bundel (blz. 314) eene Fransche vertaling door Van der
Maesen aan.
Blz. 133. Het stuk : Bij het huovelijk van eenera Hollander met eene
Brabantsche dame werd voorgedragen te Lier, op de bruiloft van
M. Schreuder met Mej. Theresa Bergmann.
Blz. 177. Het stuk Langue nationale werd door prof. Serrure vertaald, en in zijn 'Vaderlandsch museum, D. III, blz. 187, gedrukt. De
vertaler wist echter niet aan wie de oorspronkelijke artikels toe te
schrijven.
Blz. 192. In de nota op den titel van het stuk : Lettre à M. Van
de Weyer, sprak ik het vermoeden uit, dat het artikel. in Aletheia,

hetwelk tot den pennetwist tusschen Willems en Van de Weyer
aanleiding gaf, wel van den eerste had kunnen zijn; maar ik liet
dit vermoeden vallen, aangezien Willems verzekerde noch dit tijdschrift, noch den uitgever te kennen.
Bij nader inzien bevind ik echter, dat het stuk in Aletheia slechts
eene vertaling is van een artikel, voorkomende in de Gazette des
Pays-Bas, een blad waar Willems, zooals men weet, soms in
schreef; zoodat zijne verklaring aangaande zijne onbekendheid
met den heer Munch, niet noodzakelijk in tegenspraak komt met
de meening, dat hij wel degelijk de schrijver was van het artikel,
hetwelk dan zonder zijne voorwete in de Aletheia zou vertaald zijn.
Niet de schrijver van het artikel had overigens beweerd, dat
MT V. D. W. vroeger ten voordeele der Nederlandsche taal geschreven had, maar wel de uitgever, in eene vóór de vertaling
geplaatste inleiding. M. R.

INHOUD VAN HET TWEEDE DEEL.

Reinaert de Vos, naar de oudste berijming.
Oorsprong en aard der Nederdu,tsche taal.
Waarom wij door de taal met de Hollanders behooren vereenigd
te blijven
Toestand van het Nederlandsch in Vlaamsch België
La poésie historique au moyen -áge
Verdediging der Taalcommissie
Des Roches en zijne aanhangers in de taal
Aan Vlaamsch België. (Vrije vertaling naar Ho fmann van Mallers-leben)
Redevoering uitgesproken op het Vlaamsch feest in 1841.
Redevoering over den geest, waardoor de Vlaamsche letterkunde
zich moet doen onderscheiden
Vlaamsche-taal-klucht
Nalezing op het eerste deel
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104
121
1'33
138
144
150
170
171
178
188
193

NEDERLANDSCHE ZANGSTUKKEN.
(UITGAVE VAN HET WILLEMS-FONDS.)

Eerste Reeks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fr. C.

Pbu11p van Arteve1de,ged.van J. Vajisteke,muz.van F.A . Gevaert.1 80
De nacht s ged. van P. F. Van Kerekhoven, muz. van A. Fernau. 0 90
Serenade, ged. van E. Hiel, muz. van G. fluberti -.
. . . 1 50
Toen Ik nog een kind was, ged. van E. Hliel, muz. van J.Dumon 0 60
Overal, ged. van J. P Heye, muz. van G. A. Heinze. . . . . 0 90
Ik ken een lied, ged. van G. Antkennis, muz. van W. De Mol . 0 60
Miekens .noedei, ged. van F. De Cort, muz. van R. Hol. . . 0 60
Lentezang, ged. van J. Vuylsteke, muz. van J. Vanden Eeden . 2 40
Aait een bruid, ged. van Nie. !?erts. muz. van J. C. Boers . . 2 00
De. tooverlantaren, ged. van N. Destanberg, muz. van K. 11Tiry. 0 90
De boon en de zon, god. van J. J u ylsteke, muz. van L. Van

1 20

Gheluwrs

12. 311nne11ed, ged. v an K. Versnaeyen., muz. van Ferd. Vanden Heuvel 0 60

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

0 80

F. A. Gevaert.

y oorjaarsavond^ ged. van J. B&ucliery, muz. van Edw. Blaes. . 1 20
De naeht, ged. van A. V. Bultynek, mmuz. van 0. de Burbure . 0 80
Avondscherner1n,g s ged. van J. Vu ylsteke, muz. van C. J. Souweine 0 80
Hij sprak van wonderlijke zaken, ged. van F. De Cort,
muz. van B. Hol .
. . . . . . . . . . . . 0 80
6. E1venza.ng, ged. van C. J. flansen, rnuz. van A . Fernau . . . 1 60
7. »rIne t sprae den herfst, ged. van Iioffrnann van Fallersleben,
muz. van W..F. G. Nieola
. . . . . .
. . 0 80
8. Herinne ring, ged. van Mej. N. Conscience, muz. van W. De Mol 1 40
9. Lied Ivan de totn^ ged. van F. De Cort, muz. van J. Vanden Eeden 0 80
40. De loteling, ged. van F. De Cort, mul. van H. A. Brandts Buys 0 60
11. In het zonnige hóveken y ged. van F. De Cort, muz. van
2.
5.
4.
5.

L. F. Brandcc Buys.
12. j Gebroken harte
} Denderliedeken a

0 60
eo. van E. Hiel, muz. van P. Benoi t. . 2 2D

Derde Reeks.
E. Hiel, muz. van P. Benoit 0 85
2. Iuw naam, eed. van Frisius, muz. van Richard Hol . . . . . 2 20
5. Op de bergen ? iin de dalen, ged.van E. Hiel,, muz.van Ad. Wouters 0 60
4. Van komen en gaan, ged. van J. P. flesje, muz. van L. F.
1. Mijn hart is vol verlangen, ged . van

Brandts Buys

. . . .

.

.

. . . . 0 60

5. Meilied, ged. van Goethe, vert. door E. Hiel, muz. van G. fluberti 1 10
6. Wiegelledeken, ged. van W. J. N. 11. Vanden Bergh, muz. van

W De fl aan . . . .
7.
8.
9.
10.

. . .

. . . 0 85

Waar Is zij heen ? ged. van G. De Hefij, mus. van C. J. Souweine 0 85
Avondleed, ged. van ^`^`^`, muz, van Jos. Beltjens
. . 0 60
.
Droeve ttjden 1 ged. van G. Anth eunis, muz. van IV. Ine Mol. . 2 80
Des morgens buiten s eed. van J. N. Van Hall, muz. van

J. C. M. Van .Iliegnsdijk.
. ".
. . . . 0 85
11. L entelied, ged. van W. E. N. Huskeyn, muz. van Is. De Vos. . 1 10
12. Aphrodite g ged. van E. Hiel, muz. van F. A. Gevaert . . . . 1 10

De Vierde Reeks is ter pers.
Men kan inschrijven voor de vier reeksen te zamen mits 26 fr. (15 guIden), voor de
derde en vierde reeksen alleen mits 14 fr. (7 gulden).
Buiten inschrijving kost elke reeks 10 fr. (5 gulden).

LIJST DER UITGAVEN VAN LIET 1VILLEMS-FONDS,
WAARVAN NOG EXEMPLAREN VUURHANDEN ZIJN.
Fr. C.

Nederlandsche Dicillerhalle. Bloemlezing uit de
Nederlandsche diclners rail de vroegste lijden onzer letterkunde
tot op onze dagen, ► olgezns dichtvakken en ouderdom gevangschikt (No 52). Twee dcLl^^il gr. iIr-8 . . . . . . . . . i3
Leg. teller►► am. Bedenkingen op de Nederlandsche Schilderschool

J, F. J. Herreinans.

(N° I S) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

F. A. Snellaert. Vlaamsche Bibiiogra phie, 185O-185 (N° 2(i) . . .
Fr. De Poter. Vlaanische Bibliogt aphie, I85O-t85 , 2e deel (No 54) .
Vlaamsche BiLliogr apine, 5e deel, 1856-1867 (N4 59) .
F. A. Snelluert en

»

i 5
2
1 20
2 50

nieuwe
. . . . . 5
. . 2 50
J. Vtcylseke. Korte statistieke Hcschrijving van België (N° 48) .
Sallucël S►niles. llcip u zelf! Proev e n van geestkracht en volharding
.

t

melodiën (NO 46)
. .

.

.

.

.........

.

.

...................

uit lira leven van beroemde ,nanncu (N° 49)

.........

......

................. 2 50

Ein. De Laur^lNye. De Landbouwkunst in de Nederlanden. Uit liet
Fransch door F. A. Boone. Belgici (N° 50) . . . . . . .

2
Noord-Nederland (No 5) . 2 m
sc
. ..
. ... . .......... ............
. . . 1
.50

--—
—
Samenspra

. . . .
(N°58)
Mcv. Sophia°*°. De Metischen en de Dieren, 2° druk. (No 61) . . .
Ed. Campens. Schetsen uit het Dierenrijk, tweede vermeerderde en
..........................

.

.
verbeterde druk, met een groot getaa' houtsneden (N° 65) .
Julin Stuart Alill. Over vrijheid. Uit liet En relsch vertaald door
Ph. Van CautH-en (NO (ij) .
. . . . . . . . .
. . . . . . . .
Felix A. Roone. De Tooverdrarnk (N° 60) .
G. De Vijlde-. Grondbeginselen der werkdadige Vreetkunde, teil

n 75

1 20
1 50
9 50

gebruike van werklieden en leerlingen van nijverheidscholen,
met 265 houtsneden

3 50

.

J. Morel. Handboek der anorganische Scheikunde, met houtsneden
C. Roye,• en G . Vat& M erlo. Practiseiie verlial1deling over de Nederlandsche Stenograpliie, niet 8 platen.
G. Rolin -Jm qucmijns. Yoordiachteii over de Grondwet, 2e verbeterde

2 75

druk (N° 68). . .. .
. . . . . . . .
J. 0. De JTiy,ie . Kiezershandboek of uitk ggiogeu op de Belgische

2 50

1 50

,

kieswetten (NO G9)

.

.

.

.

.

.

.

.

1 60

-Belgisch Kieswetboek
eertaling eiel, ophelderingen (No 7)............................ a
K. L. Ter rest. Uitspraakleer der Nederlandsc
. . . .
5
gewerkte en vermeerderde uitgaver. (N` - 71)
..................
Jaarboek voor 186.9, 1870, 1871, 1572 en 187 ï, 1.5e jaar (N ° 60,
. . .
.
2 50
64, 67, 70 en 73), eedei.
Volks-Almanakken voor 1872 en 1873, itdet.. . . .... . .... o 20
,

........

Twee platen, voorstellende, de Gene tie dichters . Van 3her lant,
Cats, Vondel, Willems en Ledeganek ; (ie andere de schilders
gebroeders Van Eyck. , Rubens, Van Djjck, Teniers en De
Craeyer; geteekend door J. Lirnimens : leder.

Eene plaat, tiooistellenfdle let Stadhuis en lief Q,lfort van Geilt
volgens de oorsproukelijkt- plannen, geteekend door Fl. Van Lro.

1 25

1

3,

gehouden
IIandelinnen van het 1 X° Nedei-1aandscll Letl.
4
. . .
Le Gent, den 19, 20 en 21 auaubti 1867. . .....................

°

........... .

Het algemeen depot der uitgaven van het WILLEMS-FONDS is gevestigd te Gent, bij den Boekhandelaar W. Rogghó, Kalanderberg.

