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Aen Jacob Grimm.
God, die de tale schiep ten blijk van 's menschen waerde,
Als uitvloed onzer zielemacht,
Zendt somtijds mannen op der aerde
Tot fakkels in der eeuwen nacht.
Gewapend met een vreemd vermogen,
Doorziet hun oog 't verleden stout,
En taletempels, lang verpuind, staen vóór onze oogen,
Door hunnen geest weêr opgebouwd.
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Wie zulk een tempel heft, met onvermoeide handen,
Is heilig zendeling voor 't volk.
Hij rukt den ouden tijd zijn prooi uit de ingewanden,
Verheven kennistolk.
En broeders, d'eigen tronk ontschoten,
Hoe lang gescheiden, paert hij weêr;
En de adeloude stamgenooten
Beschouwen zijnen roem als onverdeelbare eer.
Vrij schuil' de taelwieg, met het diepst geheim omgeven,
Hij spreekt, en, zie! der rots (gelijk op Mozes woord)
Ontspringt de bronwel van 't europisch volkenleven,
Ook op des Indus versten boord.
Legt hij een kroon van eerelooveren
Op 't graf eens kunstbegaefden mans,
Het mag de onsterflijkheid veroveren;
't Bekoomt een strael van 's gevers eigen glans.
Zoo heeft, aen grauwe hemeltinnen,
De maen voor 't peinzend aengezicht
Iets, dat haer schoonheid doet beminnen,
Al leen' zy van de zon haer nachtverzilvrend licht.
DE UITGEVER.
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Inleiding.
Van Willems mag men met reden getuigen, dat gansch zyn leven eene
rechte lyn was: de liefde tot het vaderland.
P. DE DECKER.
Met voorliefde heb ik op mij de taek genomen Willems dicht- en tooneelkundige
nalatenschap niet enkel uit te geven, maer toe te lichten(*): in deze inleiding zal ik
trachten zijne kunstontwikkeling en sommige omstandigheden zijns levens voor te
dragen; ik zal trachten zijne grondbeginsels en zienwijze in de letterzaek, waeraen
hij zijne gantsche ziel toewijdde, uiteen te zetten, alsmede zijne polemieke schriften
en verdere voortbrengsels op te geven, zonder zijne betrekkingen en de huldebewijzen
zijner nagedachtenis toegebracht te vergeten.

(*) Vele der hier uitgegevene stuks waren uiterst zeldzaem geworden: ik heb de mededeeling
er van aen professor Serrure en den eerw. heere Visschers te danken.
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Er bestaen drie levensbeschrijvingen van Willems, opgesteld door akademisten, tot
zijne voorname kunstvrienden behoorende: alle drie zijn korts na zijn overlijden
verschenen(*). Thands dat er eenige jaren over de asch des waerdigen mans zijn
vervlogen, kunnen misschien eenige punten vollediger behandeld worden.
Om daertoe te geraken heb ik althands geene moeite ontzien: buiten het
voornaemste wat er over hem is verschenen, heb ik 's mans uitgebreide briefwisseling
doorloopen, en mijne eigene herinneringen geraedpleegd: reeds in 1827 mocht ik de
eer zijner kunstvriendschap genieten. Bij het weêrgeven van dit alles maek ik op
niets anders aenspraek dan op goede trouw.
Het leven van Willems dient ons om den sleutel van een goed deel zijner schriften
aen de hand te geven. Voltaire heeft gezegd, dat het leven eens schrijvers in zijne
werken ligt: dit is vooral waer, wanneer, zooals bijzonder met Willems het geval is,
de mensch niet alleen de stijl is, maer die mensch zich in belangrijke
tijdsomstandigheden door eigenaerdige begrippen en gevoelens heeft onderscheiden,
welke hij ten algemeenen nutte geheel of gedeeltelijk heeft doorgezet, of ter verdere
nastreving zijnen opvolgeren heeft nagelaten.
Als men, buiten de Antwerpsche poort van Gent, zich in de richting des bergs
begeeft, waerop Sint Amand in de VIIe eeuw onzen vaderen het geloof zou gepredikt
hebben, bemerkt men

(*) De voornaemste is die van den heere De Decker: zij komt vóór in l'Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, 1847, en, in 't vlaemsch, in het Taelverbond, Antwerpen, 1846, bl.
432-453. - Die van den heere de Saint-Genois staet opgenomen in den Messager des Sciences
Historiques, Gent, 1846, bl. 183; terwijl die van den heere Snellaert, het Belgisch Museum
sluit (d. X, bl. 459-483). In mijne redevoering aldaer opgenomen, is eene grove drukfout
ingeslopen, die men mij vergunne hier te herstellen: bl. 494, r. 11, staet: stervenden, lees
levenden.
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alreeds in de verte drie elkander ondersteunende zuilen, die, in 't hellen des bergs,
als eene groote, onverwrikbare herinnering des voorledens oprijzen(*). De indruk er
van is diep en plechtig. Hij, die dit gedenkteeken nadert, leest er een versregel op,
die, zegt men, onder Willems papieren is gevonden:
Dit graf bewaert zijne asch, het vaderland zijn naem.
En als men nu de oogen in 't verschiet slaet, ziet men bij helder weder, van op dien
berg, een schoon vergezicht: weelige akkerlanden, hooge boomen, breed loover, met
één woord, een sprekend tafereel der schepping van den vlaemschen landbouw en
der belooning die de Voorzienigheid bijzonderlijk aen ons Vlaenderen wil verleenen.
Ook dit schouwspel is bemoedigend en zielverheffend. Hoe kan het anders zijn te
midden der godvruchtige herinneringen, der vaderlandsche gedachten, die alles wat
u nabij is of u omgeeft, daer opwekt? Op het hoogste des bergs, de oude thands
ongebruikte kerk, tegen welker muren 't uitstekend beeldwerk van de graven des
dichters Ledeganck en des bouwmeesters Van Overstraeten leunen, - niet ver van
daer het gedenkteeken eener bij uitstek weldadige jonkvrouw - benevens dat van drie
mannen, slachtoffers hunner zelfopoffering bij eenen brand, - alsmede de hier niet
onderscheidene rustplaets van den geestrijken en geleerden Cornelissen, van den
vaderlander die den jongen Willems, bij zijnen zegeprael te Gent, eene schoone
loopbaen voorspelde, en, reeds hoogbejaerd, aen 't hoofd der kommissie stond belast
met het oprichten des gedenkteekens van zijnen te vroeg gestorven vriend.
Ja, die St Amandsberg is een heilige akker, welke eerst in onzen tijd, en te beginnen
met Willems, door het christendom, die practische volksbeschaving, aen de rust van
velen onzer let-

(*) Naer 't ontwerp van den kunstschilder Canneel samengesteld.
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terkundigen is gewijd. Daer staet het straks beschrevene graf, dat een doorluchtige
naem veredelt: slaen wij het oog op zijne nederige wieg.
Jan-Frans Willems werd te Bouchout, bij Antwerpen, geboren, den 11 maert 1793,
van een vader die veertig jaer lang in dit dorp zaekwaernemer, landmeter en ontfanger
der belastingen was. Eenige oogenblikken vóór de aenstaende verdediger van den
vlaemschen volksgeest het daglicht zou zien, trokken er een aental soldaten binnen
het dorp: zij behoorden tot het leger van Dumouriez, die besloten had het beleg van
Antwerpen te ondernemen. Al spoedig klopt een sergeant, met tien mannen, op 's
landmeters deur aen ter inkwartiering. Deze vermeldt hem de oorzaek van zijnen
angst, en verzoekt, ten minste éénen nacht, verschoond te blijven: 't zou overigens
in den dorpe de eerste citoyen zijn die eene vlaemsche vrouw aen de fransche
republiek zou schenken. Nu, dit klonk echt republikaensch, en de hupsche sergeant
schreef met krijt op de deur: ‘Hier ligt eene vrouw in de kraem: geen soldaet trêe
binnen!’ Hierin ten minste eerbiedigden die wel eens overbeschaefde barbaren eene
gewoonte sedert lang op den brabandschen grond, waer zij zich bevonden, tot wet
geworden.
Al vroeg erkende men in Jan-Frans den geest, die den mensch met eene bijzondere
bestemming bevoorrecht, onmiskenbaer bestempelt. Op zijn elfste jaer werd het
jongsken in eene kostschool van Contich geplaetst. Gelukkig bezat de familie Willems
een waren vriend in den prokureur Bergmann, te Lier. Deze verlichte man, zoo ik
meen van duitsche afkomst, stond in een tijd van diepvervallen schoolwezen, als
leermeester, aen 't hoofd zijns huisgezins. De kleine Willems, die met de kinderen
Bergmanns bijwijl kwam spelen, won de volle genegenheid huns vaders, die hem
mede ten vaderlijken onderwijzer werd, en den kring der kennissen van den leerzamen
knaep zeer uitbreidde.
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De ouders van dezen wilden hem te Lier enkel den zang, het orgel en de uitspraek
van 't latijn doen aenleeren; de eerstgeborene was in de wieg geleid om koster te zijn,
en toen de geestige Jan-Frans in zijnen Reinaert de Vos, dit aloud werk zoo wat
castigeerend en parodieerend, het versregelken schreef: ‘'t Zal een arme koster zyn!’
zal er wel, bij herinneringen uit zijne kindsheid, een lach rondom zijne lippen
gezweefd hebben. Het blijgeestig manneken was lief en schrander, en lavaterde
bijzonder wel. Ook werd hij niet alleen van den procureur Bergmann en van den
zangmeester Liekens bemind, zelf de dichtmeester qualitate qua van 't rhetorikael
stedeken ‘naer Apollo's lier genoemd’ begon er veel werk van te maken. Destijds
was het monoloog nog geen vijand van 't dialoog. Lier speelde nog altijd menig auto
sacramentale, en de geest van zijn vruchtbaren Cornelis de Bie leefde op 't tooneel
voort. Jan-Fransken, met zijn mooi ovael gezichtjen en fraei krulhair, vooral met
zijne heldere stem, was voor de rederijkers eene onschatbare aenwinst.
Willems heeft zelf de eerste ontwikkeling van zijnen geest en kunstzin op zulk
eene naïeve wijze beschreven, dat er niets bij of af te doen is: met genoegen geef ik
zijne woorden weêr: ‘Van myn twaelfde tot myn vyftiende jaer woonde ik in de stad
Lier, waer ik myne studien voortzette, onder de leiding van mynen onvergetelyken
vriend den advokaet Bergmann. Weldra maekte ik aldaer kennis met de
tooneeloefeningen der twee toen nog bestaende kamers van rhetorica, wier leden my
het refereinen (reciteeren) en vervolgens het rolspelen leerden. Dit wekte myn eersten
yver tot het verzenmaken op; zoo dat ik, nog geen veertien jaren oud zynde, reeds
eene hevige satyre dichtte tegen den maire der gemeente Bouchout, door wien myn
vader, kort te voren, den post van percepteur des contributions verloren had.’
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Breken wij een stond dit verhael af, om de acht ons bewaerde regelen van die satyre
meê te deelen:
Myn zangnimf, moet gy thans een hekelschimptoon voeren,
En met een bevend hand de gramme veder voeren,
Gy, die nog nooyt besmet, veel liever t'aller tyd
Uw waerdste dichttafreel de zuyvre deugden wydt!
Maer de onderdrukte deugd gebiedt u thans te spreken,
Om door uw pen den smaed, u aengedaen, te wreken.
Het wangedrag des mair's en van zyn schelmenstoet
Zy 't voorwerp dat u thans de stem verheffen doet.

Men ziet het, de kinderliefde begon wat de vaderlandsliefde, uit dezelfde bron
voortvloeiend, eenmael zou voortzetten. Maer laten wij Willems weêr spreken:
‘Destyds was meester Bouwens, stadsonderwyzer te Lier, de voornaemste poëet aen
de boorden der Nethe. Hy vereerde my met zyne vriendschap en raedgevingen, en
leende my opvolgelyk, doch telkens slechts voor weinige dagen, de werken van een
twintigtal hollandsche dichters, inzonderheid die van Feitama, wiens keurige
versificatie hy bovenal hoogschatte. Ik bewaer nog eene kopy, welke ik in vier of
vyf dagen en nachten schryvens van den Henrik de Groote vervaerdigde. Een ander
dichter, de heere P. Ceulemans, las my een gedeelte van zyne berymde vertaling van
Weisze's Romeo en Julia voor; een stuk dat ik toen veel meer bewonderde, dan later
dat van B. Fremery, wanneer ik in meer gevorderde jongelingsjaren met des
laetstgemelden overbrenging van dit hoogduitsche tooneel kennis maekte.
Daer ik een byzonderen aenleg voor het tooneel vertoonde, reeds tamelyk in de
muzyk ervaren was, en eene heldere stem bezat, zoo oordeelde men dat ik zeer goed
voor een meisje of voor een engel kon meêspelen. De Caecilianen der hoofdkerk,
by wie ik dagelijks zong of het orgel speelde, voornemens zynde
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eenige stukken te vertoonen ten behoeve dier kerk, bragten my het eerst op de planken,
en zoo verbeeldde ik eens den engel Gabriël by de boodschap van Maria, in het stuk
de Geboorte en eerste jongheyd van Jesu-Christi. In Joseph en de Machabeën was
ik slechts figurant. My heugt nog dat onze hoofdman, kerkmeester en zeer godvruchtig
man, ieder avond eer nog het tooneeldoek opging, ons op het theater deed nederknielen
en de litanie van Onze-Lieve-Vrouw voorlas, opdat de vertooning goed mogt afloopen.
Het was wonder te zien, hoe daer al die personagien door elkander op hun knieën
zaten, en hoe Sint Joseph en O.L. Vrouw (nota bene eene L. Vrouw met een baerd),
Herodes, de drie koningen, de joodsche schriftgeleerden, de engelen en de zwarte
duivels, op elke aenroeping antwoordden: Bid voor ons! bid voor ons! - Het zal my
nooit uit het geheugen gaen(*).’
Volgens het gebruik der rederijkers-componisten had Willems eene zinspreuk
aengenomen: zij was beduidend en helder, schoon uit den Apocalypsis overgenomen;
zij luidde Spero lucem(**).
In 1809 besloten zijne ouders hem eene andere bestemming dan die van koster te
geven. De jongeling scheen er te knap toe, en de groote handel- en kunststad lag in
de buert. De vader des huisgezins die voor 't onderwijs van onzen Jan-Frans zoo
goed gezorgd had, raedde aen, dien bij den notaris Puyenaer binnen Antwerpen te
plaetsen: zonderling genoeg, even als procureur Bergmann, was die notaris een
voornaem liefhebber van 't vlaemsch; ja, die liefhebberij ging zoo verre, dat hij zijn
jongen klerk aendreef, om naer ‘dichterlauweren en 't borstmetael’ te dingen: 't is
waer, het uitgeschreven gelegenheidsvers was niet onpoëtisch: de slag van Friedland,
dit was

(*) Belgisch Museum, 1844, d. VIII, bl. 288.
(**) Hij stelde ze onder zijn handteeken op mijn album.
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't onderwerp door de Fonteinisten van Gent ten prijskampe opgehangen. Parijs had
reeds het jaer te voren Willems ‘Geboortezang op den koning van Rome’ in een
zwaerlijvigen rijmboek, met dat van een ander Vlaming, zonder eenig onderscheid,
begraven. Gent handelde dichterlijker: het bekroonde Willems. Ook Antwerpen
vereerde in hem niet den aenhanger van Napoleon, maer den zoon der nederlandsche
dichtkunst. Hij won er kunstachting bij, en, ja, meer dan dit alles: hij bekwam een
minnenswaerdigen vriend in den jongen dichter Vander Maesen.
De ‘Almanakken van nut en vermaek (1815-1820)’ uitgegeven door de antwerpsche
maetschappij ‘tot Nut der jeugd’ namen de gedichtjens beider vrienden op: zelfs liep
er wat fransch gerijmel onder, en Willems schreef wat gemusqueerde versjens aen
zijne Chloris: onschuldige acten, zonder authenticiteit, die, even als zijne nabootsingen
van Bellami, het hoonend onderscheid geenszins verdienden, die hem én de eerwaerde
heer Thys én de eerwaerde heer Buelens wel wilden toebrengen: de eerste, wanneer
hij over Willems, als secretaris van het koninklijk Genootschap van tael- en
dichtkunde, ontevreden was; de tweede, wanneer hij Willems, als schrijver der
‘Verhandeling over de nederduitsche tael- en letterkunde’ aentastte.
Wij hebben in Willems eigen en eigenaerdig verhael den invloed der rederijkers
op hem, als kind, gezien: geen wonder, dat zij ook den jongeling belang inboezemden.
Hij bleef in Antwerpen, t'aller tijde voor 't vlaemsch zoo genegen, aen zijne eerste
litterarische opvoeding getrouw. Ten behoeve der gemelde maetschappij ‘tot Nut
der jeugd’, die zich ook met tooneeloefeningen onledig hield, schreef hij eenige
stukken, waerin hij zelf bijwijlen eene voorname rol vervulde. Een paer derzelve
zijn overgebleven: de Ryke Antwerpenaer en Quinten Matsys (1815 en 1816); het
blijspel de Tooneelliefhebbers,
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twee jaer later gespeeld, schijnt in hs. verloren geraekt(*). De jongeling leî zich
insgelijks op de beoefening der klassieke talen toe, ten minste op 't latijn, en vertaelde
zelfs eenige elegiën uit Tibullus. Hij verzuimde daerbij noch het engelsch, noch het
hoogduitsch, daer hij de noodzakelijkheid gevoelde dier talen machtig te zijn ter
doorgronding van 't oude vlaemsch.
Men ziet dat hij de dichtkunst tot uitspanning van ernstiger bezigheden en
geestoefeningen deed dienen. Wat men er ook van gezegd hebbe, dichterlijk droomer
was Willems niet: hij dweepte niet, zelfs dan als hij de lier in de hand had genomen.
Wel sloeg hem de vaderlandsche boezem voor het schoone warm en hoog, maer in
al zijne schriften sprak bestendig het allenzins logieke hoofd, waer de Voorzienigheid
hem had meê begaefd.
Zijn versbouw had destijds en behield later de vloeiendheid der Feitamasche school,
en wij zagen reeds, hoe meester Bouwens, den gladden amsterdamschen versificator
boven allen Willems aenprees. Ook schijnt Feitama op den dichterlijken geest van
Willems, of wil men, op den geest der dichterlijke tael bij Willems, invloed te hebben
gehad.
Des jongelings vernuft had zijne ernstige zijde: ik meen dat hij op het notarisbureel
weinig ‘de verzen door de cijfers heen heeft geschreven.’ Reeds in 1815 werd hij
den archivist van Antwerpen, Lenaerts, tot hulp-arbeider toegevoegd. Deze
zeven-en-zeventigjarige ambtenaer leerde hem 't oud schrift lezen, en maekte hem
met de inrichting der voorgaende gouvernementen in België bekend. Die kennis, met
de studie der landgeschiedenis verbonden, zette Willems weetgierigheid aen, en
wekte bij hem een lust op, dien hij geheel zijn leven dóór behield.
Hij begon zich dus op de archieven toe te leggen in die jaren

(*) De oproep dien ik, ten einde het ter uitgave te bekomen, in het Taelverbond heb gesteld, is
zonder gevolg gebleven.
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waerin hij, ware er aen den staetkundigen horizon geene redstar opgegaen, onder
Napoleon had moeten dienen, en den held, door hem, hoe matig ook, bezongen, bij
de tranen zijner ouders zou gedoemd hebben: maer de tijd was aengerukt, waerop
God tot den schitterenden dwingeland van Europa zou spreken: ‘Tot hier toe, verder
niet!’ - de tijd, waerop hij geen tweemael levend zou opstaen!
Reeds had Willems ‘de Puinen rondom Antwerpen’ bezongen. Waterloo had
gesproken: Maurits onsterfelijke afstammeling, de prins van Oranje, had op 't slagveld
den dapperen Belgen toegeroepen, dat zij allen zijn eigen eerekruis waerdig waren,
en de zegeprael had de oude broeders der Nederlanden weêr hand aen hand gepaerd.
Het rijk dier gewesten werd heropgericht door de vereenigde mogendheden (nog dàn
dien naem onbetwist voerend), en als een grenspael opgeworpen tegen den van ouds
ondempbaren overwinningsgeest van 't overwonnen Frankrijk. De staets- en
burgervrijheid was met de nederduitsche tael t'eener tijde hersteld, en met die tael
zou, na meer dan twee eeuwen sluimering, het dietsch genie der Vlamingen ontwaken.
Willems boezem stroomde van vreugd over, en juichte ook in dichtmaet (uiterst
zwak echter) dien onvergeetlijken tijdstippe toe. Zijn gedichtjen werd opgenomen
in den Spectateur belge van den abt de Foere, die zich destijds den nieuwen staet
van zaken zoo zeer genegen toonde, als hij later én den nederlandschen staetsbesture
én der spelling naer de Weilandsche zweemend vijandig werd. Dat Willems mede
niet zweeg bij de weêrkomst der schilderstukken, Antwerpen vroeger ontroofd, of
bij de inhuldiging van Rubens borstbeeld, laet zich licht begrijpen. Nu toch gevoelde
de letterkundige Belg, dat hij niet alleen een lettervaderland bezat, hetwelk Nederland
heette, dat op Rubens en Rembrant, op den gentschen Watthee en den amsterdam-
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schen Snoeck, als tooneelisten, roemde, maer dat samen de herinneringen des voortijds
deed uitblinken die Nederland tegen Spanje zag worstelen. Van Bree schilderde den
leidschen burgemeester Van der Werf, en Willems bezong ze beide.
Onze dichter en geschiedkundige gevoelde dat hij eenen nederlandschen vorst in
Willem I bezat - eenen vorst, die de eenzelvige tael van Hollander en Vlaming als
den natuerlijken band hunner eigen stambeschaving en volksverbroedering
beschouwde: zoo dat er kans was om langs dien kant tot volksverlichting en daeruit
voortvloeiende verdraegzaemheid te komen(*). De heer De Decker heeft te rechte
gezeid: ‘Om den vreemden geest, door de fransche overheersching nagelaten,
krachtdadig te bevechten, begreep koning Willem van wat belang het was het
germaensch element in zyn ryk te ontwikkelen. Deze ontwikkeling wilde hy bewerken
door de officiële herstelling der nederduitsche letterkunde welke, uit de oude
vlaemsche litteratuer gesproten, ter zelfder tyd een toenaderingsmiddel kon worden,
tusschen provinciën door menige andere verdeeldheid gescheiden. Er werden
gevolgentlyk in de voornaemste steden van België, leerstoelen voor die zoo lang
verwaerloosde letterkunde gesticht.’ De Vlamingen, zoo men weet, bleven op 't spoor
onzer geestelijkheid, door de bangste tijden heen aen den dienst hunner tael getrouw:
van de staetsbesturen die 't nederlandsch gouvernement voorafgingen, werd zij niet
zelden méér dan verwaerloosd. Wat was zij tijdens de fransche overheersching anders
dan eene slavin? Als Israël op den strande van Babel, hing zij echter den
vaderlandschen cinnor niet aen de wilgen,

(*) Wat de zoogezegde dwang, of landgrief, wegens 't opdringen van 't nederlandsch aen de
Walen, betreft, mag men met de wet in der hand, beweeren, dat die grief nooit heeft bestaen.
Zie mijne levensschets van Kesteloot in de Annales de la Société royale des Beaux-Arts et
de Littérature de Gand, d. IV, bl. 160 in de aenteekening.
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maer een goed prozaschrijver bestond er schaers of niet: ook werd de tael officiëel
of met list door den vreemde bestendig onderdrukt. Dit kunstjen had meester Napoleon
van de Romeinen, toen zij in ons land vielen, afgekeken.
En nu was de tijd voor goed voorbij, dat onze dichters, op verzoek van een rhetorijk,
in de tael der vaderen den zegeprael des vreemden zouden bezingen: nu waren zij
weêr vlaemsche burgers, en, staetkundig gesproken, of wat lang hetzelfde beteekende,
Belgen.
Willems stond op: hij hief, ook tegen de zedelijke fransche tael-overheersching,
den wapenkreet aen: hij zong moedig zijnen tael- en landgenooten de vaderlandsche
kruisvaert naer de graven van Breydel en Artevelde voor; hij boezemde zijnen oproep
Aen de Belgen uit. Men heeft beweerd, dat dit werk het beste is der tot dan toe in
Vlaenderen verschenen dichtwerken: dit schijnt, mij ten minste, betwijfelbaer. Reeds
vóór dien tijd, immers vóór 1812, had de brave d'Hulster vrij geniael gezongen: het
is echter waer, dat die wapenkreet van onzen Willems ter handhaving der vlaemsche
stamnationaliteit, in de nederlandsche volksnationaliteit vereenzelfdigd, een weêrklank
door geheel Nederland had, gelijk nog geen enkelen vlaemschen dichter te beurt was
gevallen. Het kwam dus op zijn tijd, en niet ‘te laet.’ Kemper zelf bood het koning
Willem aen, die, zoo wij reeds zagen, in de zedelijke macht der nederlandsche
letterkunde eene staetkundige macht erkende, welke in verband stond met de
koninklijke taek hem door de mogendheden eenigzins opgelegd. Hij moest dus
natuerlijk met het innigste genoegen een Vlaming, een dichter, uit voller overtuiging,
nederlandsche denkbeelden zien voortplanten.
De koning gaf hem daervan sprekende bewijzen. Willems, om 't onrecht dat hem
op zijn veertiende jaer hekelrijmen had ingeblazen, te doen herstellen, had een request
ingediend ten
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voordeele zijns vaders, toen beambte bij 't kadaster: in den morgen van den volgenden
dag bemerkte de koning hem tusschen de leden der brusselsche Akadémie, en zeî
hem vriendelijk: ‘Ik heb voor je vader gezorgd.’ Het staetsbestuer toonde zich genegen
om den letterkundige een notarisambt toe te vertrouwen; doch hij vermeende dat
zulk een ambt geschikter was om geldschatten dan kunst- en kennisschatten te
verzamelen, en kon zich met de welwillende gedachte des staetsbestuers niet
vereenigen. Dit getuige, dat de tijd nog ver af was, waervan een dichter, toen nog
notariskandidaet, sprak, wanneer hij den wensch uitede, dat het beoefenen der
vaderlandsche letteren voor eene verdienste mocht gelden, en den vlaemschen
schrijveren, als een andere Jeremias, toeriep zich met geduld te wapenen en niet te
klagen, zoo zij maer niets ergers dan onverschilligheid zouden ontmoeten(*).
Doch, wij moeten nog een oogenblik bij 's konings bescherming stil staen, opdat
men begrijpe dat Willems te rechte die bijzondere bescherming, uit algemeene
taelbescherming voortgevloeid, mocht en moest hoogschatten: de verdediging des
dichters, als mensch, en des konings, als Meceen, hangt hier te samen. ‘Willems,
zegt de akademische levensbeschrijver, had de oprichting van het nieuw koningryk
zeer ernstig genomen. Vreemd als hy tot dan toe gebleven was aen al de theologische
en politische schriften, die de geesten verbitterden, gemeenzaem met de schoonheden
der nederlandsche schryvers, moest zy hem welkom zyn, die litterarische
wedergeboorte, welke hy slechts van zyn standpunt van dichter beschouwde, en
waerin hy voor de toekomst een magtig middel ter bevestiging

(*) Bliecks Mengelpoëzy, Kortryk, 1839, bl. II. Dat in 1832 Ledeganck er mede zwaer over
kloeg, is geen wonder. Zie de Avondlamp, dichtbundel van vrouw van Ackere, geboren
Doolaeghe, Gent, 1850, bl. XIV.
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onzer volksdommelykheid zag.’ - Dichterlijke waerheden, uit innig gevoel voor 't
schoone geboren, zijn niet de minst logieke, of, liever, zijn bij uitnemendheid logiek
en overredenend; en wanneer Willems, ook als dichterlijk mensch, den nieuwen
rijkstaet, eens vrijen mans en vrijen burgers waerdig, aenschouwde, liep hij, mijns
dunkens, luttel gevaer zich te bedriegen: bij hem toch was 't dichterlijk gevoel niet
tot verbijsterens toe opgewonden, of overheerschte de rede niet: ik stipte 't reeds aen,
en zijne schriften bevestigen zulks onweêrspreekbaer.
‘Ook kwam hy, éénige vlaemsche schryver van verdienste, met al den moed eener
diepe overtuiging gewapend, en in weêrwil der vooroordeelen van land- en
geloofsgenooten, zich aensluiten aen de inzichten van het bestuer,’ zegt de heer De
Decker, en dit is zoo; doch waer die geachte akademist zijnen vriend, als den eenigsten
vlaemschen schrijver opgeeft, die zich met de zienwijze des bestuers vereenigde,
vrees ik wel, dat men hier eene zeer vereerende, doch niet zeer gegronde uitzondering
ten voordeele van den dichter heeft gemaekt. Men kent de nederlandsche gevoelens
in den Spectateur belge voorgedragen door den eerwaerden heer De Foere Qui
depuis.... mais alors. En welk is de vlaemsche schrijver in dat tijdstip van
wedergeboorte der vlaemsche letteren die niet met de ‘rechtzinnige inzichten des
konings’ instemde, of dien inzichten niet eerlang bijtrad? Moet ik D'Hulster, Vervier,
Van Loo, Hofman en zoo veel anderen noemen? Moet ik hier, buiten de rhetorijken,
die koninklijke maetschappijen noemen, die, in al onze steden ontloken, en zoo wel
uit Hollanders als Vlamingen waren samengesteld, onder welke laetsten de
nederlandsche Kesteloot uitblonk? O neen, de heimelijke werking of openbare
verzetting tegen 's konings inzichten, slechts later ontstaen en ingericht, kwamen van
hen niet, die ze konden waerdeeren. Van wie dan ging die miskenning eerst uit? De
achtbare levensbeschrijver zal 't ons zeg-
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gen: ‘Die litterarische beweging werd in de waelsche provincien aenstonds bestreden
door den invloed der fransche uitwykelingen, destyds meester der belgische drukpers,
en hare werking werd door wantrouwen verlamd, in die provinciën zelfs, waer zy
van rechtswege niets dan byval hadde moeten vinden, maer waer men er altoos met
hardnekkigheid iets vyandigs met aloude geloofsbegrippen meende in te ontdekken.’
Was die hardnekkigheid gegrond, en dus al of niet billijk, al of niet verschoonbaer?
De schrijver verklaert deswege geenszins zijne meening. Men mag met den
doorzichtigen, logieken Willems gemoedelijk gelooven, dat het letterkundig herstel
der Nederlanden niet alleen met goede inzichten ingericht, maer ook met dezelfde
inzichten is doorgezet. De man mocht, ook in latere tijdsgelegenheden, vrij en vrank
zeggen: Wat ik destijds heb gedaen, was wel gedaen.
Volgens sommigen zou de koning de eerste oorzaek geweest zijn, dat de
letterkundige opstand van 't nederlandsch volk tegen den vreemde geene gewenschte
vruchten heeft gedragen. Men heeft geschreven: ‘Koning Willem had in het hart des
volks eene kiem van wantrouwen gestort, waertegen de rechtzinnigste meeningen,
de meest volkslievende handelingen niets vermogten: dit deed ook de poogingen tot
herstelling der letterkunde mislukken. Het staetsbestuer had zeker welmeenende
professoren voor de nieuwopgerigte leerstoelen benoemd, en onder hen waren er
zeer onderscheidene mannen, zoo als een Kinker, een Schrant, een Schreuder, enz.;
maer zy waren ongelukkelyk allen Hollanders, en meest allen protestanten. Die
litterarische beweging, welke als echtnationale beweging zoo gelukkig, zoo nuttig
had kunnen zyn, scheen van toen af zich tot een valstrik, een door Holland berekend
middel te verkleinen.’ Het blijkt, onder meer anderen, aen Willems, dat de koning
ook degenen die, politieker wijze gesproken, het ongeluk
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niet hadden Hollanders, en dus meestal protestanten, te zijn, niet vergat. De moedertael
was ‘te lang bij ons verwaerloosd geweest.’ De Belgen konden dus weinige (buiten
D'Hulster en Willems wellicht geene) taelleeraers ter hoogte hunner zending staende,
ten behoeve onzer hoogescholen opleveren. En verondersteld, dat de ongunstige
uitkomst dier poogingen hier gegrond zij opgegeven, moet men niet gereedelijk
bekennen, dat een koning die, met zulke rechtzinnige inzichten bezield, welmeenende
leeraers aenstelt, in allen gevalle loffelijk heeft gehandeld? Ten minste kan men hem
weinig of niets verwijten, als hij, bij gebrek aen een ander persooneel, niet of
nauwelijks anders heeft kunnen handelen(*).
Willems, bijzonder gehecht aen Antwerpen, werd, volgens eigen keus, tot ontfanger
der registratie in die stad benoemd: een post naer zijn harte, die hem den tijd niet
zou ontzeggen, om, na voor den Staet te hebben gewerkt, ook voor land en volk de
pen te voeren. ‘Zulke gunst, heeft men gezeid, wekte tegen hem, die er het voorwerp
van was, niet dan argwaen in onze provinciën, waer het mistrouwen jegens de
hollandsche regering dagelyks toenam. Van dit oogenblik was de heer Willems in
den stryd der partyschappen gewikkeld. Hy was onvoorzichtig genoeg zich met een
geschil van godsdienstverdraegzaemheid in te laten; en de briefwisseling, welke hy
te dier gelegenheid onderhield, bragt hem, zyns ondanks voorzeker en in de hitte van
den redetwist, tot eene al te strenge beoordeeling van den invloed der geestelykheid
op het verval der letterkunde in onze oude provinciën.’ Dan, is dit gezegde juist?
Men leze die waerdeering zelve door Willems, met zijn bijzonder talent van ontleding
en gevolgtrekking, in zijn antwoord aen den eerw. heer Buelens(**) voorgedragen, en
beoordeele of zij niet te ge-

(*) Zie verder mijne aenteekeningen op het gedicht Aen de Belgen.
(**) Bl. 39 aldaer: ‘Voorzeker ik kan of zal het aen de belgische geestelykheid van de zeventiende
eeuw (aen wier zorg het onderwys der jeugd in hooge en lagere scholen was toevertrouwd)
nooyt vergeéven, dat zy niets, volstrekt niets, ter bevordering van het onderwys in de landtael
gedaen hebbe. Indien zy die tael hadde willen ter harte neémen, dan zou' er ten minsten ééne
belgisch-nederduytsche Spel- en Spraekkunst van de 17e eeuw bestaen; dan zouden onze
gebedenboeken nu nog den styl en de spelling van de 16e eeuw niet voeren; dan zou men tot
in onze dagen als schoólboeken niet hebben zien gebruyken de Historie van Reinaert de
Vos(?), het Dobbel Kabinet, den Zielentroost, en meer andere dergelyken. Hoe zeer ik het
aen de laekbare onverschilligheyd van de belgische geestelykheyd der 17e eeuw voor de
landtael toeschryve, dat die tael, alstoen zoo weynig en zoo slecht is beoefend geweest (in
myne Verhandeling heb ik op deéze waerheyd niet lang willen drukken om meer dan ééne
gewigtige beweegreden), zoo zeer strekt het my tot genoegen hier de getuygenis af te leggen,
dat onze tegenwoordige R.C. geestelyken, althans een groot deel derzelve, pryswaerdiglyk
uitmunten in iver voór, en in kennis van onze oude schoone vaderlandsche tael. Geduerende
de fransche regering hebben zy die tael kragtdadig gehandhaefd en verdedigd.’
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streng is. De tael des polemiekers schijnt, mij althands, matig, ja, historisch waer.
De voorzitter des Olyftaks, de heer Verspreeuwen, was dus niet ongerechtigd in eene
plechtige omstandigheid te zeggen: ‘Willems schoof in zyne Verhandeling [over de
nederduitsche tael- en letterkunde] het floers der tyden weg.... Grievend was het
ongenoegen, dat de brave man zich daerdoor berokkende. Zyne vyanden (hy had er
dan ook!) vervolgden hem niet alleen als verdediger van het vlaemsche vaderland,
maer zy beleedigden hem nog met hem inzigten op te dringen, welke Gods
regtvaerdigheid alleen kent en oordeelt(*).’
Ik heb thands over die met zoo veel toejuiching en zoo veel verguizing ontfangene
Verhandeling te spreken. En van zelfs

(*) Aenspraek by de inhuldiging van Willems gedenkteeken te Bouchout. - Dicht- en proza-stukken
by die gelegenheid uitgesproken. Antw., 1848, blz. 8.
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vallen mij de woorden van Pindaer-Lebrun uit de pen:
Quoi! tour à tour dieux et victimes,
Le sort fait marcher les talens
Entre l'Olympe et les abîmes,
Entre la satire et l'encens!

Onze Willems was overtuigd van de juistheid der spreuk: wie de kunst wel wil
beoefenen, kenne vooraf de geschiedenis der kunst. De schrijver had dan ook aen
die Verhandeling zijne uitspanningsuren, het halve otium cum dignitate, met voorliefde
besteed. Wat eindeloos, meestal nog onbetreden letterveld lag hier vóór zijn bij uitstek
onderzoeklievenden en kritischen geest open! Die arbeid werd ten minste door
Holland hoog geprezen: zijne taelgenooten in het Noorden des vaderlands, ijverige
mannen, als een Siegenbeek en J. de Vries, benevens vele anderen, begroeteden in
Willems den vaderlandschen Belg, die zijne zending van nederlandsch schrijver
begreep, omdat hij zich boven een bekrompen of verkeerd flamingantism wist te
verheffen. Het koninklijk Instituet bood hem 't lidmaetschap aen, en drukte aldus
een mede koninklijken kunstzegel op die goedkeuring.
De geschiedenis onzer tael is als een lichtherkenbare draed, die door 't gantsche
geweefsel onzer landgeschiedenis heenloopt: bijwijlen zelfs was onze letterkunde
(zoo als zij tegenwoordig is) in die geschiedenis een element van zwaer gewicht voor
de staetkundige weegschael. ‘Eenmael in de baen der historische studie getreden,
zegt de heer De Decker, waerin overigens het ambt van archivarius, dat hy eenigen
tyd te Antwerpen had bekleed, hem had ingewyd, besteedde de heer Willems aen
deze studie en die der eigenlyke letterkunde al zyne vermogens, al zyne ledige uren;
want die twee vakken moesten, zyns inziens, elkander steunen en volmaken: beide
waren aen dezelfde ge-
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dachte van nationale wedergeboorte vast. Met de geschiedenis knoopte hy de keten
dier overleveringen weêr aeneen, door welke onze provinciën, te midden der
staetswisselvalligheden van 't verleden, toch een karakter van eenheid en
oorspronkelykheid behouden hebben: met de vlaemsche letterkunde te doen
herbloeijen, wilde hy den grondsteen onzer nationaliteit voor de toekomst vestigen.’
Fraei gezegd: inderdaed, die geest welke 't heden door 't gisteren wil verzekeren
en voor wien 't heden reeds morgen is, die heldere geest welke t'eener tijd den
historieschrijver, op onderzoek rustend, en den dichter, op doorzicht steunend, bezielt,
was Willems ten volle eigen: diezelfde geest gaf hem de pen in de hand als hij in
1824 zijne Keus van Spreuken, in 1826 een oud Statistiek der provincie Antwerpen
en in 1828 eene Topographie der oude stad van Antwerpen uitgaf. Ook zijne
Historische Mengelingen, waerover nader, hadden hun bestaen en aenwas daeraen
te danken.
Bilderdijk, de niet altijd grillig geleerde, de niet altijd achterwaerts strevende
geschiedschrijver, immers de Bilderdijk, man van genie, dichterlijk groot en als een
echt Nederlander welwillend en rechtvaerdig, begreep onzen landgenoot bij die
uitgave. En zou ik hier den krans, door zulke begaefde hand rondom het hoofd van
onzen Bouchoutenaer gevlochten, niet met blijden eerbied herinneren? ‘Ik ben over
uwe Historische Mengelingen, schreef hij aen Willems, zoo ten aanzien van juistheid
van aanmerkingen en aantrekkende aanvalligheid, als van uiterlijke en innerlijke
netheid, opgetogen. Vaar voort, waarde vriend; zoo de aansporing van een ouden
vervallen en sedert ettelijke maanden gants suffenden grijzaart iets op u vermag, vaar
voort met dezen zoo rijken akker te bewerken, en heb er bij de innige zelfvoldoening,
ook den roem van die u toekomt: mijn geheele hart juicht u toe.’
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Welk een krachtige spoorslag!.... Bilderdijks wensch werd bekroond: Willems oegstte
den roem in die hem toekwam, ten minste wat de waerdeering daervan door koning
Willem betrof, alsmede door voorname maetschappijen en letterkundigen van Zuiden Noord-Nederland. Het zij genoeg den naem des ministers Falck, even in 't
Staetskabinet als in den schoot eener Akadémie op zijne plaets, te voegen bij de
namen eeniger door ons reeds genoemde letterkundige Hollanders(*). Waerlijk eene
rijke vergoeding voor den aenval van franschgezinden en onvrijzinnigen in Belgie,
vooral voor de onverschilligheid van hoog en laeg gemeen in die landstreken.
Bij besluit van 23 december 1826 besloot het Staetsbestuer de voornaemste
onuitgegevene werken over de landgeschiedenis uit te geven, en, gezamenlijk met
Reiffenberg, Raoul, Bernhardi en Van de Weyer, werd Willems van de kommissie
benoemd, die met die uitgave belast was.
Doch de politieke horizon werd somber. Het verguizen der moedertael van twee
derde van belgisch Nederland was mode, was aen de orde des dags. Nauwelijks rustte
Willems pen, die in den Courrier des Pays-Bas, een der hevigste bladen der oppositie,
tegen den Bon de Stassart te velde was getrokken, of de standaertdrager der
nederduitsche letteren achtte zich verplicht eene ridderlans tegen zijn eigen collega,
den heere S. van de Weyer, een der opstellers van dien Courrier, te breken.
Ik verlaet hier, als een zijpad, het politiek voetspoor in zoo verre 't persoonen geldt,
door Willems akademischen levensbe-

(*) In 1819 werd hij lid der Maetschappij van Nederlandsche Tael- en Letterkunde te Leiden,
Hollands klein Instituet, waervan de vlijtige heer Bodel-Nijenhuis hem ten bijzonderen
kunstvriende werd; in dat zelfde jaer brachten de Hollandsche Maetschappy van fraeie
Kunsten en de koninklijke Maetschappy van Tael- en Letterkunde te Brugge hem ook
dergelijke onderscheiding toe.
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schrijver betreden, ten einde na te gaen in hoe verre Willems handelwijze, uit een
individuëel oogpunt beschouwd, allenzins logiek was.
De heer De Decker denkt ‘dat Willems, welligt verbitterd door de
onrechtveerdigheden zyner landgenooten, onrechtveerdigheden welke hy natuerlyk
vergeleek met al de blyken van hooge sympathie hem door de byzonderste hollandsche
schryvers geschonken, zich bedroog over den waren aerd en het staetkundig aenbelang
der gebeurtenissen, welke rond hem plaets grepen - dat hy buiten het koningryk der
Nederlanden geene ernstige uitkomst voor onze gewesten zag, dan in eene vereeniging
met Frankryk - dat hy de gedachte eener op zich zelve bestaende onafhankelykheid
niet heeft vermoed; 't is waer (voegt de biographist er veelbeduidend by) rechtuit
gesproken, niemand dergenen die destyds de publieke opinie meenden te besturen,
hadden aen iets desgelyks gedacht.’ Kortom, hy denkt dat Willems in dien opstand
enkel de geheime doorzetting van fransche denkbeelden heeft gezien.
Of hij er enkel die drijfveêr in zag, valt moeilijk te verzekeren: men leze zijne
uitgave der Voorzeggingen van de H. Hildegarde omtrent de belgische omwenteling(*).
Verondersteld dat hij er niets anders in zag, zijn gevoelen was verschoonbaer: le cas
était excusable. Zeide men ons niet zoo even, dat, in de waelsche provinciën (en, ja,
dàer niet alleen), de fransche uitwijkelingen, die destijds de belgische drukpers
bestuerden, den nederlandschen lettergeest bestreden? Was 't rijk der Nederlanden
niet hier ten grenspael van Frankrijk, welks heerschzucht zelf met Napoleon niet zou
uitsterven, opgericht? Had dat land geen pseudo-politiek belang, den leeuw van
Waterloo naer 't Zuiden gekeerd, te vernederen? Kon men hierbij aen den rechtregel
Is fecit cui

(*) Zie een uittreksel dier brochuer hierachter in de derde bijdrage.
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prodest niet denken? In allen gevalle, dat Willems in de rond hem opgebruiste
omwentelzucht den onverzoenlijksten haet tegen het letterkundig nederlandsch
element niet kon miskennen, is blijkbaer: hierin heeft hij niet mistast. En dit viel te
bewijzen.
Neen, Willems heeft zich op dit punt niet bedrogen. En geen enkel Belg weet beter
dan de geleerde heer De Decker wie onzer indépendance nationale, - wie den rechten
der onafhanklijkheid onzer tael tegengestreefd of in de hand gewerkt heeft. Trouwens,
wie, onder onze vertegenwoordigers, die als volksgezanten ook taelgezanten zijn,
heeft met meerder klem, met meerder vuer dan hij die miskende taelrechten in de
Kamers verdedigd? Wie onder onze schrijvers, die 't fransch of vlaemsch gebruiken,
heeft met warmer liefde dan hij, sedert die onafhanklijkheid, er zijne pen aen gewijd,
ook toen België, bij eene algemeene petitioneering, opgestaen was, om het regelen
er van, krachtens de grondwet, in te vorderen(*)?
Ik, voor mij, geloof gaerne aen eene Voorzienigheid, welke voorkomen heeft dat
de scepter van België in de hand des zoons van Louis-Philip zou overgaen; maer
heeft dan niet een wijl de vrees bestaen, dat zoo iets zou gebeuren? Heeft zelfs die
koning der Franschen dien scepter voor zijnen zoon niet geweigerd?
Te midden dier ongelukkige toekomst voor de nederlandsche letterkunde in
Vlaenderen, door den gang der voorgaende omwentelingen vooral in ons vaderland
aen Willems voorgespiegeld,

(*) Du Petitionnement en faveur de la langue flamande, par P. de Decker, membre de la Chambre
des Représentants (extrait de la Revue de Bruxelles). Brussel, 1840, bl. 48, in-8o.
Ook zong van Ryswyck z. Ed. een danklied toe ‘na hy in de zitting der Kamer van 31 january
1844, de volkstael tegen de aenvallen der Gallomanen en der Desrochisten had verdedigd.’
Zie 's dichters Volledige Werken, bl. 285.
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verraste hem eene uitnemende eer: de hoogeschool van Leuven zond hem, honoris
causa, uit hoofde der diensten aen de letterzaek bewezen, het diploom van doctor in
de wijsbegeerte en letteren. Die grijze hoogeschool had sedert zij door het
nederlandsch Staetsbestuer was ingericht, nu eerst eenige vruchten ten beste onzer
tael gedragen, en onder die vruchten telt men met waer genoegen de hulde aen haren
voorstander bewezen. Ook werd hij van wege het gouvernement belast, met de oude
statistiek der provincie Antwerpen uit te geven.
De gang der politieke zaken werd koortsig: de fransche denkbeelden wonnen veld:
het nederduitsch werd ongenadig aengevallen, zelfs door geleerde mannen. Onder
dezen telde de heer Van de Weyer, dien Willems antwoordde in zijn franschen brief
aen dien heer gericht(*). Dan de opstand werd omwenteling, en de omwenteling was
volbracht.
De moedige Willems, die te midden zijner familie(**) zooveel angsten, ook omtrent
de veiligheid zijner haerdstede, had doorworsteld, dacht nu, na den overgedreven
storm, te verademen. Hij had voor geene plunderaers meer te vreezen, op wier lijst
zijn huis was gesteld geweest, en die dat van zijnen vriend Geelhand niet hadden
geëerbiedigd.
Willems gaf geen gehoor aen den raed om tot het ander gedeelte des ouden rijks
over te gaen, waer hij verzekerd was de volle genegenheid des staetsbestuers te
blijven behouden: eens wegens allen aenslag op hem en de zijnen gerust gesteld,
eens dat hij de wet in hare kracht hersteld zag, was hij weder de Belg geworden, die
van den politieken Nederlander niets behouden

(*) Zie de bijdrage tot deze voorrede, Polemiek, Nr III.
(**) In 1818 was hij met Isabella Borrekens gehuwd, die tot eene voorname familie van Antwerpen,
eertijds vermaegschapt met die van Rubens en Ortelius, behoorde. Zijne achtbare weduwe,
benevens eene dochter en een zoon, verblijven nog binnen Gent.
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had dan een innig dankgevoel voor zijn koninklijken weldoener, en die, als belgisch
ambtenaer, bereid was dezelfde trouw, welke hij aen dien vorst had gezworen,
onbesmet te bewaren jegens de gewijzigde wetgeving zijns lands. Hij wendde zich
tot het voorloopig bestuer van België niet, en zeide van hetzelve (het zijn 's mans
eigen woorden): ‘Ik wil er wel getrouwheid aen zweren, maer Willem is in myn
harte: sprak ik anders, men zou my niet gelooven.’
Echter bedroog zich de Belg met zich, ook na den storm, vrij te wanen voor den
donder. Het voorloopig bestuer zond den wakkeren vaderlander, den voornamen
geleerde, den bekwamen ambtenaer, na twaelf jaren dienst, uit het levendig Antwerpen
naer 't doode Eecloo (17 januarij 1831!): een soort van Tomos voor den letterkundige,
die hier zelf lang leefde, beroofd van zijne trouwste vrienden, zijne geliefde boeken(*).
Zoo mede werd de door hem, eenige jaren te voren, waerdig bezongene Fenelon
eens, kleingeestig genoeg, naer Kamerijk verbannen door een vorst die niet altijd
groot was.
Langzamerhand herstelde zich de rust in België; maer de dag der rechtvaerdigheid
was voor Willems ver af. Hij leefde thands tusschen het herdenken en de hoop, die
twee grondelementen van het zieleven, en dus van 's menschen dichterlijkheid.
Tot zijne pijnlijkste herinneringen behoorde zeker, die welke den vader het hart
verscheurde op den dag dat hij 't hem zoo dierbaer Antwerpen had verlaten. Jammer
dat, als Ovidius, bij den laetsten nacht in de eeuwige stad doorgebracht, zijn vertrek
niet heeft afgeschilderd! Roerender elegie zou er nooit

(*) Bij zijn overlijden beliep zijne boekzael op omtrent 12,000 boekdeelen, rijk vooral in
nederlandsche dichters, en werken of handschriften over de vaderlandsche geschiedenis.
Ook beslaet de Bibliotheca Willemsiana, of catalogus zijner te verkoopen boeken, omtrent
de 400 bladzijden.
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uit zijnen boezem gestroomd zijn. Hoe doodziek ook een zijner kinderen lag, moest
hij naer Eecloo vertrekken, en, ter bepaelde uer, vertrok hij! Arme vader! dat kind
mocht hij nooit wederzien.
En de hoop! de regenboog, na den storm, zijn nieuw dak overwelvend! die hoop
lag en leefde voor hem in de letterkundige toekomst, in de letterkundige
volksonafhankelijkheid, die hij, de vrijman, de vorst door de gedachte, voor zijne
landgenooten wilde bereiden, en, mocht het eens zijn, bewerken: zijne peinzende
eenzaemheid zou vruchten dragen én voor hem én voor zijne tael- en landgenooten,
de Hollanders zelven daer niet van uitgesloten: in dien zin bleef onze Willems
ongeprotocoliseerd.
Het oud dietsch was nu 't voorwerp zijner uit- en inspanning: onze middeleeuwsche
dichters schreef hij bij geheele boekdeelen af, naer een handschrift van zijnen vriend
den boekminnaer en boekkenner Van Hulthem. De vlaemsche uitgave van Reinaert
de Vos, door Jacob Grimm, bracht Willems op de gedachte, dit meesterstuk in een
nieuw gewaed te steken. Die omwerking verscheen binnen Eecloo, en hij sprak in
de voorrede over hem met al de waerdigheid, die 't zelfloon is van zelfopoffering.
Ook in dit stedeken droomde hij den edelen droom van een algemeen taelverbond,
dat vroeg of laet al de kinderen der moedertael, den naem van vlaemsche Belgen
waerdig, als kunstbroeders, zou samensnoeren. Ik ben gelukkig, die omstandigheid,
al zijnen levensbeschrijveren onbekend gebleven, vast te stellen: hij bewees mij zelf
de eer mij daerover te schrijven. De brief draegt de date van 20 januarij 1835.
Na over zijnen vriend den dichter Ledeganck, van Eecloo, met lof gesproken te
hebben; na op het gedicht ‘de Zegeprael van 's lands onafhankelykheid; lotbestemming
des Vaderlands,’ aengemerkt te hebben, dat men er zoo wel het jaer 1815, als wel
dat van 1834 kon onder stellen, voegt Willems er het volgende by: ‘Wat ook derhalve
de toekomstige bestemming
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van ons vaderland moge zyn (en voorzeker onze nationaliteit zal niet verloren gaen),
het stuk van Ledeganck zal eene blyvende waerde hebben. Gy, myn heer en vriend,
ga ieverig op den ter glorie gebaenden weg voort! Laet u door noodlottige tyden en
franschkweekende landgenooten niet afschrikken. De tyd nadert, waerop onze
vlaemsche nationaliteit met veel levendigheid het hoofd gaet opbeuren. Weldra zal
ik de gronden leggen tot een verbond van weldenkende vaderlanders om der
vaderlandsche letteren meer werkdadigheid en aenmoediging te verstrekken. Gy en
zoo veel andere goedgezinden zult my, hoop ik, daerin de hand leenen.’
Wie toch zou, bij eene zoo gemoedelijk, zoo manlijk opgeheven vaderlandsche
vaen, terug gedeinsd hebben? Wie, bij den eersten prijskamp voor 't vlaemsch, door
het nieuwe staetsbestuer uitgeschreven, zou niet gevoeld hebben, dat de tijd door
Willems voorspeld, naderde? Grooter, ja, scheen mij hierbij de bedaegde Willems
toe, op 't puin der vlaemsche letteren gezeten, dan, toen Gent in vroegeren tijde den
dichtkunstlauwer hem rondom 't jonge hoofd had gestrengeld.
Een Marius, beroofd van vrienden,
Carthago, op uw puin te vinden,
Heeft meer dat myn bewondring roert,
Dan Marius in blyder uren
Door Romes schaterende muren
Op een triomfkar omgevoerd(*).

Vier jaren waren nu in het kleine Eecloo verloopen: en zoo men ziet, had Willems
ook partij van zijner letterballingschap ten voordeele der letteren weten te trekken.
Te midden van zijn geliefd gezin, bij zijne vrouw, zijne voorkinderen en kinderen,

(*) Feith in zijn schoonen lierzang op de Ruiter.
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bij zijne boeken, vergat hij alle miskenning. Zijn schat van alom opgedolven oude
vlaemsche liedekens groeide allengskens aen, en als hij er eentjen bijwijlen van
opdeunde, was alles blij rondom hem. Een hoog geplaetst ambtenaer uit het naburig
Gent, liefhebber van een geestig en gezellig liedeken, vernam wat voornaem
menestreel Willems was. Deze werd aldra ten disch uitgenoodigd, en dat het dessert
verlustigd werd door 't opdisschen van eenige lied- en muziekpereltjens, zooals daer
zijn Ik drink den nieuwen most, Wel, nonneken, wilde gy dansen, De meiskens van
Kieldrecht, Daer ging 'nen pater, enz., spreekt van zelf. De hooge ambtenaer vernam
dat de gelukkige menestreel als ambtenaer iets te wenschen had, en bood hem zijne
bescherming aen. Ook de heer Gerlache en zijn oud collega in de koninklijke
historische kommissie, de heer Van de Weyer, hadden zich reeds des letterballings
te rechter ure herinnerd. Zijn getrouw vriend, de weleerw. heer De Ram was hem
van dienste; en in april 1835 vertrouwde de koning hem het bureel van het
enregistrement der burgerlijke acten te Gent, na zijne benoeming van lid der Akadémie
van wetenschappen en schoone letteren te Brussel goedgekeurd en hem op nieuw
geroepen te hebben om deel te maken van de gemelde kommissie. Zoo mocht hij ter
gunste van België nu datgene benuttigen wat hij onder 't nederlandsch bestuer, voor
de bewaring der archieven zoo genegen en bezorgd, had beginnen in te zamelen.
In februarij 1836 begaf zich Willems, vergezeld van den eerw. heere prof. David,
professor Serrure en den heere Blommaert bij den minister De Theux, om over het
oprichten eener letterkundige maetschappij te handelen. Later riep prof. David,
namens de Maetschappij ter bevordering der nederduitsche tael- en letterkunde, hare
leden saem in het hotel des ministers van binnenlandsche zaken (4 november 1836).
Men stelde aldaer het grondreglement vast, door prof. David en Willems, als
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bestuerders geteekend. De maetschappij stond onder bescherming van het
staetsbestuer, en haer zetel was te Brussel gevestigd; zij zou, zoo wat akadémisch,
uit een dertigtal leden bestaen, en, volgens loffelijk germaensch gebruik, haer
jaerlijkschen werkkring met een vriendenmael sluiten, voorafgegaen van eene zitting,
waerin het bestuer de nieuwe werkzaemheden zou regelen. Beide plechtigheden
zouden beurtelings plaets grijpen in eene der vlaemsche zuster-hoofdsteden, zooals
daer zijn Brussel, Leuven, Antwerpen, Gent en Brugge. De maetschappijen dier
steden, aen de brusselsche hoofdmaetschappijen gesloten, zouden met het algemeen
bestuer derzelve slechts door letterarbeid in aenraking komen; en hunne leden, in
gemelde steden gehuisvest, gehouden zijn, ieder naer zijn vermogen, bij de afdeelingen
werkzaem te zijn ter bevordering der nederduitsche tael- en letterkunde, en ter
verspreiding der werken, door de hoofdmaetschappij in 't licht te geven. Deze zou
zelve een tijdschrift in het licht geven, tot wier samenstelling en verspreiding, de
leden zoo veel mogelijk, zouden bijdragen.
Aldus kwam het Belgisch Museum tot stand (1837), en werd, onder bescherming
van 't staetsbestuer(*), gedurende tien jaren voortgezet, tot der tijde dat dit kunstaltaer,
vooral der oefening der oude dietsche tael toegewijd, met Willems dood onvoltrokken
bleef.
En nu was met het voorgaende grondreglement de eerste steen tot een Taelverbond
gelegd, in Willems geest reeds tot Eecloo, ontworpen. Gelijk Jakob, na hij, met den
hoofde op een steen gelegen, een hemelschen droom had gedroomd, had ook Willems
een steen ter geheugenis daervan gesteld. Er verliepen echter nog acht jaer na het
teekenen van dit reglement

(*) Eene jaerlijksche subsidie van 300 franken. Men zal breeder over dit werk in de bijdragen
dezer inleiding handelen.
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aleer de zaek tot een beslissenden stap kwam. De spellingsoorlog had de taelstudie
en de taelbelangen niet weinig verlamd. Eindelijk werd ten stadhuize van Brussel
(11 februarij 1844) eene algemeene vergadering van al de nederduitsche
maetschappijen des rijks samengeroepen, en onder 't voorzitterschap van Willems
gehouden. Van eene historische licentie gebruik makende (die men hem ten goede
hield, schoon hij spelling en tael bijna op éénen rang stelde), zag de redenaer in die
vereeniging de Unie van Brussel na de Pacificatie van Gent. Het bestaen des
Taelverbonds was ingehuldigd. Nu bleef er over, dit verbond in te rigten: verschillende
maetschappijen zonden aenmerkingen in; hunne bestuerders kwamen samen; men
briefwisselde, zonder dat het tot een besluit kwam, iets dat grootdeels aen Willems
dood te wijten was(*). Doch loopen wij dien treurigen stond niet te zeer vooruit, en
zien wij wat al goeds hij ook in Gent op zijne baen zaeide.
Het is merkwaerdig, dat de ballingschap, die voor Willems zelven niet zonder
smart kan geweest zijn, voor de tael- en letterkunde zulke gezegende vruchten heeft
opgeleverd. Herkent men niet hierin, zoo als in alles waer wij 't verband van zaken
en menschen kunnen nagaen, den vinger der Voorzienigheid? Inderdaed, in het
vlaemsche Antwerpen geboren, oefent Willems in 't voorbijgaen op Ledeganck te
Eecloo zijn weldadigen invloed uit, die vervolgens op de oude hoofdstad van
Vlaenderen overgaet. Hij strekt er ten spoorslag aen eene taelschool, geroepen om
vroeg of laet recht te doen over de taelverwoesting van schrijveren, die ook den
nageslachte meenen den mond gesloten te

(*) Der Maetschappij ‘de Tael is gantsch het volk’ die aen Willems zoo veel verschuldigd blijft,
was de eer voorbehouden op 't einde van 1848 het reglement des Taelverbonds vast te stellen
(Zie de inleiding van 't eerste deel der Werken van het Nederduitsch Taelverbond, Gent,
1851; het tweede deel is aldaer in 1854 verschenen).
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hebben, als zij op de taelaenmerkingen die men hun maekt, stoutweg als een orakel,
antwoorden: ‘Schryf zoo gy wilt, maer tracht dat gy als ik gelezen wordt.’
Even, als vroeger te Antwerpen, stond Willems te Gent niet aen 't hoofd der
letterkunde, maer der eendrachtige letterkundigen. Men kende, als dankbare kinderen,
hem gaerne een ontzach toe, dat zijn ouderdom, zijne kundigheden, zijn stand, zijne
kunstbetrekkingen zoo in als buiten den lande, en boven alles zijn vaderlijk karacter
hem verzekerden. Men dacht weinig, als sommigen die eens in zijne tegenwoordigheid
zich het monopool der letterkundige eer dorsten toekennen, en de vlaemsche
letterkunde beweerden geschapen te hebben: ‘Gaerne, zeî de zedig beleefde man,
beken ik, dat gy allen boven op haren wagen zit, maer erkent met my dat ik toch ook
een nagel aen dien wagen heb geslagen.’ Die zedigheid ontwapende ze echter niet.
Niet lang na zijne aenkomst te Gent trad hij der ‘Maetschappij van vlaemsche
letteroefening’ bij, onder zinspreuk: de Tael is gantsch het Volk. Zij bood hem liefdrijk
den zetel van eerevoorzitter aen, en hij werd de ziel des genootschaps: zijne
uitgebreide kennis, niet minder dan zijne onuitputtelijke blijgeestigheid, waren 't
sieraed en de verkwikking van hare wekelijksche vergaderingen. Het was in den
schoot van dit letterminnend broederschap dat men den achtbaren eerevoorzitter eene
lieve verrassing deed: een der leden, de kunstschilder Felix de Vigne, had gedurende
enkele zittingen, 's mans gelaetstrekken nagegaen en die op 't doek vrij sprekend
weêrgegeven. Dit portret werd hem door de leden op een verjaringsfeest der
maetschappy aengeboden(*).

(*) Het schilderstukjen hangt in de zael der maetschappij, en eene lithographie is naer 't zelve
gemaekt door Billoin, die echter alleen 't hoofd van Willems heeft geteekend. Naer die
lithographie koomt er eene andere voor in Willems Belgisch Museum, d. X, bl. 459, en in
Hoogeveen-Sterck's tijdschrift, de Rederyker. Doch ook hier gelde het oude: hoe dichter bij
de bron, hoe verder van 't verderf.
Voor opschrift zijns portrets schreef ik, op iemands verzoek, 't volgende:
Zie hier den Vlaming-Belg, den trouwen Nederlander,
Dien Maerlants letterkroost den naem van vader gaf.
Waer 't tael en taelrecht gold, was hij een levend stander:
Welsprekend is voor 't hart der Vlamingen zijn graf.
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Het was onder zijn geleide, dat een der leden zich belastte met het uitgeven van een
blad, dat, als de lettertolk der maetschappij, zou verschijnen: ik bedoel het Kunsten Letterblad, onder redactie des heeren Snellaert verschenen (1840-1843). In
verscheidene voorname artikels van dit tijdschrift erkent men den zelfdenker Willems,
zoo als onder andere dit ons 't geval schijnt te zijn met het artikel over het
centraliseeren der conservatoriums (1841, bl. 25).
Het was op zijn voorstel dat die maetschappij in 1831 een dichtstuk op Jacob van
Artevelde en een prozastuk op Maria van Burgondië uitschreef(*).
En nu keerden diezelfde Fonteinisten, die den jongeling bij zijn eersten voetstap
in de letterbaen, de eerkroon hadden aengeboden, ook de oogen naer hem, opdat hij,
als voorzitter, hun zijne krachtige letterbescherming zou verleenen. Hij aenvaerde
met een onveranderd dankgevoel. En hoe had hij kunnen weigeren? Drie honderd
zes-en-dertig leden waren tot het aenbieden van dien eerezetel te samen gekomen,
en hadden Willems met eenparigheid van stemmen benoemd. Hij trachtte door zijn

(*) Ten opzichte van die laetste prijsvraeg voerde de maetschappij eene navolgenswaerde
bijzonderheid bij ons in. Er werd namelijk, naer Willems mededeeling, eene lijst bijgevoegd
der werken, die men over 't aengewezene tijdvak kon raedplegen. Hij stelde mede 't verslag
op over den uitslag des prijskamps, opgenomen in 't gemelde Kunst- en Letterblad, 1841,
bl. 49.
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ongewoonen ijver dit ongewoone eer- en liefdebewijs te beantwoorden.
Het was onder hem, dat de Fonteinisten in 1842 te Brugge, met Kotzebue's drama
den Lasteraar den eersten prijs in het drama bekwamen. Prachtig ontfing Gent de
zegepralenden, die zich voor Gent tot de Fonteinisten niet bepaelden(*). ‘Onder de
leiding van Willems, zegt de geschiedschrijver van die rederijkkamer, verbreidden
de Fonteinisten hunnen werkkring uit met vlijt en kunde(**).’ Nu naderde het
vierhonderdjarig jubelfeest van de Fonteinisten, het oudste tot dus verre rechtstaende
rhetorijk van Nederland. Nog zes jaer, en men zou beraedslagen welke feesten en
plechtigheden men bij die gelegenheid had in te richten; nog zes jaer: maer het zou
den ijverigen voorzitter, die den kunsttriomph der Kamer had verhoogd, niet vergund
worden dit nog weêrgaloos jubilé bij te woonen!
Over een paer jaren had hij reeds eene struikeling over een steen, zoo het hem
toescheen, gedaen, en die val had hem verscheidene dagen bedlegerig gehouden. Hij
besloot zelfs, zoo men wil, zich te onttrekken aen de eindelooze bezigheden,

(*) Zie deswege een artikel in het Kunst- en Letterblad, 1842, bl. 87. Bij de prijsuitreiking te
Brugge, sprak Willems voor de vuist over den invloed der Rederijkkamers, en de rol welke
zij bij 't ontwaken van den nationalen geest te vervullen hebben. Ook dit artikel draegt de
stempel zijns gemoeds. ‘Wat is meer noodig (leest men aldaer) [dan] dat het staetsbestuer
de tael der Vlamingen niet langer styfmoederlyk behandele, ja de tael van Breydel en Coninck,
de tael der Artevelden, de tael van Agneessens den eerbied bewyze, welken alle bestuer aen
eene volkstael verschuldigd is? Vroeg of laet toch blyft de nederlaeg aen den kant der
onderdrukkers; geene tegenkanting is geregtiger, geen stryd is zoo heilig als die gevoerd
wordt om een taeljuk af te schudden. Het geld is de zenuw der volken, maer de tael is hunne
ziel.’
(**) Blommaert, uit het Belgisch Museum overgedrukte Geschiedenis der Rhetorijkkamer de
Fonteine te Gent, gesticht den 9 december 1448. Gent, 1847, bl. 93.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

XXXIII
welke zijne veelvuldige kennissen en zijne bereidwilligheid hem oplegden, en den
tijd door zijne ambtsbezigheden hem overgelaten, uitsluitend aen de zijnen en aen
de vlaemsche zaek te wijden; doch zijne ongesteldheid herhaelde zich van tijd tot
tijd.
Staen wij hier een oogenblik stil, bij het naderen van 't einde zijns werkzamen
levens: gaen wij na, welk een aental letter-banden hem zijne geleerde
dienstvaerdigheid deed aenknoopen.
Het kon niet anders, of een man als Willems, die zoo veel doorzicht had in het
oude dietsch en in de meest betwiste of duister geblevene geschiedenispunten, moest
vele en verscheidene betrekkingen in de kunst- en letterwereld bezitten. In het vak
der philologie was dit voornamelijk met Holland en Duitschland het geval: aen het
hoofd der letterkundigen van dit eerste gewest, van ouds aen 't andere zoo nauw
verwant, noem ik natuerlijk Bilderdijk; en aen 't hoofd van 't andere, een man, wiens
naem ik hier niet mag verzwijgen, schoon hij in dit boek op eene eereplaets sta(*).
De brieven, die de dichter van den Ondergang der eerste Wareld stuerde aen zijn
vlaemschen lettervriend, niet zelden zijne vraegbaek van 1820 tot 1828, loopen
meestal over handschriften der ouddietsche letterkunde(**): de groote dichter loopt
zeer hoog met Willems vriendelijk overgezondene mededeelingen. Hoe aenwakkerend
hij hem, onder andere, over zijne Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud
schreef, hebben wij reeds gezien. Innig waren mede Willems betrekkingen met
Jeronimo de Vries, van welken zieleband sporen in de hier uitgegevene gedichten
zijn gebleven.
Ook in de letterkundige wereld is ons tijdstip door den geest van vereeniging
gekenmerkt. En waer de algemeene wetenschap

(*) Zie de 1e aenteekening der 1e bijdrage achter deze voorrede geplaetst.
(**) Opgenomen in Bilderdijk's Briefwisseling, zijn zij ook afzonderlijk getrokken, en beslaen
28 bl. in-8o (Rott. 1837).
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meer dan 't inviduëel genie optreedt, waer het weten en niet scheppen geldt, kan
dergelijke strekking niet dan gelukkig heeten: in dien zin kan men zeggen, dat onze
eeuw ook hare letterkundige ambachten en neeringen heeft. ‘De grootste litterarische
ondernemingen, zegt de heer De Decker, welke zoo eervol voor ons tydstip door de
weldadige wedyvering der volken overal ontstaen, schenen niet tot stand te kunnen
komen zonder de behulpzaemheid des heeren Willems: trouwens zyn naem is aen
allen vast. In 1832, bekwam de Commissie der Records, te Londen, zyne
medewerking. - In 1838 droeg de heer Buchon hem eene der kronyken op, uit zyne
belangryke verzameling van het Panthéon Classique. - In 1840 werd hy door den
baron Cotta hevig gepraemd deel te nemen aen de werkzaemheden der kundige
gedenkschriften, onder bescherming des konings van Wurtemberg, te Stuttgart
gesticht. - In 1842 liet de Société d'Émulation van Brugge de verzameling van statuten
of keuren van al de ambachten dezer stad verschynen, verrykt met philologische
noten van Willems. - In 1844 werd de stichting der Vereeniging ter bevordering der
oude nederlandsche letterkunde, van wege het hollandsch gouvernement, met
geldelyke toelagen aengemoedigd: al de uitgaven dezer maetschappy geschiedden
met Willems medewerking en naer de rigting door zyne beproefde ondervinding
gegeven. De heer Jonckbloet, het werkzaemste lid des genootschaps, raedpleegde,
gelyk hy het in een brief zegt, dikwyls hem, die aen het hoofd staet der nederlandsche
letterkunde. - De beroemde Bettman beriep zich in 1844 op zyne grondige geleerdheid,
om hem ter hulp te komen in het voortzetten zyner Monumenta Germaniae historica.
Die Duitscher [meer vlaemsch dan velen onder ons] schreef hem: Al het geen voor
den bloei van het vaderland meer of min belangrijk zijn kan, in wiens hand zoud het
beter berusten, door wiens mond zoud het waardiger medegedeeld worden dan door
u die dagelijks door woord
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ende daad daarvan getuigenis geeft, dat gelijk onzen arm ende ons leven, dus ook
niet min de wetenschappen ende al de krachten van onzen geest voort al aan het
vaderland behoeven gewijd te worden.’
Edele woorden, eens geleerden vaderlanders waerdig! heilige weêrklank van
Cicero's wijsgeerige welsprekendheid!
In denzelfden jare had professor Tiersch, secretaris der koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Munchen, Willems zijne benoeming aengekondigd in woorden
die zulk eene eer uitstekend verhoogden(*).
En thands naderde het tijdstip, dat Willems den duitschen stam- en kunstbroederen
de hand zou drukken, en zich in hun midden bevinden zonder zijn vaderland te hebben
verlaten. In mei 1845 namelijk viel hem de onderscheiding te beurt om door een
brief van Jacob Grimm, tegen den naesten september, op het Taelcongres te Frankfort
uitgenoodigd te worden: men kon niet dan met ontroering de slotwoorden diens briefs
lezen: ‘Mögen sie dieses jahr, und für lange, aller krankheit los und ledig sein(**).’

(*) Die ausgezeichneten Verdienste die sich E.W. um die historischen Wissenschaften überhaupt,
und insonderheit um die Würdigung der Alten und um die Aufnahme der neuern Litteratur
und Sprache ihres vlaemischen Vaterlandes erworben, sind nicht blos von ihren naechsten
niederdeutschen, sondern auch von allen denkenden hochdeutschen Stamm- und
Sprachgenossen anerkannt.
(**) Ook de regelen deze voorafgaende verdienen, na de mededeeling welke er de heere De
Decker van gaf, andermael gedrukt te worden: “Es wäre mir eine wahre freude, wenn sie
sich entschlössen diesen herbst nach Frankfurt zu kommen, das ihnen kaum weiter abliegt
als mir. Sie haben mich so oft eingeladen, und ich habe nur für meine lust noch keine zeit
gewinnen können; so würde das die schönste grossmütigste vergeltung sein wenn sie so fern
kämen, und zugleich eine anzahl anderer männer näher kennen lernen möchten, die ihnen
den nahmen nach bereits bekannt sind.....”
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Een jaer later had het uer zijns afscheids geslagen! De gentsche kermis naderde, en
het rhetorijk der Fonteinisten, getrouw aen hare oude overleveringen, zou ten
voordeele van stadsarmen eene vertooning op den grooten schouwburg, dat is op
den franschen schouwburg, geven. Er rezen moeielijkheden over den dag der
vertooning. ‘Willems, heeft men geschreven, die sedert eenige maenden de
genoegzame bedaerdheid niet meer bezat om eene woordenwisseling te voeren, had
herhaelde malen de belangen der rederykkamer tegenover de besluiten van het
stadsbestuer in overweging te nemen. Op den middag van den 24 juny 1846 kwam
hy van het stadhuis met al de teekens eener beginnende verlamming der linker
ledematen. Ondervraegd naer de oorzaek zyns toestands, antwoordde hy enkelyk:
Ik heb my gemoveerd.’ Geene verdere woorden meer; eenige uren later was hy
zachtekens in den Heer ontslapen.
Diep pijnlijk was de indruk, die de tijding van Willems dood electrisch op den
Vlaming, en, ja, op het gantsche taelvaderland maekte: ook de geleerde wereld vernam
dit ongeval met smartelijke deelneming. Hij was in den bloei zijns levens weggerukt;
en bij wat hij reeds gedaen had, zag vooral vlaemsch België maer al te wel in, wat
er nog te doen bleef; het voorzag, dat misschien rondom zijn lijk zoogezegde
letterkapiteinen hevig, door de woorden van katholiek en liberael aengehitst, zouden
kampen, gelijk in de oudheid de hopmans van Alexander het rondom zijnen lijke
deden.
Nog herinner ik mij levendig, hoe ik met eenigen zijner lettervrienden, toegelaten
om Willems nog eens op aerde, in zijnen droomeloozen slaep, te zien, voor hem de
kniën boog, en bad. Nog zie ik dat kalme gelaet, onveranderd in zijne trekken, dat
breede voorhoofd, den zetel der gedachte, aengeraekt door den vinger des doods:
nog gevoel ik wat ik dan gevoelde, en peinsde: Neen, zulk een sterven is geen sterven!
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Uit datzelfde wonderlijk boek, waeruit de jonge rederijker zijne zinspreuk: ‘Ik hoop
op 't licht [na de duisternissen]’ had geput, mocht de vaderlandsche ziel, bij 't overgaen
tot der eeuwigheid, herhalen: ‘Ik heb den arbeid vervuld, dien gij mij tot taek had
gegeven.’
Willems had het dietsch en germaensch lettervaderland niet te klein gevonden,
om er zijn leven aen te wijden; even als Israël in vroeger dagen, besloot Vlaemsch
België, tolk van dien lettervaderlande, eenige steenen op 't gebergte ten gedenkteeken
op te richten, én ter eere der Voorzienigheid die dien man met brein en harte had
begaefd, én ter zalige gedachtenis des mans zelven.
Eene kommissie bestond al spoedig(*), ten einde dergelijk gedenkstuk tot stand te
brengen: ‘Zy sprak niet alleen tot de vrienden en bekenden van den grooten geleerde,
noch tot de inwooners van Belgie, maer tot allen, aen wien de nederlandsche tael lief
was: zy hoopte dat hare stem zou gehoord worden zoo verre het gebied onzer spraek,
ja, zelfs der algemeene duitsche tael zich uitstrekt.’ En zij had zich niet bedrogen:
vierhonderd twintig inschrijvers, waeronder de koning en een der prinsen,
beantwoordden dien vaderlandschen oproepe.
Eindelijk rees, bij eene heldere zon, de dag der inwijding des plechtigen
gedenkteekens, waerop men (buiten den vroeger aengehaelden versregel) bloot den
naem van J.F. Willems, met de gewoone aenduidingen van geboorte en dood, op wit
marmer had gesteld. Nog nooit had het oude Gent zoo statig, vooral zoo treffend, de
aen 't graf eens burgers toegebrachte hulde aenschouwd, en wel om dat die burger
naest God zich zelven zijnen geest- en zielenadel te danken had; en wel om dat die
burger

(*) Zij was samengesteld uit de heeren Cornelissen, De Decker, De Saint-Genois, Serrure en
Snellaert.
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de spreuk, staende op de ridderorde hem door den koning geschonken: Eendracht
baert macht, met der daed had gestaefd. De talrijke inschrijvers, de overheden der
provincie, het magistraet van Gent, de geestelijkheid en overheid van 't dorp
Oostacker, op welks grondgebied het graf was opgericht, de letterkundigen binnen
en buiten der stede, de kunstenaren, Willems familie en vrienden, allen waren
uitgenoodigd geweest, om dien vaderlandschen feeste bij te woonen. Wie kon komen,
wilde dien laetsten plicht niet verzuimen. De minister van 't inwendige en de
koninklijke Akademie werden bij den stoet vertegenwoordigd. Al de maetschappijen
en broederschappen van Gent, benevens ontelbare letter- of zangmaetschappijen des
lands hadden zich daerbij geschaerd. Nog nooit had eene prachtige junijzon binnen
onzer stad op zoo vele glansende of zwierige kunstvaendels geschenen of geschitterd.
Onze Hoogeschool, waerbij hij vroeger, doch te vergeefs, nog al levendig verlangd
had een leerstoel van geschiedenis of nederduitsche letterkunde te bekleeden, ontbrak
hier mede niet: met één woord, niemand wien een vlaemsch of vlaemschminnend
hart in den boezem klopte, bleef hier achterwege. Na de muzijk verhieven er zich
officiële redenaersstemmen: in namen der gentsche lettermaetschappijen, in name
van Antwerpen en Brussel, zelfs van Veurne, het verste deel van West-Vlaenderen,
had men kransen ter versiering van dit taelaltaer meêgebracht.
En nu klom een zangchoor van onze componisten Mengal en Gevaert, door
driehonderd stemmen aengeheven(*): die melodijstroom vloeide omtrent vijftienduizend
belgischen boezemen te binnen. De broederzielen, gestemd tot een gebed, ontroerden

(*) De zangers behoorende tot gentsche genootschappen, meestal sedert het Vlaemsch-Duitsch
Zangverbond tot stand gekomen, en onder welke men 't Willemsgenootschap zelf telde (Zie
verder de 2e aenteekening der eerste bijdrage op deze voorrede).
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diep bij dien zelfden vlaemschen zang, die aen Willems zoo veel te danken had; en
langs den berge des doods weêrgalmde mijn hoogtijdslied:
Uw kunststar, man der oude dagen,
Blinkt heerlijkst in den nacht van 't graf.
De grond zal nimmer slaven dragen,
Dien God tot wieg en koets u gaf.

Die roerende plechtigheid sloot op eene harer waerdige wijze. De voorzitter der
kommissie, de grijze akademist Cornelissen, eindigde met het zoo heilig ingewijd
gedenkteeken aen de goede bewaring en bewaking der plaetselijke overheid toe te
vertrouwen(*).
Het nog al aenmerkelijk overige der inschrijvingsgelden werd ten volgende dage
aen den armen van St-Amands uitgedeeld aen den voet des bergs, waerop die apostel
de christenliefde zou gepredikt hebben.
De lang zoo ongelukkig vervallene rederijkkamer de Olyftak, destijds onder 't
voorzitterschap van prof. Verspreeuwen staende, trok zich insgelijks de eer van
Antwerpen aen bij 't inhuldigen eens gedenkteekens voor Willems binnen zijne
geboorteplaets(**). De plechtigheid greep plaets in 1848. De taelvertegen-

(*) Men raedplege het werkjen Gedenkzuil aen J.F. Willems toegewijd. Gent, C.
Annoot-Braeckman, 1848, met twee platen, de eene de medalie door Wiener gesneden, de
andere het graf van Willems voorstellende; beide uit den Messager des Sciences historiques
overgenomen, bl. 45 in-8o. De algemeene lijst der inteekenaren op het gedenkteeken komt
er in voor.
De dichters bleven hier niet ten achter, waeronder de heer J. van Dam, uit Woerden, als
Noord-Nederlander op 't spoor van Westerman tredend, die ‘Willems te Antwerpen’ vroeger
in een gloeienden lierzang bezong.
(**) De antwerpsche kommissie belast met het uitvoeren van het ontwerp bestond uit de heeren
Teichman, gouverneur; L. Veydt, volksvertegenwoordiger; E. Geelhand, provincie-raedsheer;
graef De Baillet, L. Jacobs, beide gemeente-raedsheeren; de doctoren Matthyssens en Hymans;
de beroemde kunstschilder Wappers; professor Verspreeuwen, destijds ondervoorzitter van
den Olyftak, en deszelfs secretaris Terbruggen.
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woordigers door maetschappijen gezonden, ontbraken er niet. Het geheele dorp
Bouchoute was, als voor een familiefeest, opgesierd; het magistraet ontfing met
deftigheid de afgezanten onzer lettermaetschappijen, terwijl zich de gouverneur der
provincie, hooged. heere Teichman, ook daerheen had begeven. Levendig was de
geestdrift der toegestroomde menigte op het oogenblik dat het gedenkteeken ontbloot
werd. Het is des antwerpschen beeldhouwers van Arendonck waerdig(*), en verbeeldt
's dichters borstbeeld, door den genius der kunst omhelsd. Niet minder dan de
geestdrift der menigte bij die hulde eenen inboorling toegebracht, trof mij, daer ook
tegenwoordig, de nederige wooning, waer Willems wieg heeft gestaen, en waer zijne
twee broeders vriendschappelijk zijne vrienden ontfingen(**).
Andere litterarische eerbewijzen wachteden den zalig ontslapene: het Willemsfonds
kwam in 't begin van 1851 binnen Gent tot stand. Die vereeniging kreeg haren naem
naer aenleiding van 't zoogenaemde Tollensfonds. In den grond is de benaming dier
beide kunststichtingen niet even juist als die van Teylers genootschap, door dezes
voorziende kas gesticht, het zoude zijn, indien hetzelve Teylersfonds wierd genoemd;
maer, wat beduidender is, het onderscheid, aen Willems daerbij toegebracht, is
verdiend. Dit fonds, dat, luidens het reglement, dien titel ter verheerlijking des mans
voert, wiens naem het draegt, is tweeledig: het bestaet uit bijdragen van inschrijveren,

(*) De zelfde die 't half verheven beeldwerk van Ledegancks graf heeft gemaekt. Van 't
Bouchoutsche gedenkteeken, tegen een der buitenmuren der kerk leunend, bestaet eene
steendrukplaet.
(**) Een dier twee broeders is professor der nederduitsche tael aen het Atheneum te Doornijk, en
een allenzins lief en verdienstelijk man.
Over die plechtigheid te Bouchoute zie men de 2e aent. der 1e bijdrage.
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die voor een jaerlijksch inleggeld inschrijven, dat niet minder dan vijf franken mag
zijn, alsmede uit vrijwillige geldstortingen, bijdragen of giften. Het is ingericht ter
ondersteuning der nederduitsche tael- en letterkunde en ter versterking van den
vaderlandschen volksgeest in België. Het telt tegenwoordig een tweehonderdtal
inschrijvers, en de uitgaven er van strekken hoofdzakelijk tot verspreiding van nuttige,
meestal wetenschappelijke, werken.
Er werd binnen Vlaenderens hoofdstad mede een Willemsgenootschap gesticht;
men vergunne mij, iets naders daerover meê te deelen.
De volkszang in de moedertael had sedert eenige jaren zich aenmerkelijk uitgebreid,
vooral sedert het tot stand komen van den Vlaemsch-Duitschen Zangverbonde. De
Rhijn had der Schelde zijnen broedergroet binnen Gent toegebracht, en een
buitengewoon concert, samengesteld uit vijftienhonderd zingende verbondsleden,
werd aldaer uitgevoerd. Willems, die dertig jaer lang oude vlaemsche liederen
verzamelde, - Willems, die, als secretaris van 't gentsch Conservatoor 't zijne
ruimschoots aen de klassieke beoefening dier schoone kunst had toegebracht, zou
ook nu, na zijn laetste afscheid, van onzen zangeren eene hulde bekomen én zijns
én hunner waerdig. Een Willemsgenootschap ontlook, dat besloten had uitsluitend
in onze tael te zingen: waerlijk, eene schoone les voor een paer andere
zanggenootschappen van Gent, die tot heden toe uitsluitend zoo wat in 't gentsche
fransch zingen. Heerlijk, vaderlandsch was dan ook de zegeprael van dit vlaemsch
zanggenootschap, wanneer het in 1853, hier zijnen intrede deed, en wel gelijktijdig
met het Davidshof, insgelijks in de landtael alleen zijne liederen uitboezemend. Beide
maetschappijen waren door de stad Luik bekroond met den eersten zangprijs voor
Belgiës steden en dorpen uitgeschreven. Wat aental bloemen en tuilen vlogen er niet
uit de
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met jufvrouwen bezette vensters langs de straten heen, die beide triompheerende
maetschappijen doortrokken! Wat schoonen lauwerkrans hechtte de hoogedele heer
De Jaegher, gouverneur der provincie, eerevoorzitter des genootschaps, niet rondom
het spits der door hem geschonken vaen, waerop zich vader Willems borstbeeldeken
verheft! Doch met de plechtigheden diens heuchelijken dags was niet elke hulde
jegens de zegepralenden afgeloopen: het Willemsfonds zond eene herinneringsmedalie
aen het Willemsgenootschap, alsmede aen het Davidshof, van St. Amandsberg, bij
Gent, Willems dichterlijke rustplaets.
Te rechte mocht men bij dier gelegenheid zeggen of zingen:
O gij, wiens adem neêrduitsch is,
Die zingt op eigen trant,
Wiens lied oorspronklijk, morgenfrisch,
Ontklapt aen boei en band,
En tuigt, waer 't stijgt en zwiert en zweeft,
Hoe 't voorgeslacht in u herleeft.
Gij stapt op eigen eerebaen
Die 't eigen niet verzaekt,
En Willems naem schreeft op uw vaen,
Of Willems asch bewaekt;
O gij, door Luik bekroond, en saem
Met Luik verbroederd in dien naem(*).

De Vlamingen behooren dus geen belgisch-fransch meer te zingen om door onze
staetsbroeders de Walen als kunstbroeders in den zang bekroond te worden:
merkwaerdige voortgang, grootdeels aen Willems verschuldigd!

(*) Zie mijn gedicht, den 13 julij, ten dage der weêrkomst van beide maetschappijen geschreven,
in 't Nederduitsch Jaerboekje, Gent, 1854, bl. 5, en in de werken van het Nederduitsch
Taelverbond, Gent, 1854, II, 46.
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Ook had Henegouwen, vertegenwoordigd door zijne maetschappij van
Wetenschappen, Kunsten en Letteren binnen Bergen, reeds vroeger (in 1839) hulde
aen Willems geleerdheid, scherp- en rechtzinnigheid toegebracht met hem eerelid
uit te roepen.
Onder die eerbewijzen, welke buiten zijn grafgedenkteeken, tot den nageslachte
zullen overgaen, behoort zijn borstbeeld, door onzen inboorling Pieter de Vigne
vervaerdigd, benevens eene medalie des stempelsnijders Leopold Wiener. Zij vertoont
Willems portret, van sprekender gelijkenis; langs de keerzijde ziet men eene zittende
vrouw, in germaenschen gewade; zij schrijft, omringd van boeken, die de titels van
's mans voornaemste werken dragen; terwijl men rondom leest: ‘Myn vaderland is
my niet te klein(*).’
Men heeft dit woord tot spreuk gemaekt, en der ouden waerdig gevonden; en dit
is het ook, zelfs bij de toepassing die men, tegenstrijdig met het doel des schrijvers,
er aen heeft gegeven. Inderdaed, toen de man dat op het brusselsch Taelcongres
uitstortte, paste hij het geenszins toe in een algemeenen burgerzin, maer in eene
breeder taelkundige beteekenis, als slaende op nagenoeg elf millioenen spraekgenooten
of spraekverwanten; en aenschouwde dus als medevaderlanders al wie tot den
nederlandschen en germaenschen taelstamme behoort. En, waerlijk, in dien zin is
die spreuk eerst recht groot, omdat zij, hoe miskend, grondig waer is. Het was dus
overbodig haer in de woorden ‘het vaderland is nooit te klein’ te wijzigen, om ze te
doen bewonderen en onsterfelijk te maken.
Koning Leopold, uit germaenschen stam gesproten, wist den schepper dier
germaensche spreuk te schatten. Willems had door

(*) De afbeelding dier medalie komt voor in den Messager des Sciences et des Arts, 1847, bl.
161.
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zijne uitgave van den ouden Reinaert de Vos den koning in staet gesteld in den text,
dit meesterstuk der dietsche letterkunde, te lezen, en had deswege van den
koninklijken lezer mondelingsche bedankingen ontfangen. Z.M., zoo wij reeds zagen,
had in den algemeenen zin der vlaemsche zonen bij 't verliezen van hunnen lettervader
een blijk van belangstelling willen geven; en met den hertog van Braband, zijns
eeretitels hier volwaerdig, voor Willems gedenkteeken ingeschreven.
Eene latere hulde door het staetsbestuer aen Willems toegebracht, mag niet vergeten
worden. Men weet, dat de stoomers die onze spoorbaen bezielen, meestal den naem
van beroemde Belgen dragen: 't is een over en weêr drijvend Pantheon, dat den
landgenoot dier voorname mannen natuerlijk aenspoort ter nadere kennismaking met
hunne eertitelen of ter nastreving hunner grootheid. Te rechte werd derhalve in 1849
de naem van Willems aen eenen dier gevleugelde kunstwagens geschonken. Mag ik
hier bijvoegen, dat iemand juist eenigen tijd te voren zich ongunstig in de Kamers
had uitgedrukt jegens de vlaemsche letter- of volkszaek (zoo verkeerdelijk vlaemsche
beweging genoemd), en dat ik er dit sneldichtjen op schreef:
Zoo gaet dan Willems naem ons vaderland doorvliegen,
Op vleuglen van den stoom! Dat staet Lebeau niet aen,
Die 't vlaemsch ontwaekte volk in slaep zou willen wiegen,
En 't voortgestoomde vlaemsch liefst achteruit zag gaen(*).

Bij het vierhonderdjarig jubelfeest door de rederijkkamer der Fonteinisten in 1848
gevierd, stelde zij eene lofrede ten prijs-

(*) In het tijdschrift de Eendragt, 1849, bladz. 27. ‘Die glorierijke stoomer is recht eene vlaemsche
beweging,’ zeide mijn hartsvriend, prof. Kesteloot zaliger, die al het oneigenaerdige gevoelde
der benaming door sommigen met hand en tand vastgehouden, terwijl Willems die uitdrukking
nooit anders dan in een politieken zin gebruikt heeft.
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kampe op haren lofwaerdigen oud-voorzitter voor: maer die oproeping bekwam geen
gelukkig gevolg in een land als 't onze, waer de wijsbegeerte en de welsprekendheid
nog beide in de wieg liggen. Maer hoe? Was er dan onder de talrijke vrienden des
doorluchtigen mans niemand, die door bevalligen of krachtigen schrijftrant, door
wegslependen geest, door uitgebreide kennissen, door juiste opvatting en waerdeering
bijzonder geschikt scheen, om vader Willems eene rechtmatige hulde van blijvende
waerde toe te brengen? Die man bestond. Ja, die eer verdiende zijnen vriende de
Reiffenberg te zijn voorbehouden - eenen man die, als menige anderen, verdiend
heeft, dat men zijnen adeltitel bij zijnen naem afsnijde. Ongelukkig begreep de
akademieker, die de levensschets van Falck met een woordeken over den polkadans
aenvangt, ook in die gelegenheid zijne waerde van vaderlandschen schrijver niet. De
koninklijke Akademie van Brussel vond geradig, zoo niet noodzakelijk, de
levensschets van Willems door zijn ouden vriend, als wat al te puntig, in haer Annuaire
niet op te nemen: de allenzins geestrijke confrater scheen den akademiegenooten,
die de levensschets aen hun gezond verstand toetsten, zoo wat aen den ezel der fabel
te gelijken die den stervenden leeuw vrij onheusch en onedel zijn vaerwel toebrengt.
Onze Willems moest zelfs na zijnen dood nog doen polemiseeren! Voor dit
onvlaemsch, dit onbelgisch vaerwel bracht de ïambe- of refreindichter Theodoor van
Ryswyck den weledelen heere baroen een ‘zweepslag’ toe, met dezen catilinarischen
aenvang:
Ondankbre vreemdling, met uw tweederhande luiten,
En dubbel aengezicht,
Dat dorst ge in 't leven van den braven man niet uiten!
Deed u een oude wrok tot zulk schandael besluiten,
Nu hy in 't heilig graf stil by zyn vaedren ligt?
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En wat verder:
Spot, laffe schryvelaer, in uw verheven kringen,
Met onze rede en spraek;
Zoo lang zich vingren hier tot vuisten kunnen wringen,
Bestryden we ieder, die het vreemde ons op wil dringen.
Heil aen ons heiligdom! wraek der verbastring, wraek(*)!

Een ander Antwerpenaer nam ook gramstoorig de pen in de hand, en zond aen den
baroen een open brief(**), waerin onder andere armzalige geestigheden van den
akademieker 't volgende werd weêrleid, wat hij over Willems, door hem, l'autocrate
flamand genoemd, dorst schrijven: ‘Le flamand avait été utile à Willems, et le
gouvernement lui tint compte de s'être jeté en enfant perdu dans la mêlée (bij der
uitgave van 't gedicht Aen de Belgen?). Des bouffées d'encens, des complimens
flatteurs lui arrivaient de temps à outre de l'Allemagne, à laquelle on avait fait croire
à un mouvement flamand.’
Wie ziet er in dezen en dergelijken onzin, door een overigens geleerd en schrander
man uitgekraemd, iets anders dan de lust om des noods een goed vriend, zelfs een
roemrijk-ontslapen

(*) Zweepslag voor den baroen de Reiffenberg, betreklijk zijn levensberigt op J.F. Willems, in
de laetste zitting der Akademie te Brussel voorgelezen en in den Moniteur opgenomen (zie
van Ryswycks Volledige Werken, bl. 378), eerst opgenomen in het Handelsblad, 22 julij
1846.
Het eerste halfvers ‘met uw tweederhande luiten’ ziet op dit vroeger aengehaeld versjen ten
gentschen taelcongresse (?) zoo geestdriftig, niettegenstaende eene taelfout, toegejuicht:
N'ayons qu'un coeur pour aimer la patrie
Et deux lyres pour la chanter.
(**) Lettre à Monsieur le baron de Reiffenberg, à propos de la notice biographique sur Willems,
par C. Nys (Anvers), 16 bl. in-8o.
Sommige beoordeelingen van Willems werken, door Reiffenberg, zijn juist, en de heer Nys
bestrijdt ze te onrechte als satiriek.
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vriend aen een mauvais bon mot, of aen eenig stekelig gezegde op te offeren?
Zoo schreef de oud collega over Willems ballade Maria van Braband in die
gebrandmerkte levensschets het volgende: ‘Pages, échappées à Merlant, mais à
Merlant rajeuni.’ Ongelukkig bleef hier zijn, anders uitmuntend, geheugen in gebreke:
want vroeger, immers bij het aenmelden der ontfangst van dit lieve gedicht, schreef
hij aen zijnen vriend: ‘Votre Marie de Brabant est une Marie pleine de grâces. Je le
dis avec d'autant plus de franchise, que moi-même je me suis essayé sur ce beau sujet
de ballade.’
Talrijk zijn de karakterschetsen, door Belgen en vreemden van Willems
opgehangen. Deze laetsten zal ik hier eerst laten optreden. Zeker, teekent zich bij 't
nagaen van iemands aert alles voor den vreemdeling scherper af, als hij bijzonder
belang heeft iemand in al zijne bijzonderheden na te gaen. Onder de buitenlanders
zijn er, die met Willems lang gebriefwisseld en te zijnent de gulste herbergzaemheid
genoten hebben; de oud-professor Siegenbeek, van Leiden, mocht onder dezen
tellen(*). Deze achtbare grijzaert, lofrijker gedachtenis, hield, als voorzitter der
Maetschappij, over de nederlandsche Letterkunde aldaer eene redevoering, waerin,
na een overzicht van Willems letterarbeid, de volgende waerdeering van 's mans
karakter voorkomt: ‘Zoo was onze Willems, tot aan het einde van zijn leven,
werkzaam tot handhaving en uitbreiding van de eer der nederlandsche taal-, geschied-,
oudheid- en letterkunde. Onze maatschappij heeft wel niets tot opluistering van hare
werken van zijne hand ontvangen, maar zij bezit nogtans van hem vele
ondubbelzinnige blijken van belangstelling in een aantal

(*) Ook Hoffman von Fallersleben, die hem het pars V der Horae Belgicae toewijdde.
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kostbare boekgeschenken tot verrijking van hare bibliotheek. Zij bragt derhalve ook
gaarne, zoo uit hare gemeenschappelijke kas als door bijdragen van bijzondere leden,
naar vermogen, het hare toe ter oprigting van een gedenkteeken tot zijne
nagedachtenis, waartoe eenige zijner vrienden en vereerders in België het ontwerp
gevormd hebben. En met regt voorzeker: want hij is die eere dubbel waardig, omdat
hij, ook als mensch, de hoogste achting verdient. Zijn open, rond, minzaam en krachtig
gelaat, zijne kloeke gestalte en forsche ligchaamsbouw waren de onbedriegelijke
merkteekenen en afdruksels van eene reine en opregte ziel, van een menschlievend
hart, een' krachtigen wil en een' standvastigen geest. Hiervan kan ik, door eene
veeljarige vriendschap aan hem verbonden, met volle vrijmoedigheid getuigenis
geven; en nimmer zal ik de genoegelijke dagen vergeten, welke ik, vóór eenige jaren,
in den schoot van zijn gastvrij en beminnelijk huisgezin mogt doorbrengen. Daar
leerde ik hem als een liefdrijk echtgenoot en vader kennen; daar ontwaerde ik, hoe
hij zich in zijne rijkvoorziene bibliotheek en te midden der zijnen, die hem even zeer
beminden als eerbiedigden, zalig gevoelde; daar hoorde ik hem meermalen den
heerlijken zang eener toen slechts zestienjarige dochter op de piano ondersteunen,
en werd, hoe weinig muzikaal anders ook, daardoor in verrukking opgetogen. Voorts
was hij een getrouw vriend, een vurig beminnaar van het land zijner geboorte, een
opregt christene, die, hoe zeer ook gehecht aan de leer der kerk, waarin hij was
opgevoed, echter in protestanten ook christenen erkende en vereerde. Zijne
nagedachtenis zal derhalve bij de zijnen en allen, die, even als ik, hem van nabij
gekend hebben, bestendig in zegening blijven, terwijl zijn naam in de geschiedrollen
van Belgiës beschaving, als van den hersteller van deszelfs eigene letterkunde, met
onverdoofbaren luister zal schitteren.’
Ook Duitschland leverde hier zijne Lavaters op: eene vrouw,
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met zuiveren dichtzin bezield en die aen een opmerkzamen geest al het phantastieke
der germaensche volks- of natuerpoëzij wist te vereenigen, zou de taek van Willems
naer 't leven te schilderen, op zich nemen. Zij was in gunstige gelegenheid gekomen
hem van nabij te leeren kennen, op eene soort van kunst-pelgrimagie, die zij ten jare
1845 aen België aflegde, terwijl zij bijzonderlijk Gent naging, waer, zoo zij te rechte
getuigt, de vlaemsche taelbeweging was van uitgegaen. Mev. Louisa von Ploennis,
van Darmstadt, schreef over Willems deze korte, doch beduidende regelen: ‘Willems,
der Nestor der neueren flaemischen Schule, hat eine majestätische Gestalt, und einen
schönen Kopf. Seine etwas stolze Haltung erinnert unwillkürlich an Göthe's Statuette
von Rauch. Sein geistreiches Haupt hat sich manchen Lorbeer errungen und weisz
ihn mit Anstand zu tragen(*).’
Wil men nu zien, hoe mannen hem afschilderen, die met den letterkundige en den
mensch in vriendschappelijke gemeenzaemheid hebben geleefd? Mij schijnt vooral
de schets des heeren de Saint-Genois wel getroffen: ‘Naer het uiterste, was Willems,
zegt hy, het toonbeeld van dit schoon en sterk geslacht der eerste tyden, door Tacitus
vermeld. Zes voet hoog, breed van schouderen, kloek van borst, met volmaekt
geëvenredigde uiterste deelen, lag er iets waerdigs en deftigs in zynen stap. Zyn blik
was schrander, levendig, fyn, maer tevens vol zachtaerdigheid. Zyn glimlach deelde
in die fynheid, zonder dat de uitdrukking van goedheid, die hy wilde vertolken, er 't
minste by verloor: spyt en spot pasten 's mans lippen niet, van welken enkel de
waerheid en eene rechtvlaemsche vrymoedigheid afvloeiden, die aen alle gekunstelde
spraek vreemd en er van vyandig was.’ Mag

(*) Bl. 71 van 't boek Reise-Erinnerungen aus Belgien (Berlin, 1845). Het negende kapittel van
dit werk is getiteld Eine soirée bei Willems

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

L
ik er bij herhalen, wat ik reeds aenstipte, dat hij in ruimer mate eene levendige
opgewektheid van geest bezat, eene vlaemsche goedaerdige luim, die, waer hij
verscheen, vreugde bracht, en in den gezelligen man den letterkundige deed vergeten.
Men ziet het, hij lavaterde zeer gunstig, en de Voorzienigheid had den Vlaming
met hare gaven mildrijk overstort.
Even als Siegenbeek, schildert ons de heer De Decker Willems als een
voortreffelijken huisvader af. Men veroorlove mij ook de schatting diens titels, die
den mensch en burger volmaekt, hier bij te voegen: ‘Om Willems juist te waerdeeren,
moest men hem te midden van zyn huisgezin zien. Daer was zyn ryk.... Daer vierde
hy den teugel aen die rondborstige, onverstoorbare vrolykheid, zoo genoegelyk voor
de zynen en alwie aengenomen was in zyne kleine vriendenkringen, waeruit de koude
étiquette onwederroepelyk verbannen was. Op ons tydstip van maetschaplyke
herinrigtingen en humanitaire hervormingen, waer de onde blyde lach retrograde
is, dorst Willems nog lachen. Hy was een dier weinige Vlamingen van den ouden
eed, welke dien gemoedelyken familiegeest, thans door vreemde zeden en begrippen
zoo vaek verdrongen, in het heiligdom des huisgezins ongeschonden bewaerd had.
Wie van ons gewaegt niet met genoegen van die zalige oogenblikken doorgebragt
onder zyn dak, waer alles aen de oude herbergzaemheid der vaderen deed denken;
wie van ons gevoelde zich niet bewogen, als die oude vlaemsche liederen, welke hy
alleen begreep, welke hy alleen in hunnen oorspronkelyken eenvoud, in hunne
mannelyke ruwheid kon weêrgeven, betooverend van zyne lippen rolden? Wie van
ons, toen hy dit huis, heiligdom van voorouderlyke overleveringen uitstapte, gevoelde
zich niet vaster gehecht aen zyn vaderland?’
Men mag, volgens mij, het er voor houden, dat Willems het ontwerp heeft gemaekt
van de petitie in 1840 aen 's lands vertegenwoordigers ingezonden door een
ontzachlijk getal Vlamingen,
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waerin zij met deftigheid, met logischen klem hunne beweegredenen uiteen zetteden,
en, krachtens art. 23 der Grondwet, verlangden, dat men maetregelen zou beramen
om de nederduitsche tael, zoo veel mogelijk, in dezelfde rechten te herstellen, als
waerin zij was tijdens het oostenrijksch gouvernement, toen alle ambtenaren in de
vlaemsche provinciën het vlaemsch moesten spreken en schrijven. Mitsdien
verzochten de requestranten, door eene wetsbepaling te zien vaststellen: 1o dat alle
provinciale en plaetselijke belangen in de vlaemschsprekende gewesten, zouden
behandeld worden in het nederduitsch; 2o dat 's rijks ambtenaren in hunne
betrekkingen aldaer, hetzij met de gemeentebesturen, hetzij met de ingezetenen, zich
van dezelfde tael zouden bedienen; 3o dat die tael ook bij de rechtbanken zou moeten
gebezigd worden, wanneer de partijen of de beschuldigden die konden verstaen(*);
4o dat eene vlaemsche Akadémie of eene vlaemsche afdeeling bij de brusselsche
Akadémie, tot aenmoediging der nederduitsche letterkunde zou worden opgericht;
5o dat het nederduitsch bij de Universiteit van Gent en bij de andere rijksscholen in
de vlaemsche gewesten dezelfde voorrechten als het fransch zou genieten.
Zestien jaren zijn er sedert dit verzoekschrift verloopen, en nog is er aen die billijke
verzoeken niet geheel voldaen.
Een nederduitsche zetel aen 's lands vlaemsche Hoogeschool!.... Alleen zijn er
onlangs een paer heeren aengesteld, die reeds andere leergangen geven aen
Universiteit of Atheneum, om, bij een niet verplichtenden leergang van vlaemsche
letterkunde een proefjen te nemen of zoo iets wel zou lukken bij studenten voor wie
de leergang der fransche letterkunde verplichtend is(**).

(*) Zie de 3e aenteekening der eerste bijdrage op deze voorrede.
(**) Dr J.H. Halbertsma beweert, dat wij, waer het onze tael- en letterkunde geldt, nimmer de
wetenschap in het hooger onderwijs op de hoogte onzer naburen zullen brengen, zoo lang
wij, naer gelang der wetenschap zich uitbreidt, tevens onze leerstoelen niet vermenigvuldigen,
en voor ieder vak, hetwelk een geheelen man vordert, geen geheelen man afzonderen (zie
De Jaghers Taelarchief, IV. 302-304).
Die geleerde wil derhalve dat een enkel hoogleeraer q.q. belast met een verplichtenden
leergang van tael- en van letterkunde niet voldoende zij: Belgie daerentegen stelt niet eens
zelfs een enkelen hoogleeraer q.q. daertoe aen. Hoe vernederend voor eene vlaemsche
hoogeschool, voor onze nederduitsche letterkunde, voor ons belgisch staetsbestuer!
En het vlaemsch is, statistiek gesproken, door twee derden der natie gekend!
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Eene vlaemsche Akadémie in België!.... een der droomen van Willems. Was dan het
nederduitsch tael- en kunstelement in vlaemsch België niet overwichtig genoeg, om
ten minste eene vierde klas ter koninklijke Akadémie bij de drie andere uit te maken?
Waer echter is het, dat sedert dien tijd die Akadémie tot meer dan éénen
flamingeerenden Vlaming het dignus es intrare heeft toegesproken, en de
franschgezindheid van sommige leden met hen ten grave is gedaeld(*).
Willems invloed op de vlaemsche Belgen is groot geweest, en, ja, met zijnen
levensloop geenszins afgebroken. Als een propheet werd hij door de Voorzienigheid
te bekwamer tijde gezonden om de overheersching in het zielengebied der stamtael
pael en perk te stellen: niet lang na het koningrijk der Neder-

(*) Dat de als letterkundig vriend zoo hupsche heer Boen de Stassart niet altijd rechtvaerdig was
jegens het nederduitsch, waerover hij zelfs met Willems polemiseerde, is bekend, doch
krachtens zijne voorgaende loopbaen eenigzins verschoonbaer: maer wat zeggen van hetgeen
de heer François Jacquemin wegens de fabel van Stassart le Pinson-roi beweert: ‘Publiée
sous la domination néerlandaise, où le gouvernement faisait de l'arbitraire et proscrivait une
langue généralement admirée (Messager des Sciences historiques, Gent, 1854, bl. 486)?’
Mijn geleerde vriend Blommaert, welke die fabel vertaelde, heeft er recht over gedaen (zie
Kunst- en Letterblad, 1840, bl. 14).
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landen, tot een dam tegen Frankrijks overspoeling, was ingericht, werd onze vriend
zijner door hem vroeger voorgevoelde bestemming eerst ten volle bewust.
Thands gevoelde hij levendiger dan ooit, dat de Heer die verschillende
volksstammen op der aerde heeft geplant, hun, ten stempel van hun oorspronkelijk
en eigen karakter, verschillende talen heeft gegeven; thands gevoelde hij vooral, dat
iedere tael een eigenaerdig werktuig van eigene volksbeschaving is, en dus, ten
aenzien van haer doelwit, de eene litterarische tael boven de andere niet kan, noch
mag gesteld worden; terwijl daerentegen, als erfelijk bestanddeel van volkszin en
volkszijn, de moedertael eene betrekkelijk hooger waerde voor een volksstam moet
bezitten; thands gevoelde hij diep, dat die tael het erfelijk hoofdbestanddeel zijner
nationaliteit uitmaekt, en er dus tusschen de woorden moederspraak en stamvaderland
een innige band bestaet, inderwijze dat als stamverwanten volstrekt ophouden
taelgenooten te zijn, er groot gevaer is, dat zij, als burgers en landgenooten elkander
niet lang wél zullen begrijpen. Stamnationaliteit en staetsnationaliteit waren bij hem
woorden van verschillende beteekenis, doch wier stralen, schoon uit een verschillend
standpunt uitgaende, in één en hetzelfde brandpunt te samen vloeien, ten minste bij
een welingericht staetsbestuer, dat zijne rechten kent omdat het zijne plichten
verstaet(*).
Het was Willems eigen denkbeeld, eerst door hem in de maetschappij de Tael is
gantsch het Volk in mijne tegenwoordigheid geuit, dat ik, als dusdanig, den
weleerwaerden heere Des Amorie Vanderhoeven, voorzitter van het eerste
nederlandsch Lettercongres, te Gent gehouden, mededeelde: het was Willems eigen
denkbeeld, waermêe de begaefde redenaer die stamvaderlandsche

(*) Ik heb deswege ook gesproken in het 18e kapittel van 't Volksleesboek, waeraen mijn vriend
Dautzenberg mede heeft gearbeid. Zie aldaer bl. 185-193.
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plechtigheid sloot, wanneer hij zeide dat er eene gedachte was, die hij in zijnen
boezem niet kon besluiten, maer voor de gantsche vergadering moest uitstorten: ‘Er
was namelijk eene volkseenheid en eene staatseenheid: de laatste was het werk der
menschen, de eerste was het werk van God. De groote mogendheden, die in 1815
het rijk der vereenigde Nederlanden hadden gesticht, zeide de redenaer, hadden
datzelfde rijk weinige jaren later gesloopt en in twee staten gesplitst; maar de groote
mogendheden waren onvermogend om broedervolken te scheiden, uit éénen stam
gesproten en door ééne taal verbonden.’
Inderdaed, zoo is 't: de stamzin schiet zijne wortelen in de graven onzer vaderen,
en is het zaed waeruit de letterlauwer en olijftak bij die graven opschiet: de staetszin
kan van protocollen uitgaen, maer ontleent er zijne waerde niet af. Staetszin moet
op stamzin geënt zijn om sappige vruchten te dragen. Wie een slecht Wael of een
slecht Vlaming is, kan geen goed Belg zijn.
Willems grondig denkbeeld, dat hij in de vlucht der samenspraek, te midden zijner
jonge kunstvrienden, als een graenkorrel, uitwierp, zij op geen dorren steen gevallen!
Dit denkbeeld drage gezegende vruchten voor de toekomst! Eene groote gedachte,
een edel woord (als een lichtstrael der rede, in de duisternis gezonden, al begrepe't
de duisternis niet) koomt van den Allerhoogste, en sterft met den mensch niet.
Eén graankorl, achtloos in een vruchtbren grond bedolven,
Zien we als een zwangren halm, ras op den luchtstroom golven.
Hij schudt zijn vruchten af, die, rijpende in den grond,
In halmen opslaan, waar eerst ruigte en heester stond:
Dan duizendvoud herteeld en duizendwerf herboren,
Doorgolft een gansch gewest een gouden zee van koren;
En 't land, eerst naakt en woest, nu rijk en mild gevoed,
Dankt blij aan d'eersten korl zijn vrucht en overvloed(*).

(*) Helmers slotverzen van de Hollandsche Natie.
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De liefde voor tael en volk, dit eenzelvig element, die liefde welke Willems tot den
jongsten adem zijns te korten, maer zoo werkzamen levens aenpredikte en voorbeeldig
uitoefende, liet hij ons ten voorbeeld en spoorslag na. Vergeten wij het niet: die zucht
was zijn ziel en leven, en smolt in zijn laetsten doodsnik te samen.
Vergeten wij niet wat Germanicus in zijne laetste oogenblikken tot zijne
diepbedroefde vrienden sprak: ‘De hoofdplicht der vrienden van een overledene ligt
daer niet in, dat zij hem in nuttelooze klanken huldigen, maer zijnen wil nadenken,
zijn bevel uitvoeren(*).’
En wat beter offer, wat degelijker hulde zouden wij, vlaemsche Belgen,
letternederlanders, letterstamverwanten der volkeren van 't Noorden, aen Willems
nagedachtenis toebrengen? Verspreiden wij, echte Vlamingen en Belgen, groot door
onzen letterzin gelijk onze vaderen het door hunnen volkszin waren, verspreiden wij
de van eeuw tot eeuw overgeleverde en verhoogde volksbeschaving bij middel der
moedertael; maer, opdat er onzen poogingen recht gedaen worde, zijn wij rechtvaerdig
jegens de lofwaerdige mannen die tot eere strekken aen de nationale letterkunde,
welke de tael ook zij waermeê zij hunne gedachten omkleeden.
En thands ben ik ten einde dezer inleiding genaderd, vrij lang, 't is waer, maer
misschien moeielijk korter op te stellen, uit hoofde der talrijke bouwstoffen, en
daermeê samenhangende gedachten. Ik heb die inleiding uit achting voor Willems
en voor de waerheid geschreven. Die overtuiging is mijn zelfloon: ik verwacht, ik
verlang er geen ander.
Moge slechts Willems dichterlijke nalatenschap, waer Jacob

(*) Non hoc praecipuum amicorum munus est prosequi defunctum ignavo quaestu, sed quae
voluerit meminisse, quae mandaverit exsequi (TAC.).
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Grimm welwillend de opdracht van heeft aenvaerd, hoofdzakelijk zijn nut hebben
ter juiste waerdeering van Willems dicht- en tooneeltalent! Moge die nalatenschap,
in verband gebracht met zijne andere voortbrengselen, bewijzen dat in hem de mensch
en de vaderlander op ééne hoogte stond, die, bij de zelfwaerde des schrijvers gevoegd,
der onsterfelijke liefde waerdig is van dat uitgebreide lettervaderland, waerop hij
zinspeelde toen hij sprak: ‘Mijn vaderland is mij niet te klein.’
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Bydragen tot de inleiding.
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Eerste bydrage.
Eerste aenteekening.
Men zal hier wellicht niet zonder belang den brief hervinden, bij welken de weledel
hooggeleerde heere Professor Jacob Grimm, te Berlijn, mij de hooggeschatte eer
bewees de opdracht van het tegenwoordige boek te aenvaerden. Men vergunne mij
dien te doen voorafgaen van het verzoek dat ik tot Willems voornamen vriend deswege
richtte, een stuk, waerbij ik goedvond de spelling door Delecourt, ten
gemeenschappelijken gebruike van Hoog- en Nederduitschers voorgesteld, aen te
wenden.

Weledel, Hooggeleerde Heer,
Ik heb gemeend iets voor den roem van onsen vriend saliger Willems, thands reeds
seven jaren ingeslapen, te kunnen doen met sijne sedert 1812 tot 1845 verspreide
gedichten in een fraaigedrukten bundel te ver-

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

LX
samelen en dien te doen voorafgaan van eener levensschets en van den oversichte
der werken des mans, dien wij als den standaart der vlaamsch-belgische Letterkunde,
in deser eeuw weêrgeboren, aanschouwen.
Natuurlik sal ik in dier levensschetse u, Weledel hooggeleerde heer, als een
kunstvriend van vader Willems niet vergeten. Edoch ik verlange meer: ik wensch
vurig van u eene gunst te bekomen die den kunstverbroederden Hoog- en
Nederduitscheren bewyse, dat, even als de liefde, ook de vriendschap tusschen sonen
van germaanschen bloede ‘den dood te sterk is.’
Ik versoek u eerbiedig, Weledel hooggeleerde heer, de opdracht der Dicht- en
Tooneelkundige Nalatenschap van J.F. Willems te aanvaarden. Dat men den goden
tempels moet toewijden, maar uitstekende mannen vereeren door de opdracht van
boeken, dit leerde reeds Aristoteles.
Ik durf te meer op een gunstig antwoord rekenen, daar ik de overtuiging bezit dat
die opdracht, mocht Willems opstaan, geheel en al in synen geest sou liggen: trouwens
Jacob Grimm (om den naam hier vereeringshalven eenvoudig zoo als 't germaansche
hart dien noemt uit te brengen), Jacob Grimm was de man, dien onse vriend saliger
eene lettervaderlandsche hoogachting, een onbegrensden eerbied bestendig heeft
toegedragen.
Hierop bid ik God, dat hij u, Weledel hooggeleerde, nog lang ten beste der
onverdeelbare letterrepubliek werksaam late!
Uit Gent, 1 februarij 1854.
PRUDENS VAN DUYSE.
Hierop vereerde Willems vriend mij met den volgenden brief:
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Hochgeehrter Herr,
Ich bin durch ihre zuschrift innig bewegt worden. Sie ruft mir das andenken des
treflichen Willems lebhaft zurück, der ein edler mann war und zum heil der
niederländischer spräche, für die er lebte und viel wirkte, noch lange hätte leben und
wirken können. Selbst in vorgerücktem alter und im vorgefühl, dasz über ein kurzes
ich auch meine schuld der natur abtragen werde, empfinde ich warm, wie schön es
ist, dasz die abscheidenden menschen in ihrer genossen erinnerung nicht also gleich
verschwinden, dasz sie noch nach ihrem tode durch ihr hinterlassenen arbeiten den
samen des guten und edlen und vor allem ihrer vaterlandsliebe ausstreuen.
Dadurch dasz sie mir Willems Dicht- en Tooneelkundige Werke zueignen wollen,
beweisen sie mir eine ausgezeichnete ehre.
Hochachtungsvoll bin ich ihr ergebenster diener:
JACOB GRIMM.
Berlin, 5 febr. 1854.

Tweede aenteekening.
De redevoeringen en gedichten op het graf van Willems uitgesproken, maken het
slot van 't Belgisch Museum uit (d. X, bl. 484-504). Men ontmoet aldaer redevoeringen
van prof. Serrure, Snellaert, J. van de Velde, J.F. Brouwenaer en van mij, benevens
verzen van Rens, Van Boekel, Th. van Ryswyck en een duitsch dichtstukjen uit
Brussel, met eene eiken
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kroon, gezonden om op het graf neêrgeleid te worden. De te jong gestorven dichter
de Brouwenaar, benevens Van Hoogeveen-Sterck, vertaelden dit stukjen.
Ook in het antwerpsche tijdschrift de Vlaemsche Rederyker, waervan dezelfde
heer Van Hoogeveen-Sterck uitgever was, vlocht hij een lijkkrans voor Willems,
samengesteld uit de voorgaende stukken, benevens eene elegie van Rietstap, eenen
brief van den pruisischen afgezant, hoogedel heere R. von Sydow, mij over dien
treurigen dood gezonden, en een paer gedichten van mij.
Afzonderlijk verscheen er een treurgedicht van den weleerwaerden heere Cracco.
De Gazette van Gent, july 1846, gaf mede een rijmstukjen uit tot vader Willems
eere, maer op een heel anderen toon gestemd dan de voorgaende: het stukjen doet
aen het overbekende hekeldicht een Otter in 't Bolwerk, van Vondel, denken. Zoude
ik te dezer plaetse mijn roskammetjen der vergetelheid mogen onttrekken?
‘Die Willems was geen letterdief,
En schoon van de Akademy,
Was 't vlaemsche boven 't fransch hem lief.
O Jemy! o jemy!
En dit is mij een dobble grief.
Hij gaf mij dikwijls van de plak,
Zelfs op onze Akademy.
't Werd tijd dat m'hem in de aerde stak,
O Jemy! o jemy!
Of wel mijne eerzuil kreeg een krak.
Den dooden leeuw heb ik verguisd
Vóór heel onze Akademy,
Ik, als een ezel zwaer gekruist.
O Jemy! o jemy!
Zij treuren: ik lach in mijn vuist.
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Ik ben in alles t'huis: ik ben
Van iedere Akademy.
'k Bespot het vlaemsch.... dat ik niet ken.
O Jemy! o jemy!
Geen graf geeft antwoord dat ik schen.
Heeft Monsieur Willems ook een naem,
Zelfs op onze Akademy,
Ik menge stank en wierook saem.
O Jemy! o jemy!
Ik, ridder zonder vrees of blaem.’
Zoo sprak een edele baroen,
Lid van 's lands Akademy.
Hij vlocht den doorn in 't lauwergroen.
O Jemy! o jemy!
Wie houdt er van een Judaszoen?

Uit het tijdschrift de Vlaemsche Rederyker werd overgedrukt: Dicht- en Prozastukken,
uitgesproken by de plegtige inhulding van het gedenkteeken ter eere van den
vermaerden dichter en historieschryver Willems, te Bouchout, op zondag 4 juny
1848. Antw. Van Ishoven, bladz. 26. Het bevat eene aenspraek van den voorzitter
der antwerpsche rederijkkamer, Verspreeuwen, een gedicht van haren tweeden
voorzitter, Terbruggen, eene redevoering van haren secretaris, Van Kerckhoven,
eene aenspraek van haren correspondent, P.J. Avondroodt, te Lier, en een gedicht
door mij geschreven, waerin ik onder andere zeide:
Gij reikte aen Antwerp noch aen Gent alleen de hand;
Gij stondt als broeder in de republiek der letteren
Van 't één en onverdeelbaer Nederland.
Daerom brengt Antwerp u naest Gent zijne offerand,
En blijft u de eertrompet dóór de eeuwen tegenschetteren.
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De vrijman groet u in het graf:
U, Willems, liefde en lof en luister!
U paste om brein, noch harte kluister:
Zij beide waren u ten staf Geen vorstenscepter, op een enklen stond verbroken
Bij d'eersten staetsorkaen.
Neen, vader Willems, neen! wat storm ons moge omspooken,
Uw naem kan enkel met ons Vlaenderen vergaen.
Gij waert een edel mensch, in wien de geest herleefde
Van 't krachtig, machtig voorgeslacht,
Die, dwars door leed en nooden streefde,
Wanneer ge aen Piet de Coninck dacht.
Gij blijft van uit uw graf ons nog een handdruk bieden,
En in elk vlaemsch gemoed, schoon eeuw bij eeuwe vlieden,
Bloeit onuitroeibaer diep uw ingeworteld woord.

Derde aenteekening.
Deze aenteekening zal ten minste niet van zeker historisch belang verstoken zijn.
Men kan nagaen Willems artikel in 't Belgisch Museum, 1838, deel II, bl. 387-395,
over de Voorrechten van het vlaemsch bij de oude Vlamingen en bij de Vlamingen
der XIXe eeuw, waerin, onder andere aenmerkingen, deze voorkomt: ‘De lagere
ambtenaren, om het gouvernement te believen, toonen zich thans zoo waelsch, als
zy vroeger zich hollandsch voordeden.’ En wat verder de treurige herinnering: ‘Toen
ik, korts na de omwenteling van 1830, Antwerpen moest verlaten, om dat ik het
nederduitsch wat al te veel had voorgestaen.’
In vroegeren tijd, toen men onder graven stond, die pairs van Frank-
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rijk waren, of toen de hoofdzetel des landbestuers zich buiten den lande bevond, had
men beter begrippen dan nu over de welwillendheid en den eerbied, die men, bij 't
gebruik eener tael vóór de rechtbank, aen den betichte verschuldigd is. Het is waer,
dat die aenmerking ook past op de handelwijze der advokaten van partijen, die ter
hunner verontschuldiging de fransche rechtsopvoeding inroepen die zij ontfangen
hebben, omtrent op dezelfde wijze als de magistraten en raedsheeren er de fout van
werpen op hunne fransche huisopvoeding en schoolonderwijs, daer dit laetste in 't
fransch begint met + A B C om te eindigen op de Hoogeschool met het Dignus es
intrare, in verfranscht latijn, zoo niet in 't fransch.
Maer nu, de eenigzins historische mededeeling die ik toezegde? Zie hier. In een
artikel opgenomen in het brugsch dagblad la Patrie (april 1854) komt het volgende
voor: ‘Gisteren heeft een toeval het einde der zitting des hofs van assisen gekenmerkt.
De heer Titeca, substituet van den prokureur des konings, hield de beschuldiging in
't fransch staende; wanneer een der gezwoornen, de heer G., van Brugge, opstond,
en den voorzitter verzocht, in 't belang der beschuldigden, die enkel vlaemsch
verstonden, het openbaer ministerie te vragen zijn requisitoor in die tael te doen. De
substituet van den prokureur des konings antwoordde, dat hij zich van zulke tael
bediende als hy goed vond, en dat er niemand daerin hem te bevelen of te raden had.
Hierna deed de voorzitter opmerken, dat het openbaer ministerie bij dat in 't fransch
pleiten in zijn recht was, en dat de advokaten der beschuldigden waerschijnlijk hunne
verdediging in dezelfde tael zouden voordragen: iets, dat inderdaed plaets heeft
gegrepen.’
Het gemelde dagblad merkte hierop aen: ‘Wij willen het strenge recht van 't
openbaer ministerie om in 't fransch te pleiten niet betwisten; doch het zou behoorlijk
zijn de tael te spreken van hen die men beschuldigt. Hunne eer, ja, hun leven staen
somtijds op 't spel: ten minste is men hun verschuldigd de op hen drukkende bezwaren
in eene door hen verstane tael te onderzoeken. Wat men ook zeggen moge, er ligt
altijd iets aenstootelijks voor 't gevoel in beschuldigingen, vooruitgeschoven en
doorgezet ten bijzijn der betichten in eene tael, die de hunne niet is.’
‘Dit feit, voegde de Gazette van Gent er bij, bewyst dat onze bevol-

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

LXVI
king dagelyks meer en meer het gevoel van eigen waerde beseft: trouwens, in alle
standen, by elker gelegenheid verheffen zich stemmen ten voordeele der vlaemsche
rechten; en wetenswillend blind is hy, die niet ziet dat dergelyke afzonderlyke
betooningen uit eene algemeene volksopwekking ontspruiten, uit een algemeen leven
dat zich magtig en krachtig lucht begint te geven. Het gebruik eener vreemde tael
voor onze rechtbanken is sints lang als eene der onregtvaerdigste, der onmenschelykste
misbruiken geschandvlekt geweest, en de moedige juré van Brugge, die zoodanig
gevoelde wat enkele welvoegelykheid zelve zou vorderen, indien er geene sterker
redenen daertoe bestonden, die Vlaming, die man heeft een edelmoedig voorbeeld
gegeven als hy 't gebruik der landstael vóór de regtbank vroeg. - Wel kan het openbaer
ministerie beweeren, dat het, krachtens de Grondwet, de vrye keus heeft der tael die
het wil gebruiken; maer dit belet niet dat het menschelyk gevoel er tegen opstaet,
wanneer de tolk der justicie eenen man de schrikkelykste betigtingen naer het hoofd
zendt, en de rampzalige, er geen woord van verstaende, zich in de onmogelykheid
bevindt een woord ter zyner verschooning in te brengen. Wy zouden wel eens willen
zien hoe ver men dit regt zou durven uitstrekken, indien eenige leden des jurys, by
de in 't fransch voorgedragene beschuldiging, of zelfs by de verdediging, betuigden,
dat zy die tael niet verstaen, en dus niet in staet zyn eene gemoedelyke verklaring
uit te brengen. De justicie zou denkelyk hierdoor in geene kleine zwarigheid vallen;
en in den tegenwoordigen gemoedsstaet ten opzichte der landtael, zou het ons niet
verwonderen dergelyke betuiging in de eene of andere rechtszael onzer vlaemsche
provincien te zien doen. Immers, wy gelooven dat de vlaemschgezinde juré van
Brugge niet lang op zich zelven alleen zal staen.’
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Tweede bydrage.
Polemiek van Willems.
I.
Pennestrijd met den Eerw. heer Buelens.
In 1821 verscheen een boekjen in-8o, getiteld Briefwisseling tusschen J.F. Willems,
schryver van het werk Tael- en Letterkundige Verhandeling, opzigtelyk de zuydelyke
provintien der Nederlanden en J.B. Buelens, R.C. Pr, inhoudende eene zakelyke
wederlegging van eenige valsche grondstellingen, verkeerde aenhaelingen en
ongegronde aentygingen, in dat werk voórkomende(*).
Deze geestelijke had voor eenige afdruksels op dit werk ingeschreven, doch
weigerde, als hij de eerste aflevering van het tweede deel had bekomen, de volgende
te ontfangen, en eindigde, na zijne inschrijving betaeld te hebben, met de ‘oproerige
letterpopjens’ in den winkel des drukkers, aen stukken te scheuren. De redenen, die
hij kwansuis tot verrechtvaerdiging dier handelwijze aenvoerde, waren: dat de
schrijver den kring

(*) Antwerpen, Janssens en Van Merlen, bl. VII, en 120.
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van zijn aengekondigd werk was te buiten getreden, zoo dat hetzelve voor zijne
leerlingen verderfelijk was geworden.
In antwoord op eenen brief van Willems, waerin deze de moeilijkheid, tusschen
zijnen drukker en den Eerw. heer Buelens ontstaen, aen bloot misverstand toeschreef,
zond de laetste eenen brief uit Mechelen, op 14 november 1820, aen den schrijver,
en gaf dezes werk op ‘als zeer gevaerlijk, of, zoo als men heden zegt, liberale
grondstellingen bevattende.’ Zijn Eerw. grondde zijne stelling daerop, dat Willems
als een vurig aenpreêker van twee vrijheden was opgetreden: namelijk die van denken
en die van drukken.
Om kwade boeken tegen te gaen, zeide hij, werden er ten allen tijde in alle
catholijke landen geestelijke en wereldlijke boekkeurders aengesteld, waertoe men
altoos de geleerdste en bezadigste mannen had verkozen. Het was dan ook de plicht
des landvorsten alle gevaer van verleiding en verderf van zijne onderdanen af te
keeren; op 't godlijk en natuerlijk recht, uit dien plicht gesproten, steunden de
ordonnantien in 't begin der zeventiende eeuw door geestelijke en tijdelijke overheden
uitgegeven: heilvol waren derhalve die ordonnantien geweest, welke het den schrijver
had beliefd ‘verdrukkende plakkaerten’ te noemen, die ‘in het Zuiden de letterkunde
benauwden.’ Het is juist in die eeuwen geweest, schreef Z. Eerw., wanneer die in
zwang waren, dat de ware letterkunde heeft gebloeid: de Hosschiussen en Walliussen
getuigen dit. Heeft Vondel, in weêrwil derzelve, niet een zijner werken aen den
aertsbisschop van Mechelen opgedragen? Zou het Graf van Feith er voor beducht
zijn geweest?
‘Den opstand der Hollanders tegen hunnen wettigen souvereyn, vervolgt Z. Eerw.,
noemt gy eene schoone zaek. Wy, catholyken, noemen den opstand der borgeren
tegen hunnen wettigen souvereyn geene schoone zaek, maer eene strafweerdige
misdaed.... Ter loops moet ik u hier doen opmerken, dat gy geheel het historisch van
uw werk, en in het byzonder dat der nederlandsche beroertens, zeer gebrekkelyk hebt
behandeld: maer dit is geen wonder. Wanneer men Hooft tot rigtsnoer houd, en geene
oog heéft op Haraeus, Strada, Bentivoglio, Smet, enz., dan loopt men gewisselyk
mank. Ook geloof ik, dat gy de oude getuygschrif-
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ten met weynig aendagt overleést. Ik heb my de moeyte gegeéven van het plakkaert
van 1608 naer te zien; en heb dan gevonden, dat ‘alle prenters, boeckdruckers oft
vercoopers, sullen belooven ende sweren by eede, dat sy geene verboden boecken
en sullen doen inbrengen, vercoopen, enz. Maer verbodene boecken is geenzins het
synonimum van hollandsche boeken, zoo als gy uwe leézers wilt wysmaeken. Noyt
zyn de goede hollandsche boeken in Braband verboden geweest. Gy zelf geeft er
getuygenis van, wanneer gy elders zegt, dat Vondel een zyner werken aen den
aertsbisschop van Mechelen heéft opgedragen.’ Tot dus verre wat de historische
aentijgingen tegen Willems in 't midden gebracht, betreft: het overige, als zijdelings
persoonlijke aenval, is onzer aendacht onwaerdig.
Na lang in beraed gestaen te hebben, of hij zou antwoorden, nam Willems de pen
in hand op 28 december 1820. Ik wil enkel de weêrlegging der voorgaende
aentijgingen aen dit antwoord ontleenen.
‘Slechts op twee plaetsen myner Verhandeling word er van de vryheyd der drukpers
en van het vrye denken gesproken: de eerste (deel I, bl. 211-216), waer er over het
uytvinden der boekdrukkunst en over Luthers geloofshervorming gehandeld wordt;
de tweede (deel II, bl. 3-7), waer de oorzaken der veragtering der nederduytsche tael
in Belgie wordt aengetoond. Nu, wat vind men daer? Op de eerste plaets word er
onder andere gezegd: “Wanneer men inziet wat al rampen en moordtooneelen de
drukkunst, als moeder van Luthers geloofshervorming en als bewerkster van zoo
veél scheuringen en oórlogen in de staeten van Europa, heéft daergesteld (sic);
wanneer men bedenkt wat al twisten zy gestoókt, wat al zedeloosheden zy gepredikt,
wat al goddeloosheden zy bevoórderd heéft, dan zou men, enz.” Hier uyt blykt dat
ik zeer wel gevoel dat de drukpers maer al te dikwils misbruykt word, en gevolgentlyk
dat ik my tegen geene behoorlyke censure verzetten wil. Voords wordt aldaer nog
gezegd, dat het protestantismus geene verdraegzaemheyd of verbeterde denkwyzen
heéft in de wereld gebragt; dat de catholyke landen van Italie en Vrankryk grooter
mannen in het vak der kunsten en weétenschappen hebben opgeleverd, dan de
protestantsche; dat den paus-gezinden en alle andere, behalven in zaeken van religie,
zoo veél vryheyd gelaten word als den
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Lutheranen; en eyndelyk dat de Roomsche Kerk in alle tyden voor NUTTIGE kunsten
en weétenschappen zoo LIBERAEL is geweest als men met redelykheyd kan vergen.’
Uit de ontlediging der tweede plaets bewijst de schrijver vervolgens, dat hij niet
tegen eene goede censure is, maer wel tegen eene al te overdrevene gestrengheid
van boekkeuring, zoo als toen in België wezenlijk plaets had.... Hij voegt er bij: ‘Had
gy myne Verhandeling met aendagt gelezen, Mynheer, gy zoud gezien hebben, dat
ik zelfs de geestelykheid van de XVIIe eeuw, zoo veel mogelyk verschoond heb over
de al te strenge uytvoering der maetregels tegen de drukpers; - dat ik die strengheyd
toegeschreven heb aen eenen overdreéven godsdienstiever, en beschouwd als een
gevolg der hervorming, als eenen byna noodwendigen maetregel van de kerk, in
landen welke aen protestantsche landen grensden, die tevens sterk medegeholpen
heeft om onze tael (de tael der naburige ketters) te onderdrukken.
Gy noemt Vondel, Hosschius, Wallius en de eeuw van Lodewyk XIV om aen te
toonen dat gemelde plakkaerten de waere letterhelden niet onderdrukt hebben. Ik
zelf had reeds die eeuw van Lodewyk XIV aengehaeld om aen te toonen, dat de
catholyke Kerk meer groote mannen heeft opgeleverd dan de gereformeérde; maer
gelief aen te merken dat Vrankryk nooyt zoo streng met de censure geweest is als
Nederland. En waerom? Om dat Vrankryk geheel catholyk was, en Nederland niet.
De werken van Vondel, een paer stukjes slechts uytgenomen, zyn, aleer zy ter drukpers
wierden overgeleverd, nooyt aen goed- of afkeuring onderworpen geweest. Dien
dichter heeft, ja, een zyner werken aen den aertsbisschop van Mechelen opgedraegen,
maer wat bewyst dit? Dat de hollandsche letterkunde in deéze zuydelyke provintien
gekend en gewaerdeerd wierd? Juyst het tegendeel, mynheer: want dan had dien
kerkvoogd Vondel niet onder Cats geplaetst. Wat Hosschius en Wallius betreft, dat
waeren geestelyken, en ik kan zeer wel gelooven, dat geestelyken (die, ten andere,
in de tael der geestelyken schreéven) minder voor de geestelyke censores moesten
bevreesd weézen dan wel wereldlyke persoonen. Ook heb ik bevonden dat de
belgisch-nederduytsche dichters van de XVIIe en XVIIIe eeuw meest allen geestelyke
persoonen zyn ge-
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weést: een bewys dat den wereldlyken den moed van schryven benoómen was, althans
dat zy geen aenmoediging vonden.
Gy betigt my dat ik den text van het plakkaert van 1608 vervalscht of verdraeyt
opgegeéven heb. Ik heb wel over dat plakkaert, en andere, gesproken, doch niet den
text zelven overgeschreven. Wel is waer, dat ik by de woórden verboden boeken de
aenmerking gemaekt heb; dat is hollandsche boeken; maer waerom? Om dat de
hollandsche boeken (ik herhael het) in 't algemeen voor zoodanig gehouden wierden....
Dat men altoos de geleerdste en bezadigste mannen voór geestelyke en wereldlyke
boekkeurders aenstelde, durf ik volmondig loochenen. Er waeren te veel boekkeurders
om te kunnen gelooven dat alle die boekkeurders mannen van genie of ongemeene
bekwaemheyd waeren. Quid wanneer eenen wereldschen schryver meer kunde en
verstand bezat dan zyn censor? De ordonnantien op het stuk van boekkeuring gaven
hem het recht van appel niet, immers ik vinde daervan geene melding gemaekt.’
Ten bewijze hoe zonderling het somtijds met die vrijmachtbare censoren gesteld
was, haelt de schrijver een boek aen, dat ‘niet tegenstaende het door de kloosterlyke,
de geestelyke en de wereldlyke overheid goedgekeurd zy, thands door onze
geestelyken met algemeene stemmen veroordeeld wordt.’ De titel luidt: Wonderbare
Mirakelen van den H. Roosencrans in rijm beschreven door pater P. Vloers, Antw.,
1658, 2 deelen(*).
Tot dus verre de algemeen belang hebbende wederlegging van Willems. Ik stap
heen over zijn antwoord tegen den zijdelings uitgeschoten schimp: ‘Den heer Willems
bedoelt een hollandsch ambt’ en wil enkel nog eene zinsnede afschrijven, die 's mans
geaertheid tot eer verstrekt: ‘Nooyt, zegt hy, heb ik my vyanden gemaekt; immers
myn gemoed overtuygt my, dat ik nooyt aenleyding gegeéven heb om er te hebben.’
Een nieuwe brief van den heer Buelens, onder date 5 february 1821, daegde op,
en verscheen rechtstreeks in druk. De Eerw. heer Buelens, pleit hier op nieuw voor
de plakkaten, welke hij alleen als gestreng aen-

(*) Willems deelt eenige proeven van den rijmelaer mede, die maer al te wel de veroordeeling,
waervan hij gewaegt, staven. Hij had reeds in zijne Verhandeling over de nederduitsche
Tael- en Letterkunde, d. II, bl. 111, van den onzinnigen rimram diens paters gezeid: ‘Hetgeen
P. Vloers hier voór mirakelen verhaelt, zyn dikwils de ellendigste sprookjes: zoo dat het my
ten hoogsten bevreémd zulk een geschryf met dry approbatien te zien pronken.’
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schouwt en, voor Philips II, als zonder grond van het recht tot de Nederlanden ontbloot
geworden, terwijl ‘zelf de strengheyd van Alva, niet aen smaadt of wreedheyd, geweld
oft bedrogh, maer aen de ongehoorde boosheyd der verharde muytelingen moet
worden toegeeygend.’ Dit factum bevat niet min dan 47 blz. Het zou mij te ver leiden,
indien ik dit stuk moest ontleden, even als het antwoord van J.F. Willems daerop
gevolgd, en dat tot motto voerde: ‘Wy handelen en moeten anderen de vryheyd
geéven om te spreéken. Wy moeten ons beteren, indien hetgeén zy zeggen, waer is,
en er om lachen, indien het valsch is (gezegde van kardinael Ximenes tegen paus
Adriaen IV).’ Ik zal daerenboven gelegenheid hebben, om later iets uit dit antwoord
aen te halen (zie bl. 320): waer ik mij te meerder toe geneigd heb gevoeld, dat die
polemiek zeer zeldzaem is geworden.

II.
Pennestrijd met den Eerw. heer Thys.
In 1821 verscheen mede: Verhandeling over onze nederduytsche tael, zynde eene
antwoord op de prysvraeg van het koninglyk Genootschap te Antwerpen, luydende
als volgt: Of en in hoe verre de moedertael tot grondslag dienen moet in het leeren
van andere taelen en van weétenschappen, door Isfridus Thys (doopnaem Joannes
Franciscus), voórtyds heyligschryver in de abtdye van Tongerloo, daernaer pastor
te Wyneghem, nu ook lid van de koninglyke Academie van Wetenschappen en fraeye
Letteren te Brussel(*).
Het jaer te voren had Willem I, de hersteller der letterkunde in Zuid-Nederland,
het Tael- en Dichtlievend Genootschap van Antwerpen, dat

(*) T'Antwerpen, J.C. Roosen, bl. 108 in-8o.
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reeds meer dan zestien jaer onafgebroken werkzaem was geweest, den titel van
koninklijk verleend. Weldra besloot het Genootschap eene prijskaert uit te geven,
waerin zij onder andere, een gouden eerpenning uitloofde voor de gemelde
verhandeling. Het Genootschap benoemde ter beoordeeling vijf buitenleden, deel
makende van 't Instituet: zij dachten dat geen der drie ingezondene stukken aen de
vereischten ter bekrooning voldeed, schoon twee dier verhandelingen door een schrift
werden overtroffen, dat men bijzondere onderscheiding achtte te verdienen. Het
bleek later dat dit schrift uit de pen van den Eerw. heere Thys was gevloeid. Hierop
besloot het Genootschap dien heer een zilveren eerpenning ter aenmoediging aen te
bieden; doch de man weigerde, dewijl de prijsvraeg den gouden eerpenning had
toegezegd aen het ingezondene best antwoord.
Jegens het protest deswegens in de dagbladen gesteld, trok Willems, in zijne
hoedanigheid van secretaris dier maetschappij, te velde.
De Eerwaerde heer antwoordde in de dagbladeren en in de voorrede zijner
Verhandeling. Hij viel tevens de Almanakken door de Maetschappij vroeger
uitgegeven aen; en beweerde dat zij t'eener tijde tegen de tael, die zij verhollandschten,
en tegen de zeden zondigden.
Willems vooral stond, als dichter, ten doel aen zijne schichten: de stukjens aen
Elise, en de vertalingen uit Catullus, aen Lesbias Muschjen, en uit Sapho, aen Lesbia,
en uit Tibullus, 1e El., waren ontstichtend.
De Eerw. heer ging zoo verre dat hij er op toepaste wat de apostel Paulus ad Rom.
I, v. 32, zegt. Dat is de ernstige zijde des aenvals; de min ernstige is deze: zijn Eerw.
neemt naer de letter op, wat de dichter al schertsende, en, ja, niet zonder spotziek
inzicht geschreven heeft.
‘Zaude men hier mogen agterlaeten, zegt zyn Eerwaerde, hoe de heer Willems
poëet geworden is, hy zegt het zelfs; hoort hem spreéken in den Almanach 1815,
pag. 38:
'k Las Sapho en Homéer, 'k las Naso, Martialis,
Horatius, Lucaen, Virgiel en Juvenalis;
'k Las Pope en Milton; 'k las Corneille, Fénélon,
Boileau, Voltair, Rousseau, Racine en Crébillon;
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'k Las Klopstock, Wieland, Kleist en Gessner, 'k las Guarini,
En Tasso, Ariost, Petrarcha en Marini;
'k Las Vondel, Hoogvliet, Vos, Antonides, Oudaen,
Poot, Moonen, Feitama, Nomsz, Feith en Westerbaen.
God weet,
Wat dat ik nog al verder las;
Maer, zie! naer al dit lezen, 'k was
Poéet.

‘Hoort wat hy nog zegt van den naeukeurigen schryver in den Almanach van 't jaer
1818, page 45:

A.
'k Ben zeker dat men in myn' uytgegeéven boeken
Geen tael- noch spelfaut vind.

B.
Er is ook niemand, mynen vriend,
Die 't onderneémen zal van ze 'er gaen in te zoeken.

Aen den zelven.
Wie twyffelt of uw boek gansch zonder feylen zy?
Er 's immers geen errata by.’

Op die puntdichten, wier grootste zonde in hunne onpuntigheid ligt, is de schrijver
der Verhandeling hoogst verbitterd. Aenzag hij dit laetste schichtjen als tegen hem
zelven uitgeschoten?
De beoordeelaers vonden zijn werk ‘ouderwetsch, te omslagtig, zonder juistheid
van oordeel, en gewaagde stellingen bevattend, die zelfs hier en daar aan 't belachelijke
schijnen te grenzen; doch, voegden zij er bij, eene besnoeijing, oordeelkundige
bewerking zoude het kunnen verheffen tot een stuk van den eersten rang.’ En waerlijk
die beoordeeling is hoogst bescheiden.
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Het zal genoeg zijn, hier de hoofdpunten op te geven, die de schrijver in die
Verhandeling heeft behandeld:
‘1o Den auderdom van de belgische tael, en of sy de tael van Adam geweest is; 2o
welke tael de bezonderste is; 3o dat de belgische tael overeenkomt met de celtische,
ten minsten in de grondwoórden; 4o Sy is besonder significatif (beteekenende); en
5o uytnemende doór haere monosyllaben of eengreépige (eenleédige) woorden.’
Op het eerste aldaer behandelde punt, of Adam al of niet vlaemsch hebbe
gesproken, bestaet menige scherts. Vroeger gaf ik, by onze ellendige spellingtwisten,
Vader Adam Vlaminc, ene scone sproke uit(*): onlangs schreef ik er 't volgende stukjen
op, dat hier, ter verpoozing voor den lezer, eene plaets moge vinden:
Een Franschman wilde een flamingant beschamen;
‘Uw tael, sprak hij, is zeker overgrijs;
Want Adam sprak ze alreeds in 't paradijs;
Zoo Schrieckius wél heeft bewezen. Amen!’
- ‘Mijn goede vriend, zoo hooggeleerd als wijs,
Zei de andre, ik heb dit punt ook zoo bevonden,
Als ik 't doorzocht; maer stellig weet ik thands,
Daer ik uw tael zoo grillig wou doorgronden,
Dat na zijn val, tot straffe zijner zonden,
De goede man gesproken heeft in 't fransch.’

III.
Pennestrijd met den heer Van de Weyer.
De politieke horizont in Nederland, sedert lang overneveld, werd dreigender: de
hevige tael der dagbladen werd dagelijks stouter, en voor-

(*) Gent, 1842, zie een uittreksel daervan in mijnen Spellingsoorlog, bl. 151.
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spelde eenen staetsstorm, als eene brochuer aenvankelijk voor den Courrier des
Pays-Bas bestemd, de openbare aendacht gaende maekte(*): zij is in brievenvorm
geschreven, en gedagteekend uit Brussel, 26 october 1829.
De heer Munch had namelijk in zijn tijdschrift Aletheia, waer er spraek was ‘des
réclamations violentes et réiterées de plusieurs jurisconsultes, pour obtenir le libre
usage de la langue française dans les actes publics,’ er bij gevoegd: ‘Les journaux
se sont emparés de cette question avec un empressement particulier; et quoique Mr
Van de Weyer, l'un des principaux rédacteurs du Courrier des Pays-Bas (autrefois
l'organe du parti libéral), ait publié lui-même un écrit en faveur de la langue flamande,
il n'a pourtant jamais été question de cette dernière (langue).’
Het hapert in het schrift des heeren Van de Weyer noch aen citaten, die, met
uitsluiting van 't vlaemsch, er in zeven talen voorkomen, noch aen verbloemde
spotredenen: hij zelf noemde het eene imitation de polémique tudesco-universitaire:
dit alles om te ontkennen, dat hij ooit eenig schrift in 't vlaemsch uit zijner pen had
laten vloeien. Ten overvloede voegde hij er bij: ‘Que s'il vous restait quelques doutes
sur l'importance que j'attache avec raison à repousser comme injurieuse la publication
que vous m'imputez, je m'étaierais de l'autorité d'un de ces vieux écrivains, que vous
connaissez peut-être mieux que les modernes et qui dans ce langage simple et naïf,
que j'aime tant à citer et que j'ai regret à voir négligé, disait: les nobles bourgeois
flamens, bienparlans et liberallement introduitz, usent de langage françois, estimans
ceulx qui ne le parlent idiots, agrestes et villains.’ Zonderling genoeg! dit bijkomend
bewijs was gehaeld uit een in 1558 te Parijs gedrukt werk, la Legende des Flamens.
Onbetwistbaer bewees de belgische schrijver, dat hij misschien nooit ander vlaemsch
had geschreven, ten minste laten prenten, dan zijnen naem.
Toen die brief verscheen, hield Willems zich bezig met het bereiden

(*) Lettre de M. SYLVAIN VAN DE WEYER, avocat, conservateur de la bibliothèque de Bruxelles
et des manuscrits du roi, professeur de philosophie au Musée, membre de la commission
chargée de la publication des monumens inédits de l'histoire du pays, et l'un des rédacteurs
du Courrier des Pays-Bas; à M. ERNEST MUNCH, professeur de droit canon, bibliothécaire
à La Haye, rédacteur de l'ouvrage périodique intitulé: Aletheia, 2me éd. Brux., 1829, bl. 47.
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der uitgave van den Slag van Woeringen, die hij op zich had genomen, als lid der
commissie, belast met het uitgeven van 's lands handschriftelijke gedenkteekenen.
Hij kon het bijkomend gedeelte des vreemden epistels nopens de idiots, agrestes et
vilains onder de Vlamingen die 't fransch niet kennen, onmogelijk verkroppen: hij
ook zou de polemieke veder, voor de historische, weêr opvatten. Hij verliet dus, zoo
als hij 't zelf beschrijft, het Slagveld van Woeringen, om zich met zijnen ambtgenoot
ter commissie en zijnen epistel bezig te houden; doch enkel wat die verguizing betrof.
‘Trouwens, zeide Willems, ik heb de eer niet den geleerden heer Munch, of zyne
Aletheia te kennen, en myn vader heeft my duizendmael herhaeld: ‘Jongen, bemoeit
u toch nooit met zaken daer ge niets van weet.’
Het werkjen was getiteld: de la Langue Belgique: Lettre de Jean-François Willems,
membre de l'Institut des Pays-Bas, etc., à Mr Sylvain Van de Weyer, avocat, etc.
(Brux., 1829, bl. 111 en 101). Ook hier ontbrak het noch aen kwinkslagen, ironieke
gezegden, noch aen eene overbodige nabootsing van citaten in zeven talen, doch
zonder onderdrukking van het vlaemsch. Logische wederleggingen, historische
tegenbewijzen, tegenaenhalingen van geleerde Franschen die 't vlaemsch hoog
achteden, de schrijver verzuimde niets van dat alles, wat der zake, wier verdediging
hij op zich had genomen, kracht en klem kon bijzetten. Het schrift had dus zijne
luimige en ernstige zijde, en was een allezins dubbelsnijdend wapen. Of al de
plaisanterien (lachmertijen, zeggen de Vlamingen) die er in voorkomen van goed
allooi zijn, zou ik niet durven verzekeren. Ook komen er redeneeringen in voor, die
hunne zwakke zijde hebben.
Zijn vriend, de oud-burgemeester van Ertborn, maekte hem bij brieve de volgende
aenmerkingen, gedagteekend uit Utrecht, 14 januarij 1831:
‘Votre ouvrage est agréablement écrit; mais si j'aime le sentiment national qui y
domine, je ne suis pas toujours d'accord avec les raisonnemens dont vous l'étayez,
et les exemples que vous citez en allant chercher des nations telles que les Espagnols
prouvant que ce n'est qu'au détriment de la prosperité qu'on peut fonder la nationalité
sur la différence des moeurs dans certaines localités. Je pense que depuis que les
communications commer-
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ciales et littéraires sont si multipliées, l'amour de la patrie ne doit pas se fonder sur
la haine de ses voisins, mais sur le sentiment du bien-être chez soi. Permettez-moi
encore d'ajouter que vous me paraissez combattre une chimère créée par vous-même
pour avoir occasion d'écrire votre brochure en demandant des garanties contre
l'introduction forcée du français que protègeraient trop efficacement les hautes classes;
sans doute elles le protègent: c'est le résultat de l'éducation moderne de tous les pays;
et la preuve que la noblesse belge est un peu plus avancée que celle de la Valachie
dans la connaissance des lettres, devenues toutes françaises pour l'ouest de l'Europe
depuis que le latin est une langue sur l'utilité de laquelle on dispute. Ne venez pas
me parler, s'il vous plait, des distinctions du moyen-âge qui rangeraient notre pays
pour une grande partie parmi les Germains. De grâce, partez du point où nous sommes:
comparer les Wallons aux Frisons n'est pas plus juste, et ce que vous dites de l'emploi
de ce jargon à Namur n'est, je crois, pas exact. En somme, vous prenez un voeu pour
une réalité. Ce que vous écrivez ne saurait changer ce qui est. C'est ce qu'on n'apprécie
pas, parce qu'on veut traiter de part et d'autre la question sous un point de vue trop
exclusif. Ceux qui y mettent de la science sont plus amusants, mais non plus vrais.’
Mocht ik een woord bijvoegen, ik zou aenmerken, dat de talen door de
Voorzienigheid niet bestemd zijn om de menschen of volkeren vaneen te scheiden,
niet meer dan de godsdienst(*); doch alle talen, op haer eigen, zijn bestemd, om den
volksstam, die hem spreekt, te vereenigen, en hem tegen de onderdrukking, van waer
zij ook komt, te verzekeren. Neen, geene tael scheidt de volkeren, maer zulks doet
politieke, doch onstaetkundige overheersching, en dien ten gevolge verdrukking door
de eene tael op de andere uitgeoefend. Zelfs in 't administratieve moet het
taelcentralisatiestelsel zijne grenzen hebben, wil men niet onbillijk, en, onrechtvaerdig
worden. In Zwitserland moeten, krachtens de Grondwet, de ministers de beide
landstalen machtig zijn. Waerom toch moeten er in beschaefde staten nog taelparias
zijn, die, zonder vertolker,

(*) Ik zeg niet de godsdiensten, daer de eeredienst der menschenliefde, als type der liefde tot
God, de hoofdpilaer des autaers is; zoo dat men te rechte mag zeggen: één God, ééne liefde.
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niet meer den ontfanger van contributiën dan den minister, in de eenige hun bekende
tael, in hunne moedertael, kunnen aenspreken?
Men weet dat de heer Van de Weyer later tot andere vrijzinniger denkbeelden
omtrent het kennen en beoefenen van het vlaemsch onder de Vlamingen gekomen
is, en zijne denkwijze daeromtrent in eene plechtige omstandigheid heeft verklaerd:
ik schrijf met genoegen eene destijds op gouden letteren gedrukte redevoering af. In
de troonzael der Hoogeschool te Gent, ten bijwezen der burger- en krijgsoverheden,
der leeraren, der nieuw-agregeerden en der studenten dier Hoogeschool, aenhoord
door duizende persoonen, heeft de gemelde heer, als minister van binnenlandsche
zaken, onder herhaelde toejuichingen, de volgende woorden uitgesproken: ‘Mijne
heeren, wat ik tot de professoren van Luik heb gezeid, zij mede gezegd tot de
professoren van Gent. Maer de oude vlaemsche stad (dit middenpunt uwer
letterkundige wedergeboorte, beweging die des te schooner is, als uit eigen inspraek
ontstaen en zich heden vrij ontwikkelend), de oude stad, zeg ik, verwacht misschien
van hem, die hier de tolk is der hooge bezorgdheid, door het hoofd van den State tot
alle levensbestanddeelen onzer nationaliteit, verwacht misschien van den minister
eenige woorden over de plaets door den koning in de Universiteit verleend aen
mannen, die de aloude tael uwer voorvaderen met gelukkigen uitslag beoefenen.
Neen, mijne heeren, het Staetsbestuer kon de tytels niet miskennen die de schrijvers
onzer dagen tot onze dankbaerheid hebben verkregen. Met ze te hechten aen een
corps, dat eerbied opwekt en in de openbare achting hoog geplaetst is, heeft het
Staetsbestuer aen hunne bekwaemheden dat recht laten wedervaren, waervan het
nageslacht ons de verzuimenis zou verweten hebben. Indien deze letterkunde in
vijftien jaren meer voortgang heeft gedaen dan gedurende de laetste tweehonderd
jaren, schrijve men dit daeraen toe, mijne heeren, dat niets het vernuft zoo vruchtbaer
doet ontspruiten als de overtuiging van voor een vaderland te werken, hetwelk den
arbeid zijner zonen in aendacht neemt. Een land wordt welhaest vreemd aen de
Muzen, wanneer zij slechts aenroepen worden om den vreemdeling te bezingen.’
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IV.
Discussions à la Chambre des Représentants du royaume de la Belgique sur
l'orthographe flamande, et autres pièces à ce sujet, avec des notes et des
éclaircissements (Gent, 1844, 144 bl. in-8o).
Men ontmoet hier bl. 16 het artikel van Willems, getiteld: de la Linguistique de M.
De Foere à la Chambre des Représentans, die, zoo als hij vroeger voor eene valsche,
onrust in den Staet zaeiende, bulle werd veroordeeld, nu aengetast werd door Willems
en professor Bormans, om dat hij de andersdenkenden dan hij op 't punt van spelling,
den schandnaem van oproerigen (factieux) aenwreef! Berlaimont had die heeren niet
knapper gedoopt!
Men vindt hier mede de verklaring der algemeene vergadering van de
maetschappijen van vlaemsche letterkunde, gehouden op het stadhuis te Brussel den
11 februarij 1844, waerbij zij zich aensluiten aen 't spellings-stelsel der koninklijke
commissie van 18 augustus 1839.
Het merkwaerdigste blad van dit boek is, mijns inziens, het laetste. Het behelst
een kort begrip van Willems denkbeelden, uit dien beklagelijken spellingstwist
geboren. Om die rede lasch ik 't hierin:
‘Conclusion. - Il existe une langue dite nederduitsche tael, que l'on nomme
improprement en français langue hollandaise ou langue flamande.
Cette langue, quant à la prononciation, se subdivise en dialectes flamands et en
dialectes hollandais.
Écrite, elle employe ou l'orthographe hollandaise ou l'orthographe flamande.
Comme les dialectes ne sont que des prononciations distinctes, et que nulle part
en Europe un dialecte ne s'écrit à l'état de langue, ce serait vouloir détruire le
nederduitsch en Belgique que de lui substituer un dialecte de la Flandre ou du Brabant.
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Cependant un préjugé existe encore chez les Belges: on croit que la langue écrite des
Hollandais est autre que la langue écrite des Flamands. Ce préjugé s'explique par
l'état où se trouve aujourd'hui l'usage du Nederduitsch en Belgique ou en Hollande.
Pendant un siècle et demi les littérateurs belges ont négligé de cultiver le
nederduitsch, et quand ils ont voulu s'y mettre, ils n'en connaissaient plus les règles.
Depuis un siècle les maîtres d'école enseignaient la langue maternelle sans grammaire.
On n'apprenait que la grammaire française, et peu-à-peu, pour mettre de l'uniformité
dans l'enseignement des deux langues, les instituteurs belges introduisirent les accents
français, et la règle française de faire reconnaître le genre des noms par l'article qui
les précède.
Pendant ce laps de temps le peuple belge perdit de vue la moitié du vocabulaire
de sa langue primitive, c'est-à-dire les mots qui appartiennent aux idées élevées et
qui sortent des habitudes de la vie commune. On ne comprenait plus Vondel, mais
on lisait Cats, dont le style est plat et commun(*).
Les Hollandais de leur côté cultivèrent la langue dans toute son étendue; mais ils
eurent tort de s'adonner à la phraséologie allemande [exceptis excipiendis], et
d'introduire dans l'orthographe le redoublement des voyelles aa et uu(?).
Quand le Hollandais parle dans le cercle restreint de la vie habituelle il est
parfaitement bien compris par le Flamand; mais quand il parle un langage plus relevé,
ou quand il écrit, on ne l'entend plus, à moins que le Flamand n'ait appris sa propre
langue, de manière à en connaître tous les termes.
Là est toute la question. Les partisans du nouveau système veulent la langue dans
toute son étendue, la langue de Vondel comme celle de Cats.
Les partisans de Des Roches ne veulent que ce qu'il connaissent de leur langue.
Ils veulent fonder une langue nouvelle au moyen d'un dialecte prétenduement flamand,
qu'ils ne sauraient définir eux-mêmes; car

(*) Bekend is 't oud vlaemsch rijmken: “Vondel wordt geprezen,” Cats die wordt gelezen.
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ce n'est ni la langue du peuple de Gand, ni celui de Bruges, ni celui de Bruxelles, ni
celui d'Anvers. Enfin ils ne savent ce qu'ils disent; car ils confondent les dialectes
avec les langues écrites, et soutiennent même hardiment que les orthographes forment
les langues et les dialectes.’
Hier mede sluiten wij deze bijdrage over Willems polemiek: wat zijn pennestrijd
over de taelrechten met Boen de Stassart en den feuilletonist Robin betreft, dezelve
zijn nooit anders dan in dagbladen opgenomen. Den laetste beantwoordde hij in den
Indépendant, op 't einde van februarij 1841.
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Derde bydrage.
Willems werken en artikels.
I.
Hymne aen het Vaderland, over den veldslag van Friedland en de
daeropvolgende vrede van Tilsit, dichtstuk dat den eersten prys heeft
behaeld in het groot concours van fransche en nederduitsche dichtkunde,
enz., der maetschappy van rhetorica tot Gent, op 26 en 27 july 1812, door
J.F. Willems, inboorling der gemeente van Bouchout (Antw.), 7 bl. in-8o.
Buiten de y volgt de laureaet hier de hollandsche spelling, waerin de talrijke gedichten
van dien beruchten prijskamp algemeen zijn opgesteld.
Dit prijsvers werd aen 't hoofd derzelve opgenomen in den bundel, daervan
uitgekomen, onder den titel van Verzameling van alle de nederduitsche Dichtstukken,
die medegedongen hebben naer de lauwerkroonen uitgegeven door de maetschappy
van het Rhetorica binnen Gend, den 27 julii 1812.
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II.
De Puynhoopen rondom Antwerpen, of Bespiegeling op het vóórledene,
dichtschets door J.F. Willems, lid van het antwerpsch dicht- en taelkundig
genootschap, bekend onder de zinspreuk: Tot nut der jeugd (Antw., bl. 10
in-4o).
In dit boekdeel opgenomen.

III.
Lykrede op Joannes-Abraham Terbruggen, gestorven den 12 september
1819, stigter van het antwerpsch tael- en dichtlievend genoótschap, onder
de zinspreuk: Tot nut der jeugd; uitgesproken doór J.F. Willems, in de
algemeene vergadering van de leden des zelfden genoótschaps, zondag 19
september 1819 (16 blz. in-8o).
Eene zuiver geschreven redevoering, doch die hoofdzakelijk hare waerde ontleende
aen de gelegenheid, waervoor zij werd opgesteld. Wat Statius van gelegenheidsdichten
zegt, zal hier wel toepasselijk zijn: Necesse est ut multum versibus pereat ex venustate,
cum amiserint quam solam habuerunt gratiam, opportunitatem.
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IV.
Verhandeling over de nederduitsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de
zuydelyke provintien der Nederlanden, door J.F. Willems, lid van de
maetschappy der nederlandsche letterkunde te Leyden, van de hollandsche
maetschappy van fraeye kunsten en weétenschappen, van het antwerpsch
taal- en dichtlievend genootschap. Antw., 1819, Ie D.; ib. 1820-24, IIe D.
De letterkundige eer van Willems begint met 1818, toen hij, met zijn dichtstuk Aen
de Belgen, zijn bericht van inteekening op deze verhandeling liet uitgaen. 't Was het
eerste werk van dien aert in België verschenen. Wat hij zich bij die uitgaef voorstelde,
wordt in dit bericht aldus ontwikkelt:
‘Het hoofdzaeklyk doel des schryvers is: zyne moedertael te verdedigen tegen den
lasterlyken aenval haerer onkundige vyanden, doór haere schoonheden en de
verdienstelyke, zoo hollandsche als belgische lettervrugten, zynen landgenoóten te
leeren kennen en waerdeéren. Zich bezig houdende met de schikking der oude
archiven der stad Antwerpen, heéft hy daer onder veéle zeer merkwaerdige stukken
gevonden, die over de rhetoryk-kamers en het gebruyk der ned. tael in staets- en
rechtszaeken, niet weynig licht zullen verspreyden. Na ook geduerende dry jaeren
alle moeyten en kosten aengewend te hebben, heéft hy eenen genoegzaemen voórraed
van bewysstukken kunnen inzamelen om over den toestand van die tael in de
onderscheydene tydperken der belgische historie, de oorzaeken van haere veragtering,
den invloed der fransche op het zedelyk karakter, de gebruyken en betrekkingen der
natie enz., een beknopt historisch verslag te geéven dat voór alle vaderlandlievende
leézers, wy vertrouwen het, zeer belangryk weézen zal. Onder de fragmenten van
tael- en dichtkunst, welke dit werk zal opleveren, zyn 'er veéle die aen de
navorschingen der heeren Huydecoper, Lelyveld, Kops, Van Wijn,
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Ypey en andere ontsnapt zyn. B.V., eenige van die schryvers stellen de keure van
Middelburg (1254) voór het oudste staets-schrift dat 'er in onze tael bekend zy: de
schryver geéft er een dat reeds in den beginne der zelve eeuw uytgevaerdigd is; hy
toont aen wie den dichter der Dietsche Doctrinale is; hy geéft, naer den vorm der
prysverhandeling van den heere J. de Vries, veéle proefstukken van belgische
letterarbeyd en dichtkunst, waer onder zeer verdienstelyke die weynig bekend of
slegts in handschrift bewaerd zyn, zoo als: minneliederen van hertogen van Brabant,
spelen van sinne die den hertog van Alva op doodstraf verboden had te leézen en die
uyt dien hoofde ongemeen raer geworden zyn, enz.’
Nog voegde hij er de aenmerking bij: ‘Tael- en spelling zyn volgens de
Nederduytsche Spraekkonst van het antwerpsch tael- en dichtlievend genoótschap,
als zynde de regelmaetigste van alle die 'er in de zuydelyke provintien het licht zien.
Tot zoo lang 'er geene overeenkomst van tael- en spelregels tusschen de noordelyke
en zuydelyke deelen van het ryk bestaet, durft den schryver van geene andere gebruyk
maeken. Hollandsche ooren stooren zig dus niet aen den voór de, wierd voór werd,
enz. Het is eenen algemeenen stelregel voór Brabanders en Vlaemingen dat men den
nom. en acc. voor het manlyk en de voor het vrouwlyk gebruyke, enz.’
De verhandeling is opgedragen aen den burgemeester van Antwerpen, Florent van
Ertborn, die niet alleen eene buitengewoone kunstliefde voor de nederlandsche tael
bezat, maer ook een man van velerlei bekwaemheden was, en wiens naem, door den
rijken schat dien hij aen 't stads museum heeft geschonken, bij de Antwerpenaren in
eeuwige zegening zal blijven. Tusschen hem en Willems heeft bestendig de nauwste
vriendschap bestaen: dat hij al de vrijpostigheid van een vlaemschen kunst vriend
bezat, hebben wij bl. LXXVII gezien.
Een beknopt overzicht van het eerste boekdeel der verhandeling komt voor in het
tijdschrift Annales Belgiques (Gent, 1820), d. V, bl. 174-185. Dit artikel is geschreven
door den heere Vervier.
Wat er ten aenzien van philologie, daer 't boek meê aenvangt, en van den kant der
letterkundige geschiedenis des lands aen die verhandeling
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ontbreekt, heeft Willems in zijn Belgisch Museum trachten aen te vullen door artikels
uit zijne pen of uit die zijner kunstvrienden gevloeid.
Het gedicht Aen de Belgen kan als eene dichterlijke inleiding tot die verhandeling
beschouwd worden. Om dit werk volledig te bezitten, dient men er de briefwisseling
bij te voegen tusschen den Eerw. heer Buelens en Willems ontstaen over de vrijheid
der drukpers en de zedelijke waerde van Philip II.
Eenige dichters huldigden den schrijver van den oproep Aen de Belgen, en onder
dezen Westerman, die in eenen hem toegerichten lierzang uitriep:
Laat klinken dan de vrije snaren,
Zoo wel in Zuid- als Noorderbeemd;
Stijgt in verrukking opgevaren,
Te boven wat ons nog vervreemdt....
Gij, Willems, gij gevoelt uw waarde;
Zij fonkelt in een heldren straal;
Gij toont, wat vrucht de vrijheid baarde,
En viert de moederlijke taal.

Ook van Reesema, bij het instellen van eenen eeredronk aen de beoefenaers der fraeie
kunsten en wetenschappen, die hij, bij een feestdisch te Rotterdam, in den aenwezigen
heer Cornelissen als vertegenwoordigd aenschouwde (zie Annales Belgiques, Gent,
1820, d. V, bl. 220-223):
Het schoon, waarmeê uw schilder toovert,
Het schoon, waermeê uw Willems roert,
Dat schoon heeft hart en geest veroverd
En in verrukking opgevoerd.

Niet minder eere bewees hem Bruining, die niet zelden het door hem voorgedragen
gevoelen omtrent Nederduitsche Synonymen, in het werk van dien naem (Rotterdam,
1820) staefde door aenhalingen uit Willems schriften.
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V.
Redevoering gehouden in de openbare prysuitdeeling der koninglyke
Academie van beeldende kunsten te Antwerpen, den 6 april 1823: Over de
Poezy van den dichter en van den schilder, door J.F. Willems, lid en raed
derzelve Academie (bl. 14 in-8o).
Professor Schrant heeft er een deel van weêrgegeven in de Proeven van
nederlandschen Prozastijl, uit zeven eeuwen (Gent, 1829, bl. 583-586). Dit
onderscheid was billijk; nu redeneerend, dan oratorisch, bezit Willems het talent om
zijne gedachten met alle mogelijke duidelijkheid uiteen te zetten. Zijne tael is zuiver,
vloeiend, en zijne volzinnen zijn wel verdeeld en gebouwd.

VI.
Over de hollandsche en vlaemsche schryfwyzen van het nederduitsch, door
J.F. Willems, corresponderend lid van het koninglyk nederlandsch
Instituet, enz. (Antwerpen, 1824, bl. VI en 142 in-8o.)
De schrijver zelf verklaert ons, hoe dit schrift in de wereld is gekomen: ‘By de
bearbeiding, zegt hy, van het tweede deel myner Verhandeling over de nederduitsche
tael- en letterkunde, opzichtelyk de zuidelyke provincien der Nederlanden, kwam
my, nu ongeveer twee jaer geleden, een programma ter hand van het koninglyk
genootschap Concordia, te Brussel, waer by, onder andere, gevraegd werd eene
verhan-
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deling nopens “het kenmerkende van het vlaemsch, in onderscheiding van het
hollandsch, ten aenzien van de spelling en van de hiermede verbonden uitspraek der
woorden.” Niettegenstaende my de wyze, waerop deze prysvraeg was opgesteld,
eenigzins ongeschikt en ondoelmatig voorkwam, doordien men de zaek geheel a
posteriori beschouwd, en bepaeldelyk gegrond wilde hebben op de schriften van
verdienstelyke taelopbouwers, dergelyke er in Braband geen bestaen, zoo beproefde
ik toch myne over dit onderwerp gemaekte aenteekeningen, den vorm van een
afzonderlyk tractaetjen te geven en ter beantwoording aen dat genootschap in te
zenden.’
Willems zette er het pleit in door ten voordeele van y in plaets van ij, door hem,
zoo wy zagen, reeds in 1812 gebruikt. Hij hing er mede den zoogezegden Casus
emphaticus van Bilderdijk aen, en gaf tot voorbeeld
God, den Heer is machtig en groot;
die dus in voorstellen zou gelden, waerin de nominatief geene werking overbrengt
op iets anders. Dat die dikwijls kracht en nadrukgevende letter n, in dit voorbeeld
uit het vlaemsch dialect voortvloeit, schijnt mij zeer waerschijnlijk. Men weet dat
de Vlaming bestendig den Heer, even als den Aep (en andere woorden met eene h
of met eene vokael aenvangend), gebruikt.
Tot die verhandeling behoort de brochuer: ‘Overzigt rakende de verhandeling,
getiteld: Over de hollandsche en vlaemsche schryfwyzen van het Nederduitsch, door
J.F. Willems;’ strekkende dit overzigt ter wederlegging van onderscheidene
beweringen en stellingen, in dat stuk vervat; mitsgaders tot betoog, dat eenige
belangrijke spel- en taelregels van het vlaemsch boven die van het hollandsch,
aengaende dezelfde onderwerpen, eene onbetwistbare voórkeur verdienen, doór U-A
(Antw., bij J.B. Heirstraten, bl. 43 in-kl. 8o).
De schrijver was een Fries, sints eenige jaren taelmeester te Antwerpen. Ik wil in
die te lang geduerd hebbende spellingstwisten mij niet verdiepen, en bepael mij tot
een paer aenmerkingen. Dat de taelmeester meer Des Rochist is, meer vlaemsch (zoo
als men destijds dit woord opvatte), dan Willems zelf, is blijkbaer. De eerste
aenmerking betreft wat er in de
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inleiding van U.A. voorgedragen wordt; de tweede aenmerking het verschil over den
nominatief van 't mannelijk artikel.
In de inleiding toont de schrijver de tegenstrijdigheden, waerin Willems met zich
zelven zou gevallen zijn. De taelmeester beschuldigt hem van doorslaende
partijdigheid opzichtens al wat hollandsch is! ‘Willems, zegt U.A., beweert (voorrede,
bl. 11), dat er geene schriften van verdienstelijke taelopbouwers in Braband bestaen,
en haelt een twaelftal spraekkonstschrijvers aen, onder welken, volgens U.A.,
verscheidenen zijn, die verdiensten bezitten [Is er dan geen onderscheid tusschen
een taelopbouwer, b.v. gelijk Ten Kate, en een spraekkunstschrijver, b.v. gelijk
Behaegel?].
‘Willems, zegt de schrijver, wil (inleiding, bl. 3) ‘dat de verhandeling van
Siegenbeek, als grootendeels op het holl. taeleigen alleen gegrond, niet geschikt is,
om zonder wijziging in de zuid-provinciën te worden aengenomen, terwijl hij zijn
geheel stuk doór, bijna al wat de vlaemsche spelwijze en taelregels aenbelangt,
verwerpt, en zich eindelijk over het geheel voor het hollandsch verklaert, het stelsel
van de beweging der verdubbeling der vokalen uitgezonderd.’ [Is dit niet eene
wijziging, voldoende om Willems gezegde te billijken?]
Eindelijk legt de schrijver Willems ten laste dezes gezegde (inl., bl. 5): ‘de meesten
Zuid-Nederlanders gelooven, dat hun het hollandsch, even vreemd zij [is], als het
hoogduitsch, of eenige andere aenverwante talen, schoon zij het eerste beter kunnen
verstaen; en het aennemelijker achten.’ Niet te onrechte merkt de schrijver aen, dat
de laetste helft dezer beweering de eerste ontzenuwt, en dat zy geheel omver wordt
geworpen, daer Willems, bl. 15, ten aenzien der holl. spelwyze opmerkt, ‘dat de
Siegenbekiaensche spelling gevolgelyk door de Zuid-Nederlanders kan worden
aengenomen, zonder hunne eigen tael in iets te kort te doen, te meer dat de bataefsche
schryfwyze, met uitzondering der dubbel a(*) en andere kleinigheden, tot laet in de
17e eeuw de belgische was, en met de vlaemsche uitspraek nog heden ten dage niet
strydig is.’ Ook is Willems van overdrevenheid niet vrij te pleiten, wanneer hij zegt,
dat het

(*) Hooft, wien het invoeren of liever 't doorzetten der dubbele a wordt toegeschreven, heeft ze
eerst begonnen te gebruiken in september 1641 en tot zijn dood toe onderhouden (Ten Kate,
Schat der Nederd. Sprake, D. II, bl. 743).
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hollandsch den Zuid-Nederlanderen zoo vreemd is als het hoogduitsch.
Mijne tweede aenmerking over het werkjen van den Fries is, dat hij, als voorlooper
van een Bôhn en Behaegel, het artikel den in den mann. nominatief voorstaet. Het
zij meer dan genoeg hier de slotsom zijner zoogezegde redeneeringen mede te deelen:
‘Daer nu in het brabandsch tael-stelsel de toevoegelyke en voórnaem-woorden veel
juister in geslacht, getal en naem-val met hun zelfstandig naem-woórd overeen-komen,
en deze meerdere regelmatigheid insgelyks aen het nominative den is toe te schryven,
zoo verdient dit zelve lid-woórd ook daerom, even als om deszelfs gezegde meer
indruk-makende geslachts-aenwyzing, de reeds uitgedrukte voórkeur boven het
nominative (twee-slachtig) de, tot onze verwondering door Willems by herhaling
verdedigd (bl. 38).’
Een boekhandelaer, wiens magazijn met woordenboeken van Des Roches ware
opgevuld geweest, zou niet knapper zijne beurs- en taelbelangen hebben verdedigd!
De spelling bij Willems is tot op het einde zijns levens wankelend geweest. Hij
was in den grond toegevend ten aenzien van dit bijkomend punt eener letterkunde,
dat aen de verdiensten van Tollens en Bilderdijk bij- noch afdoet, en heeft naer de
tijdsomstandigheden zich, vooral in lateren tijd, op dit artikeltjen stug noch steeg
gehouden.
Nog in 1825 ziet men hem gehecht aen Des Roches spelling, die in Antwerpen
vooral diepe wortelen had geschoten: in zoo verre zelfs dat hij den in den mannelijken
nominatief stelde!
Bij den oproep gedaen door het koninklijk genootschap Concordia (1822) besloot
hij als eigen-spellingschrijver op te treden. Pater Poirters, en velen nog na hem, was
aen 't oud, op goede gronden berustend en door alle tijden heen gehandhaefd,
onderscheid der y en ij getrouw gebleven; maer ook dit onderscheid was bij andere
vlaemsche schrijvers (zoo zij dien naem verdienen) verloopen, en uit het schrift in
den druk overgegaen. Ongelukkig stond Willems het algemeen doorzetten der y voor:
ik zeg ongelukkig; want ook dan als zijn stelsel te verdedigen mocht zijn (en wat
spellingstelsel kan 't niet eenigzins zijn?), bracht het toch in de schrijfwijze derzelfde
nederlandsche tael, door Hollanders of Vlamingen van onze dagen aengewend, een
onderscheid te meer.
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In de twee eerste deelen van 't Belgisch Museum volgde hij eene spelling, die men
als die zijner overtuiging, gestaefd op onderzoek, mag beschouwen. Ondertusschen
verschilt dezelve nog al van degene, welke later door de koninklijke commissie werd
aenbevolen, maer niet vastgesteld, en waeraen hij zich in de volgende boekdeelen
van dit werk onderwierp. Die commissiespelling, die zelfs de hollandsche
vokaelverdubbeling niet tegenspreekt, raedde het tusschenschuiven der i in vloei-j-en,
ja, het vreemde VLOEIJING, aen, doch niet het tusschenschuiven der g in 't woord
li-g-chaem, alsmede 't onderscheid tusschen g en ch, volgens 't Siegenbeeksche
stelsel. In beide de beroepene boekdeelen volgt Willems hierin de spelling der ouden,
gelijk Bilderdijk het bleef voortdoen.
Buiten zijner wete en vast tegen zijnen dank, werd hij wel eens der commissie
ongetrouw, of half ongetrouw: want haer tweede hoofdregel valt niet licht met hand
en tand vast te houden: zoo stelt Willems ergens over dit onderscheid tusschen g en
ch in 't VIIIe deel van het Museum, oprichten: misschien omdat men niet wel kan
inzien of de spelling des woords regt van regelen of richten af te leiden is: iets dat
de waerde van dien tweeden hoofdregel zeer bedenkelijk maekt.
Het door Delecourt en Alberdingk Thym, onder anderen, geschrevene vloeyende,
naer 't voorbeeld der franschen in foyer, is door Willems mede volgehouden, zoolang
hij Desrochist was.
Willems heeft dus geenszins, gelijk 't een zijner biographen, de heere de St. Genois,
gezeid heeft ‘zoo wel door overtuiging, als door onafhankelijkheid van karakter in
zijne schriften de hollandsche spelling niet aengenomen.’ Hij heeft in zijne spelling
tot in 1839 gewankeld.
Ook stelde hij zelf er in den grond niet veel belang in, te wel overtuigd dat de
studie der tael in geene doode schriftteekenen, maer in levende en bezielde klanken
bestaet. De woorden, die ik hem in den mond leg in De Spellingsoorlog (bl. 63)
drukken zijne gevoelens naer waerheid uit:
Maer Willems rijst, gelijk een kale rots
Getroffen door den bliksem, maer nog trotsch
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Op enkel onverzengbre lauwerbladeren,
Heft hij de bloote kruin: hij kent der ouderen
Geschiedenis en tael; als een orkaen
Dreunt zijne basstem: ‘Tael- en landgenooten,
Waer draeft gij heen? wat dolheid grijpt u aen?
Den letteroegst van Holland te verstooten!....
Kwam u den naem van Maerlant niet ter oor, enz.’

Het waren Willems eigen tot mij gesproken woorden, die ik aldaer (bl. 172) weêrgaf:
‘Al dit geknoei ware gemakkelijk te voorkomen geweest door den eenvoudigen regel:
Schrijf gelijk de ouden, met achterlating der onnutte letteren, enz.’

VII.
Keus van nederduytsche spreékwoórden en dichterlyke zedelessen,
uitgegeéven op last van het koninglyk genootschap van tael- en dichtkunde,
onder de zinspreuk: Tot nut der jeugd, te Antwerpen, door J.F. Willems
(Antw., wed. J.S. Schoesetters, 1824, bl. X en 99 in-8o en in-32o).
De voorrede bevat eenige regelen over de spreekwoorden des afschrijvens waerd,
daer 't werkjen maer zelden voorkoomt: ‘Onze hedendaegsche schryvers schynen,
helaes, niet veél waerde meer aen zulk soórt van tropen te hegten: uyt den beschaefden
styl althans, zyn dezelve geheel en al gebannen, en in den mond der grooten worden
ze maer zeldzaem gehoord. Waerschynlyk heeft men de levenswysheyd, welke in
de spreékwoórden ligt opgesloten, veél te gemeen gevonden en min of meer riekende
naer de wysheyd van den schildknaep des edelen ridders van Mancha. Hoe het zy,
onze voórouders dagten er geheel anders over, die
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het zich niet schaemden, in alle omstandigheden en betrekkingen van het burgerlyk
en huyselyk leven gepaste spreekwoorden te gebruyken. Hooft, Spiegel, Cats, De
Brune en anderen vlochten ze met voórdeel in hunnen schryfstyl.
Magistraetspersoonen maekten ze dienstbaer tot leyding van 't gemeen, hetgeén ook
beter de spreékwoórden kent en opvolgt dan de wetten. Men verhaelt dat den
antwerpschen burgemeester Van Straelen, in dagen van onrust, meer dan eens zyne
burgery tot bedaren en ordelykheyd bragt door het toespreéken eener tael, die uyt
Spreékwoorden kragt en klem ontleende. Toen hy, ondanks zyne beweézene diensten,
op het tyrannisch bevel van Alva, binnen Vilvoórden wierd op het schavot gebragt,
en onder het zwaerd ging bukken, riep hy, in de volle overtuiging zyner onschuld
uit: Voórwel gedaen, kwaelyk beloond.’
Het boekjen heeft, mijns dunkens, nog al veel ontleend van de Vrolyke
Zanggodinnen of Mengelwerk van Vernuft (Amst., 1781, twee d.). Het kan zijn nut
voor de scholen hebben, even als de kleine verzameling van zedelessen en leefregelen,
Bilderdijks pen ontvloeid om te strekken tot schrijfvoorbeelden bij het onderwijs
van zijn zoontjen(*), - even als de spreuken gevoegd achter de kindergedichten van
den bevalligen Heije.

VIII.
Redevoering over het karakter van den nederlandschen schilder, gehouden
in het koninglyk Museum van Antwerpen, ter gelegenheid der plechtige
prysuitdeeling der koninglyke maetschappy tot aenmoediging der Schoone
Kunsten te Antwerpen, den 18 september 1825, door J.F. Willems, lid en
secretaris der zelve maetschappy (Antw., 10 bl. in-8o).
Weêrgegeven in 't Belgisch Museum, D. IV, bl. 89-96.

(*) Zie het Nieuw biographisch anthologisch en critisch Woordenboek van nederlandsche
Dichters, door Van der Aa (Amst., 1844, art. Bilderdijk, bl. 301).
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IX.
Maria van Braband (ao 1276), door J.F. Willems (gedrukt voor de vrienden
des dichters. Antw., 1828, 41 bl. in-8o).
Een afzonderlijke druk der ballade, opgenomen in den Belgischen Muzen-Almanak,
1829. Bij deze uitgave voegde Willems de van elkander zoo hemelsbreed verschillende
verhalen der fransche en nederlandsche schrijvers. Het naïve verhael van den
zoogezegden Van Velthem vindt hij bijzonder karakteristiek en bovenal opmerking
verdienend.
In eene plaets der ballade vindt men:
‘Zuster, roept hy, lieve zuster, enz.’
De dichter volgde dien ouden rijmschrijver na, daer deze zegt:
.... die hertoghe ghereden quam
Daer hi den casteel vernam,
Daer sijn suster in was ghedaen,
Alsoe alsi hem liet vore verstaen.
Doe hire quam, riep hi opwerd:
‘Suster, en sijt niet vervard;
Hier es u broeder die hertoghe.
Ic make u blide ende in hoghe,
Eer mergen avont, willet verstaen,
Oft ic sterver om, sonder waen.
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X.
Historisch onderzoek naer den oorsprong en den waren naem der openbare
plaetsen en andere oudheden van de stad Antwerpen (van stadswege
uitgegeven). Antw., by H.P. van der Hey, 1828, een boekdeel in-8o, bl. VII
en 293, met platen.
Men had in die stad, thands in den grond de meest vlaemsche onzer steden, de
noodzakelijkheid gevoeld om het verderf in de namen der straten ingeslopen, te keer
te gaen. Er bestonden twee redenen diens verderfs: ‘By zoo vele veranderingen en
verfraeiingen als de stad Antwerpen sedert eenige jaren heeft ondergaen, kon het
niet wel anders, of vele herinneringen en benamingen van vroegeren tyd moesten
verloren gaen, of althans verdonkerd en onbruikbaer worden. Aen sommigen dier
plaetsen, welke sedert ruim twintig jaren een franschen naem hadden gekregen, en
daer door van hare beteekenis en antwerpschen oorsprong waren afgeweken en
verbasterd, wist men geen duidelyk denkbeeld meer te hechten. Andere, door welke
men eertyds indachtig werd gemaekt op de voormalige grootheid van Antwerpen,
op de historische namen onzer magistraetspersoonen, op de Happaerts, op de
Reynders, Hochsetters, Pruynens, Vlemincx, Haecx, Bogaerds, Sudermans en Sanders,
waren herschapen in eene rue Isolée, rue de l'Elan, des Oculistes, des Prunes, des
Flamands, du Pauvre Coin, du Verger, rue Aigre en Trou d'Alexandre.’
Eene commissie werd benoemd, om ook over die fransche parodiën, waerschijnlijk
nog meer uit spotzucht met het vlaemsch dan uit onwetendheid ontstaen, recht te
doen. Niemand werd er bekwamer geoordeeld tot het opstellen van 't verslag der
commissie dan Willems. Hij kweet zich loffelijk van die geleerde taek; hij bediende
zich daerbij van een aental zeer oude acten en charters, zoowel tot de archieven der
stad als tot die van het kapittel der O.L. Vrouw-kerk aldaer behoorende, en maekte
er zulkdanig gebruik van ‘als dienen mocht ter opheldering der oude topographie
van Antwerpen, en tot voorbereiding eener geschiedenis van die,
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in de nederlandsche jaerboeken zoo beroemde stad.’ En hij voegt er te rechte bij:
‘Zonder een duidelyk begrip toch van het tooneel der gebeurtenissen, zonder eene
grondige kennis van het ubi actum, kan er geen opstel van goede historische gehalte
worden geleverd.’
Deze aenmerking toont het bijzonder plaetselijk belang dier uitgaef aen: het
diplomatisch belang er van steunt op een aenhangsel van charters de topographie der
stad Antwerpen betreffende; zoo als daer zijn: 1o een latijnsch charter van hertog
Hendrik den eerste van het jaer 1186, ten behoeve der abdij van St Michiels te
Antwerpen; 2o vlaemsche goedenisbrieven van ledige erven door de stad verkocht
in de jaren 1297, 1302 en 1303; 3o een vlaemsch charter van hertog Jan den tweede
des jaren 1311, wegens stads bemuring, en ter bevestiging van stads handvesten en
costumen; 4o een vlaemsch charter van hertog Philips den Goede van het jaer 1446,
wegens de borcht.
Eene der kaerten stelt Antwerpen in 1565 voor, volgens het eenige er van bekend
exemplaer. Buiten fac-similes van chartres, vindt men in dit boek het portret van
Philip den Goede naer de originele schilderij van Jan van Eyck, alsmede het portret
van Gillebert van Schoonbeke, vergezeld van een oud verhael der weldaden door
hem, als verbeteraer van Antwerpen, dier stede in 1540-1555 toegebracht.
Uit dit alles blijkt, dat dit topographisch werk door onzen schrijver keurig is
bezorgd, en andere werken van dien aert, zoo als er sedert verschenen zijn over
Brugge, Ypre en Mechelen, verreweg overtreft.

XI.
Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud, uitgegeven door J.F.
Willems (Antw., wed. J.S. Schoesetters, 1827-1830, bl. 563, met platen en
fac-similes).
Buiten den Torenbrand van Mechelen en bijdragen tot onze letterkundige
geschiedenis, onder anderen over Maerlant, Vondel, Maria Tessel-
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schade Visscher, komen er verscheidene historische oorkonden in voor, zoo als
landrechten en keuren van Henegouw (1200), Antwerpen (1292), Thienen (1303)
en de eerste belijdenissen der gereformeerden in de Nederlanden.
Ook vindt men hier eene merkwaerdige redevoering Over het gedrag der Belgen
by de scheuring der nederlandsche provinciën (bl. 391-422), ten bewijze dat zij ter
handhaving des opstands tegen Spanje niet dezelfde middelen bezeten hebben als de
Hollanders; een stuk in den trant van Simon Styl, en in onze oogen van groote waerde,
uit hoofde van 't belangrijk onderwerp en de wijze waerop het begrepen en ontwikkeld
is. Na hetzelve gelezen te hebben kan men 't spijt niet onderdrukken te zien, dat
Willems geene volledige geschiedenis, ten minste der hoofdtijdstippen van de
nederlandsche geschiedenis heeft geschreven. Het is ongelukkig, dat de
spellingsoorlog een deel des kostelijken tijds van den lettersoldaet heeft verslonden,
die zich door de omstandigheden tot het bevelschap in dien dikwijls
schoolmeesterachtigen strijd zag geroepen.
De waerde der verhandeling over de printers van Antwerpen in 1442 wordt betwist.
Willems die dit stuk in 't Belgisch Museum (1844) liet herdrukken, beweert daer,
tegen 't algemeen gevoelen, dat reeds in den jare 1442 Antwerpen printers of
boekdrukkers bezat. Dit gevoelen is destijds reeds tegengesproken geweest door den
geleerden J. Koning, maer ‘de door Willems aengevoerde bewysredenen zyn geenszins
wederlegd’ zeggen Mertens en Torfs in hunne Geschiedenis van Antwerpen, d. III,
bl. 283(*). Ondertusschen erkennen zij dat men om het eerste antwerpsch incunabulum
aen te treffen, in de jaerboeken der typographie tot op het jaer 1472 moet afdalen,
ja, dat ook dit jaerdatum nog in twijfel wordt getrokken.
Ook wil Aelst zich de eer van zijnen belgischen proto-typograeph niet laten
ontnemen: Diederik Mertens zal spoedig de eer erlangen die zijn vriend Erasmus te
Rotterdam heeft bekomen.

(*) Hier tegen strijdt het gevoelen van den heer P. van der Meersch, voorgedragen in den
Messager des Sciences Historiques, Gent, 1855, bl. 235.
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XII.
Voorzeggingen van de Heilige Hildegarde omtrent de belgische omwenteling
[1832], 31 bl. in-8o.
Het voorbericht van dit boekjen is recht geestig ingekleed, en, ja, bijtend genoeg.
Het begin luidt aldus: ‘Dezer dagen een bezoek afleggende by een' oudheydkundigen
geestelyken, met wien ik in vriendschappelyke betrekkingen sta, van den tyd af dat
ik met hem, onder de vaendels van Heyntje van der Noot, op den berg van Huy
gekampeerd lag, en wy gezamendlyk van daer op de vlucht gingen en ettelyke weken
by elkander huysden, zoo liep aldra ons gesprek, gelyk natuerlyk was, over de twee
omwentelingen in ons vaderland, waervan wy ooggetuygen waren geweest. By die
gelegenheyd zeyde myn vriend, dat gelyk hy trouwens alles, wat men voor nieuw
aenzag, in zyne oudheden terug vond, zoo ook in den Spiegel Historiael van Lodewyk
van Velthem, brabandschen dichter der veertiende eeuw(*), een verhael had
aengetroffen van onze tegenwoordige omwenteling: “Waer is er nog een land (riep
hy uit), dat zulke historieschryvers noemen kan als België! Marcus van Vaernewyck
deelt ons niet alleen de gebeurtenissen mede, tot op zynen tyd voorgevallen, maer
ook nog alle de andere, die sedert gebeurd zyn, en nog zullen gebeuren, tot op den
laetsten oordeelsdag toe, ja zelfs later dan het dies magna.”
Dit herinnerde my, dat ik eene oude kopy van den Spiegel Historiael bezit,
herkomstig van het kapittel van Doornik, eene veel betere lezing opleverende dan
den text door Le Long in het licht gegeven, en gedrukt te Amsterdam by H. van Eyl,
ten jare 1717, formaet kleyn folio. Nog den volgenden dag zette ik my om te
onderzoeken, of myn vriend, den wel Eerwaerden heer B.... waerheyd gesproken
had; en zie hier,

(*) Prof. Jonckbloet heeft zoo goed als bewezen, dat hij niet Lodewijk van Velthem heet (zie
Lancelot, D. I, bl. XXXVII).
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beminden lezer, wat ik als den uitslag myner nasporing mededeelen kan.
Elk geestelyke, die, als ik zyne kerkelyke geschiedenis, of althans zyn
Martirologium (iets meer dan een almanak) gelezen heeft, zal weten dat de Heilige
Hildegarde abtdis was van Sint Robertus-klooster by Bingen, in het stift van Ments,
alwaer zy stierf ten jare 1178, nalatende verscheydene werken en daer onder zekere
visioenen of voorzeggingen, aen welke zy den naem van Scivias gaf; en eyndelyk,
dat hare nagedachtenis door de H. Kerk jaerlyks gevierd wordt op den 17 september.
Deze Heylige nu, nog jong zynde, verkreeg door de goddelyke gratie den geest
van voorzegging, gelyk wy in onze dagen zien dat de prins van Hohenlohe den geest
van genezing bezit (die ons van den cholera-morbus moge bevryden!). Hare visioenen
gingen met zulke sprekende bewyzen van echtheyd gepaerd, dat dezelve, door haer
in schrift gebracht, in het concilie van Trier, van het jaer 1147, en dus gedurende
haer leven, door paus Eugenius III, zelven wierden voorgelezen, met dat gevolg dat
ze aldaer eenpaerlyk werden goedgekeurd, onder dankzegging van God en van den
H. Bernardus. Men kan hierover nalezen de acten der concilien, inzonderheid Pagi,
ad hunc annum.
En dit weynige zal voldoende zyn om aen te toonen, dat alle goede katholyken
deze voorzeggingen kunnen, ja, moeten beschouwen voor echt en geloofwaerdig,
ofschoon dezelve grootendeels tegen den hoogmoed der geestelyken gericht zyn,
heden zoo boven maet gestegen. Dit laetste mag wel de reden geweest zyn, dat zy
eeuwen lang verholen en onderdrukt bleven. Men hoore hierover Lodewyk van
Velthem, die zelf priester was, zeggende:
Nu hebben 't die papen tot nu bedekt,
En hebben 't den leken niet ontdekt,
Om dingen, die daer in staen,
Die ik voort wil brengen saen.’

Verders verklaert de anonieme schrijver, dat hij den ouden vlaemschen text tot
gemakkelijker verstand des lezers in de hedendaegsche spelling heeft gezet, zonder
zich eenige noemensweerdige veranderingen te veroorloven, terwijl hij, telkens de
plaetsen waer zich eenig merkelijk
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verschil in de oude kopy en Lelongs uitgave opdeed, getrouw heeft opgegeven.
Wat verder voegt hij er bij: ‘Daer wy het geluk hebben de beyde talen magtig te
zyn, die in ons vaderland gesproken worden (een geluk dat wy, voor het welzyn der
ingezetenen van de provincien Oost-Vlaenderen en Antwerpen, aen de heeren
gouverneurs dier gewesten van ganscher herte toewenschen), zoo hebben wy, uyt
loutere liefde voor onze broeders de Walen (die den Heere met zegeningen overlade,
maer buyten het bestuer der vlaemschsprekende provincien gelieve te houden), hier
eene fransche vertaling by gevoegd. Misschien dat deze ook wel te pas kome aen
vele Vlamingen, die thans hunne moedertael verwaerloozende, zich bereyd toonen
der vreemden juk te dragen. De voorliefde tot het fransch heerscht al vry lang in ons
land, en men zou schier gelooven dat de volgende verzen, nu meer dan twee eeuwen
geleden, door Balthasar Moretus aen Cornelius Kiliaen geschreven, eerst in 1832
gedicht zyn:
Belgica, jam dudum vario labefacta tumultu, etc.
‘La traduction est fidèle (zegt hij in een fransch er bijkomend woordeken); mais en
raison de cette fidélité, le lecteur voudra bien nous pardonner le décousu de quelques
phrases malsonnantes, qu'il est en droit de blâmer dans cet opuscule. Ce sont là de
ces petits péchés véniels, commis par ignorance, et en quelque sorte inhérens à notre
nature flamande, mais dont les Français nous absolvent volontiers, en considération
de plus d'un avantage, dont ils jouissent en Belgique.’
Ik bepael mij tot het weêrgeven van eenige plaetsen uit dit visioen en wel volgens
Willems uitgave, voorzien van zijne aenteekeningen:
Vele wygen(*) zonder waen
Zullen op een land worden gedaen,
Ende zullen op een veld daernaer
Vergaderen, dit weet voorwaer,
Die ik hier nu noemen zal.
Eene lelie zal eerst hebben geval,

(*) Oorlogen.
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Ende zal op dit veld willen komen(1);
Dan zal een arend des velds gomen(2)
Ende vliegen derwaert met zyn gezellen;
Een leeuw sterk, met klauwen fellen,
Zal daer ook met zyne jongen komen(3).
D'eerste zal van 't westen komen,
Ende d'andere, heb ik vernomen,
Van 't zuiden, en de derde van 't noord,
Ende d'arend zal vliegen voort
Zoo hooge ende zoo dapperlyke
Ende zyn vleugels slaen zoo vreeselyke,
Dat de lelien zullen yzen,
Ende daervan achter deysen(4).
De leeuw zal briesschen ende gapen,
End met zyn klauwen zoo zeere braken
Dat alle die gene, die hem tegen
Komen, zullen worden verslegen
Ende verbeten van zyne tanden(5).
Daer komt de luypaerd(6) te handen,
Ende wordt zoo fel tusschen de brauwen(7)
Ende recht zich met zyne klauwen,
En sleept alles om met den steerte,
Dat iegewelk(8) daer zyn herte
Mag ontgaen, die dit ziet an.
Daerna wordt de lelie dan
In stukken gescheurd al te male(9),
Ende blyft in lange kwale,

(1) Frankryk heeft ten allen tyde ons land willen innemen, en hetzelve bemagtigd onder Lodewyk
XIV en Lodewyk XV.
(2) Gomen, begeeren. Den arend van Napoleon.
(3) Den nederlandschen leeuw.
(4) De vlugt van Lodewyk XVIII naer Gent.
(5) Te Waterloo.
(6) Engelands vaendel onder Wellington.
(7) Wenkbrauwen.
(8) Iedereen.
(9) De dagen van Parys in july 1830.
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Maer een ander zal er om vechten
Ende daerna weder oprechten.

Zeker is dit een der zonderlingste plaetsen die in 't heele stuk voorkomen. De overige
zijn niet alleen minder toepasselijk op de belgische zaken van dien tijd, maer zijn,
ten beste mogelijk, in de vertaling, ten dien einde zoo wat verwrongen.
Het stuk, zoo als men 't licht begrijpt, verwekte veel opziens, en moest vooral
wonder voorkomen aen de zulken, die 't bloot in de vertaling lazen.
Heden is 't niet veel meer gekend dan de prophetie van Ermegarde, welke jegens
Robert de Vries in Die excellente Chronicke van Vlaenderen, fo 16 vo wordt beroepen.
Alle die voorzeggingen zijn enkel goed om den onnoozelen verwarde begrippen
in te boezemen(*), en Willems zal wel een der eersten geweest zyn om met zulke
vizioenen en dwaze bygeloovigheden te lachen, die, zoo wel als andere, van tijd tot
tijd door hen verspreid worden die er minst van allen aen gelooven.
Omtrent den tijde dezer uitgave, immers den 30 januarij 1832, schreef Willems
aen een zijner vrienden de volgende woorden. Na afgeschetst te hebben wat hij al
leed aen 't missen zijner boeken, die gebrek aen geld hem belette te doen overkomen,
voegde hij er bij: ‘Je souffre en philosophe, et qui plus est en chrétien. J'avais eu trop
de bonheur: je loue Dieu de ce qu'il a eu la bonté de me doter de quelques peines.
Nous verrons un temps meilleur; mais.... ce ne sont pas les nouvelles théories
politiques, empreintes du génie de Lamennais, qui s'est fourvoyé hors des voies de
Dieu (à ce que je crois moi), qui parviendront à le

(*) Helmers, in de rarissime volledige uitgave van zijn schoon gedicht op Jesus van Nazareth,
zong:
Neen, al die wondren, die voorzeggingen zijn 't hart
Een strik, waarin het brein der zwakken zich verwart.
Ook het beroemde Vaticinium Patris Hermanni (van 1300) te Gent in 1839 herdrukt, en de
prophecij van Hautscilt, van 't begin der XVe eeuw, over al wat in de beroerten der XVIe
moest gebeuren (zie Beaucourt, Description de l'église de N.D. à Bruges, bl. 306-308), zijn,
met zoo vele anderen, zoo als die van het Smeken van Huyse, eene pia of politica fraus.
Aerdiger is het Essai sur l'application du chapitre VII du prophète Daniël à la Révolution
française, door Boucqueau (Brussel, 1802)
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créer; ce ne seront pas les alliances des hommes de Dieu et des hommes du diable
qui l'amenèront: l'histoire nous apprend qu'on y vient de toute autre manière, et
l'histoire ne m'a jamais trompé.’

XIII.
Reinaert de Vos, naer de oudste beryming, door J.F. Willems (Eecloo, Van
Ham en zoon, 1834, bl. XV en 140).
Men zal hier achter bl. 234-227 eenige aenteekeningen over dit boek vinden, waervan,
onder Willems poëzij, de voornaemste tafereelen voorgesteld worden.
Van dit boekjen is te Gent in 1846 eene nieuwe uitgave verschenen, met
steendrukplaetjens naer den Reineke Fuchs, die deel maekt van de Volksbücher, te
Leipzig gedrukt.

XIV.
Reinaert de Vos, episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw, met
aenmerkingen en ophelderingen van J.F. Willems. Gent, 1836 (bl. LXV
en 352 bl. in-8o, met 12 platen).
Deze volledige uitgave van dit dierenëpos is, wat het tweede deel er van betreft,
vervaerdigd naer een hs., dat het belgisch gouvernement,
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ten prijze van 4,000 franken, verkreeg in de verkooping van den beroemden
boekminnaer lord William Heber, te Londen.
Duitschland en Frankrijk vereenigden zich om de vlijt en de kennis des uitgevers
te huldigen. Zoo wel Grimm, als Mone (Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit,
1836, bl. 457), als St-Marc Girardin (in 't Journal des Débats), en Charles Nodier
(Bulletin du bibliophile de Techner). Duitschland juichte vooral Willems uitgave
sterk toe, als de eerste van dien aert in België verschenen, schoon de Theophilus in
hetzelfde jaer door Blommaerts zorgen het licht zag.
Prof. Bormans gaf er eene breedvoerige recensie over uit in den Messager des
Sciences et des Arts, 1837, en nam die gelegenheid te bate, om over de dietsche
versmaet in de middeleeuwen en het bederf by 't afschrijven in de hss. ingeslopen,
te handelen. Hij berispte Willems, met eene gepaste vrijmoedigheid, over de wijze
van uitgaef door hem in 't eerste boek van den Reinaert gevolgd, waerin hij twee hss.
van verschillende tijdstippen had samengesmolten, met beiden wijzigingen te doen
ondergaen. Hij legde den uitgever vooral eene laekbare overhaesting te laste, welke
uit de vrees ontstond, die Willems had, dat Holland insgelijks de hand zou slaen aen
eene uitgave van denzelfden aert, daer men in dit land eene kopij van 't Heber
toebehoord hebbende hss. bezat.
Prof. Bormans, hoe streng ook jegens die uitgave, zou wel niet gantsch ongelijk
gehad hebben te schrijven: ‘Il est temps enfin d'arrêter la reproduction et la
propagation de toutes les absurdités dont les copistes ont chargé nos vieux poètes,
et le seul moyen d'y parvenir c'est de les signaler dans les éditions qu'on en a faites.’
Zeker is de kennis van den versbouw eene eerste behoefte voor 't uitgeven van
dichters. Ik heb mij bevlijtigd het mijne tot die kennis toe te brengen in mijne
Prijsverhandeling over den Versbouw, en moge aldus meêgewerkt hebben tot het
beter uitgeven, althands heruitgeven onzer oude rijmschrijvers.
Zoo leert ons de versbouw, dat, onder andere, in Willems uitgave van den Reinaert
de vv. 6130 twee voeten te lang zijn; en toont ons tusschenschuivingen in de vv.
6273, 6407, enz., terwijl elders, b.v. 6414, Willems zich eene verkeerde
tusschenschuiving heeft veroorlofd. Zelfs
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geeft die kennis wel eens aenleiding tot herstelling van datgene wat door interpollatien
is bedorven. Zoo leest men in den Reinaert, v. 6199, waer koning Nobel aen Reinaert
antwoordt, nadat hij zich getracht heeft te verontschuldigen wegens den moord aen
Cuwaert den haze bedreven:
Mi en ist ooc niet tot ongheval,
Conden wi weten wie Cuwaerts leven nam,
Anders dan dat ons Bellijn die ram
Sijn hooft in die scerpe brocht,
Ic liet u quijt van desen gherocht.

Waer men, met herstelling van een te lang vers, een volmaekt goeden zin zou bekomen
met te lezen:
Mi en ist oic niet tot ongheval
Te weten wie Cuwaerts leven nam
Anders dan Bellijn die ram,
Die sijn hooft in die scerpe brocht.

Van tastbare overhaesting getuigt Willems uitgave onder andere in de plaets,
voorkomende v. 4075, waer het rijm ontbreekt:
Eer hi (de wolf) bequam, of stont op weder,
Mocht men een mijl hebben ghereden.
Die merrie liep met groter haesten,

Voor: met groter screden.
Ware het niet geradig geweest, deze en dergelijke gebreken of leemten dier eerste
uitgave in de tweede die er van gemaekt is, aen te duiden? Ik weet, wat de heere
Snellaert, uitgever van Willems werk, deswege zegt (bl. 353), en hoe hij tracht te
bewijzen dat hij onmogelijk een anderen text kon geven, en laet de waerdeering dier
redenen aen anderen over.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

CVII

XV.
Belgisch Museum voor de nederduitsche tael- en letterkunde en de
geschiedenis des vaderlands, uitgegeven op last der maetschappy tot
bevordering der nederduitsche taal- en letterkunde, door J.F. Willems (te
Gent, 1837-1847, X deel. in-8o, met pl.).
Op het einde van 1836 verscheen de prospectus van dit voornaem werk, in den vorm
van een driemaendelyksch tydschrift uitgekomen.
De gemelde prospectus is even belangrijk als zeldzaem, dewijl men dit stuk mag
aenschouwen als de inleiding van het Museum en hetzelve daerbij niet is herdrukt.
Het stelt de inzichten dier uitgave uiteen, en verdient allenzins bewaerd te blijven.
Ook zal men 't hier met te meer genoegen hervinden, dat het uit Willems pen is
gevloeid:
‘Sedert lang heeft men in de nederduitsch sprekende provincien van België behoefte
gevoeld, en het verlangen te kennen gegeven, om voor de aldaer nationale tael eene
Academie te zien oprichten, by wier verlichte kennis het staetsbestuer, zoowel als
elk letterlievend ingezetene, mocht te rade kunnen gaen, wanneer de noodzakelykheid
zich voordeed om de uitspraek van taelkundige mannen in te roepen. De geschillen
over spelling en taelregelen, de zoo zeer uiteenloopende en eigendenkelyke
schryfwyzen van Brabanders en Vlamingen, hebben maer al te veel verwarring
gesticht, en zyn nog heden de voorname oorzaek, dat de nederduitsche tael, ondanks
hare innerlyke en zelfs by vreemde natien erkende voortreffelykheid, in België
verwaerloosd en misacht blyft (?). Terwyl duitsche en engelsche geleerden hunne
landgenooten opmerkzaem maken ten aenzien der heerlyke voortbrengsels van onze
oude vlaemsche dichters, ja zelfs vlaemsche werken in het licht geven, die by hen
met welgevallen worden gelezen, toonen wy ons maer al te onverschillig
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omtrent den letterroem onzer voorvaderen en het levendigste kenteeken onzer
nationaliteit, de moederspraek!
Intusschen zyn er toch, in deze laetste jaren, verscheiden mannen opgerezen, die
het zich niet schaemden het achtergestelde nederduitsch te verdedigen, en deszelfs
rechten te handhaven. Mochten zy, tot dus verre, hunne welgemeende poogingen
door geen gelukkigen uitslag bekroond zien, het is omdat zy die poogingen niet
gezamelyk hebben aengewend, en zy aldus door verschillende inzichten of bedoelingen
verdeeld, geen doorslaenden, geen algemeenwerkenden invloed konden verkrygen.
Eendracht maekt macht, en daerom hebben eindelyk een paer ieverige voorstaenders
der moedertael, onder medewerking van het gouvernement, de grondslagen gelegd
van eene maetschappy, wier doel het wezen zal in de voorhanden zynde gebreken
te voorzien, en den bloei der vaderlandsche letterkunde krachtdadig te bevorderen.
Op voordracht dier maetschappy (uit dertig leden bestaende) heeft Z.M. de koning,
by besluit van den 6 september 1836, eenen eerprys uitgeloofd voor de beantwoording
van een vraegstuk strekkende om meer eenparigheid in de schryfwyze te brengen.
De daerop in te komene verhandelingen zullen aen de beoordeeling van leden der
gemelde maetschappy worden overgeleverd, en vervolgens zal men trachten
maetregelen te treffen, die strekken kunnen om het taelgebruik regelmatig te vestigen.
Om dit doel te bereiken heeft de maetschappy, onder andere, ook goed gevonden
een tydschrift te laten uitgaen, waerin zullen worden opgenomen zoodanige
verhandelingen en letterkundige bydragen, als geschikt zynde om over de bestaende
punten van verschil in spelling en woordvoeging eenig licht te verspreiden; mitsgaders
al zulke ongedrukte dicht- en prozastukken van vroegeren tyd, als waeruit men den
ouden aert en geest der vlaemsche tael zal mogen leeren kennen. Ten einde echter
de lezing van dit tydschrift voor eenieder zoo aengenaem mogelyk te maken, zal de
inhoud afgewisseld zyn door opstellen over of uit de geschiedenis des vaderlands,
belgische oudheden, volkssagen, biographien van afgestorven geleerden,
boekbeoordeelingen, gedichten, enz.
De uitgave van dit werk is door de maetschappy aen den heer J.F.
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Willems, lid der koninglyke Academie van Brussel en van het nederlandsch Instituet,
opgedragen, enz.’
Die prospectus werd gevolgd van den ‘lyst van de leden der maetschappy, welke
tot de samenstelling en verspreiding van opgemeld tydschrift, zoo veel doenlyk zullen
bydragen.’
Waerbij de aenteekening gevoegd was: ‘Volgens art. 7 van het grondreglement
der maetschappy.’
Eenige der leden kweten zich yverig van hun plicht, en kwamen het
grondreglement, vastgesteld den 4 november 1836, wat art. 7 betreft, getrouw na.
Onder dezen onderscheidde men den Eerwaerden heeren David en P. Visschers, de
heeren Bormans en Blommaert, Lambin, Mertens, Rens, terwijl ik voor mijn aendeel
gantsch een boekdeel schreef; meer dan de helft der leden, waervan eenigen nooit
éénen enkelen regel hadden laten drukken, waegden het niet voor de eerste mael in
't Belgisch Museum op te treden: eene werkeloosheid die Willems vruchteloos bij
geautographeerden brief geeselde.
De maetschappij, heb ik 't wel, heeft eindelijk bloot op 't papier bestaen. Willems,
ondersteund door eene bijlage van 't gouvernement en eene vergelding des drukkers,
nam den last der uitgave op zich.
Heeft het gemelde werk nu zijnen prospectus nagekomen? Men denkt ja: immers
is het spellingsvraegstuk, dat daer op den voorgrond schijnt gesteld, gelukkig er niet
de hoofdzaek in geweest; en biedt het een groot getal oirkonden aen voor de studie
der nederduitsche tael- en letterkunde en 's lands geschiedenis.
Buiten de bijdragen des uitgevers, waerover straks een woord is gezegd, zijn de
meeste stukken over oude tael- en letterkunde, door hem met aenteekeningen voorzien.
Het behelst den belangrijken lettervond, getiteld Ellonensia, twee artikels over
den Reinaert, fragmenten van de ridderromans Ogier van Denemerken, Willem van
Oranje en Gaidoen, fragmenten van gerijmde Bijbelgedichten en Passionalen,
leerdichten, spreuken, mystieke verzen, wapenliederen, raedsels, een dertiental oude
vlaemsche sprooken, vertalingen van zeven aloude noordsche sagen, en een twaelftal
refereinen en liederen, betrekking hebbende op Nederland, talrijke mededeelingen
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over de Rederijkkamers, zooals van Audenaerde en Pamele, Antwerpen, Gent,
Kortrijk, Brugge, Nieuport, Veurne en omstreken, Lier, St-Nicolaes, Strazeele,
Meenen en Hasselt; alsmede een historiespel van 1444, tafelspelen, een factiespel
van 1566 en (volgens Willems) 't beste treurspel der 17e eeuw, door de Zwaen gedicht
en op mijn eenig bekend exemplaer gedrukt.
Verscheidene artikels over oudere dichters, levensbeschrijvingen van latere dichters,
romancen en balladen; navolgingen van oude noordsche dichtstukken, van latijnsche
zangeren van België, enz.
Men begrijpt, dat de spellingsregeling er niet bij vergeten werd, en hierbij namen
eenige leden der daertoe benoemde commissie de wiken weegschael in de hand.
Over 's lands geschiedenis werden er belangrijke oirkonden ingeleverd: onder
andere over de gilden en ambachten, benevens verscheidene diplomatische stukken
en historische verhalen. Ook kwamen er artikels in voor over 's lands zeden en
gebruiken, over de strengste winters in de Nederlanden, over de straetverlichtingen
hier te lande, over eenige reuzen, over de spotnamen aen verschillende steden van
België gegeven, enz.
Willems zelf was niet alleen de cheville ouvrière, maer de ziel der verzameling;
hij leverde, buiten talrijke noten, de meeste oude fragmenten van groote dichten en
der kleinere dichtstukjens en aenteekeningen over een aental oude rijmschrijvers, en
bracht ook zijn woord over tael en spelling in het midden: onder andere, nam hij er
zijne verhandeling in op: Over den oorsprong, den aart en de natuerlijke vorming
der nederduitsche taal (D. I, bl. 3-20 en 209-223). Dit wat het geleerde deels zijns
arbeids betreft.
Onder zijne geniale, hier voorkomende, geschriften, stelle men zijne voorlezing
Over den geest, waerdoor zich de vlaemsche letterkunde moet doen onderscheiden,
voorgedragen, die het achtste boekdeel ontsluit(*).

(*) 't Belgisch Museum bij zijn verschijnen werd gerecenseerd door prof. Moke, in de Nouvelles
archives historiques et philologiques (Gent, 1837, D. I, bl. 317). - Men vindt ook een woord
over de vijf eerste jaergangen van hetzelve in het Kunst- en Letterblad, 1841, bl. 97.
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XVI.
Rymkronyk van Jan van Heelu, betreffende den Slag van Woeringen, van
het jaer 1288, uitgegeven met ophelderingen en aenteekeningen van J.F.
Willems, lid der koninglijke Akademie van Brussel (Brussel, 1836, bl.
LXIX en 611 in-4o).
Dit voornaem werk maekt deel van de onuitgegeven belgische chronijken. In de
voorrede handelt de schrijver over Jan van Heelu en zijn gedicht, over de hss. en
over de vertalingen en navolgingen van hetzelve: hij deelt hierna een overzicht mede
van eenige middeleeuwsche chronijken, die over den Slag van Woeringen loopen,
zet de oorzaken en gevolgen er van uiteen, spreekt over het landbestuer, den handel
en de zeden in Braband te dier tijde, en bekroont dit alles met den lof van Jan I.
Den Codex diplomaticus, die 225 charters behelst, en lijsten van plaetsen, familien
en woorden, sluiten het werk.
Mijn kunstvriend Blommaert schreef over dien letterarbeid in de Bijdragen voor
Letteren, uitgegeven door de gentsche maetschappij van Taeloefening, 1836, bl.
58-64.

XVII.
Jan de Klerk, Brabantsche Yeesten, Gestes du duc de Brabant, publiés par
J.F. Willems (Brussel, 1839, 2 deelen in-4o).
Dit mede keurig bezorgde werk maekt ook deel van de Collection des chroniques
belges inédites. In de inleiding, onderzoekt Willems eerst, wie de schrijver der
Brabantsche Yeesten is, toetst de waerde der ver-
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scheidene handschriften van den rymschrijver, en gaet het gebruik na, dat men reeds
voor deze uitgaef van die chronijk heeft gemaekt. (Zie de Table générale du recueil
des bulletins de la commission royale d'histoire, par Em. Gachet, p. VIII et X.)
Bij het eerste deel komt er een aenhangsel van 200 charters en diplomen; bij het
tweede, een getal van 192 dergelijke oirkonden.
Sedert die uitgaef heeft men nader den naem des rijmschrijvers onderzocht, en,
ja, niet zonder eenige verbittering, als in den gezegenden tijd onzer spellingstwisten
wel meer gebeurde. (Zie de Eendragt, d. VIII, bl. 1, 7, 11, 13, 17, 87, artikels
behelzende van de heeren E. van Even, P. Génard en Alberdingh-Thym over Jan
Boendale, gezegd Jan de Clerc).

XVIII.
Reinaert de Vos, naer de oudste beryming, door J.F. Willems (Mechelen,
1839, bl. VI en 130 in-8o.
Eene nieuwe uitgave zijner eerste navolging van het eerste deel des Reinaerts, doch
ditmael ten schoolgebruike ingericht; Willems was daerbij zijn eigen censor, en liep
dus de bepaeldelijk herstelde censuer der geestelijkheid vooruit, die 't boek, zoo als
een paer eeuwen vroeger, zeer geschikt vond ‘ter moralisatie.’ Om dit oud
rederijkersdoel te beter in 't licht te stellen, kwam er hier achter elk al of niet
gecastigeerd fabelverhaeltjen een epimuthion, of toepassing.
Het geliefde volksboek schijnt, ofschoon uit eene geestelijke drukkerij, onder
bescherming der geestelijkheid, uitgekomen, op de scholen niet veel bekend te zijn:
en ik meen, dat die eenige proef, die men gewaegd heeft ter herstelling van een oud
schoolboek, niet gelukkig uitgevallen is. Het verdiende ook daer een beter lot, al is
't dat Willems vroeger zelf (immers in zijn brief aen den Eerw. heer Buelens, zie
hiervoren bl. 67) tegen dit werk als schoolboek gebruikt, te velde was getrokken.
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XIX.
Mémoire sur les noms des communes de la Flandre Orientale, par J.F.
Willems, membre de la commission de statistique de cette commune (Brux.,
1845, bl. 41 in-4o).
Dit werk is een uittreksel van de Mémoires de l'Acédemie royale de Belgique. De
schrijver tracht die namen uit de oudste echtste bescheeden vast te stellen.
Eenige dier etymologien staen op wankele schroeven; en zijn vriend en collega,
de Eerw. heer J.J. de Smet, schreef in zijn Essai sur les noms des villes et communes
de la Flandre Orientale (Mémoires de l'Académie royale de Belgique, t. XXIV): ‘Mr
Willems transforme en nid d'oies la cité d'Artevelde et de Charles-Quint, et nous n'y
voyons pas grand mal: n'est-il pas vrai qu'un jour, nous voulons dire une nuit, les
oies ont sauvé le Capitole? Mais son hypothèse nous paraît plus ingénieuse que
solide; il y a trop recours à de simples suppositions, etc.’
Doch ook deze geleerde zal zelf wel moeite hebben om bij toepassing op te
helderen, wat hij wegens de woordafleiding van zeker dorp zegt: ‘Wichelen dérive
de Wigchelen, prédire l'avenir, par le hennissement des chevaux, comme le
pratiquaient les Germains. On doit cependant remarquer aussi que, chez les mêmes
peuples, un autel se nommait Wihhus, mot presque identique avec Wichelen.’
Ik mag niet vergeten melding te maken van een weinig gekend vlugschrift, in 1845
door den notaris L. de Deyn, te Steenhuyse, uitgegeven, onder den titel van Eenige
bedenkingen over de naemoorsprongen onzer gemeenten (24 blz. in-8o): de schrijver
valt Willems wegens de etijmologien der vlaemsche gemeenten bijzonder hard aen:
‘Want, zegt hy, hoewel de verzamelde uitpluizing eens aentals schriften, met
betrekking tot onze vroegere letterkunde, iets belangrijks oplevert, daerom verdient,
ons dunkens, dit allezins onvolmaekt geschrevene, op verre na, niet zoo hoog te
worden geschat dan onze altijd zinrijkere volksoverleveringen, die men zeker meer
getrouwelijk ter velden en in de bosschen,
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met veel grooter en nog zeer leesbare letteren bloot op den grond nedergeschreven
vindt (?).’

XX.
Elnonensia, Monuments de la langue romane et de la langue tudesque,
publiés par Hoffman de Fallersleben, avec une traduction et des
remarques, par J.F. Willems (Gand, 1837, in-8o.)
Behelst: 1o Cantica Virginis Eulalie; 2o Cantique en langue romane sur Ste Eulalie
(van de IXe eeuw); 3o Zegelied in het oud duitsch, op het overwinnen der
Noordmannen (van het jaer 881), mede opgenomen in 't Belgisch Museum, I, 381-395.
De heer Diez heeft over de Ellonensia geschreven in de Jahrbücher fur Wissenschaft,
Kritik, 1839, No 69, en Bormans gaf er een paer berispende aenmerkingen over uit
in den Messager des Sciences et des Arts, Gent, 1837, bl. 304 en 305.

XXI.
Oude vlaemsche liederen, ten deele met melodiën, uitgegeven door J.F.
Willems, in zyn leven lid van de koninklyke brusselsche Akademie, van
het koninklyk nederlandsch Instituet, van de maetschappy van
nederlandsche tael- en letterkunde, enz. (Gent, 1848.)
Bij het vroegtijdig ontslapen van Willems, was er maer omtrent een derde gedeelte
van dit werk verschenen, en wel tot op bl. 162. Dr Snellaert nam de taek op zich om
Willems verzameling in 't licht te zenden, en liet ze van eene inleiding voorafgaen.
Het noord-nederlandsch tijdschrift de Gids, heeft eene recensie op die
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liederen opgenomen, die door de Eendragt, bestuerd door mijn kunstvriend Rens, is
weêrgegeven (derde jaergang, 1848-1849, bl. 39, 42, 45, 88). Zij is geschreven door
den heer L.Ph.C.B. (Van den Bergh), en verdient nagegaen te worden.
Men zie mede over Willems liederen een artikel van de heer De Saint-Genois,
Messager des Sciences historiques, 1845, bl. 183.
Wegens het Afscheidslied, door den uitgever blz. 334 opgenomen, met aenduiding
eens ouden rijmwerks, zij opgemerkt, dat men 't vruchteloos in eenig liedboek zou
zoeken. Het is een pastiche van Hoffman van Fallersleben, zoo wel als zijn Joncker
Gerrit (bl. 197 voorkomende). De dichter, die beide stukjens tijdens zijn verblijf in
Holland had berijmd, had ze opgegeven als onloochenbaer van hollandschen
oorsprong, en verhaelt in zijne Loverkens, of nabootsingsproef van oude liedekens,
Göttingen, 1852, de verschillende misleidingen daeruit ontsproten. Hij voegt er ten
slotte bij: ‘Bei Jone Gerrit bemerkt Snellaert, der Fortsetzer von Willems S. 197.’
Volgens H.v.F. is dit overoude schoone lied nog onder het volk in de provincie
Holland bekend: ‘! Und S. giebt er nun gar zum Scheideliede als Quelle: “Jan Roulan's
Liedekens-boeck, Antw., 1544!” Und daran war ich doch gewisz nicht Schuld!’

XXII.
Artikels in de werken der akademie en tydschriften.
Uit de Histoire et bibliographie analytique de l'Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts en Belgique, par J.P. Namur (2e druk), Brussel, 1852, trek
ik een overzicht van Willems werkzaemheid bij dit geleerd korps. Hij schreef voor
hetzelve:
1o Notice sur le poëme du Renard (Bulletins de l'Académie, d. III, bl. 248).

De schrijver, belast van staetswege om den vlaemschen text van Rei-
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naert de Vos uit te geven, stelt vast in de opsporingen over dit werk gedaen, dat het
eerste deel van dit gedicht in Vlaenderen, onder 't bestuer van Philip van Alsatie,
omtrent het jaer 1170, is opgesteld.
2o Sur le menestrel flamand Louis van Vaelbeke, et sur la signification du mot
stampien (zelfde Bulletins, d. IV, bl. 240.

Zie de Bulletins van 1836, bl. 253, en van 1837, bl. 68 [Men voege er bij Willems
uitgave van Reinaert, aent. bl. 142, 143, waer men eene stampie vindt, die de
menstreel Nigrieel in den Malagys speelt].
3o De la population de quelques villes de la Belgique au moyenâge (zelfde
Bulletins, d. VI, bl. 162).

Willems denkt, dat, uitgezonderd Leuven (hetwelk 60 tot 70,000 inwooners wellicht
heeft geteld), de bevolkingen der beide andere steden, Gent en Antwerpen, nooit
boven 't getal zielen, dat men er thands vindt, is geklommen.
4o Notice sur un recueil d'anciennes chansons françaises (Bulletins, d. XI, 1, bl.
376).

Liedekens der XVIe eeuw, waervan eenige uittreksels medegedeeld worden.
5o Note des manuscrits employés à la publication des Brabantsche Yeesten de
Clericus (Bulletins de la commission royale d'histoire), d. II, bl. 2.
o Notice sur un manuscrit intitulé: Ce sont demandes que ung seigneur demande
6
et une dame comme lon se doit gouverner en amours (zelfde Bulletins, d. II, bl.
218).
o Note sur les ménestrels et hérauts d'armes de la Flandre (zelfde bulletins, d.
7
IV, bl. 8).
o Notice d'un recueil de lettres originales concernant l'histoire de nos troubles
8
de 1571 à 1580 (zelfde Bull., d. IV, bl. 218).

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

CXVII
Men vindt in de zelfde Bulletins een rapport van Cornelissen, Willems en De Smet:
Sur les dernières fouilles faites à Renaix (d. V, bl. 727).
De artikels die Willems opstelde voor den Messager des Sciences historiques de
Belgique, zijn, volgens de Tables générales van dit werk (1854) de volgende:
Jaergang 1833, bl. 194. - Chanson flamande du XIIIe ou XIVe siècle.

Het is 't overbekende lied: Het daghet in den Oosten, door Willems op noten gesteld,
en in fransche verzen, niet zeer gelukkig overgebracht. Eenige regelen van Cornelissen
gaen dit stukjen vooraf.
Zelfde jaergang, bl. 329-354. - Reinardus Vulpes. - Reinaert de Vos.

De schrijver brengt de verschillende Reinaerts tot drie tijdvakken t'huis: 1o het
frankisch tijdvak; 2o het tijdvak dat met graef Reinaert en omtrent het midden der
XIIe eeuw eindigt, gedurende 't welk de Reinardus Vulpes ontstaen is; 3o het tijdvak,
dat van den oorlog der Isengrimmers dagteekent, gedurende welk de poëzij zich
bezig hield met het hekelen der zeden, vooral die der geestelijken. De schrijver besluit
dat het oir- en gronddenkbeeld der samenstelling van al de Reinaerts aen België
behoort.
Dit artikel werd uit Eecloo gezonden.
Jaergang 1836, bl. 349 en 431. - Lettres de Marguerite de Parme et du sire de
Montigny, sur les troubles de Tournai de l'an 1563.
Jaergang 1845, bl. 182. - Statistique etymologique des noms des communes de
la Flandre.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

CXVIII
Nog schreef Willems:
Over eenige oude nederlandsche werken, eeden en uitroepen, opgenomen in
de Nederduitsche Letteroefeningen (Gent, 1834, bl. 218-230).

Hij bemoeide zich mede met de uitgaven van de Almanakken voor 1826 en 1827,
in-4o, met vaderlandsche herinneringen op elken dag van 't jaer; beide verschenen
tot Antwerpen, bij de weduwe Schoesetters; werkte het kluchtspel om, Pasquyn,
doctor en astrologant, opgesteld omtrent 1782 en opgenomen in 't Belgisch Museum,
d. VIII, bl. 331, en verbeterde nog al aenmerkelijk de drie-en-dertigste uitgave van
P. Poirters Masker van de Wereld, uitgekomen te Gent, in 1845.
De eenige, met zijnen naem verschenen recensie, die ik ontmoette, koomt voor in
de beroepene Nederduitsche Letteroefeningen, bl. 54-55, op een vertaeld tooneelstuk
van F. de Vos, Zestien jaren, of de Brandstichters.
Zijn gedrukt bruiloftvers: By 't huwelyk myner zuster, is mij bloot bij titel bekend.
Sluiten wij, tot vergoeding, met eenige verzen van Bilderdijk, die ons gelukkig
onder de hand vallen, en die hij op den voortitel schreef van een zijner werken aen
Willems geschonken:
Hem, die de nederlandsche lier
Bespeelt met echt bataafschen zwier,
En geen partijzucht stijft in 't woelen,
Maar waarheid, recht en godsdienst eert,
Verklaar' dit blad het zielsgevoelen
Van die 's mans hart en kunst waardeert.
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Oorspronkelyke gedichten.
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Geboortezang voor den koning van Rome. aant.
Hoe! daer het zangerchoor van drie verscheiden volken
Zyn juichlied dringen doet door 't drift der lentewolken,
En op de Vorstenwieg Europa de ooge slaet,
Vergeet de Belg alleen de rykste dichtermaet?
Hier strydt de Italiaen om letterlauwerkroonen,
Daer zingt Germaniën onsterfelyke toonen,
Ginds draeft de Latinist op 't voetspoor van Virgyl,
Terwyl aen Seines strand, in goddelyken styl,
De heldenverzen van de fransche dichters dreunen
Ter eere van het Kind, dat Frankryks heil zal steunen:
Waek op, myn Zangeres! wil nieuwe toonen slaen!
De heerelykste stof lacht uwen dichtlust aen.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

4
Voeg dan (want vorstenheil spant uwe snaren styver)
By 't vreemde dichtgejuich uw nederlandschen yver!
Het zy de zoetste taek, door u ooit uitgewerkt:
Hef aen, als innig vuer uw rymvermogen sterkt!
De lente dartelt langs den vaderlandschen velde,
En spreidt een groen tapyt aen de oeveren der Schelde;
De norsche Winter wykt naer 't altydkoude Noord,
En laet zyn yzren staf de zonne, die weêr gloort.
Natuer verhaest vol vreugd haer jonge en vruchtbre schreden.
Geen wonder is 't: de Heer verleende op onze beden
Aen Frankryk, aen Euroop een nieuwe welvaertbron
In 't nieuwgeboren kind, 't kind van Napoleon Een welvaertbronne, die ontsprong aen Seines boorden,
En haren zegen spreidt in deez' gelukkige oorden.
Maek vreugd, Europa! Juicht, o volkeren der aerd!
Louiza heeft een zoon, der Franschen hoop, gebaerd.
O brave Belgen, leent myn' zangen gunstige ooren!
Er is een erfgenaem den franschen troon geboren!
En de Alvoorzienige, in den heugelyksten stond,
Volvoert de wenschen van het halve wereldrond.
Hoe juichtet gy (het is een jaerkring pas geleden),
Toen ge Oostenryk in d'echt met Frankryk op zaegt treden,
Hoe juichtet gy, wanneer het vorstelyke paer
Uw weelge streek bezocht: geen needrig heil, voorwaer!
Maer hoe zal ik de vreugd van uwe velden malen,
Nu 't vorstlyk Zoontjen ziet het eerste daglicht stralen?
Juicht, Belgen, Franschen, juicht! Juicht, volkeren der aerd'!
Louiza heeft een zoon, u aller hoop, gebaerd.
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Heil u, o dierbaer Kind! heil u, o Romes Koning!
U, dien de Hemel geeft aen de aerde ter belooning
Van vaderlyke deugd, de wereld door vermaerd;
U, op wien onze neef, als op een bake, eens staert.
Europa dondert: heil! uit duizend koopren monden;
Kil hoort Britanje dit op zyn verschrikte gronden
Weêrgalmen; en de Faem, met vleugels aen de zool,
Verkondigt uw geboort van de een tot de andre pool,
En alles jubelt van de verste Noordervolken
Tot aen Hesperiën en de Adriaetsche kolken.
Maek vreugd, Europa! Juicht, gy, volkeren der aerd'!
Louiza heeft een zoon, des Keizers hoop, gebaerd.
Men moog' voor de eeuwigheid de poort van Janus sluiten;
'k Zie vreêolyven rond uw wiege, o Vorst! ontspruiten.
Men slaek', gerugsteund door uw Tiberheerschappy,
Den Oceaen in 't ende uit britsche dwinglandy;
U geev' Napoleon zyn blinkende eigenschappen,
En leere u op zyn spoor den glorieweg bestappen.
Zoo blyv' zyn heldendeugd, herlevend in den Zoon,
Tot heil van 't nageslacht gehecht aen Frankryks troon;
Zoo moog' het fransche land de wieg van helden blyven,
Aen Tiber, Seine en Scheld zoo eeuwig heil beklyven!
Maek vreugd, Europa! Juicht, o volkeren der aerd'!
Louiza heeft een zoon voor 't vaderland gebaerd.
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Friedlands veldslag
en de daerop gevolgde Vrede van Tilsit. aant.
Myn Zangster, zing den moed der fransche legerscharen!
Verhef den Oorlogsheld op uw gestemde snaren,
Die hun in 't yzig Noord door schrander krygsbeleid
Eene onverhoopte baen wees ter onsterflykheid.
Leg thans uw veldschalmei te rust, waeg hooger toonen:
Wil uwe blonde kruin met glorieloof omkroonen,
En, daer uw yvervuer op heldenlof ontbrandt,
Zing dankbaer en verrukt een hymne aen 't vaderland.
De Franschman, reeds den stroom des Wyssels doorgevlogen,
Konde op een groote reeks van zegepralen bogen,
En had in zynen wrok den Pruis alom verplet.
Nu had de woeste Rus in 't wapen zich gezet,
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En was den zwakken neef van Fredrik bygesprongen;
Reeds had Napoleon dien ook de zege ontwrongen;
Wanneer dit norsche volk, in koude en kryg verhard,
Weêr onze dapperen in hun verschansing tart.
Het waent den Adelaer aen 't sluimeren te wezen,
Doch moet dien zien op eens veel feller opgerezen.
Hun bliksem treft hem niet, verheven boven schrik.
Hy tart ze, starend met een onverschrokken blik.
Nauw toonde Aurore aen de aerd heure eerstontloken stralen
En liet die, glinstrend, op de fransche standerts dalen;
Nauw was de morgenster verdwenen voor het licht,
Op nieuw bezielende des aerdryks aengezicht,
Of 't brommende geschut, tot moorden uitgevonden,
Voorspelde, donderende uit zyn metalen monden,
Aen beider oorlogsheir een nieuwen krygsorkaen,
En porde Frankryk tot de menschenslagting aen.
De Keizer die het heil van 't vaderland beschikte
En in het vorstlyk brein Europa's noodlot wikte,
Hoort op het onverwachst dien hollen wapenkreet:
Hem wordt berigt, hoe 't heir der Russen zich vermeet
Een nieuwen aenval op zyn dapper volk te wagen;
Maer 't kan zyn groote ziel ontzetten, noch versagen.
‘Hoe! waegt hy 't weêr (dus spreekt den overschrokken Held)
Ons uit te dagen op het moordzieke oorlogsveld?
Kloek, mannen! stelt gezwind zyn dolle bloedzucht perken;
Laet hem uw heldenmoed en oude grootheid merken;
Leert hem, dat onze rust (het zy een les voor de eeuw)
Gelyk de rust is van den sluimerenden leeuw.
Denkt, dat u deze dag eens glansryk eerlauwrierde,
Toen ge in de velden van Marengo zegevierde!’
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Hy spreekt: maer nog was de uer die Rusland zou verslaen,
Nog was de gloriestond, die onze zegevaen
Met de overwinning zou bekroonen, niet geboren.
In kleine kampen gaet de vlugge tyd verloren.
De zonne had, alreeds het Zuiden lang voorby,
Haer hemelweg gerigt ter Westerheerschappy,
Als beider oorlogsheir zyn vleugelen ontvouwde.
(Ligt dat de Xanthus nooit meer volkeren beschouwde,
Toen 't gloeijend Ilium te gronde werd geslecht.)
Daer breekt de woede los in toomeloos gevecht!
De heldendrommen zyn elkander toegestoven:
Gelyk wanneer een rots, door 't bliksemvuer gekloven,
Ter nederbonst, en in haer vreeselyken val
De boomen neêrvelt van het lommerryke dal;
Of als de wind, die met orkanen is bevleugeld,
Door de onverwrikbre vuist van Eolus ontteugeld,
En aerd en zee bestormt door bulderend getier,
Zoo rukken ze op elkaêr met yslyk krygsgegier.
Men ziet de Dood alom haer wreede zeissen zwaeijen,
En in een zee van bloed een oogst van lyken maeijen.
Haer voeten glibberen in rookende ingewand;
De fiere reijen bonst ze alom in 't bloedig zand,
En doet, door kervend stael of doodlyk lood getroffen,
't Paerd en den ridder in den Alle nederploffen.
Hier huwt de Franschman, door zyn Keizer voorgegaen,
De slimste krygskunde aen de moedigste eeredaên.
Ginds staet de trotsche Rus, wiens leger te allen zyden
Verstrooid, verslagen is, nog hopeloos te stryden.
Voort vliegen Lannes, een Achilles in het veld,
Met kloeken Neufchatel, Ney, een ontzachlyk held,
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Mortier, Latour, Victor, en honderd andre dapperen,
En 't Arendsvaendel mag op Friedlands vesting wapperen.
De zege is aen ons heir, de vyand vlugt of sneeft:
't Is of Napoleon het noodlot wetten geeft!
Doch, staken wy de schets van bloedge heldendaden!
De Vrede vlecht de olyf in onze lauwerbladen:
Een wapenstilstand is de vrucht dier zegeprael.
De vorsten willen (moê van, met het vuer en stael,
Der dood ten dienst te staen, en met bebloede handen
Der menschheid heilig regt heerschzuchtig aen te randen),
In spyt van Albion, die hydra van Euroop,
De banden sluiten van een vasten liefdeknoop.
Thans spreidt de vredezon, o Niemen, in uw dalen,
Tot vreugd der menschlykheid, haer lang ontbeerde stralen.
De Tweedragt bluscht in u haer helsche fakkelvuer.
Uw boorden lachen by 't ontluiken der natuer,
Uw blyde stroom dreunt van 't gejuich der broederscharen,
En beide Keizers, zich omhelzend op uw baren,
Beslissen 't heillot van 't beschaefdste werelddeel:
Een zoete vrede, en schoon verzoeningstafereel!
O gy, myn vaderland, in schaduw der olyven,
Moet eeuwen, eeuwen door uw gloriestand beklyven!
Roem op uw krygstrofeên en keizerlyken Held,
Die groot is in den rade en op het oorlogsveld!
Onsterfelyke glans blinke op uw lauwerbladen!
Zoo spreek' de naneef lang van Frankryks heldendaden;
Zoo ziet ge uw moed en roem de wereld omgesneld;
Zoo woone duerzaem heil aen Tiber, Seine en Scheld!
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De puinhoopen rondom Antwerpen. aant.
't Verwoest Europa wint zyn ouden luister weder;
De langgewenschte Vrede is op het aerdryk nederGedaeld; de kalmte volgt op 't ysselykst orkaen.
Een dageraed van heil breekt voor de toekomst aen.
De valsche Staetkunde is, aen ketenen geklonken,
In 't middellandsche zout Europa's oog ontzonken;
De Minotaurus wordt van menschenaes beroofd,
En de Almagt heeft den brand des aerdbols uitgedoofd.
Een traen van dankbaerheid mag aen myn oog ontspringen:
Ik zal myn toonen, nu als Belg, den lande eerst zingen.
Helaes! onkundig van myne eigen volkswaerdy,
Ontfing ik 't levenslicht in 't worstlend noodgety,
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Toen 't Jacobynendom de menschlykheid verdrukte,
En Neêrland onder 't jok van fransche vryheid bukte.
'k Herleef, 'k herleef als Belg: in deze zalige uer
Zing ik myn vrydom op een neêrgestorten muer.
Ja, hier gezeten, waer slechts puinen my omringen,
Ontweken aen 't gewoel der wufte stedelingen,
Wil ik, by d'avondblos, lang een bespieglend oog,
Helaes! geslagen op dit aeklig puinvertoog,
Den doorgestanen ramp myns vaderlands beschouwen.
Hoe treurig is 't tafreel dier afgebroken bouwen!
Hoe schildert hier de kryg zyne alverwoesting af!
De stilte heerscht er der verlatenheid - van 't graf....
En gansch die omtrek van opeengestorte steenen
Schynt om 't verleden leed vol rouw met my te weenen.
De plaets waerop ik zit, nu een tooneel van druk,
Was mooglyk een tooneel van huisselyk geluk
En levenszaligheid, nog weinig tyds geleden.
Wie weet of reine deugd, gebannen uit de steden,
Niet haer verblyfplaets nam by 't vreedzaem huisgezin,
Dat hier zyn dagen sleet in onderlinge min?
Wie kan het aental der familievaders weten,
Die, sedert eeuwen reeds, aen gindschen haerd gezeten,
Hun kouden ouderdom verwarmden by het vuer,
In stille afwachting van hun laetste levensuer,
De sluimringsuer? Wat werd die woon van deugd en vrede?
Een treurig schrikbeeld van des oorlogs yslykhede.
Waer is de warme haerd, waer, 't needrig boerenhuis,
Des landmans zalig ryk? - Begraven onder 't gruis.
Des Oorlogs yzren vuist heeft, zonder mededoogen,
Het heerlyk oord misvormd in sombere vertoogen....
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Hoogmoedig Frankryk, wat heeft uw verwaten magt
Den vryen Belgen niet al onheils toegebragt!
Wat brouwde uw heerschzucht aen Europa niet al rampen!
Met wat ellende moest om u het menschdom kampen,
Sints heel de wereld bloedt door uwe omwenteling!
Myn liefdryk harte rilt op die herinnering.
Eerst zag het vaderland, vóór meer dan twintig jaren,
Door 't broekenlooze rot van uwe Marseillenaren
En Jacobynen, nog bevlekt met koningsbloed,
Zyn heilge regten onbesuisd, met dartlen voet,
Vertrapt: ons staetsgeluk was op hun komst verdwenen,
En Neêrlands heilzon had voor 't allerlaetst geschenen.
De godsdienst werd verkracht; een dartele godin,
De Rede, nam de plaets van God en godsdienst in.
De priesters sneuvelden: hun leering werd verbasterd,
De jeugd bedorven en het heilgeloof gelasterd.
De Belg bleef langer niet der Vryheids oude telg:
Men nam hem alles af, tot zelfs den naem van Belg.
Welhaest moest hy, geprest, zich in de wapens zetten,
Onnoosle volkeren gaen plundren, slachten, pletten,
En 't menschenbloed alom doen stroomen, spyt het regt,
Opdat aen Frankryks lot de wereld zy gehecht.
Hy streed die stryden moest, maer vreemd aen fransche snoodheid,
En toonde op 't oorlogsveld zyne oude Belgengrootheid.
De Nieper is nog rood van zyn vergoten bloed;
Nog tuigt ge, Tiber, Elbe en Donau van zyn moed Gy, plaets, waer Moskow stond, in vlammen opgevaren!
Zal ik het treurtafreel der laetstverkropen jaren
En al de gruwelen op onzen tyd gestort
Afschildren? - By dien ramp schiet magt en moed te kort.
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Dien zingen kan ik niet, ik kan er slechts om weenen,
En mymrend zit ik neêr, by de omgestorte steenen.
Wie zet zyn schreden naer de plaets, waer 'k my bevind?...
Het schynt een landman, die, verzelschapt van een kind,
By de avondscheemring in de puinen iets wil zoeken.
Hy nadert... 'k Berg me in een van gindsche duistre hoeken.
Nu staet hy, wyst op 't puin, wil spreken, kan het niet,
Terwyl de jongeling hem tranen storten ziet,
En naer de reden vraegt van zoo veel boezemsmerte.
De vader drukt zyn zoon aen 't angstigzwoegend herte,
En: ‘Eenig overschot myns heils, zoo wreed gevlugt
(Zoo spreekt hy, daer hy zich, met diepen jammerzucht,
Nu neêrzet), o myn zoon, treed deze puinen nader!
Zy strekten eens ter woon aen uw bedrukten vader;
Zy waren eens uw wieg en die van uw geslacht.
Hier heeft uw moeder stil haer dagen doorgebragt:
Hier stierf ze in mynen arm en dien van uwen broeder...
O, hoe gelukkig was het lot dier goede moeder!
Zy zag ons onheil niet, de puinen van dit huis,
Noch moest, als wy, beroofd van wooning, op dit gruis
Ons onverdraeglyk wee gaen klagen aen de muren.
Wat rampen deed men my, sints hare dood, verduren!
Nog nauw lag zy, helaes! in 't herbergzame graf,
Of, zie, de dwinglandy neemt me ook uw' broeder af,
En doet, voor haer belang, hem naer het Noorden streven;
Daer wordt hy zwaer gewond, bevriest, en laet er 't leven.
O God! nog was 't niet al: hoe zeer myn vaderziel,
Op 't hooren van die maer, als in een afgrond viel,
Nog feller weedom moest die vaderziel doorbooren,
Nu ik myn gade zie in hare grafrust stooren
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En hier, met u, myn zoon, beroofd van haef en huis,
Van elk verlaten, arm, bleek ronddool om dit gruis!’
Dit zegt hy en begint weêr bitterlyk te weenen.
Intusschen heeft de nacht hem, by deez' hoopen steenen,
Aen myn gezicht ontrukt, en 't duister omgespreid
Op 't schokkende tooneel van zoo veel yslykheid.
Hoe wordt myn hert beklemd door teeder mededoogen!
Het wee diens vaders perst de tranen uit myne oogen,
En, zuchtende om het lot dat op dien brave woedt,
Verlaet ik deze plaets met overkropt gemoed.
O God, genadig God, zie op die puinen neder!
Geef aen den landman zyn' verloren heilstaet weder!
Breng dien verwoesten oord tot d'ouden welvaertstand,
En heel de wonde van 't verloste vaderland.

De leeuw en de vos. aant.
- Heer Leeuw, den Ezel spreekt van u niet goed.
- Het stoort my geenszins, dat die kerel dat niet doet.
- Ja, maer hy zegt van u veel kwaed.
- Ik acht geen ezelspraet.
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De herstelling der Nederduitsche tael.
Triomph! de nederduitsche tael
Is van het fransche juk ontheven.
Ze zal, wat bastert er op smael',
Haer ouden luister zien herleven.
Den dwingelande is 't nooit gelukt
Die zon des landes te verduisteren.
Kan men de deugd, hoe sterk verdrukt,
Van hare majesteit ontluisteren?
Schiet, na het onweêr is vergaen,
De zon niet schooner stralen neder?
Volgt op den woedendsten orkaen
Niet telkens liefelyker weder?
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Reeds groeten, op des Konings wenk,
De Wetenschappen onze stranden:
O Vorst, wat biedt ge een schoon geschenk
Den lang-verdrukten Nederlanden!
Te lange reeds verstomdet gy,
O stoet van wakkre dichterzonen.
Alleen de boezem groot en vry
Vloeit uit in goddelyke toonen.
Op Willem's stem ontwaekt het al:
De Dichtkunst doet, gekroond met palmen,
By vrolyk-juichend feestgeschal,
Haer danklied en zyn lof weêrgalmen.
De Tael heeft geene boei meer aen,
Waer 't Fransch haer mede dorst omknellen:
Die beedlaresse zal voortaen
Haer niet meer moeten vergezellen.
O neen, ze zal weêr vry en vrank
Al haer voortreflykheid doen blyken,
En toonen, dat ze in kracht en klank,
Voor 't Fransch, voor geene tael moet wyken.
Ryst, Redenaers! staet, Vondels, op!
Blinkt, nederduitsche Taeltresoren!
De Leeuw verheft den fieren kop;
De tael en 't land zyn saem herboren.
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Antwerps vreugd
by de wederkomste der schilderstukken door de Franschen haer
vroeger ontroofd. aant.
Antwerpen, juich!... Triomph!... Uw schoone schilderstukken,
Die Frankryks plonderheir
Dorst heiligschennend met zyn klauw van 't outer rukken,
Brengt u de zege weêr.
Sints twee drie eeuwen her bewaerdet ge in uw muren,
Dat dierbaer gloriepand
Welks kunstvoortreflykheid den tydroest zal verduren,
Gelyk de diamant.
Gy waert de bakermat der grootste schilderhelden,
Gy, Neêrlands oefenschool.
Uwe ongestuite faem klonk van Hespeerjes velden
Tot aen de Noorderpool.
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Daer komt uit 't Zuiden u het jammer overstroomen:
't Omwentlingsvuer barst uit.
Een roovershorde, door geen teugel in te toomen,
Rukt aen, en vlamt op buit.
O Vaderland, 't besluit het eerst u aen te randen:
Geen heilig wordt ontzien.
Men rooft den godsdienst arm; de priester zucht in banden,
Of moet der wraek ontvliên.
Uw tempels treuren naekt: ja, kerk- en stadscieraden,
Hoe oud, hoe hoog in prys,
't Wordt alles meêgesleept om 't monster te verzaden,
In 't plundernest, Parys.
Gy, stad van Rubens, moest uw lieflingstukken derven,
Een tafereelental,
Dat ook geen weêrga vond voor styl en tooververwen
In Romen, in 't heelal.
De Scheld weêrgalmde, toen die schat u werd onttogen,
Van aller klaeggeluid;
De gryze burger zag 't, een wanhoopsblik ten hoogen,
En weende met zyn spruit.
Het graf van Rubens liet een doffen treurgalm hooren....
Maer, zie, by 'tzelfde graf
Doet God dien klagten regt in uwe tempelchooren,
En droogt uw tranen af.
Der Franschen hoogmoed was ten hoogsten top geklommen;
Europa droeg hun jok,
En slechts ontbrak er, tot verderf der vorstendommen,
Nog éénen oorlogsschok.
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De Godheid ryst, en geeft dien wereldplonderaren
Haer eerste strafvermaen:
De koude hand der dood grypt voet- en ruiterscharen
Op Moskows aftogt aen.
Maer Waterloo alleen kon zoo veel hoogmoeds binden:
Het velt den Adelaer
Van hem, die in de rust de ruste niet mogt vinden
Sints meer dan twintig jaer.
De moord, het Staetsgeschil, de tiranny verdwynen,
En 't krygsvuer is gebluscht.
De vredezonne mag Europa weêr beschynen:
De moede wereld rust.
Antwerpen, gy ook smaekt, als loon van al uw lyden,
Den grootsten zegeprael,
En de aerde tuigt nog steeds: Wanneer de Belgen stryden,
Wie tart er dan hun stael?
Moog' lang, tot Neêrlands heil, de goede Koning leven,
Wiens krachtig Staetsbeleid
Ons d'onwaerdeerbren schat der vaedren weêr doet geven!
Schut hem, Voorzienigheid!
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De kinderspelen. aant.
Hoe meer de menschen naer het waer genoegen streven,
Hoe meer die schim ze ontvliedt.
Wil ik, Elise, u daer een klein bewys van geven?
Kom, male ik, wat my in de lente van myn leven
En vroeger is geschied.
Wanneer uw vriend nog halve woorden brabbelde
En aen den leiband henen grabbelde,
Ontbrande reeds, in de onvolgroeide borst,
Der driften vuer, der lusten dorst.
Van toen af werd hy slaef, al maekten 't hem geen menschen.
Elk voorwerp dat hem trof, was 't voorwerp zyner wenschen.
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Hy stak zyn pollekens al uit
Naer alles wat zyn zinnen streelde,
Maer vond, al werde 't ook zyn buit,
Geen lange lust en weelde.
Als, verder nu de kleine maet
Tot hooger' kinderjaren groeide,
En hem geen leiband langer boeide,
Geloofde hy in vryer staet
Het leven dartlend door te spelen.
De blydschap lachte op zyn gelaet;
Hy speelde dagenlang op straet,
Doch leerde daer zich ook vervelen;
En altyd faelde er iets of wat,
Het geen een ander kind bezat.
(Dus heerscht de drift na 's buermans schat,
Ook al by jonge knapen.)
‘O, had ik nu een reep,
O, had ik nu een zweep,
Wat zoude ik vreugden rapen!’
Dus riep hy t'aller stond,
En bleef, met gragen mond,
Naer schyngenoegen gapen.
Allengskens sleet de lust tot spel:
De jonglingsjaren rezen;
Doch 't oude onrustig zelfgekwel
Bleef altyd ongenezen.
Hy maekte staeg een nieuwer plan,
Om nieuwe vreugd te smaken.
Weg met onnoosle speelvermaken!
De jongen waent zich reeds een man:
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In eedler driften moet hy blaken.
Hy streeft op 't spoor der wetenschap,
Doorsnuffelt oude en nieuwe boeken,
En wil, op hoogen glorietrap,
De groene kroon der dichters zoeken.
Hy schryft en wryft, en zwoegt en zweet,
En maekt zyn jeugdig hersens heet,
Om woorden en om rymen
Op 't best aeneen te lymen.
Zyn hart is door een vreemden gloed
Van glorie overmeesterd;
De dichtkoorts woelt in merg en bloed:
Hy is geheel begeesterd.
Nu steekt hy de oorlogstromp, en dreunt van heldenmoed
Op veege legervelden,
Daer hy een talloos tal van menschen vallen doet.
Dan laet hy, wars van helden,
Den toon der veldschalmei door bosch en beemden hooren,
Of leidt den herderinnenrei ten dans,
Of volgt den zang der blyde vogelchooren,
En vlecht der lente een liefdekrans.
Doch hoe zyn drift en droom hem kwelden,
Ter gunste van de rymery,
Hy vindt geen heil op oorlogsvelden;
Hy vindt geen heil in 's herders py,
By boeren noch by helden.
Reeds lange droomde ik eenzaem,
Had dicht- noch schryvenslust,
En, waer ik ging en dwaelde,
Vond nergens troost of rust.
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Toen zag ik u, Elise;
'k Wist de oorzaek myner pyn.
Gy waert me een reddende engel;
Ik wilde uw minnaer zyn.
Gy sloegt uw stralende oogen
Zoo minnelyk, zoo teêr,
Op de eenzaemheid des Dichters,
Des droeven Dichters neêr.
Gy waert niet ongevoelig.
Ik noemde u myn vriendin;
Die vriendschap wies tot liefde:
Gy schonkt my wedermin.
En sints (niet waer, Elise?)
Belooft de Minnegod
Aen onze teedre harten
Een eeuwig-zalig lot.
Dan, 't is nog maer belofte!
Wanneer zal 't waerheid zyn?
Zou ook.... O neen, wat denkbeeld!
't Is nu geen ydle schyn.
De liefde, ja, de liefde,
Die uit uw aenzicht lacht,
Zal my 't genoegen schenken,
Daer ik zoo lang om smacht:
Want, zoo dat waer genoegen
Ook nu my nog ontschiet,
Dan is 't, myn lieve Elise,
Dan is 't op aerde niet.
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Het nut der kunsten en wetenschappen.
Aen myne Antwerpsche kunstvrienden. aant.
Rampzalig hy, die nooit de Wetenschappen eerde;
Die nooit zyn eigenzelf, zyn grootheid kennen leerde!
Hy handelt volgens 't doel van zyn bestemming niet,
Die 't zelfverlichten en het weldoen ons gebiedt:
God schonk hem 't redenlicht, maer hy verkiest het duister;
Al willens is hy blind en mist zyn zieleluister.
Hem past het slavenkleed, wanneer het iemand past:
Want hy begrypt niet, dat hy nog in 't donker tast.
Dus wordt hy 't speeltuig, niet de meester zyner tochten.
Nooit worden die met kunde in zyner borst bevochten;
Kan niet de rede en deugd het zekerst samen gaen?
Bloeit één gebloemte niet op hunne regte baen?
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Of zoude uit onverstand de ware deugd ontspruiten?
O neen, de onkundige loopt meest zyn pligt te buiten;
Of, geeft hy somtyds nog van eenig weldoen blyk,
Zyn deugd ook mist haer waerde, en is aen hem gelyk.
Komt, Vrienden: laten we eens den kundige beschouwen,
Die voor de Wetenschap eene eerzuil op helpt bouwen:
Hoe zegent hy de bron waeruit zyn kennis sproot!
Hoe zwoegt hy voor het heil van elk natuergenoot!
Hoe dient hy 't vaderland en hoe verlicht hy 't tevens!
Het weldoen is zyn lust - de gansche taek zyns levens;
Geen wederwaerdigheid, geen hinder schrikt hem af
Van 't menschdom nut te zyn tot op den boord van 't graf;
Hy helpt zyn broeders, waer die struiklen op hun wegen,
Of, komt ze, in bangen nood, als reddend heilgeest, tegen.
Hem staet natuer ten dienst; hy slaet haer werking gaê,
En speurt zelfs de Almagt op haer duistre paden na,
Tot daer waer zy alleen in staet is door te dringen,
Tot daer waer zy alleen de keten kent der dingen.
Wat doet hy wondren op in 's werelds prachtvertoon!
Hoe looft hy 't Albestuer, de bron van al dit schoon!
Gevoelvol biddende, in verrukking opgetogen,
Beschouwt hy 't schepslenryk met dankbaer-weenende oogen;
Hy kent zyn menschenwaerde en Godgelykenis.
Ja, 't schynt dat hy, op aerd meer dan een schepsel is.
Zie daer de kundige, wanneer hy nut wil baren.
Gelyk de morgenzon, ter Oostkimme uitgevaren,
Het zwarte nachtfloers scheurt, al wat haer licht bestraelt
Met nieuwe kleuren tooit, met nieuwen glans bemaelt,
Natuer ter waek roept, en daerna, in top gestegen,
Deze aerde koestert met haer overmilden zegen,
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Zoo heeft Geleerdheid ook alom haer licht verspreid;
Zoo gaf ze een nieuwen gloor aen 's menschen majesteit;
Zoo deed ze in 't Oosten eerst haer morgenschemer schynen
En d'onbeschaefdheidsnacht voor haren glans verdwynen.
Die heilige werd haest, als godlyk, aengebeên;
Men trok haer tempels op in 't glorieryk Atheen.
Homerus zong de goôn en plaetste zich er onder;
Hy gaf aen Mars de lans en aen Jupyn den donder.
Niet slechts in Griekenland vond zy haer heiligdom:
Wie weet er niet, hoe zy den roomschen troon beklom
Met Cesar en August, in later tydsgewrichten,
En haer gelukzon liet op 't schoon Itaelje lichten?
't Heelal ontwaekte als uit den slaep der nietigheid,
En wysheid zegepraelde op 't scheelziende onbescheid.
Geen tyd, geen wereldkring stelde aen de kunstvlyt perken.
Haer hand beschaeft natuer of helpt ze in hare werken.
Waertoe die marmerklomp in 's aerdryks ingewand,
Deed niet de kunstenaer, de schepper, door zyn hand,
Een Venus, een Apol, daeruit in 't daglicht schieten?
De kunst doet ons een zweem der hemelen genieten.
Ten onrecht heeft Rousseau die hemeltelg gelaekt.
Had hy dan nooit haer zoet, haer zaligheid gesmaekt?
Zy schryft der helden deugd op eeuwige eerpilaren;
Zy blyft de onsterflykheid des ouden Belgs bewaren.
Verstrekte ons Cesars boek niet tot getuigenis
Dat onder 't Gaulenvolk hy de allerdapperste is,
Wie uwer zoude grootsch nog op 't voorleden roemen
En vol van hoogmoed zich als zyne vaders noemen?
De kunst is, als de deugd, een schat van zelfvermaek;
Een lust der zinnen, voor 't verstand een kennisbaek;
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Een levenskoesteres voor kranke lichaemsleden;
Een schutvrouw in den nood, een schat in tegenheden.
Door haer verdubbelt men des aerdryks vruchtbaerheid;
Het schip bruischt over zee, door kunst alleen geleid,
En ziet 't gestarnte alom, als zoo veel baken, ryzen.
De kunst kan hem by nacht het spoor ter haven wyzen.
Zy maekt van aerde en zee en vuer en lucht gebruik,
Op dat uit elke stoffe een treffend nut ontluik'.
O gy, wier kunstvlyt my ten spoor strekt in het dichten,
Die 't vaderland wilt aen uw werkzaemheid verpligten,
Toont gy, myn Vrienden, 't nut van elke wetenschap!
Zet Neêrlands kunstroem op den hoogsten glorietrap!
De tyd is daer: wy gaen eene eeuw van vreê beleven.
De Vorst zal aen ons land zyn ouden luister geven.
Hy weet dat elke kunst een zuil is voor den Staet,
Een pand der vryheid en het kostlykst krooncieraed.
Welaen dan, gaet de taek, u opgelegd, voltrekken!
Blyft aen uw vaderstad tot nut en voordeel strekken!
Geene afgunst schrikke u van dit edel doelwit af,
Schoon 't lastrend onverstand op uwen iever blaff'!
Laet smalen wien het lust, ziet fier den Nyd in de oogen!
't Volherden faelt den mensch veel meerder dan 't vermogen.
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De twee honden. aant.
Hylas en de wreede Rapax
Kregen eens geschil met een,
En geraekten door hun tweespalt
Eyndlyk samen pootgemeen.
Denkt niet, lieve Lezeressen!
Dat ik hier de omstandigheên
Van romeinsche of grieksche kampen,
Meer als duizend jaer geleên,
In den verstrant van Homerus,
Wil ontleden groot en klein;
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Of beschryven hoe twee helden,
Beide in krygsmoed ongemein,
Beide in yzren wapenrusting,
En van top tot teene klaer,
Aen den Xanthus of den Tiber,
Woedend streden met elkaêr.
Lezeressen, neen, voorwaer!
Schoon meest altyd, wen er ergens
Van het vechten wordt getaeld,
Ons natuerlyk 't denkbeeld opkomt
Dat men menschendaên verhaelt,
Kan ik u toch ditmael zeggen,
Dat hier uw vermoeden faelt:
Myne stryders waren honden,
Van geen redenlicht bestraeld.
Dus (om weêr ter zaek te komen),
Deze dieren, ontevreên,
Raekten eindlyk door hun tweespalt
Met elkandren pootgemeen.
Zoo ik een verouderd handschrift
(Uit den grond van Griekenland
Opgegraven, en geschreven
Door Esopus eigen hand)
Mag vertrouwen, dan ontstonden
Alle die oneenigheên,
Uit hun beider minnedriften
Tot een zelve hond-Heleen.
Reeds was de ongetemde woede
In den aenval uitgespat;
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Reeds had Rapax zynen vyand,
Yslyk brullende, aengevat,
En hem in den schoonen krulsteert
Allerdeerelykst gewond,
Toen hem deze niet min snedig,
Niet min wreed, ter zelver stond
In zyne achterpooten havent,
Dat het ziedend bloed er uit
In de vreeslyk-vlammende oogen
En den muil van Hylas spuit,
Die, langs 't omgeworsteld grondzand,
De aen het vleesch ontrukte huid,
In gescheurde lappen, meêsleept,
Moedig op dien eersten buit.
Dan, hoe duer zal hy 't bekoopen!
Zyne felle weêrparty
Is door slimheid, grootte en sterkte,
Veel vermogender dan hy.
Beide zyn ze te verschillend:
Rapax kwam, in 't yzig Noord,
Uit een forsch siberisch hondras,
Tuk op roof en moorden, voort.
Al zyn levensdagen had hy
In het vechten doorgebragt Had hy zyne tegenstrevers
Overwonnen en geslagt.
Daerentegen, onze Hylas,
Van een zachter hondenaert,
Was by alle de geburen
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Om zyn vriendlykheid vermaerd;
Nooit en had hy nog gevochten,
Dan misschien wel met een kat,
En hy werd om al zyn kunstjens
Zeer geliefkoosd in de stad.
Zoo hy nu den stryd dierf wagen,
't Is dat hem de min verblindt,
Die, in haer ontstoken woede,
Niets te zwaer of lastig vindt.
Rapax dus, van wraekzucht schuimend,
En in 't stryden zoo doortrapt,
Stuift op nieuw zyn vyand tegen,
Dien hy leep by de ooren knapt,
Leurt en sleurt hem heen en weder;
Zoo dat Hylas in het end,
Om van Rapax los te raken
Geenen andren middel kent
Als zyn stem te laten klinken;
't Geen hy dan, uit al zyn magt,
Seffens ook ten uitvoer bragt.
Op het hooren van dien noodkreet
Komt een jongling aen ter vlugt
Om te weten wat er gaens is,
En ziet de oorzaek van 't gerucht;
Krygt met Hylas mededoogen,
Grypt den overwonnen hond,
Rukt hem los, ontslaekt zyne ooren;
Maer, helaes! ter zelver stond
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Wordt hy in de hand gebeten,
En... 't is Hylas die hem wondt!
Nu, dit vertelsel kan ons leeren
Dat, als men iemand uit een dreigend onheil trekt,
Ons zelv' die weldaed vaek ten eigen leede strekt;
En dat, die 's naestens heil als 't zyne wil betrachten,
Meestal ondankbaerheid tot loongeld heeft te wachten.

De vrek.
Wat zegt ge, vyftig francs, myn heer!
Ik sta er van verslagen,
Er van verpletterd, op myne eer!
Hoe! vyftig francs te durven vragen
Voor haer begrafenis: dat valt voor Christenmenschen
Te zwaer, dat wekt te grooten rouw.
Ik zou schier wenschen,
Dat zy nog levend waer', die furie van een vrouw.
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Aen Mattheus van Brée,
op zyn schilderstuk voorstellende den burgemeester Vander Werf
by 't beleg van Leiden. aant.
Wie voelt zyn harte niet door heilig vuer ontsteken,
Wanneer hy van den roem zyns vaderlands mag spreken?
Wat Nederlander wordt geen vaderlandsche held,
Als hy die heerlykheid zich fier voor de oogen stelt!
Wie onzer dichtren wil zich zelv' niet overtreffen,
Als hy van 't voorgeslacht der Belgen aen mag heffen?
O Vaderland, uw eer is onbeschryflyk-groot!
Gy teeldet gansch een reeks van helden uit uw schoot,
Die met verrukking goed en geest, en lyf en leven
Verpandeden, om u de vryheid weêr te geven.
Geene onbezonnen drift naer ydle waerdigheid,
Geen vrekke roofzucht heeft uw zonen ooit misleid.
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Gy bragt, gelukkige, geen Cesars, Alexanders,
Noch Bonaparten voort, doch ware vaderlanders.
Een eedle Vander Werf strekk' hier ten voorbeeld van!
Met regt eert Leiden de asch van zulk een grooten man.
Zyn trouw, zyn kalm gemoed, in 't nypen der gevaren,
Zyne onvermoeide waek voor Leidens burgerscharen,
En zyn standvastigheid, in alle stormen pal,
Verstrekten tot een schild aen haer bestormden wal.
Vergeefs mogt Valdez' list dien burgerheld beproeven Als of 't een zege ware, op pest en honger snoeven;
Vergeefs werkte alles, alles mêe ten felsten nood;
Hy bleef dezelfde, met zyn Leiden: vry, of dood!
Niet dat zyn groote ziel, terwyl de honger woedde,
Voor 't lot des braven volks geen medelyden voedde...
Neen, by zyn deugd bezat hy een gevoelig hart;
Hem trof geene andere dan de algemeene smart,
Maer nooit gaf hy den moed op hooger hulp verloren,
En bleef den eed gestand aen 't vaderland gezworen.
Zoo lang de vryheid leeft, zy 't offer hem gebragt!...
Verbeelding, kom, verjaeg der vorige eeuwen nacht!
Ja, 'k zie den hongersnood de veege stad bestormen,
In alle standen onverbidlyk woeden, doodsch misvormen
Het liefst gelaet. Wat zoekt, tot opstand uitgespat,
De burger, stervend, heil in de overgaef der stad?
De Burgemeester durft zich kloek daer tegen stellen;
Met uitgestoken borst, die vryheid op doet zwellen,
Reikt hy aen 't muitend rot zyn uitgetogen stael:
‘'k Heb (dondert hy hun toe, in zyn bataefsche tael)
Aen mynen vaderlande en Willem trouw gezworen;
Geen rampspoed kan die trouw in mynen boezem smooren,
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Zoo lange God my sterkt, die u en Leiden hoedt.
Ik weet, myn Vrienden, dat ik eenmael sterven moet;
Doch 'k wille ('t zy een vriend of vyand my doe sneven)
Volgaerne my voor u en 't land ten beste geven.
Ik ken uw rampen, 'k deel in d'algemeenen nood;
'k Geef willig wat ik heb, maer heb, helaes, geen brood.
Welaen! kan myne dood u aen dien ramp ontrukken,
Hier is myn borst: stoot vrylyk toe, en snydt aen stukken
Dit lyf, en deelt my stout myn burgren uit in rond:
Ik ben den dood getroost: 'k sterf op nog vryen grond.’
De ziel des burgerhelds doet elken muiter beven.
Gelyk den ongodist, dien, siddrend voor zyn leven,
In 't euvelzieke hart op eens den moed ontzinkt,
Als hem de bliksem van den hemel tegenblinkt,
En helsche laster sterft op zyne bleeke lippen,
Zoo voelt de oproerling zich de roekloosheid ontglippen
By die bataefsche tael. Ja, 't wrevelig gemoed
Erkent zyn misdryf: ieder valt aen zynen voet,
En wie hem dong, een stond te voren, naer het leven,
Vlamt nu om in den dood voor hem, zich te begeven,
Besproeit zyn waerde kniên met tranen van berouw,
En zweert den vaderlande eene onverwrikbre trouw.
Verbazend schouwspel van het godlykst deugdvermogen,
Wie stelt ons naer den eisch uw treffend schoon voor de oogen?
Geen dichterpenne schetst dat vaderlandsch tafreel:
Dit is alleen bewaerd voor 't antwerpsch kunstpenceel.
De verwen zyn op uw palet daertoe te vinden,
Van Brée! uw stoute geest alleen mag 't onderwinden.
Gy maelt ons Vander Werf in al zyn grootheid af:
Wy zien dien burgervoogd herrezen uit zyn graf;
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Hy ademt, ja; men kan op dit hledhaftig wezen
De vaderlandsche liefde in al zyn trekken lezen.
Dezelfde liefde heeft uw hand op 't doek geleid:
U wachte met dien Held dezelfde onsterflykheid!

Ex tempore. aant.
Den eerste Willem gaf ons voorgeslacht de vryheid,
Ontrukte 't vaderland in 't ende aen 't spaensche juk,
En groote Peeter wrocht het russisch Staetsgeluk.
Maer wie beschryft van daeg der Nederlandren blyheid,
Nu Willem's bloed met dat van Peeter samensmelt,
En Hymen aen ons kroost een duerzaem heil voorspelt?
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Rubens borstbeeld
ingehuldigd in den hof van 't Antwerpsch Museum den 19 november
1816. aant.
Wat vaderlandsche stof doet myne borst ontbranden?
Eischt Neêrlands heldenmoed een eerkrans van myn handen?
Moet ik op hoogen toon den lof der vryheid slaen,
Of spoort de wrok van dwingelanden
Myn lied tot jukvervloeking aen?
Gy, Vaderland, alleen kunt zoo myn eerbied kluisteren,
O gy, wiens roem geen floers der eeuwen kan verduisteren,
Die voor geen vyandsmagt, geen dwingeland meer beeft,
Nu Nassau's deugd u op komt luisteren,
En gy uit uwer asch herleeft.
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Gelyk, by sombren nacht, aen koude Noorderkimmen
Een schittrend meteoor ten hemel op wilt glimmen,
En, ylings-naedrend vóór des reizigers gezicht,
Het donker aentast, en by 't klimmen
Op eens de barre streek verlicht:
Zoo was uw Rubens, die, het kunstperk ingetogen,
Ver boven 't eng bereik van mededingersoogen,
Door zyn verheven geest en heerlyk-flonkrend werk,
De Onsterflykheid is ingevlogen,
Met onbeteugelde aedlaersvlerk.
Zyn iever vonkelde op om Neêrlands eer te staven;
De geest des vaderlands ontlook zyn schoone gaven,
En dreef zyn vlugge hand op 't straks bezield panneel.
Hy won de kroon der Schilderbraven,
En bleef de koning van 't penceel.
Wat groote dichter kan hem in zyn grootheid malen?
Wat dichtervlerk in zyne vlugt hem achterhalen?
O neen! zyn wieke zweeft in nooit bevlogen zwerk:
Geen taelschat kan den prys betalen
Van zyn verheven meesterwerk.
Wie peilde meer dan hy de kunst in al haer deelen?
Wie kon 't verwonderd oog met schooner beelden streelen?
Wie had er weelger brein, meer leven, kracht en vier?
Wie stortte er in zyn tafereelen
In voller mate stouten zwier?
't Is waerheid, 't is natuer, 't is of de beelden spraken.
Ja, de afgunst moge soms zyn losse teekning laken,
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Zyn geestvermogen wischt die ligte vlekken uit.
Wie kan het in dien schepper wraken,
Dat niets zyn geestdrift stutte of stuit'!
Was stoute losheid niet het merk van groote mannen?
Bleef altyd even styf Homerus lier gespannen?
Blonk Vondel altyd uit in zyn verheven tael?
Neen, liever 't passerjuist gebannen,
Dan dat het schoone grootsche fael'!
Kon 't gryze Griekenland op groote helden pryken,
Gaf Rome in moed en kunst onsterfelyke blyken,
Ook 't lieve vaderland wil voor geen volk op aerd
In iever, kunst en krygsmoed wyken:
De Belg is zyner vaedren waerd.
Al is die kunsttelg niet op dezen grond ontproten,
Haer vlaemschen oorsprong nam ze, o Antwerp, uit uw loten,
Zy kwam uit uwen zade op vreemden bodem voort;
Zy heeft haer wortels vastgeschoten
Aen Scheldes glorieryken boord.
Strooi bloemen op het graf - vlecht d'eerkrans om de hairen
Van Rubens, overschaûw zyn beeld met eikenblaren,
En heft het feestlied aen, by d'opgestoken palm:
Zoo dat de Schelde langs haer baren
Op onzen juichtoon wedergalm'!
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De tooneelist A. Snoek.
Natuer is spaerzaem in haer gaven uit te deelen;
Genie is nooit het lot van velen.
De middelmatigheid bloeit op deze aerde meest;
Maer des te sterker gloort een ongemeene geest,
Wiens eedle zeldzaemheid te sterker achting vordert:
Zoo heeft natuer 't al wys verorderd.
Zy schonk een Roscius aen Romes schouwtooneel,
Aen Engeland viel Garricks kunst ten deel,
En Frankryk blyft op Talma pryken.
Maer zal ons Nederland voor andre volken wyken?
O neen! 't heeft aen 't heelal, sints 't vry zich hief, getoond
Dat kunst, zoo wel als deugd, nog op zyn bodem woont.
Ja, blyft de Tiber van zyn Roscius gewagen,
Mogt Garrick aen de Theems den schouwburglauwer dragen,
Schryft Frankryk Talma's naem in haer gedachtnisboek,
Ons vaderland roemt mede op zynen kunstheld, Snoek!

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

41

Aen de Belgen. aant.
Ik ook, ik ben een Belg, en mag tot Belgen spreken.
'k Mag de eer van 't vaderland op wat haer vreemd is, wreken,
Myn zangen stemmen op een vaderlandschen toon,
En wapens zoeken voor een onverdienden hoon.
Ik zing de vrye tael, die de oude Belgen spraken.
Wie zou myn liefde voor die dierbre kunnen laken?
Ik zoog ze uit moeders borst, ik las ze op broeders graf,
Myn vader sprak ze my, toen hy zyn zegen gaf.
Gy, wien het belgisch bloed stroomt door de krachtvolle aderen,
Wiens hart moet kloppen als de harten uwer vaderen.
Gy, die den grond bewoont van 't Zuidernederland,
Zyt gy datzelfde volk dat, met den eendragtsband
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Aen Bato's kroost verknocht, vóór ruim tweehonderd jaren
Zyn heldendrommen onder 't fiere heir liet scharen,
En, door 't Escuriael te lang op 't wreedst verdrukt,
Het eerst 't dwangjuk van den vryen hals gerukt,
En vreemden overmoed den doodsteek heeft gegeven?
Voelt ge in uw boezem nog die heldenvlammen leven?
Hebt gy den naem van Belg steeds onvervalscht bewaerd Uw heilge vryheidsmin, uw trouwen broederaert?
O ja, ge zyt nog Belg! de naem is niet verdwenen.
Uwe oude dapperheid heeft glansryk uitgeschenen
Op 't veld van Waterloo, waer Frankryks leger 't land
Pas aedmend, dacht op nieuw te knellen in den band;
Waer gy zyn Aedlaer, die alreeds ten landroof wette
Zyn uitgespannen klauw, ontvleugelde en verplette.
Met wat heldhaftigheid en onweêrstaenbre kracht,
Greep uwe vuist hem by de roodbesmeurde vacht,
En koeldet ge in zyn bloed de wraek die in u brandde!
O ja, ge zyt nog Belg! gy wreekt geleden schande,
En toont, wie u miskent, de grootheid uwer ziel.
Zoo eens uw land ten prooi aen franschen moedwil viel,
't Was, toen een valsche glimp van vryheid u verblindde.
Uwe ingeschapen zucht naer die zoo teêr-beminde,
Wier hooggeschat bezit men u, al vleijend, bood,
Gaf u en uw geluk aen trouweloosheid bloot.
Ge ontfingt den Franschman, ja, omhelsdet hem als broeder,
En zaegt, te ligt misleid, hem aen voor Neêrlands hoeder.
Ook hier erkent men u: die gryze eenvoudigheid
Is in der volken rang uw heerlykst onderscheid.
De Gauler wist uw hart naer zynen wil te kneden,
En boeide uw argloosheid aen vreemde aenloklykheden.
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Van vryheid, reden, regt, bragt hy u enkel 't beeld;
Uw schatten werden zyn - in dartelheid verspeeld;
Zyn valsche staetkunde, ach, deed uwe zonen sneven
Vol ramps. Wat heeft hy u voor zoo veel bloeds gegeven?
Een wulpsche zedeleer, de tael waermeê hy loog,
En een verlichting, die 't betooverd oog bedroog.
Juicht, Belgen, juicht! ge zyt van 't jammerryk ontklonken.
Europa heeft u weêr een vaderland geschonken.
Uw regt herneemt ge, uw naem, uw roem en volksbestaen;
De vryheid lacht u toe, en moedigt u weêr aen,
Maer de oude deugd ligt nog gedoken in het duister;
Nog is ze niet gedaegd in haren vollen luister;
Nog hebt ge, altyd beloerd door buitenlandsche list,
Door 't bloed van Waterloo niet alles uitgewischt.
Wanneer een moeder van den afgesmeekten zegen
Des hemels eindelyk een zoontjen heeft verkregen,
Een kind, met pyn gebaerd en toch haer liefde en lust,
En dat zy 't op haer schoot met vreugdetranen kust,
Dan zoekt haer hopend oog, of niet in 's lieflings trekken
Het minnelyk gelaet des vaders is te ontdekken;
Of zy in oog, en mond, en lachjen van het kind
Haer ega afgemaeld, haer ega wedervindt.
Zoo als die moeder doet, geliefde Landgenooten,
Doet nu het vaderland met u, die, voortgesproten
Uit edel Belgenbloed, sints kort herboren zyt.
Uw teedre moeder is om uw geluk verblyd;
Zy hoopt, nu gy uit ramp 't hoofd opbeurt, in uw trekken
Die van het voorgeslacht oorspronklyk weêr te ontdekken,
En vraegt, of gy hun deugd, hun zeden, hunnen aert
Hebt uit den storm gered - 's lands heiligdom bewaerd?
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Of de eer van Nederland ten vollen is gewroken,
Of alle uw banden met den vreemdling zyn verbroken?
Ze vraegt, en vindt niet, wat ze, hopend, had verwacht:
Ze vindt den Belg niet meer gelyk aen 't voorgeslacht.
Neen, liever dan ter zielontslaving voort te spoeijen,
Gaet hy op vryen grond nog in der vreemden boeijen
Gebukt, bootst Franschen na in weidsche pracht en prael,
In zede en weeldrigheid; miskent zyn moedertael,
Ja, wringt zyn tonge tot onvaderlandsche toonen,
En durft daerin (o smaed!) zyn eigen Neêrduitsch hoonen!
Wat zeg ik? neen! dat doet een zoon der Belgen niet.
Zou, wie voor vorst en volk verrukt zyn bloed vergiet,
Wie zich heeft vrygekampt, zou die, te los van zinnen,
't Geen 't vaderland hem gaf, niet achten, niet beminnen?
Of zoude alle onze hoop, ons heil een ydle schyn,
En Neêrland enkel 't graf van onze vaedren zyn?
Neen! nimmer kan de Belg zoo laeg, zoo diep verbasteren,
Dat hy het erfdeel van de vryheid zoude lasteren.
Hy voelt zyn grootheid nog, vol edelmoedigheid;
Hy heeft de deugd nog, die ten hoogsten adel leidt:
De liefde 's lands, hem met der melk reeds ingegeven.
De uitheemschheid heeft ze nooit uit zyner ziel verdreven.
Neen! schoon de weelde en tael van zynen nabuer hem
Zoo lang bedwelmden, als met een sirenenstem,
Nooit zal hy dwazelyk, in spreken of in schryven,
Met wat geen spot verdient bestaen den spot te dryven.
Slechts aterlingen, in hun overblinden haet
En vrekkig zelfbelang, zyn tot die taek in staet;
Of vreemdelingen, die den opstand komen kraeijen,
En 't zaed der tweedragt in een oord van vrede zaeijen.
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Ach, zoo er waerlyk zyn, geboren in dit land,
Hun tael verloochnend, en niet blozend om die schand,
Verdwaelden zyn het die hun moedersprak niet kennen;
Die, op den schyn verliefd, het spoor te buiten rennen
Van 't ware volksbelang; of die, te los van hoofd,
Van onderzoeklust en van leerzucht zyn beroofd.
Maer dat een Franschman, die 's lands namen niet kan spellen,
Ons onze tael betwist, en stout zich aen durft stellen
Als ware hy de man, die onze pligten kent,
En zoo een gastvry volk in 't liefdryk aenzicht schendt,
Die smaed is duldeloos, dien mag geen Belg verdragen!
Wy zyn in staet alleen die pligten te bejagen;
Wy kunnen door ons zelv' al wat ons dient, bevroên;
Wy hebben zynen raed, zyn wysheid niet van doen.
Men wane niet, dat ik, in blinden haet ontstoken,
De letterbloemen wrake op franschen grond ontloken;
Dat ik een tael versmaed die gansch Europa eert,
Die, waer beschaving troont, geacht wordt en geleerd;
Waer ik Racines geest zoo dikwerf in bewonderde,
Waer Fenelon in preekte, en Bossuet in donderde;
Neen, 'k min die tale, en breng haer myne hulde toe;
Maer 'k wil, dat men der uwe ook regt en hulde doe:
Het voegt u, Belgen, niet voor anderen te wyken.
Uw tael draegt van uw aert onloochenbare blyken;
Zy is uw eigendom, een ongeleende schat,
Die onuitputlyk baert al wat den geest bevat.
Uwe ouders hebben die vóór eeuwen reeds gesproken,
Haer regten voorgestaen, of haren smaed gewroken.
Toen Rome's wolventeelt, op Cesars wenken, zonk
Van de Alpen, en met smaed dit land bedreigde, klonk
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Hier forsch hunne aenvalkreet in nederlandsche toonen
Den dwingeland in 't oor; en toen die vryheidszonen
Hem 't vuer toeslingerden dat zyne tent verslond,
Galmde in die zelfde tael hun zegelied in 't rond.
't Was in die zelfde tael, dat Wodans harpenaren
Het krygslied zongen, 't welk de ontzette vrouwenscharen
Vertroostte, in 't stormig uer van slagting en van moord,
En 't hart van 't magtloos kind verhief, ten stryd gespoord.
Gelyk ge een stroom, ter nederstortend van de rotsen
In 't lage steenig woud, hoort bulderen en klotsen,
Zoo klinkt ze in d'oorlog ook den vyand te gemoet.
Maer, even als die stroom, meer landwaerts in gespoed,
Bekoorlyk murmelt in de schaduw jonger looveren,
Zoo kan die tael ook met de zoetste klanken tooveren.
Waer is het schepsel, dat in woude of luchtruim leeft,
Wiens spraek, wiens zang ze niet, als de echo, wedergeeft?
Bestendig stemmend met den toon, de snaer van 't harte,
Weêrspiegelt zy en haet en liefde, en lust en smarte;
Schept woorden, beelden, met eene onbepaelde magt;
Is rein en zedig, als het heilig voorgeslacht;
Gaet voort met vasten tred, mag vreemde hulp verachten,
Geeft klem aen wat zy zegt en vuer aen haer gedachten,
Is ernstig, liefderyk, der vryheid aenverwant,
En, ja, in alles als het volk van Nederland.
O Belgen, uw geluk is aen die tael verbonden.
Slaet uw geschichtrol op: waer gy uw regt geschonden,
Uw heil vertreden vindt, de landspraek vindt ge er by
Vertreden, en haer val het doel der dwinglandy.
Hy, die naer eisch der kunst een moedig paerd wil temmen,
Moet eerst vooral door 't slaefsch gebit zyn mond beklemmen;
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In 't onderdrukken van den nederlandschen geest,
Is zulke kunstgreep Spanje en Frankryk nut geweest.
Getuig dit, onder meer, o puin dier schouwtooneelen,
Waerop de vryheid sprak in treur- in zinnespelen,
Of heeklend referein! Hoe zalig was die tyd,
Toen onze steên, elkaêr uitdagende ten stryd,
Op 't feestlyk landjuweel door spreuken, door gedichten,
Den vaderlandschen geest een prachtige eerzuil stichtten;
Wanneer een goede vorst (ook vorst der Rhetoryk)
En regter in den kamp, het prysgoud j o n s t e l y k
Den winnaer overgaf, zyn hoofd met lauwren kroonde,
En 't volk hen beide met gejuich en liefde loonde!
Helaes, die gulden tyd, die kunstliefde is vergaen!
De tael, toen zoo vereerd, wordt nu met schimp belaên.
En wy, wy dulden 't?... Neen! oprechte Nederlanders
Zyn weder vaerdig, om, ter schaduw harer standers,
Het eerspoor in te slaen, en d'eens verslapen tyd
Ruim in te winnen door verjongde lettervlyt.
Hun strekke tot een baek het ievervuer dier helden,
Die Neêrlands tale 't eerst in 't licht der glorie stelden!
Het was de vryheid, die ze aen 't Neêrduitsch had geboeid,
Hun redekracht heeft bezield en hun vernuft ontgloeid.
Eer nog Corneilles Cid de wereld mogt bekoren,
Was hier in Nederland het treurspel al herboren;
Reeds bloeiden Vondel, Hooft met roem in de Amstelstad,
Toen Frankryks schouwtooneel nog geen Rotrou bezat;
Natuer had vader Cats haer lessen al gegeven,
Eer La Fontaine's geest zyn fabels had geschreven;
En, vóór Racine, had De Groot in zinryk dicht,
Den godsdienst en der deugd een outer opgerigt.
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Nog blyft die dierbare in haer volle glorie pryken,
Nog roemt zy op den gloed van vruchtbre Bilderdyken,
Nog pryst ze een D'Hulster, en verhoogt een Van der Palm,
Nog is haer altaer niet ontbloot van wierookwalm.
Ik ook wil, stamerend, haer waerde en schoonheid zingen;
'k Wil tot in 't binnenste van haren tempel dringen,
En mynen landgenoot haer zynen offerkrans
Doen bieden, en voor hem ontsluijeren haer glans Een glans, die van de smet der eeuwen bleef beveiligd.
Geliefde, ja, 'k heb u myn dankbaer hart geheiligd
Van dat het d'eersten slag der eerbegeerte sloeg,
En de eerste mael voor 't land, voor deugd, en liefde joeg.
Gy zyt zoo menigmael myn lied ter hulp gekomen,
Gy hebt myn ziel ontgloeid, en zalig uit doen stroomen.
Ja, sints myn brein door u en kracht en voedsel kreeg,
Sints de eerste dichtsprank in myn vlaemschen boezem steeg,
Door u werd aengekweekt, zyt gy van my gehuldigd,
Zyt gy my heilig, ben ik alles u verschuldigd.
Waer is hy, die alleen het uitheemsche aengekleefd,
Durft zeggen dat een volk geen landtael noodig heeft?
Hy volg' den reiziger in overzeesche luchten,
En hoore hem naer zyn geboortebodem zuchten.
Geen Eden is voor hem, wat zyne landhoef was;
Vaek strekt hy de armen uit naer d'overzeilden plas.
Schoon by 't bekoorlykst beekj' of boschjen neêrgezeten,
Kan hy geen beek, geen bosch van 't vaderdorp vergeten.
En hakend naer de lucht die hy het eerst genoot,
Vindt de ongelukkige den levensramp te groot.
Maer, zoo hy ergens, schier in mymering bezweken,
Op 't onverwacht de tael van 't vaderland hoort spreken,
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Hoe springt hem 't hart niet op! hoe klopt zyn boezem niet,
Terwyl een vreugdetraen zyn glinstrend oog ontschiet!
Een onbeschryfbre drift doortintelt hem de leden;
Hy loopt den broeder toe met waggelende schreden,
En vliegt hem om den hals, zoo vurig, zoo verrukt,
Als hield hy 't Vaderland aen zyne borst gedrukt.
Waer is de lastraer nu, die onze tael durft laken?
Hy kwyne op vreemde kust, en moog' dien troost niet smaken!
De nyvre landman, die zyn eigen erf beploegt,
Oogst altyd voordeel in; maer hy die zweet en zwoegt
Op een gehuerden grond, vindt zich op 't laetst bedrogen,
Of maeit geringe winst, na onophoudlyk poogen:
Zoo is 't met ons. Wanneer wy onzen eigendom De gouden moedertael, het Neêrduitsch, wederom
Beoefenen, en trouw, in onbesproken zeden,
In onderlinge min, der vaedren spoor betreden,
Zal onze nyverheid een overvruchtbren oogst
Van deugden zamelen, en aen het dankbaer kroost
Een onwaerdeerbaer pand van glorie overlaten:
Dan prykt ons vaderland weêr in den rang der staten.
Maer blyven wy verknocht aen eene uitheemsche spraek,
Nooit de onze grondelings, hoe sterk onze iever blaek';
Maer blyven wy altyd aen fransche zeden hangen,
Wat is het voordeel, dat we er immer door erlangen?
Zoo lang het Fransche alleen door ons gekoesterd wordt,
Zoo lang men 't erflyk goed des voorzaets laf te kort
Blyft voortdoen, zal de Belg der vreemden huerling schynen
En wat hem eigen is, hoe langs hoe meer verdwynen.
't Verbasterd nageslacht zal dan, daer 't redloos zonk,
Den naem vergeten van het volk dat hier eens blonk.
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Neen, Belgen, nimmer zal die schande uw voorhoofd dekken,
Nooit zal uw schoone naem ten spot der volken strekken.
Gy hebt een koning, met der vaedren deugd omkroond,
In wien een neêrlandsch hart en zucht voor weldoen, woont:
Hy kent uw moederspraek, hy zal haer regten staven,
En al wat neêrlandsch is, gelyk hy zwoer, h a n d h a v e n .
De tael der overheid en die van d'onderzaet
Zal weêr dezelfde zyn, en stutten onzen Staet;
Men zal den dorpling, die den last van 't ryk helpt dragen,
Niet langer meer met fransche onbillyke eischen plagen;
Men zal een deugdzaem man, die 't Waelsch niet kan verstaen,
Daerom, in 't schenken van een ambt, niet meer versmaên.
Dan moge een moeder, op de regtbank half bezweken,
Voor haer beschuldigd kind met eigen monde spreken,
En hy die nu zyn dood slechts uit gebaerden gist,
Weêr hooren, hoe en wat men over hem beslist.
Welaen, myn Broeders, laet ons dan die tael beminnen!
Laet ons het heerlyk werk van onzen roem beginnen!
Laet ons ('t is meer dan tyd), door eendragt saemgeschaerd,
Het woordryk Nederduitsch doen kennen aen heel de aerd!
Dan zal het belgisch volk door deugd en tucht en orden,
Haest waerlyk nederlandsch, ter volkenbake worden.
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De beste liefde.
PHILLIS.

Altyd spreken wy van liefde,
Van haer zoetheid, van haer smart,
Damon; maer wat is de Liefde?
DAMON.

Vraeg het aen uw eigen hart.
PHILLIS.

Ach! myn hart is liefdedronken,
't Klopt voor Damon trouw en teêr;
Gy bezit het, gy beheerscht het,
Gy vervult het meer en meer.
Zeg my, Damon ('k wil het weten),
Zeg my toch wat is de Min?
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DAMON.

Mint ge my, geliefde Phillis?
PHILLIS.

O, met hart en ziel en zin.
DAMON.

En hoe weet gy 't, lieve Phillis?
PHILLIS.

Door de vreugd, die my verrukt
In uw byzyn; door de smarte,
Die my in uw afzyn drukt.
DAMON.

Dus is liefde vreugd en smarte?
PHILLIS.

Liefde kan volmaekter zyn;
Dat gevoel ik, dat bespeur ik
En in wellust en in pyn.
Ja, er moet een liefde wezen,
Met zichzelven niet in stryd,
Die, als bron van 't reinst genoegen,
't Hart voor allen ramp bevrydt.
DAMON.

Als ik, in uw arm gestrengeld,
Aen den boord van gindsche beek,
Onder 't lommer van de wilgen,
U den eed der liefde spreek;
Op uw maegdelyke wangen
Myne teedre kussen druk,
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En uw zuchten en uw tranen
Tuigen van myn zoet geluk;
En een overkropt gevoelen
In den boezem vlamt en woelt,
En uw trouwe hand myn harte
Zwoegen, jagen, kloppen voelt,
Kent gy dan den hoogsten wellust,
Dan, 't geluk der Liefde niet?
PHILLIS.

Ach! dan ken ik slechts een wellust,
Die my als een droom ontschiet,
Die my zuchten baert en kwelling.
Liefde moet volmaekter zyn,
Vry van kwelling, vry van zuchten,
Hartewee en zielepyn.
DAMON.

Als de lent haer groenen sluijer
Over onze velden legt,
En van de eerste roozeknopjens
Voor de Min een kransjen vlecht;
Als de nachtegael in 't loover
Weêr zyn zilvren stem verheft,
En de roeptoon van de tortel
't Hart des moeden wandlaers treft,
Die, verwyderd van zyn gade,
Smacht naer zyn getrouwe spond';
Als 't geheele ryk der schepslen
't Vol genot der liefde vond,
Visschen, vogels, dieren, planten,
Alles van haer invloed gloeit,
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Is dan niet aen 't heil der Liefde
Gansch uw boezem vastgeboeid?
PHILLIS.

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

Phillis, ja, er is een liefde,
Die by dat verlangen haelt;
By wier onbeschryfbren wellust
Elk genot der zinnen daelt:
Liefde van vereende zielen,
In den echt alleen gesmaekt;
Liefde die, nog na dit leven,
Vóór den troon der Godheid blaekt.
PHILLIS.

Spoeden wy ons ten altaer!
Liefdes hemel wacht ons daer.
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By 's Konings komst te Antwerpen.
Spant, Dichters, spant de snaer der vreugd
Op 't belgisch speeltuig! heft uw zangen!
Heft aen den lof van Willem's deugd Van Willem, die ons hartverlangen
In de afgebeden komst voldoet.
Uw juichtoon galme langs den vloed,
Die Rubens grafzerk mag besproeijen!
Laet, Dichters, laet het feestlied vloeijen!
't Is of de blyde dag herschynt,
Toen deze vest van onze vaderen,
Door twist en tweespalt afgepynd,
Den eersten Willem trouw zag naderen.
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Ook hy bragt redding als zyn zoon;
Ook hy verdiende 't eerbetoon,
Dat hem in deze wallen wachtte,
Wier rust en welvaert hy betrachtte.
Des grooten Zwygers heldenbloed
Vliet Neêrlands Koning rein door de aderen.
Gaen we ook hem juichend te gemoet:
Wy zyn de kindren van die vaderen.
't Geen de eerste Willem had bedacht,
Heeft de eedle zoon tot stand gebragt,
Hy strekt Bataef en Belg ten hoeder,
En snoert den broeder aen den broeder.
Zoo baert de tyd, na eeuwen dragt,
De vrucht van 't vrygekampt verleden;
Zoo erft een later nageslacht
Waer de ouders lang vergeefs om streden;
Zoo schiet de in schyn verdorde boom,
Gelaefd door d'opgewelden stroom,
Op eens zyn botten, takken, twygen,
En doet zyn kruin ten hemel stygen.
Wie is ons loflied meerder waerd
Dan hy, de spruit van Neêrlands helden;
Dan hy, die weêr te samen schaert
Wat eeuwen scheidden, stormen velden?
Hem danken wy ons volksbestaen;
Hy voerde ons op ter gloriebaen,
En schonk ons weêr den naem van Belgen.
Wat zal voortaen zyn werk verdelgen?
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Waer leeft een koning, hem gelyk?
Waer is er ooit een vorst gevonden,
Zoo wars van prael, in deugd zoo ryk,
Zoo nauw aen 't vaderland verbonden?
Geen toegang is tot hem ontzegd.
Gy smeekt om hulp: hy schaft u regt;
Gy klaegt: hy troost u, is uw rader,
En waer hy weigert, is 't als vader.
Hoe klein by hem, hoe arm zyt gy,
Monarchen, in uw hof gevangen;
Die altoos beeft voor muitery,
Met wacht op wachten dekt uw gangen,
Als of uw volk uw vyand was!
Alleen door 't afstandpeilend glas
Durft gy uw onderzaet begluren,
En schuilt en schrikt in gulden muren.
Neen, zoo is Neêrlands Koning niet!
Geen dubble wacht moet hem omgeven;
Hy wil, in voorspoed of verdriet,
Te midden zyner kindren leven.
Hy ademt ook een vrye lucht,
Voor oproervlagen onbeducht,
En voelt zich dan het best beloonen,
Als wy hem onze liefde toonen.
Wel toonen we onze liefde dan
Dien wy voor ons geluk zien waken,
Den besten vorst, den braefsten man!
Voor hem moet hart en altaer blaken.
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Hy heeft aen 't dierbaer vaderland
Zyn krachten en zyn lot verpand:
Verpanden wy hem hart en leven,
Die Neêrland ons heeft weêrgegeven!

De dieven.
- Daer pronkt er weêr een aen den pael!
- Aerdappels stool hy by de boeren.
- Zie daer de zeventigste mael
Dat 'k aen dien pael zie dieven snoeren;
Maer telkens was 't een arme bloed,
Berooid, bemorst, met slechte kleêren.
't Geregt is zeker wys en goed;
Dan, waerom zien we hier nooit heeren?
- Eenvoudig is er de oorzaek van.
Gy weet, een arme duivel kan
Noch wet, noch ordonnantie lezen:
Dus moet hy dikwils strafbaer wezen.
De ryke dieven myden 't net
Door diepe kennis van de wet.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

59

Lied der Belgen aen de Bataven. aant.
CHOOR.

Broeders zyn wy, ja, Bataven!
Waer Oranje vader heet.
Onze kindren zullen 't staven;
Broeders zyn we in lief en leed.
Zouden wy geen broeders wezen,
Wy, op Neêrlands grond gevoed,
Door geheel Euroop voordezen
Als hetzelfde volk begroet?
Broeders noemden wy ons teeder
Tegen Spanje in 't eedverbond;
Broeders noemden wy ons weder,
Waterloo, op uwen grond!
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Broeders zyn wy, enz. (Choor.)
Zoude een godsdienst ons verdeelen,
Die het menschdom saemverbindt?..
Wat gezindte ook will' krakeelen,
Wy zyn vaderlandschgezind.
Liefdryk biedt van uit den hoogen
God zyn licht ons allen aen,
Welken naem wy dragen mogen,
Roomsch, Kalvynsch of Lutheraen.
Broeders zyn wy, enz. (Choor.)
Zou de handel van het Noorden
Vyand zyn van Zuidervlyt?
Voert aen Scheld- en Amstelboorden
Vuig gewin een stagen stryd?
O, wat is er veel te winnen
Voor ons beide in éénen band!
Dat we elkaêr opregt beminnen!
Liefde is 't schild van Nederland.
Broeders zyn wy, enz. (Choor.)
Zou de tael van Bato's zonen
Niet de tael der Belgen zyn?
Zoude er andre zede woonen
Aen de Schelde, aen Lek en Rhyn?
Nederlanders zyn wy allen,
Braef en rond en goed van aert.
Hooger zal onze eere brallen,
Nu een volksëcht weêr ons paert.
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Broeders zyn wy, enz. (Choor.)
Reikt ons, reikt ons dan de handen,
Broeders, en uw hart er by!
't Heldenkroost der Nederlanden
Zy weêr één en groot en vry!
Geen verschil in ons belangen!
Geen verschil in Zuid of Noord!
Dan blyft de echo dezer zangen
Van het nakroost aengehoord.
CHOOR.

Broeders zyn wy, ja, Bataven,
Waer Oranje vader heet.
Onze kindren zullen 't staven;
Broeders zyn we in lief en leed.

Balzemen.
Men balzemt al sints lang de vorstelyke dooden,
Om nog wat langer dood te zyn.
By my is, wen ik sterf geen balzemen van nooden:
Ik balzem, levend, my met d'allerbesten wyn,
Om langer levendig te zyn.
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By het huwelyk van een Hollander met eene Brabandsche dame.
Amor is een wondre knaep,
Moeilyk om beseffen;
Wat de kunst ook samenraep',
Hy is niet te treffen.
Dartlend, als een vlinder doet
Om de schoonste bloemen,
Zoekt en vindt hy 't zoetste zoet,
Waer op de aerd mag roemen.
Door zyn treken, slim en koen,
Weet hy ons te winnen,
En een zuchtjen of een zoen
Voert hem 't hartjen binnen.
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Gistig soms, als 't leuvensch bier,
Wil die Amor wezen;
Doch een kleinigheid, een zier
Kan hem ras genezen.
Wat men van hem dichten mag
En van zyn gebreken,
Dat hy niets dan och! en ach!
In zyn tael blyft spreken;
Dat hy, door verdriet gepynd,
Met zyn weenende oogen,
Steeds vermagert en verkwynt,
'k Zeg u, 't is gelogen!
Vreugde is Amors element,
En 't genot zyn leven;
Wie hem volgt en eert en kent,
Wordt van smart ontheven.
Amor, ja, is vreugdegezind,
Amor is een brabandsch kind!
Maer zyn zwager (of zyn broêr? 'k Weet het niet, ik zweer 't je!),
Die in 't huwlyk zit aen 't roer,
Dat 's een hollandsch heertje'!
Hymen, ja, die is bedaerd Flegmatiek in 't minnen;
Welberaden, vast van aert,
En niet los van zinnen.
Wat hy doet, dat doet hy wel,
En na ryp verkiezen;
't Is by hem geen kinderspel,
Maer hy kan ook kniezen;
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Maer hy kan ook knorrig zyn,
En tot ys verkouden,
Dat men 't waerlyk zonder pyn
Niet by hem kan houden.
Als de min hem vreugde schenkt,
Tempert hy ze in 't smaken:
Want het vuer kan, zoo hy denkt,
Branden zonder blaken.
Doch, waer beiden, eensgezind,
Samenkomen, blyven,
Daer is Amor niet meer blind,
Hymen zonder kyven;
Daer wordt de een door d'ander goed,
Daer valt niet te beven;
Daer 's een bron van hemelzoet,
Van een zalig leven.
Zoo, waer Belg en Batavier
Eens zyn de een met d'ander,
Onder Nassau's veldbanier,
Daer 's de Nederlander.
Gy, die heden 't hollandsch bloed
Met het vlaemsch gaet mengelen,
'k Spel u heil in overvloed,
En het lot der engelen,
'k Spel u de volmaekste min,
't Paradysgenoegen,
Zoo gy Noord- en Zuiderzin
Samen weet te voegen.
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Fenelon en de koe. aant.
Een ander zing' den strydbren moed
Van onverwonnen helden,
Ik ril hy stroomend menschenbloed,
Ik gruw van oorlogsvelden.
My is de Christen meerder waerd,
Die 't beeld van God vertoont op aerd.
My is de Christen waerd en lief,
Wiens ziel, door deugd gedreven,
In liefde en ootmoed zich verhief,
Op 't hobblig pad van 't leven.
Voor hem alleen, alleen voor hem,
Verhef ik citersnaer en stem.
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Hy zy gemyterd of gekroond,
Of met een py omhangen,
Indien de deugd zyn hart bewoont,
Dan wyde ik hem myn zangen.
Myn zangen, vloeit voor Fenelon!
Geen eedler' sterfling zag de zon.
De brave Bisschop werd verneêrd
En uit het hof gebannen,
Waer Maintenon alleen regeert,
Een vrouw, met dartle mannen;
De brave Bisschop had verdriet:
Want, ach, zyn leerling heerschte niet.
Naer Kameryk, zyn bisschopsstoel,
Naer Neêrlands grens verdreven,
Vergeet hy dra het hofgewoel,
Om voor de Kerk te leven Vergeet Parys en Bossuet,
En leert en doet naer Jezus wet.
Daer is hy in een stillen kring
Den armen tot een vader,
Verdrukten tot verdediging,
't Verdoolde schaep tot rader;
Daer vindt en smaekt hy 't zielsgenot
Van wel te doen, in naem van God.
Soms, met een boek en staf in hand,
Gaet hy natuer beschouwen,
Toeft by de boeren op het land,
En ziet het veld bebouwen,
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En proeft en keurt de versche melk,
En is de vriend en vreugd van elk.
Geen hutjen in de gansche streek
Of 't zag hem binnentreden.
Waer onschuld huisde of wroeging week,
Waer wees of weduw leden,
Daer gaet hy heen, en redt of troost,
En zegent man en vrouw en kroost.
Eens, op een heldren lentedag,
Weêr stil der stad ontweken,
Doorwandelt hy, zoo verr' hy mag,
Het groen der ommestreken.
Lang weidt zyn blik de schepping door,
En luistert hy naer 't vogelchoor.
Hy dankt en bidt in 't stil gemoed,
En looft den naem des Heeren,
En zet al verder zynen voet
En denkt niet om te keeren,
Doch hoort, aen 't einde der vallei,
Op eens een jammerlyk geschrei.
Het komt van menschen uit een stulp.
Hy gaet, hy snelt er henen,
En stapt er binnen, biedt zyn hulp
En vraegt waerom zy weenen.
‘De Bisschop!’ roept eene oude vrouw
En ylings stilt de bittre rouw.
Daer zitten, in hun smart vereend,
Die vrouw, twee echtelieden.
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Een knaepjen dat van honger weent,
Wien niemand iets kan bieden.
Zy slaen hunne oogen naer den grond,
En heilige eerbied sluit hun mond.
‘Myn goede lieden, meldt me uw leed,
En wilt uw tranen stelpen;
Ligt dat myn raed een uitkomst weet;
Ik kome om u te helpen.
Er is by God voor alles baet:
Hy heelt de wonden, die hy slaet.’
Zoo spreekt de Bisschop. - ‘Heilig man!
Gy schynt door God verkoren
Om troost te brengen. Weet het dan,
Ik heb myn koe verloren!
Myn koe, myn eenigste bestaen,
Is in de wei myn oog ontgaen.
Het is van daeg de derde dag
Dat wy ze moeten missen.
Geen weet er waer zy wezen mag,
Of kan haer schuilplaets gissen.
Ik bragt haer op met eigen hand:
Zy schafte ons brood en onderstand.’
Zoo spreekt de boer, het hart verligt,
En wischt een traen uit de oogen,
En wyst op gade en hongrend wicht.
De Bisschop is bewogen.
‘Ligt vinde ik iemand (luidt zyn tael)
Die u de waerde er van betael'.
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Er zyn in stad nog brave liên,
Die voor hun naesten leven;
Vast zullen zy u bystand biên,
En liefdryk geld u geven.
Vaert wel! gy ziet my morgen weêr.
Ach, staekt uw droefheid, tot ik keer'.’
- ‘O engel (roept het huisgezin),
Bid liever God den Heere,
Dat onze koe haer stal weêr in,
En tot haer meester keere!
Haer weêrgâ leeft er niet op 't veld.
Ach, geef ze ons weêr!... Wat baet hier geld?’
Met moeite komt hy uit de hut,
En laet zyn beurs er binnen,
Schoon elders byna uitgeput.
Hy tracht de stad te winnen;
Doch eer hy nog de wallen speurt,
Heeft de avond alles vael gekleurd.
Daer ziet hy in een kreupelbosch
Een koe in 't hout verloren.
Zy zit geklemd, zy kan niet los,
En wringt en schudt haer horen.
Er is geen sterfling aen of by,
Die 't arme dier ten redder zy.
Ras kent de goede Bisschop haer;
Hy stort zyn dankgebeden.
Zal hy, de moede wandelaer,
Naer huis nu spoedig treden?
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Hy heeft al lang naer rust gehaekt.
De dag verdween, de nacht genaekt.
De reize is hachlyk op deez' tyd,
De hut verafgelegen.
Doch neen! waer onspoed zucht en lydt,
Daer past geen overwegen,
Daer pleegt geen Fenelon om raed,
Daer vraegt hy niet: Hoe verr'? hoe laet?
En spoedig nadert hy tot haer,
En poogt ze los te krygen.
Hy stoot zich hier en kneust zich daer,
In zwoegend ademhygen;
En eindlyk is de koe ontslaen,
En uit het bosch en op de baen.
Daer gaet hy, Frankryks hofprelaet,
Die vorsten onderrigtte,
Wiens geest Homeer op zyde staet,
En als de Noordstar lichtte.
Daer gaet hy met vermoeide leên,
En stuwt een runddier voor zich heen!
Wie zal der schaemlen luide vreugd,
By 't zien der koe, beschryven?...
't Is of de Bisschop om zyn deugd
Een wonder mogt bedryven.
Zy vallen dankend aen zyn voet,
En loven God met vol gemoed.
Heel 't dorp in roer is, bly te moê,
Ter hutte ras gekomen.
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‘De Bisschop bragt den boer de koe,
Door wolven weggenomen!’
Zoo loopt de maer by groot en kleen,
En brengt het landvolk op de been.
‘Hoe zal de kerkvoogd nu naer stad
(Vraegt iemand uit de mannen)?
't Is nacht, en hy is afgemat.
Geen paerd hier ingespannen!’
- Neen zeker (schreeuwt men t'allen kant)!
Wy dragen hem met eigen hand!
En ylings is een stoel bereid
Van takken en van blaêren
Den Bisschop, uit het huis geleid
By 't juichen van de scharen.
Men siert zyn kruin met bloem en blad,
En draegt hem in triomf naer stad.
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Feestlied
op de zilveren bruiloft van den heere Jeronimo De Vries en vrouwe
Maria-Gysberta Verhoesen, te Amsterdam, 26 juny 1828. aant.
Laet ons heden jubelzingen,
Eens van stem en eens van zin!
Laet ons danklied opwaerts dringen
Tot den troon van 't Albegin!
't Is uw feest, o echtelingen;
't Is het feest der trouwste min.
Vyf-en-twintig volle jaren
Schonk de Hemel aen uw echt Mogt gy saem den zegen gaêren
Aen Gods liefdewet gehecht:
Tooije 't zilver dan uw hairen,
Tot de tyd er goud in vlecht'!
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Vadervreugde, moederweelde,
Schoon door zorgen vaek verpoosd
In wat God u toebedeelde,
Vondt ge by een dankbaer kroost.
't Geen u liefde op aerde teelde
Zy nog lang uw aerdsche troost!
Zalig hy, die mag herleven
In zyn telgen, braef van aert,
Die zyn stam ziet vruchten geven,
Vruchten, hem en Gode waerd.
Liefdryk paer, door deugd verheven,
Dit genot was u bewaerd.
Moogt gy 't nimmermeer verliezen!
Blyve uw echtvreugd ongestoord!
Blyve uw kroost uw voetspoor kiezen
Op den weg naer beter oord,
En de laetste telg der Vriezen
Plante nog uw deugden voort!

Volmaektheid.
Elkeen wil naer volmaektheid streven,
En niemand die ze vindt.
Wie niet meer faelt, of niet meer mint,
Verdient niet meer te leven.
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Maria van Braband. aant.
Nevens Flips, den leliekoning,
Zat Maria op den troon,
Jan van Brabands jonge zuster,
Hooggeroemd om deugd en schoon.
Hemelzegen, aerdsch genoegen
Overdauwden 't vorstlyk paer,
En zy leefden trouw en teeder,
Zy voor hem, en hy voor haer.
Frankryks welvaert groeide en bloeide
Door een echt zoo eensgezind
(Want den landzaet is 't een zegen
Dat de vorst zyn gaê bemint).
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O, wat was Maria liefdryk
In wat zy verrigtte en sprak!
Hoe veel goeds deed ze in den hove,
Hoe veel, onder 't strooijen dak!
Waer zy ging of waer zy toefde,
Look de vreugd op voor haer voet;
't Lachjen, dat haer mond omzweefde,
Streelde en warmde 't stugst gemoed.
Ieder prees haer voor een engel
Als men schaers op aerde een ziet;
Brabands dochter, Frankryks moeder
Hiet zy in der dichtren lied.
God ook zag met welgevallen
Neder op den lelietroon,
En verblydt het lievend echtpaer
Met een welgeschapen zoon.
Al de wereld zingt en jubelt
By Maria's kerkgangfeest;
Ieder looft en bidt den Heere,
Doch de zaelge moeder 't meest.
Neen! een enkle bidt niet mede,
Pirs niet, die, van uit het slyk
Door zyn koning opgetogen,
Raedsheer werd van 't fransche ryk Pirs niet, neen, die voor Maria
Brandt in dartle minnevlam,
En geen overspelig jawoord
Op zyn liefdebeê bekwam.
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Sints de schoone Koninginne
Met verachting hem verstiet,
En de Vorst, hem minder gunstig,
Minder hem het staetsroer liet,
Broeijen in zyn laffen boezem
Zucht naer wraek en dorst naer bloed:
Want zyn hoogmoed is vernederd,
En zyn lust blyft ongeboet.
Als een tiger, tuk op moorden,
Die met vonklende oogen loert
Achter heesters, achter struiken,
En niet eer zich rept of roert
Dan wanneer hy wis zyn prooi grypt
Die van ver hem vluchten zou,
Zoo, zoo loert ook van ter zyde
Pirs op de aengebeden vrouw.
Ach, daer grypt hy reeds het lemmer!
Zal zyn hand den moord bestaen?
Neen! door 't bloed van kind en moeder
Wordt zyn wraeklust niet voldaen:
Ook haer deugd wil hy vermoorden,
Ook haer naem en hoogen roem,
En in schande moet ze sterven,
Als de in 't slyk getrapte bloem.
Frankryks Kroonprins, door den Koning
Uit een vroegere echt geteeld,
Die nu met Maria's wiegling
Als zyn eigen broeder speelt,
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Gaet de booswicht dienstbaer maken
Aen 't ontwerp der snoodste daed.
Tusschen Koningin en stiefzoon
Zaeit hy tweedragt, kweekt hy haet.
Met den ryksvorst van Castilje,
Met den vyand van de kroon,
Smeedt hy gruwzame eedverbonden,
En belooft hem Frankryks troon.
Hy verraedt de staetsgeheimen,
In 't vertrouwen hem gezeid,
En bedingt vooraf (de ellendling!)
't Loon der zwartste ondankbaerheid.
't Is hem onuitspreekbre wellust,
Dat hy dag voor dag mag zien
Hoe de Kroonprins en zyn moeder
Meer en meer elkander vliên.
Haten kan zy niet, Maria,
Maer het doet haer innig smart,
Als de Prins een nydig oog slaet
Op den liefling van haer hart.
Ook de Koning is mismoedig
Om de tweespalt, die hy ziet,
Om de dreigende omweêrswolken,
Die zich hoopen in 't verschiet.
't Wordt al donkrer om hem henen,
Wat hy doet of waer hy streeft.
Eindlyk denkt hy heul te vinden
In den raed, die Pirs hem geeft.
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‘Laet, o koning (zegt de snoodaert),
Vrouw en zoon meer samen zyn.
Vriendschap groeit uit tafelvreugde,
Sterkt zich met denzelfden wyn.
't Byzyn zal hun hart verzachten:
Want Maria is zoo goed!
En uw zoon ook - is hy anders?
Is hy niet van 's vaders bloed?’
Daeglyks wordt de Prins genoodigd
Aen de tafel der Vorstin;
Maer, helaes, geen sprank van liefde
Dringt zyn stalen boezem in.
't Uer der wraek is nu geslagen!
Pirs, in gruwelen volleerd,
Mengt vergif in 's Prinsen beker....
En de booswicht triomfeert.
Welk een jammerkreet verheft zich
By het lyk van 's Vorsten spruit?
‘Ach, de Kroonprins is vergeven
(Roepen alle stemmen uit)!
Ziet zyne oogen! ziet zyn lippen!
Ziet die vlekken om zyn kaek!
Ja, wy zien 't, hy is vergeven:
Wraek, geregte Hemel, wraek!’
Pirs, als regter opgetreden,
Gaet het feit nauwkeurig na,
Vindt het gift nog in de drinkschael In Maria's tafellaê;
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Vindt getuigen, die 't bezweeren
Dat zy 't van een heiden kocht,
En het heimlyk daegs te voren
Mengde in kostlyk druivenvocht.
Spoedig loopt die mare in 't ronde,
En men schreeuwt, verwoed en dol:
‘Die van Braband pleegde 't schelmstuk!
Weg met haer, in 't kerkerhol!
Wil zy dus haer zoon verheffen
Op den troon van haer gemael?
Weg met haer!... Zy sterve in schande,
Door het vuer, en aen den pael!’
En de ketenen des misdryfs
Klemmen haer de zachte leên;
En men voert haer, en men sleurt haer
Naer den donkren kerker heen.
Daer, in tranen en verzuchting,
Wacht zy stil haer vonnis af;
En het vonnis wordt gesproken....
En de houtmyt is haer straf.
Niemand gaet Maria troosten;
Ze is verlaten nu van elk.
Vruchtloos voelt zy weêr haer boezem
Zwellen van de moedermelk.
Ook haer kind is de arme ontnomen,
Al haer wellust, al haer vreugd.
Niets meer blyft haer, niets meer, ovrig
Dan hare onschuld en haer deugd.
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Hertog Jan, Maria's broeder
(Die als ridder niemand zwicht,
En als zanger niemand toegeeft
In het zwavisch minnedicht),
Hoort die mare in Brussels wallen,
Waer hy 't lied der liefde zingt.
‘Neen (zoo klinkt zyn forsche stemme,
Wyl hy uit zyn zetel springt)!
't Kan niet zyn; 't is valsch gelogen!
Zy!... van Brabands heldenbloed!...
Brabands leeuw kan niet ontaerden.
Ze is door Aleide opgevoed;
'k Heb dezelfde borst gezogen.
Neen, by God! het kan niet zyn!
'k Laet myn zusters lyf niet krenken.
Neen, ik redde ze uit de pyn!’
En het moedigst ros des Hertogs
Wordt gezadeld en getoomd.
't Moedig ros is doodgereden
Eer hy halverwege koomt;
En een ander wordt bestegen,
En hy rust niet, dag of nacht,
Voor hy 't kerkerslot bereikt heeft,
Waer zyn zuster in versmacht.
‘Zuster (roept hy), lieve zuster!
'k Ben uw broeder, die hier sta
(En hy blaest op zynen horen
't Harba, harba lorifa);
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Wees gerust! ik kome u redden.
Morgen, eer het avond zy,
Zult ge vry zyn en by my zyn,
Of ik zet er 't leven by!’
En de zuster, in de boeijen,
Hoort den vaderlandschen klank,
Vouwt de handen biddend samen
En zegt staemlend: ‘God zy dank!’
De Almagt hoort haer stille bede;
Zy ziet neêr op 't kerkerhol:
Want de maet van zoo veel lyden
Is gemeten nu, en vol.
En zy zendt haer straffend' engel
Pirs vertrouwden bode na,
Op zyn reistogt naer Castilje,
En die engel roept hem: ‘Sta!’
En de bode tuimelt neder,
Doodgebliksemd in het gras,
En 't geheim der samenzweering
Vindt men in zyn brieventasch.
En de kampstryd voor Maria,
Door haer broeder opgezet,
Wordt in feesttornooi herschapen:
Want hare onschuld is gered.
‘Brabands leeuw kan niet ontaerden!’
Zegt de Hertog tot den Vorst,
Die zyn gade, in tranen smeltend,
Vastgeklemd houdt aen zyn borst.
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‘Brabands leeuw kan niet ontaerden
(Roept het volk langs allen kant)!
Leve, leve vrouw Maria,
Als de glorie van haer land!’
Doch Maria smaekt geen vreugd meer:
Ze is een bloem, reeds half geknot,
Die geen geur meer kan verspreiden
En verplant wil zyn door God.

In 't album eener onbekende.
(Op 't verzoek van eene harer vriendinnen geschreven.)
Lieve onbekende, wie zyt gy en hoe?
Ware ik een vogel, ik vloog naer u toe:
'k Zou u bespieden in al wat ge doet,
Leeren waerdeeren uw deugdzaem gemoed.
Nu moet ik raden: ik schets my een beeld,
Waer myne dichtkunst haer verw aen verspeelt.
'k Weet, een lief meisjen is steeds u naby;
Vast zyt ge een engel zoo minzaem als zy.
Leef voor die waerde, voor kroost en gemael!
Dat u de zegen des Hemels bestrael'.
Sta, sta uw naem, die al 't aerdsche bespott',
Eens in den boeke des levens by God!
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In 't album van den weledelen gel. heere Jeronimo De Vries.
Zinnebeeld: Een boom van veilgroen omslingerd.
Een blad, dat veel in Braband wast,
Wordt klimop daer geheeten.
Het hecht zich aen den boome vast,
Zoo noode er van gereten.
Het groeit en bloeit in groenen dos
Om de oude schors der olmen,
En kleeft er aen en laet niet los,
Schoon tak en stam vermolmen.
De Ryn biedt een ‘Vergisz mein nicht’
Als lieve vriendschapsbloeme.
Dat Frankryk in het albumdicht
Op de Pensée vry roeme,
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't Groen klimop zy ons zinnebeeld,
Al pronk' 't niet op zyn kleuren,
Noch pryk' op ryke knoppenteelt,
Noch streel' door zoete geuren.
Dit ranke loof, Jeroom, myn vrind,
Sta hier ten heilig teeken
Des bonds, die onze zielen bindt,
Door nood, noch dood te breken.
Gy kent den stam nog ongeknot,
Dien de Amstel op ziet bloeijen.
O, moog myn klimop (dank zy God!)
Daer rond nog lange groeijen.

By den echt des heeren Polydoor Vander Meersch, bibliophiel.
O Vriend, zoo vlytig t'aller tyde,
Leg nu uw pen eens wat ter zyde
En denk aen 't menschelyk geslacht,
Dat nieuwe Vander Meerschen wacht.
Gy hoeft niet langer meer te zoeken
Naer oude drukkers, oude boeken:
God zal u zenden, minnend paer,
Een incunabel ieder jaer.
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Aen den heer Norbert Cornelissen,
by het hem gegeven feestbanket, in den casino, te Gent, den 16 july
1837. aant.
Onder 't luide feestgejoel,
U ter eer hier aengeheven
Uit verschuldigd dankgevoel,
By den lofkrans u gegeven,
Hecht ik ook, hoe zwak van toon,
Nog een bloemtjen aen uw kroon.
'k Zong weleer een herderslied
Aen den ryken boord der Schelde;
'k Werd er door uw gunst bespied,
Die my dichterroem voorspelde,
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En 'k begaf me, op uw vermaen,
In de gladde letterbaen.
Ja, gy waert de Fonteinist,
Die ter hoefbron my deedt laven,
Die me in kunst hebt vergewist Uitgelokt tot hemelgaven!
Immer bleef uw milde zorg
Voor myn onvermogen borg.
Had ik niet den naem verdiend,
Dien gy my zoo vroeg woudt geven,
'k Draeg den eernaem van uw vriend
In den avond van uw leven,
En geen wislend lot, geen graf
Neemt my ooit dien eernaem af!
Billyk voeg ik dan myn stem
By den lof der Gentenaren,
Die u hier, met liefdeklem,
't Innigst zielgevoel verklaren,
En in Flora's frisschen tuin
Bloemen vlechten om uw kruin.
Gentsche bloemen sieren 't hair,
Dat voor gentsche kunstmin grysde.
En waer leeft de kunstenaer
Wien uw pen geen eer bewysde?
Roepe een ieder, die u kent:
Leef nog lang tot roem van Gent!
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Ter feestviering van Rubens. aant.
Rubens zonne ryst ten hoogen!
Wie kan op een glorie bogen
Vergelykbaer met de zyn'?
Rubens' werk dat was de myn,
Waer zyn beste volgelingen
't Edelst kunstgoud uit ontvingen,
Dat hun vlyt beloonen kon.
Nog is Rubens' kunst de bron,
Die den lande voort blyft vlieten.
Zy doet de eerplant weelig schieten
Aen de boorden van de Scheld
Voor zoo menig schilderheld,

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

88
Die, op Rubens' grafzerk knielend,
En, zich met zyn geest bezielend,
Bidt dat ook een scheppingstrael
Op de kruin hem nederdael'.
Antwerp! ja, in uwe wallen
Blyft de kunst des meesters brallen,
Door geen vreemde kunst verdoofd.
Die aen zyn genie gelooft,
Blyv' getrouw aen zyne kleuren.
Om uw roem op 't hoogst te beuren,
Dien geen laster immer krenk',
Zond u God een bondgeschenk,
Waerborgteeken van zyn zegen,
Uit zyn troonglans afgestegen:
Zie! nog glinstert voor uw oog
Rubens' bemelkleuren-boog.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

89

Hemelsage. aant.
Sint Pieter had de poort des hemels
Eens niet wel dicht gedaen.
Daer kwam een wind naer boven warlen,
Uit d'aerdkring opgestaen,
En gierde door de gapende oopning.
Het togtte daer zoo styf
Dat straks de heilge poortbewaerder
Een kou kreeg over 't lyf.
Hy ging tot onzen lieven Heere
En sprak: ‘'k Moet naer myn bed;
'k Ben ziek; er heeft me daer een pleuris
Zich op myn borst gezet.
Ik kan 't onmooglyk langer uitstaen
Aen gindsche hemeldeur.
Vergun dat 'k iemand in myn plaets roep;
'k Stel u Sint Joris veur,
Die zal my voegelykst vervangen
Tot ik genezen ben:
Hy is als oud soldaet en schildwacht,
De beste dien ik ken.’
- ‘'t Is billyk, zei de Heer, 't is billyk
Dat gy wordt afgelost.
Loop spoedig dien Sint Joris halen,
En stel hem op uw post!
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Vervolgens kunt ge u doen verplegen.’
Gelyk gezeid, gedaen.
Fluks zag me' (ad interim) Sint Joris
Aen 's hemels ingang staen.
De apostel gaf hem, na vermaning,
De sleutels van de poort.
‘Pas op, sprak hy, laet niemand binnen
Die tot de hel behoort,
Of nog in 't vagevuer moet branden.
Een zieltjen sluipt zoo ras!
Geen mensch komt tot de hemelglorie
Dan drager van een pas,
Door d'Opperregter hem gegeven,
Na 't doorgestane pleit!’
- ‘'k Begryp dit alles goed, zei Joris,
Maer, hoor eens, eer gy scheidt:
Daer is my nog iets ingevallen,
't Geen opgehelderd dient;
'k Ben onbekwaem voor dit poortierschap:
Ik ken geen fransch, myn vriend.
Zoo hier een Franschman aen kwam kloppen,
Hoe zoude ik dan staen zien!’
- ‘Stel u gerust; wees niet verlegen,
Dat zal u niet geschiên
(Sprak Sinte Pieter met een lachjen,
Terwyl hy afscheid nam):
My heugt den tyd niet meer, myn waerde,
Dat hier een Franschman kwam.’
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Nagevolgde gedichten.
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Aen Lesbia's Muschjen.
Muschjen lief, 't geen 't liefste meisjen
Als haer wellust voedt en streelt,
Muschjen, 'k moet uw lot benyden
Wen ge aen haren boezem speelt,
Wen gy in haer teedre vingers,
Die uw bekjen tergen, byt.
Gy verzoet, verzacht de smarten,
Die zy om haer minnaer lydt.
Gy moogt haer ten troost verstrekken
In myn eenzaem minverdriet:
Want, helaes, ik heb geen muschjen,
Dat my zulke lustjens biedt.
O, mogt ik dien troost genieten!
'k Waer zoo blyde als Atalant,
Toen ze 't gouden ooft mogt winnen
Rollend uit haer minnaers hand.
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De dood van Lesbia's Muschjen.
Weent, o gy Liefdegoôn! weent, o Bevalligheên!
Dat elke minnaer 't leed van Lesbia beween':
Helaes, haer muschj' is dood, de wellust van haer leven,
Die vogel zoo getrouw, zoo lief heeft haer begeven.
Hy is niet meer, dien ze als hare oogjens heeft bemind:
Zy was zyn moeder; hy, haer teeder troetelkind.
Hy konde (en moest als ik niet voor haer toren schrikken)
Zich nestlen aen heur hart en in haer boezem pikken;
En nu... nu dwaelt hy in het ryk der duisternis,
Van waer, geen enkele, ach, ooit weêrgekomen is.
Gevloekt zy 't helleryk, en gy, o Schikgodinnen,
Die ons zoo menigmael al wat wy meest beminnen,
Die myner Lesbia haer schuldloos muschj' onttrekt.
O Dood, ziet gy den traen, die langs heur wangen lekt?
Ziet gy hare oogjens, ach zoo schoon, nu roodbekreten,
Nu opgezwollen?.. Ach, hoe kondet ge u 't vermeten!
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Aen Lesbia. aant.
Gelukkig, die met u, voor u alleen mag leven,
Wiens oor uw lieve mond met teedre namen streelt,
Die soms een liefdelach ziet op uw wangen zweven:
My dunkt, er is geen God met voller heil bedeeld.
Nooit staet ge, Lesbia, voor myn betooverde oogen,
Of een geheime vlam sluipt door myne aedren voort.
Ik voel me weggerukt; ik ben my zelv' onttogen,
Terwyl en spraek en stem op myne lippen smoort.
Dan is geheel myn ziel in mymering verzonken,
Dan vat me eene rilling aen; ik hoor, ik zie niet meer.
Myn hart klopt hevig en, van liefde en wellust dronken,
Val ik in uwen arm of aen uw voeten neêr.
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Aen Lesbia.
Neen, lieve Lesbia, ge kunt geen meisjen noemen,
Die op een minnaer, zoo getrouw als ik, kan roemen:
Nooit was er eene, die zoo vurig werd bemind;
Nooit was er liefde, die het op de myne wint.
Toch hebt ge, in weêrwil van die liefde, my verlaten.
Nu moest ik, Lesbia (ach, konde ik maer!) u haten.
Al wilde ik 't zelfs, het ware onmooglyk voor myn hart:
Eens minde ik u met vreugd, nu min ik u met smart.
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Het gerucht.
‘Ontrouw is de uwe’ roept de maer', die de ontrouw mint:
Doch waerom leen ik aen dit kwaed gerucht myne ooren?
Ik voel, dat minnenyd myn vreedzaem hart verslindt.
Zwyg, wreede maer'!... Wat lust het u myn vreugd te stooren?

Onstandvastigheid.
‘Al bood my Jupiter zyn min, zyne echtkoets aen,
'k Zou, zegt myn meisj', om u zyn liefde wederstaen.’
't Is veel gezegd, dan, ach! een meisjen dat bemint,
Schryft vaek hare eeden op de vleugels van den wind.
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Aen Delia.
De slaef der goudzucht moge om geld en goedren zwoegen,
Hy doe zyn vruchtbren grond met honderd ossen ploegen,
Terwyl in 't wrokkende gemoed hem de onrust kwelt,
Als woedde 't krygsvolk ongetoomd reeds op zyn veld;
't Geschetter der trompet klink' hem des nachts in de ooren;
Maer ik voor de armoede en een needrig dak geboren,
Wensch aen myn kleenen haerde een stillen levensloop:
'k Ben ryk genoeg, zoo 't graen my toelacht, zoo 't myn hoop
Bekroont - van nieuwen most myn vaten overstroomen.
Ik plante reeds de druif, en ent myne appelboomen,
En schaem me niet als boer, met vork of spade in hand,
Myn vadsige ossen voort te stuwen over 't land.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

97
Ik strek den jongen schape, aen 't dwalen, tot een hoeder
En drage 't eenzaem lam weêr tot zyn droeve moeder.
'k Zal, Pales, ieder jaer my naer uw tempel spoên,
My helder zuivren en myn melkoffrande doen.
O blonde Ceres, 'k zal uws tempels voorpilaren
Versieren met een kroon van gulden korenairen.
Weere uwe zeis, Priaep, de vogels van myn ooft!
Bescherm myn boomgaerd, die alreeds zoo veel belooft.
Ik eer uw houten beeld te midden der landouwen
Niet min dan 't welk de stad uit marmer ziet gehouwen
En de eerste vruchten, die my 't voorjaer aen wil biên
Zult gy, o veldgod, op uw outer immer zien.
Getrouwe wachters van myne eertyds ryker landen,
Huisgoden, 'k breng u mede erkentlyke offeranden.
Voorheen slagtte ik een vaers in mynen overvloed,
Thans geef ik slechts een lam, opdat zyn offerbloed
Uw zegen toebrenge aen myn needrig huis en erve.
De veldjeugd roepe u toe, terwyl myn slagtlam sterve:
‘Geeft, goden, geeft dit jaer ons goeden oegst en wyn.
Ons offer, hoe gering, moge u behaeglyk zyn!’
De uit klei gebakken schael kan ook voldoende wezen
In 't oog des godendoms. Een herder heeft voordezen
Uit kleiaerde allereerst een drinkschael saemgesteld.
Maer gy, o dieven, gy, o wolven, wilt myn veld,
Myn kleene schaepskoei niet berooven, niet verslinden:
Er is by grooter kudde een grooter buit te vinden.
Ik achte niet den schat, dit 't nyvrig voorgeslacht
Door vele jaren zweets te samen heeft gebragt:
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't Is my genoeg, dat ik een luttel lands bezitte,
Dat my een strooijen dak beschutt' voor koude en hitte,
En dat myn legersteê, zoo menigmael 't my lust,
Myn moede leden stove in ongestoorde rust.
Hoe zoet is 't, als een storm aen 't buldren is van buiten,
Zyn meisjen ongestoord aen 't kloppend hart te sluiten,
Of als een regenbui ter neêrstort, op 't geruisch
Van 't plassend nat met haer, in 't herbergzame huis,
Te sluimren! Dat 's myn wensch, myn zaligste genoegen.
De schraepzucht doe om goud haer vuige slaven zwoegen,
En draev' den rykdom na in ieder wereldoord,
Geen pracht, geen rykdom heeft myne oogen ooit bekoord.
Neen, de armen myner liefste en zal ik nooit ontvlugten,
Nooit zal ik Delia om myn vertrek doen zuchten.
Dat eerder al 't gesteente en slyk en aerde word',
Eer ze om my, ver van haer, den minsten traen ooit stort'.
'k Doe liever aen een beek, met haer alleen gezeten,
By koele lommering myn laetsten wensch haer weten.
Het voege Messala, dat hy den zegeprael
Te water en te lande op 't vyandsheir behael'
En bloedige trofeên aen zyn paleis zie hangen,
My houde een meisjen in haer liefdeboei gevangen,
My voege 't steeds ter wacht aen hare deur te zyn.
Wat geldt my andre lof, blyft Delia de myn'?
Men kan me straffeloos en laf en vadsig noemen,
Mag ik op haer bezit (volzalige!) altyd roemen.
O, dreef ik, Delia, eens onder uw geleî
Myne ossen naer het land, myn kudde naer de weî!
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Daer wilde ik, in uw arm, by 't grazen myner schapen,
In koele schaduw stil de middaguer verslapen!
Wat is een praelbed, als den droeven langen nacht
In slaeplooze eenzaemheid daerop moet doorgebragt?
Wat kan ons 't zachte dons, 't geruisch der waetren helpen,
Wanneer de liefde alleen zoude onze tranen stelpen?
Hy ware uit stael gewrocht, onwaerdig 't licht der zon,
Die u verlaten zoude en u bezitten kon,
Die liever in den kryge een ydlen buit zou halen.
Ciliciën gewaeg' van al zyn zegepralen,
Hy plante d'adelaer op overwonnen kust
En moge, in 't goud gekleed, op 't heerlykst uitgerust,
Met lauwren overlaên, het moedigst peerd beryden,
Ik zal hem, Delia, die glorie niet benyden:
Ik blyve altyd by u; ja, in myn veegen stond
Druk ik myn jongst vaerwel op uw ontroerden mond;
'k Reik van het leger u myn hand toe, schier bezweken,
En myn verduistrend oog blyft u van liefde spreken.
Dan leg ik traeg myn hoofd nog eenmael in uw arm,
En... Maer my dunkt, ik hoor alreeds uw rouwgekerm;
Ik zie u, sidderend, de hand ten lyke strekken,
En bittre tranen van uw bleeke wangen lekken.
Ja, weenen zult ge: want gy hebt een teeder hart.
Een rei van minnenden zal, deelende in uw smart,
Myn lykbaer, bukkend, stom, ter uitvaertplaetse brengen,
En eer ze die verlaet een vriendentraen my plengen.
Stoor dan myne assche niet, o Delia; neen, spaer
Uw liefdryk aengezicht en weeldriggolvend hair.
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Laet ons het zoet der liefde, als 't nog vergund is, smaken:
De snelle Dood zal onverwacht die vreugden staken.
Haest treft ons de Ouderdom met zyner koude hand,
En bluscht den heden nog zoo gul ontstoken brand.
Het minnekoozen past aen geen vergrysde hairen.
U, Venus, wyde ik thans myn prille lentejaren:
't Is nu de blyde tyd. Ja, 'k volg de vaen der Min;
't Is in haer leger, dat ik vecht en overwin.
Daer ben ik stout soldaet.... Van hier, gy krygsbannieren!
Verschaft aen andren vry en buit en lauwerieren,
Volrustig levend op myn aengewonnen goed,
Vergete ik oorlogsroem, verachte ik overvloed.
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Aen Delia.
Neen, dierbre Delia! geen meisjen kan op aerde,
Schoon niemand haer in lief- en schoonheid evenaerde,
Den band verbreken die ons eeuwig samenbindt.
Gy, gy alleen bekoort me, alleen van my bemind.
Sints ik aen uw bezit geheel myn leven wyde,
Het zoet der liefde smaek, de smert der liefde lyde,
Vinde ik geen meisjen meer, zoo lief, zoo schoon als gy.
O, waert ge ook, Delia, alleen maer schoon voor my!
Mogt steeds uw lief gelaet eens anders oog mishagen!
Hoe vreedzaem sleet ik dan in uwen arm myn dagen!
Ontvlugt dit Rome, dat me uw teedre min benydt!
't Is als zy eenzaem is, dat liefde 't minste lydt.
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Hoe geerne wilde ik niet, in afgelegen streken,
Met u, dit wuft gemeen en aller zorg ontweken,
Een woud bewoonen, daer geen enkle menschenvoet
Het gras ooit had gedrukt! Daer zoude uw tael zoo zoet,
Uw blik zoo blyde my in mynen rampe troosten;
Daer zoude ik uit verdriet nog liefdevreugden oogsten.
Een kus ontrukte my aen onverdraegbre pyn;
Des nachts zoudt gy myn licht, in 't woud myn wereld zyn.
De hemel mogt my dan een ander meisjen zenden,
De hemel zond vergeefs: ik zou myn eed niet schenden.
Ik zweer 't by haer, die uwe ontzagbre godheid is,
De groote Juno strekk' my tot getuigenis:
Ik zou, indien Jupyn my liet d'Olymp besteigeren,
Ook Venus minnegunst om uw bezitting weigeren.
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Aen Neëra.
Die 't eerst een minnaer uit zyns meisjens bevende armen
Heeft kunnen rukken, had gevoelen, noch erbarmen;
Die van zyn minnares ooit zonder boezemleed
Kon scheiden, was, voorwaer, niet minder hard en wreed.
Ik ben zoo niet: ik kan myn droeven geest niet temmen;
De weedom breekt my 't hart en blyft het lang beklemmen.
En eventwel ik schaem me zulker zwakheid niet,
'k Beken voor iedereen myn duldeloos verdriet,
Neëra. Doch zoohaest uw wreedheid me eens doet sneven,
Zoohaest myn bleeke schim dit lichaem heeft begeven,
Zoohaest myn wit gebeente op de uitgeblakerde asch
Eerst ligt, kom en betreur me en denk dan wie ik was.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

104
Zweef, met ontvlochten haire, om myne houtmyt henen.
Uw lieve moeder zal naest u myn lot beweenen:
Zy is een teedren zoon, gy zyt een minnaer kwyt.
Roept dan myn schimme daer ze nog by u verbeidt:
Laet dan uw handen in 't gewyde water wasschen,
En zamel myn gebeente, al zuchtend, op uit de asschen.
Zoo worde 't overschot in doodsgewaed geknoopt,
Met ouden wyn beplengd, in zuivre melk gedoopt
En in het graf gelegd... Daer zult ge my betreuren,
Myn zerk besproeijen met de kostelykste geuren,
Die 't ryk Assyriën of de Arabier ons schenkt,
Terwyl ge aen myner trouwe en uwer ontrouw denkt.
De wereld zal myn lot vele eeuwen nog na dezen
En de oorzaek myner dood in deze woorden lezen:
‘De teedre Ligdamus rust in dit sombre graf:
Neëra's ontrouw was 't, die hem den doodsteek gaf.’
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Minnezang. aant.
DAMON.

Toen gy my minde, toen geen ander jongeling
U aen zyn boezem prangde, u om den halze hing,
Toen leefde ik, Phillis, aen uw zyde een zalig leven
En had u voor den schat eens konings niet gegeven.
PHILLIS.

Toen gy my minde, toen geen ongetrouwe vlam
Uw hart naer Chloë trok, die my dat hart ontnam,
Toen leefde ik, Damon, in uw arm het zaligst leven
En had u voor den troon der wereld niet gegeven.
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DAMON.

Thans is het Chloë, die myn hart tot liefde dwingt,
Het tracisch meisjen, dat zoo heerlyk danst en zingt.
Myn leven zoude ik graeg voor haer ten offer brengen,
Waer' 't aldus in myn magt haer leven te verlengen.
PHILLIS.

Thans min ik Calaïs, wiens hart voor 't myne brandt,
Den schoonsten jongling van het tarentiner strand.
Zoo 'k honderd levens had, om 't zyne te verlengen,
'k Zou honderd levens graeg voor hem ten offer brengen.
DAMON.

Wat zou het wezen, zoo onze oude min hernam,
Zoo 'k blonde Chloë liet en weêr naer Phillis kwam,
Zoo 'k haer myn hart en trouw voor altyd ging verbinden?
Zou ik in Phillis nog dezelfde Phillis vinden?
PHILLIS.

Al is hy godlyk schoon, al mint hy trouw en teêr,
Al zyt ge onstuimig als het adriatisch meir,
Al deed uw ontrouw my zoo vaek uw liefde derven,
Toch wensch ik liefst met u te leven en te sterven.
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Nachtbespiegeling. aant.
't Zy ik den nacht beschouw, omstuwd van vale schimmen,
Of in het blozend Oost den blyden dag zie klimmen,
Het verwenwisslend kleed der weelige natuer
Toont immer aen myn oog een godlyk Albestuer.
Als 't aeklig duister vóór den dageraed moet zwichten,
De morgenzon de kruin der bergen komt verlichten,
Dan toonen veld en bosch hun frissche kleuren bly
En pryken in den dos van 't lachend jaergety';
Dan zien wy bloem by bloem in open schoonheid pralen.
Het witte schaepjen graest en dartelt in de dalen,
De barre steenrots heft zich in 't verschiet omhoog,
En 't zuiverst hemelsblauw omwelft dit schoon vertoog.
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Doch spreidt de nacht op nieuw zyn afschrikwekkend duister,
Dan treurt natuer in stilte om haer verdwenen luister,
En 't wilgenboschjen, op zyn loovren anders prat,
Plengt tranen om de pracht, die 't by den dag bezat.
Geen bloem, geen lentegroen doet zich meer op voor de oogen;
Geheel de schepping is met effen floers omtogen,
En echter merkt men steeds op 't lichtontbeerend land
De wonderteekenen der zeegnende Almagtshand.
Miljoenen starren, die in 't wyde luchtruim pralen,
Zien wy dan 't halverond met zachter glans bestralen;
De zilvren mane vangt, in 't westen opgestaen,
Met statige eenzaemheid een nieuwe nachtreize aen
En hare ronde schyf kaetst, van de hemeltransen,
Naer 't slapend schepselryk de ontleende zonneglansen.
Dan, waerom elke star die in den ether hangt,
Haer eigen licht geeft of 't van anderen ontvangt
En welke veerkracht haer doet rollen op haer paden,
Blyft nog de wysgeer in zyn wereldstelsels raden.
Niets weet hy, dan alleen dat Hy, die alles schiep,
Die aerde en hemel uit den nacht te voorschyn riep,
Nog duizend werelden, ook uit het niet getogen,
Kan door zyn woord en wenk, zyn enkel denkvermogen
Doen ryzen. Pas werd hier de zonnetoorts gebluscht
Of 't eerste daglicht straelt op 's tegenvoeters kust.
Daer ziet de veldling weêr de auroor haer glansen spreijen
En dryft het wollig veê ten stalle uit, in de weijen;
De bouwman, vroegontwaekt, ten arbeid heengesneld,
Doorklieft met kouterstael den moederschoot van 't veld.
Terwyl de logge slaep ons voortwiegt in zyn kluister,
Brandt ginds de zon hem 't hoofd, in vollen middagluister.
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Doch zoo de dagvorstin zyn westerkim verlaet,
Dan bloost aen onze kim de frissche dageraed;
Dan voert de duisternis, dees hemelkring ontweken,
Haer heerschappy terug naer gindsche wereldstreken.
Zoo wislen dag en nacht by tyds elkandren af.
Ze ontwyken beurtelings ons, we ontwyken hen in 't graf.
In 't ryk der schepselen is de omkeer slechts bestendig.
De mensch is beurtlings gelukkig of ellendig.
Eens vallen zon en maen, eens breekt de wereldas,
Maer God alleenig blyft hetgeen hy is en was.

Zedelyke raedgeving. aant.
Wees getroost in 't zwaerste lyden,
Sta de treurende onschuld by,
Houd uwe eeden te allen tyden,
Spreek de waerheid waer 't ook zy,
Wees manhaftig, zelfs voor troonen,
Dien uw vriend met goed en bloed,
Geef verdienste uw lauwerkroonen,
Trap bedriegers met den voet.
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De duif. aant.
Slaep zachtjens, duifjen lief, in 't mosch aen deze zode;
Slaep zachtjens, liefdebode!
Gy ziet het licht niet meer: gy hebt het zoete leven,
Uw duiver en, helaes, my, uw vriendin, begeven.
Gy bragt van mynen vriend me een briefj', een liefdewoord
En rigtte uw vaert door de vallei bevallig voort,
Toen u een jager met zyn wreeden pyl doorgriefde:
Gy vielt onmagtig, met den bloedgen brief der liefde,
Op mynen boezem en betoondet door uw dood
Dat gy me dienen wilde ook in den jongsten nood.
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Slaep zachtjens, duifjen lief, in 't mosch aen deze zode;
Slaep zachtjens, liefdebode!
Ik zal u niet meer zien in zoele middaguren
Het vlak des waters met uw vleugeltipjens schuren;
Ik zal u niet meer zien, gelyk ik eertyds plag,
Uw pluimtjens baekren in de stralen van den dag.
Vergeefs kwaemt ge aen myn zy' de zachtste wolle pikken
Om uw aenstaende kroost een wiegjen toe te schikken,
Gy zult geen moeder zyn! uw nestjen, half voltooid,
Zal vallen in den stroom, door d'eersten wind verstrooid.
Slaep zachtjens, duifjen lief, in 't mosch aen deze zode;
Slaep zachtjens, liefdebode!
Helaes! wat zal ik aen den duiver, uw beminden,
Dan zeggen, als hy u dees avond niet zal vinden?
Maer... 'k hoor iet ritslen in de naeste wilgeblaên...
De vlugt eens vogels doet de takjens opengaen...
Hy is 't! zyn zang gelykt den zang der weduwnaren.
Vlugt, schoone duiver! 'k zie den jager op u staren.
Vlugt, bergt u in den woude, eer u zyn wreedheid deer':
Uw gade is weg van hier; ach, kwam ze er morgen weêr!
Slaep zachtjens, duifjen lief, in t' mosch aen deze zode;
Slaep zachtjens, liefdebode!
Rampzaelge!... morgen zult ge uw onheil eerst bespeuren Zult ge, eenzaem roepend, uw duivinnetjen betreuren
En overmorgen valt ge, als de eerste zonneschyn
Aenschemert, neder en bezwykt van minnepyn.
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Dan, trouwe doffer, geef ik uwer gade u weder;
Dan leg ik nevens haer u in dit moschgraf neder;
Dan rust ge, saemvereend, hier eeuwig in het dal,
Zoo als myn vriend naest my ook eenmael rusten zal.
Slaep zachtjens, duifjen lief, in 't mosch aen deze zode;
Slaep zachtjens, liefdebode!

'T laetste woord eens stervenden. aant.
'k Ben ter wereld naekt geboren,
Om er naekt weêr af te gaen.
Dus heb ik op myne baen
Niets gewonnen, niets verloren.
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Het paradys. aant.
Nu sloeg de vorst der hel zyne oogen naer beneden,
En zag in 't enge perk ontelbre wonderheden.
De schatten der natuer, met milde hand verspreid,
Voldongen hier den wensch van 's menschen zinlykheid.
Der heemlen schoonheid scheen op aerde neêr te gloren:
Want de Allerhoogste had het Paradys verkoren
Om hem te zyn ten hove, en, ja, met eigen hand,
In Edens oostlyk deel dien ryken tuin beplant.
Het godlyk Eden en zyn lustvalleijen paelden
Van 't oostersche Aran tot den hoogen torennaelden
Van 't groot Seleucia, een koninglyke stad,
Die later haer bestaen den Griek te danken had.
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Waer Edens zonen, in Telassar, lang na dezen,
Hun haerdsteê vestigden. Hier schiep het Opperwezen
Zyn overschoonen hof in 't heerlykst wereldoord;
Hier sproten boomen uit den vruchtbren bodem voort,
Die, van een edel slach, in lange reijen wasten,
En reuk, gezigt en smaek wellustiglyk vergastten.
In 't midden hunner hief de boom des levens 't hoofd
Vol statigheid omhoog, met ambrozynen ooft
En rypend goud belaên; maer, naest den boom van 't leven,
Stond dien der kennis, die den dood ons heeft gegeven:
De kennis van het goed, gekocht door die van 't kwaed
(Helaes, een duere koop!). Meer naer het zuiden, laet
Een breedgeboorde stroom zyn heldre waters vlieten,
En komt, langs kronkelpaên, het Paradys begieten,
Versnelt zyn vluggen loop en, zonder dat hy keer',
Valt aen eens heuvels voet, breed overlommerd, neêr,
Wiens grond zyn dorst verkoelt aen de ingeslorpte golven.
God heeft dit stroomnat zelf in dezen berg gedolven,
Opdat het, zachtelyk door aders opgevat,
Uit de andre heuvelzyde, als uit een springbron, spatt',
En 't groenend Paradys moog' met zyn stralen drenken.
Hier wordt het, eindelyk, op 's Allerhoogsten wenken
Hereenigd met den vloed, die weêr te voorschyn koomt,
En door zoo menig ryk met dubble slingring stroomt.
Onnoodig is 't den naem dier ryken aen te halen;
Veel liever wilde ik, zoo 't de dichtpen af kon malen,
De beekjens schilderen, die, van dit bronkristal
In hunnen loop gevoed, en bosch en berg en dal
En overhangend loof in bogtige armen vatten,
En, rollende over goud en oosterparelschatten,
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Door zephirs zacht gesuis verzelschapt op hun togt,
Elk plantjen koesteren met vruchtbaer nectarvogt
En voeden al 't gebloemt van 't geur- en kleurryk Eden.
De kunst, door elken mensch zoo dikwerf aengebeden,
Schikt hier die bloemen niet naer heur gestrenge wet;
Natuer alleen heeft ze in dit weelig oord gezet.
De een wast in 't lommer op van teêrgetakte struiken,
Een ander doet haer kelkj' in 't open veld ontluiken;
Dees zet haer blaedjens uit als 't ochtendscheemren groeit,
En gene ontwaekte eerst als de middagzonne gloeit.
Zoo toont dit zalig oord het puik der landtafreelen.
Elk boomtjen, in wiens top de zuiderkoeltjens spelen,
Zweet geurig balzemvocht ter malsche stamschors uit.
Elk draegt een zoeten last van sappig goudgeel fruit.
Den smaek dier vruchten zal geen dichter ooit beschryven;
't Hesperisch fabelooft zou hier te kort by blyven.
Een frissche beemd doorsnydt dit geurenaedmend dal,
En spreidt een ryk tapyt van bloemen, zonder tal.
Het wollig schaepjen scheert het teeder weigras blyde;
Een palmenheuvel of boschaedjen heft ter zyde
Zyn waggelende kruin; een zilverheldre beek
Omhelst ter koestering het bloemperk dezer streek,
Waer 't roosjen zonder doorn aenvallig staet te pryken.
Wat verder vormt het groen een aental koele wyken
En grotten, onbekend aen 't stralend zonnenoog,
Waer langs de purpren druif haer kronkelranken boog;
Terwyl eene andre bron, met aengenaem geklater,
Ter klippe afborrelend, een kom van stilstaend water
Of 't levend stroomtjen vormt, aen welker groenen rand
Cipressenboomen, door de Almogende geplant,
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Hun schaduwwekkend loof nu her- dan derwaerts wiegelen
En zich in 't kristallyn dier blanke golfjens spiegelen.
Het dartlend voglenheir vervult de gantsche wyk
Met liefdezangen en met kweelend boschmuzyk,
De wind verspreidt en bloem- en bladreuk te allen zyden,
En de eeuwge lente kent geen wisseling der tyden.

De gedaenteverwisseling. aant.
Ik hoor u met verwondring spreken,
Hoe dat een rups in luttel weken
De schoonste vlinder worden kan:
Wel, zyt daer niet verwonderd van:
Hoe menig meisjen is er niet,
Die ge als een vuile rupse ziet,
Wanneer zy opstaet uit haer bed,
En komt zy nochtans niet als vlinder van 't toilet?
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Minneliedeken
van Jan I, hertog van Braband. aant.
Eens was ik in den meije
Wat vroeger opgestaen
En in myn bloementuintjen,
Al spelende, gegaen.
Daer trof ik, by een bronne,
Drie jonge meisjens aen,
Zoo netjens aengedaen.
Ze zongen beurtelings, als 't vogeltj' in de laen:
Tralala!
De morgen was zoo heerlyk,
De groente lachte me aen,
Myn herte sprong van vreugd op;
Ik voelde 't sneller slaen.
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Ik konde mynen zanglust
Onmooglyk wederstaen:
Zoo was ik aengedaen!
Ik zong de meisjens na, verscholen in de blaên:
Tralala!
Ik groette 't lieve drietal:
Ze vloden door een laen;
'k Snelde achter haer, al hupplend,
En hield de lieflykste aen;
Maer toen ik haer wou kussen
En, spyt al haer vermaen,
Myne armen om haer slaen,
Toen gilde ze overluid: ‘Laet staen, laet staen, laet staen!’
Tralala!

De verdronken vrek. aant.
Een vrek viel in een vloed, die diep
En vlugtigstroomend was: een visscher, die hem 't leven
Wou redden, sprong er in, en riep
Dat hy de hand zou geven;
Maer meester Schrokkaert sprak, terwyl hy nederzonk:
‘Ik kan niets geven!’ en verdronk.
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Op de dood van een landmeisjen. aant.
De doffe doodklok laet zich hooren
En bromt by storm en windgehuil
En schudt den ouden tempeltoren:
Een lykbegraver graeft een kuil,
Waer ouders, kinders rondom weenen,
En bruid en bruidegom by steenen.
Wie ligt daer, in dat blank gewaed,
Het blonde hair omkranst met bloemen?
't Is Roosjen, nooit genoeg te roemen,
Weleer haer moeders toeverlaet.
De meisjens, hare dorpsgespelen,
Vergeten pandspel, zang en dans.
Geen Roosjen zal hun vreugd meer deelen.
Zy vlechten haer den doodenkrans.
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Zy staren op haer zerk en treuren.
Ja, Roosjen mag die rouw gebeuren:
Geen meisjen was zoo lief, zoo goed,
Of kon met hooger schoonheid pralen;
Geen seraph in de starrenzalen
Die reiner is dan haer gemoed.
Heur harte klopte vol meêdoogen,
Haer houding was vol zedigheid;
Hare onschuld las men in hare oogen
En lag op 't lief gelaet gespreid.
Kwam ook een drang van jongelingen
Met vuerge blikken haer omringen,
En prachen stout om wedermin,
Nooit wilde zy hun vleitael hooren.
Slechts Willem konde ze bekoren,
En heerschte op hare ziel en zin.
Van dat het jeugdig jaergetyde
Ontwaekte met het eerste groen,
Ging Willem trouw aen hare zyde,
Tot laet in 't gure nasaizoen.
Als de oegst hem riep ten geelen velde,
Was 't Roosjen die hem vergezelde,
En holp in 't werken, bly verricht.
Zy oegsten saem de rype tarwe,
Zy zaten saem op ééne garve,
En Roosjen zong hem d'arbeid ligt.
Zy bond het graen, dat Willem maeide;
Zy bond en werkte rap en vlug,
En als het avondkoeltjen waeide,
Dan keerde ze aen zyn arm terug.
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Niets was hem waerder dan haer liefde.
Wat Roosjen streelde, wat haer griefde,
Was te eener tyde Willems lot.
Waer elders nog die liefde vinden?
Gelyk ze beide zich beminden,
Bemint men slechts omhoog by God.
Hoor, Willem, hoor dat klokkenslagen...
Dat kerkgezang... dat naer geluid!
Uw Roosjen wordt naer 't graf gedragen;
Een doodkrans gaet de kist vooruit.
Een zwarte stoet stapt langzaem henen,
En al de dorpelingen weenen....
Doch Willem staert op 't open graf
En wankelt voort en hoort geen zangen.
De tranen bigglen langs zyn wangen:
Hy droogt ze aen Roosjens lykdoek af.
O gy, te vroeg den bloemenstengel
Ontrukt, lief Roosjen, rust in vreê!
Op aerde waert ge reeds een engel,
Ge zyt het in den hemel meê.
Zingt op haer zerk, o nachtegalen,
Een lykzang onder 't avonddalen;
Ruischt zacht, gelyk myn citersnaer,
Door 't grafgebloemte, o avondwinden!
En nestelt in dees kerkhoflinden,
Gy, tortelduifjens, jaer op jaer!
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De doodgraver. aant.
Altyd, altyd spaeijen
Om de dood te paeijen!
Zy bezorgt my brood.
Beedlaers, vorsten, slaven,
'k Moete 't al begraven,
Alles, klein en groot.
Deze platte schedel
Was eens ryk en edel,
Groette niemand schier;
En dit borstgebeente
Droeg eens puikgesteente
Van den juwelier.
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Gene kop met hairen
Was vóór weinig jaren
De allerschoonste vrouw:
Honderd dartle kwantjens
Kusten haer de handjens,
Zwoeren eeuwig trouw.
Altyd, altyd spaeijen
Om de dood de paeijen!
Zy bezorgt my brood.
Beedlaers, vorsten, slaven,
'k Moete 't al begraven,
Alles, klein en groot.
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De lente. aant.
Hoor 't lied des nachtegaels! Het liefderyk saizoen,
De lente, in al haer jeugd, daelt uit het Oosten neder;
Zy spreidt op 't aerdryk een tapyt van lachend groen.
't Amandelboschjen strooit zyn zilverbloesems weder.
Weest verheugd en zingt verblyd!
Lente duert maer korten tyd.
De berg en heuvel zyn met bloemen ryk omkranst.
De lente heeft aen 't bosch zyn lommer weêrgegeven:
Tot tente strekke 't ons. Weest vrolyk, zingt en danst!
Want wie kan zeker zyn der lente te overleven?
Weest verheugd en zingt verblyd!
Lente duert maer korten tyd.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

125
Ginds pryken op hun steng de tulp en de anemoon.
Het roosjen bloost en geurt, zich wieglende in zyn loover.
De zon kweekt bloem op bloem. Hoe lacht het veld volschoon!
Weest wys en brengt dees dag by goede vrienden over.
Weest verheugt en zingt verblyd!
Lente duert maer korten tyd.
Het licht van Achmed glanst op gindsche roozenlaen.
Ziet! hoe en plant en kruid en bloemen weelig tieren.
Welaen, o dichters, vangt uw lentezangen aen!
O Muzelmannen, laet ons 't jaergetyde vieren!
Weest verheugd en zingt verblyd!
Lente duert maer korten tyd.
De dauw druipt uit de lucht in vroegen ochtendstond
En strooit zyn paerlen op de jonge roozenknoppen;
De tulp, de lelie, al de bloemen in het rond
Genieten op hun blaên zyn balzemryke droppen.
Weest verheugd en zingt verblyd!
Lente duert maer korten tyd.
Uw wangen, o myn lief, daer 't eêlste rood op gloeit,
Zyn als de leliën, zyn als de versche roozen.
Bedrieg er u niet aen! hoezeer ge in schoonheid bloeit,
Uw wangen zullen niet altyd zoo fleurig blozen.
Weest verheugd en zingt verblyd!
Lente duert maer korten tyd.
O Mesihi, verhef de lente door uw lied,
De bloemen van dit oord, het groen van deze dalen,
En waer ge u in de rei van schoone maegden ziet,
Daer zy uw zang gelyk aen dien der nachtegalen!
Weest verheugd en zingt verblyd!
Lente duert maer korten tyd.
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Vaïna. aant.
DE KONING.

Spreek op, myn gevangne, spreek, meisjen: verklaer my
Wat naem dat gy draegt!
VAÏNA.

Vaïna.
DE KONING.

Vaïna, uw schoonheid behaegt my
Als 't licht, wen het daegt.
Doch, zeg my, Vaïna, wat leed drukt uw boezem?
Uwe oogen staen rood.
VAÏNA.

O koning, ik minde...
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DE KONING.

En waer liet ge uwen minnaer?
VAÏNA.

Welligt is hy dood.
Uw zwaerd, Ampanani, heeft vast hem getroffen.
Of, is hy 't ontvlugt,
Dan dwaelt hy, verlaten...
DE KONING.

O, laet hem dan dwalen;
En staek uw gezucht.
Ik zal u, als hy, ja veel trouwer, beminnen.
Myn hart en myn troon...
VAÏNA.

O koning, heb deernis, ik smeek u...
DE KONING.

Wat wilt gy?
VAÏNA.

Ach, spaer my dien hoon!
Hy kuste myn wangen, hy kuste myn lippen,
Hy sliep op myn hart;
Het klopt nog voor hem en voor hem ook alleenig.
DE KONING.

Verdwyn' dan uw smart!
Daer hebt gy uw sluijer terug, o Vaïna!
Bedek er u meê!
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Ontzeg my 't gezigt uwer schoonheid.
VAÏNA.

O koning,
Vergun my een beê:
Ach, laet me op het slagveld myn minnaer gaen zoeken,
En vlugten met hem!
DE KONING.

Ga, schoone Vaïna, en zoek hem, uw minnaer;
Hy hoore uwe stem!
Wee, wee over hun, die in wellust ontvlammen,
Als onschuld hen smeekt!
Wee, wee, die den kus der omhelzing begeeren,
Met tranen doorweekt!
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De torenbrand van Mechelen
in den nacht van 27 en 28 january 1687. aant.
Gelooft niet al te ligt! de waen doet velen dwalen
En zy bezuren 't lang. Dit leeren ons de stralen
Der maen en 't wolkenvuer op Mechlens torentin.
O gy, Voorzigtigheid, der menschen schutsgodin,
Verschoon den Mechelaer, door Phoebe's glans bedrogen!
De ligtgeloovigheid blindt vaek des sterflings oogen,
Ook waer uw zetel staet en gy uw wetten stelt.
En gy, die 't feit verneemt, dat Meyers zangster meldt,
Betoomt uw spotlust vry en onbedachtzaem razen!
Ligt spot men dra met u en telt u by de dwazen
Door 't zelfde kwaed behebt: want, waer is toch de man,
Die zich in alles zoo verstandig toonen kan,
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Dat niemand met hem lache en die geen schyn voor waerheid
Ooit neme? 't Godendom, in al zyn hemelklaerheid,
Bedriegt zich nog wel eens, laet staen de zwakke mensch,
Die vol begoochling blyft en meest, in daed en wensch,
Een dwaellicht grypen wil, onmooglyk te achterhalen.
Ik zal, o Mechelen, den torenbrand verhalen,
Waeraen gy u vergaepte in uwe onnoozelheid.
Hoe was het mogelyk! doch, ja, gy waert misleid:
De maen alleen heeft schuld. Men leer' ze beter kennen!
Uw voorbeeld zal den mensch aen wyzer doorzigt wennen
En ryper oordeel. En zoo leere een volgende eeuw
Wat blinde schrik vermag en angstig volksgeschreeuw!
't Was nacht: 't uitspansel blonk van glinstrend stargewemel;
De maen vertoonde zich aen onbetrokken hemel.
Zy stak geen horens op, maer pronkte in volle schyf
En noodde tot den slaep het afgematte lyf
Van al wat adem haelde in Mechlens stille muren.
Geen wind, geen vlaeg verbrak de rust der nachtlyke uren.
Geen norsche Orion, die den schepen onheil spelt
In wintertyde, dreigde aen 't effen wolkenveld,
Langs waer het span der maen kwam rustig voortgereden.
Een diepe slaep beving de dorpen en de steden:
Toen zich van uit de weide een zwartgekleurde domp
Verhief naby de Dyle en, warlend tot een klomp,
Den stadswal oversteeg, verdikt in 't opwaerts zwellen
Door 't wasemvocht der aerde en ligte waterbellen.
De zephir stuwt dien rook, die langs de daken dryft,
Tot by den torenmuer, alwaer hy hangen blyft.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

131
De maen, wier stralen nu door 't luchtverschynsel booren,
Kleurt met een vurig rood den overstaenden toren:
Gelyk de zonne, wen ze in 't deinzende verschiet,
Nog zylings met een blik haar dagreize overziet,
Den top der bergen, met de planten die er groeijen,
Door 't purprend avondrood doet tintlen en ontgloeijen,
Daer 't woud, met gouden loof getooid vol grootsche pracht,
Haar schemerlicht weêrkaatst, dat wegzinkt voor den nacht.
Intusschen komt een man, dien Bacchus vocht doet stronkelen,
Zyn herberg uit. Hy ziet de torenspitse vonkelen
En deinst verschrikt terug en schreeuwt uit vollen mond:
‘Brand! brand! de toren brandt, hy waggelt op zyn grond!
Op, mannen! burgers, op! De vlam bedreigt uw daken!
Stuit, stuit hare eerste woede of heel de stad zal blaken!’
De burgers, opgewekt door 't jamrend klaeggeluid,
Zien, met verbleekt gelaet, ten open vensters uit
En denken, dat het vuer reeds knettert dóór hun panden.
Zy heffen de oogen op naer kerk- en torenwanden,
Doch sluiten ze weêr digt voor 't yslyk schouwtooneel.
Elk zucht, in 't hart bedroefd, of schreit met luider keel.
Er zyn er, die geknield den heilgen Rombout smeeken
Voor stad en haef. 't Gerucht loopt voort door alle streken.
De holle brandklok klept de menschen op de been.
De huizen worden leêg; men loopt en schoolt byeen
En propt de straten vol, verdrongen de een door d'ander;
Men luistert, gluert in 't rond en vraegt met angst elkander,
Waer toch de brand begon en waer hy 't hevigst woedt?
Men maent zich aen, om niet te klimmen by den gloed,
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Waer de ingestorte wand de blusschers kon verpletteren.
De trommel wordt geroerd en klep en ratel kletteren;
Men steekt de noodtrompet: de schrik groeit meer en meer.
De burgemeester springt te paerd, rydt op en neêr
Door 't saemgevloeide volk, by 't licht van fakkelvuren,
En Mechlen ziet den nacht van Trojen in zyn muren!
Welk dichter geeft dien ramp in zyn gezangen weêr?
Waerom, helaes! waerom heeft Braband geen Homeer,
Terwyl 't een Ilium in Mechlen heeft gevonden?
Hy valt, de toren valt, sinds eeuwen ongeschonden!
Dat sieraed van de stad; dat kunstwerk, grootsch van styl;
Die zeekre baken voor de schippers op de Dyl;
Dat hemelhoog gevaert, waerby heel Babylonen
Zyn roem verliest! - ‘Welaen, o Mechlens echte zonen,
Brengt water! temt het vuer door 't opgepompte nat!
De heilge Rombout zelf, beschermer van uw stad,
Ziet op u neder, wil zyn toren ondersteunen.
Eens zal men van uw vlyt het heldenvers doen dreunen
En 't nakroost zal verbaesd staen luistren naer 't verhael!’
De bange vrees verdwynt door klem van zulke tael.
Men haelt de ladders, sleept de buizen, vult de tonnen
En pompt den voorraed leêg van duizend waterbronnen.
't Is al in rep en roer: als 't kroost van Danaüs,
Aen 't putten in den poel des zwarten Tartarus.
Men hoost het water op door slangen en door buizen
En schiet het in de lucht; het overstroomt de huizen.
Gelukkig zoo 't de maen bereiken, blusschen mogt,
Of zoo haer wagenglans verdoofd wierd door dat vocht!
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Een deel der burgery, geklommen op den toren,
Denkt, nader by de maen, van vuer en rook te smooren.
Zy lossen, blind van angst, de brandspuit om zich heen.
Langs alle gaten stroomt het water naer beneên;
Het plast langs trap en gang. Een schipper roept: ‘Och armen!
't Is uit met ons, helaes! wat God zal ons beschermen?
Wy tartten vaek den storm in 't ruime pekelsop
En nu verdrinken wy hier op een torentop!’
Doch 't volk roept van het dak, waer 't gapend zit te kyken:
‘Victorie, mannen! 't lukt! de rook begint te wyken.
Wy zien geen enklen sprank meer vallen op de kerk.
Daer zyn de starren al en klaarder wordt het zwerk.’
En inderdaed de brand is met de wolk verdwenen:
Want de afgeweken maen werd bleek, heeft uitgeschenen,
En deinst al meer en meer voor 't licht der morgenstar.
Weêrhou, o maen, weêrhou het zwenken uwer kar!
De dag is voor Alcmene eens later opgerezen:
Ook deze nacht verdient een dubble nacht te wezen.
Zy houden dapper aen: het overwinnend nat
Wordt op den laetsten schyn van 't maenrood uitgespat,
En de emmers vallen met dozynen naer beneden
En ploffen op den grond, of kneuzen kop en leden
Van menig Mechelaer, die, na dees droeven nacht,
Zyn builen aen den arts vertoont, die met hem lacht.
Met minder woede slaen de losgeborsten vlagen
Op 't rypend koren neêr, in zwoele zomerdagen.
Het water zypelt van den toren, vult de straet,
Zoo dat men halverlyfs als in rivieren waedt.
Daer is geen druppel meer in putten of in grachten.
De Dyle, gansch verdroogd, vreest in haer slyk te smachten;
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Zy duikt in 't enge bed, kruipt hygend door het zand:
Gelyk toen Phaëton den hemel stak in brand.
Twee wagens komen nu, door magt van volk gedreven,
Aen de afgesloofde schaer een nieuwen bystand geven.
Ze zyn met vochtig leêr en huiden overlaên,
Die, zoo een wyze meent, om dak en muer gedaen,
Het vuer weêrhouden en de vlammen kunnen dooven.
Dat was de laetste hoop! men draegt en sleurt ze boven.
Niet slechts 't gepeupel, maer de vaders van den Raed
Slaen handen aen het werk, en toonen met der daed,
Dat ze, om er leêg te staen, in Mechlen niet regeeren.
Zoo doen de schepens ook en andre hooge heeren.
De kloosterbroeders, met de witte en bruine kap,
Zyn yvrig aen hun taek op ladders en op trap;
De kapucynen zelfs, die by den hoop zich schaerden,
Verzengen willig hier hunne achtbre stekelbaerden:
Zoodanig is de drift, zoo hevig is de zucht,
Om maen en maneschyn te dryven uit de lucht!
Maer, ziet (en 't droef verhael moet elk met schrik bevangen),
Daer valt iets van den top, dat in de lucht blyft hangen
En naer een lichaem zweemt. Zy yzen die het zien
En schreeuwen: ‘Groote God, wat zal ons nog geschiên!
Wie is de ellendeling, die neêrkomt uit den hoogen?
Hy heeft de moedermelk ter kwader uer gezogen.
Hy stort het eerst zyn bloed voor 't dierbaer vaderland.’
Doch iemand van het volk roept van een andren kant:
‘Myn vrienden, 'k merk het al, wat uit de lucht komt naderen:
't Eerwaerdig aengezigt van een der vrome vaderen!
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Zyn langen baerd! zyn kap! de koord van zyn habyt!
Ja, 't is een kapucyn!’ Elk schrikt en vlugt en mydt
Den val des heiligen, die forsch zyn hoofd en beenen
Gaet breken op den grond en morslen op de steenen.
De burgers sluiten 't oog en wenden 't aengezigt
Bleek af. Doch daer nu reeds het lichaem nederligt,
Wie stortte dus omlaeg van d'oppermuer des torens?
Een vochtige ossenhuid, met langen staert en horens!
O ligtgeloovig volk, door ydlen waen vervaerd,
Hoe kunt ge toch een mensch verwarren met een staert,
De horens van een beest met d'achtbren kop eens paters?
Doch, neen, het luid niet vreemd: gy hebt wel met de waters
Der uitgeputte Dyle een zondvloed op doen gaen
En 't hemellicht bestormd in 't blusschen van de maen!
De dichter zal het feit aen later eeuw doen hooren
En 't nakroost zal nog lang staen lachen by uw toren!
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De beste kameraed. aant.
Een kameraed bezat ik:
Neen, beter leeft er geen.
De trom riep ons ten stryde;
Staêg ging hy aen myn zyde
En met gelyke schreên.
Een kogel kwam gevlogen:
Wie trof hy van ons beî?
Myn kameraed, myn waerde.
Daer ligt hy nu ter aerde:
Ik wou dat ik er leî!
Wil toch uw hand my reiken,
Terwyl ik nog eens laed'!
Kunt gy geen hand meer geven?
Blyf dan in 't eeuwig leven
Myn beste kameraed!
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Spaensch lied
op den dood van Philips den II. aant.
De groote wereldkoning
Legt kroon en scepter neder
En wil, by 't naedrend sterven,
Zyn laetst verlangen uiten.
Door gicht en steen gekwollen,
Ziet hy zyn doodsuer naken.
Hy lydt ondraegbre pynen;
Melaetschheid overschorst hem.
't Ontbreekt hem aen geen artsen,
Die al hun kunst beproeven;
Doch, waer het lichaem veeg is,
Daer kan de dood slechts baten.
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Hy wil geen lyfsverschooning
Van linnen of van kleedren;
Te needrig schynt hem de aerde
By 't hooge ryk des hemels.
Een altaer doet hy rigten,
Waerop zyne oogen staren,
Vol heilige overblyfsels,
Door pauzen hem geschonken.
Op 't altaer staen de heilige
Franciscus, Hyacinthus,
Diego en de aertsengel
Michiel; in 't midden Christus.
En uit der vorsten grafstêe
Laet hy drie hoofden halen
En legt ze aen Christus voeten:
Dit is de wil des kranken.
Niet voor zichzelven doet hy 't
(Hy is bereid te sterven),
Maer om aen zyne kindren
Een voorbeeld nog te geven.
Hy roept Philips den derden
Met donna Isabella
En, nu zy aen zyn bed staen,
Spreekt hy, met wyze woorden:
‘Ziet, kindren, deze hoofden,
Waeraen geen baerd of hair bleef
En die de dood ontvleeschde,
Eens waren 't koningshoofden!
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Zy droegen gouden kleederen
En ryk versierde zwaerden;
Zy stierven vóór, wy volgen
En worden wat ze thans zyn.
Beschouwt ze, indien ooit iemand
Van ons geslacht tot keizer
Mogt worden, als myn vader,
De groote keizer Karel.
Hy stierf tot myn verheffing
En liet my troon en landen.
Don Phlips, ook gy wordt koning,
Wanneer ik dood zal wezen.
Ik wil u niets bevelen,
Wyl God u 't ryk bestemd heeft:
Wat ik van vader erfde
Erft gy van my, uw vader.
En gy, myne Isabella,
Leef vreedzaem met uw zuster:
Ik laet ze aen uwe zorgen;
Ga vriendlyk haer te rade.
De weezen van Savoyen
Zult gy, 't is billyk, bystaen:
Het zyn uw zusters kindren,
En myn geliefde neven.’
Hy sprak. De infante zag hem
Verbleeken: ‘God! zoo roept zy;
Ontrukt ge ons onzen vader,
Den steun van kroost en neven!’
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Het hof berst uit in tranen,
In zulke droeve weeklagt,
Dat zelfs verstaelde harten
Er zouden van vermurwen.
‘O, weent niet, myn geliefden!
Gy zoudt myn smart vergrooten;
Gy stoort door 't luide jammeren
Myn heilige gepeinzen.
Weest liever bly van geest nu:
Want waerom toch dit treuren?
Moet koning Phlips verscheiden,
Een andre Phlips zal heerschen.
Was ik goed roomsch, goed Christen,
Niet minder zal 't myn zoon zyn;
Want, ja, een goede wyngaerd
Draegt goede wyngaerdranken.
Gy zult, na dat ik dood ben,
De drie vermolmde hoofden
Weêr in hun grafstêe leggen,
Met plegtige gebeden,
En dan dit altaer wegdoen
En deze heilge mannen,
Met luisterlyken praeltryn,
Doen dragen naer hun klooster:
Het waren myn beschermers.
Met honderd duist dukaten
Zal donna Isabella
Hun kerksieraden koopen.
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Beschermt die goede dochter,
In alle omstandigheden.
'k Heb ze u reeds aenbevolen;
Wel honderdmael verdient zy 't.
Zy was my vrouw en dochter;
Zy was myn troost, myn vreugde.
'k Verlaet met grooter smart haer
Dan 't koningryk en 't leven.
Men draeg' voor my geen rouwkleed;
Sluit liever echtsverbonden
En nieuwe huwelyken!
Myne uitvaert zy een bruiloft!
Dat Phlips de derde trouwe
Met Oostryks eedle dochter!
En gy, myne Isabella,
Vereen u met Albertus!
Het goud, dat in myn kist ligt
En alle myn juweelen,
Benevens 't land der Belgen,
Schenk ik u tot een bruidschat.
De hertog van Savoyen,
Uw zwager en myn schoonzoon,
Steune op uw hulpe en vriendschap,
En nog veel meer uw zuster.
De krygsmagt van Itaelje
En die der Nederlanden
Mag u tot lyfwacht strekken,
Wanneer ge in vrede sluimert.
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Ziet toe, dat de ambtenaren
En de oversten van oorlog,
Door eigenbaet gedreven,
's Lands gelden niet verspillen:
Als papegaijen gaen zy
Te pronk, met gouden ketens,
Wyl de arme landssoldaten
Halfnaekt van honger kermen.
Stelt nooit verarmde hopliên
Aen 't spits van uwe legers.
Het geld des vyands lokt hen:
Zy zouden u verkoopen.
Waekt trouw op Indies schatten,
Terwyl die in uw magt zyn:
Want gaeft gy die den Spanjaerd
Hy won de hel er mede.
'k Heb onlangs vrêe gesloten
Met Hendrik, Frankryks koning:
Houdt hy zich stil, doet ook zoo;
Maer, wil hy stryden, slaet hem!
Wie in tournoigevechten
Een wond verkrygt, wat doet hy?
Hy tracht zich openbaerlyk
Of in 't geheim te wreken.
Zendt in de groote steden
Regtschapene onderkoningen!
Door strenge tucht en liefde
Wordt de onderdaen getrouwer.
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Helpt Biscaye en Gallicie
Asturie, Oviedos,
Canarie en Navarra,
Nog onlangs vreemd aen Spanje!
'k Bevele u Arragonie
Valence, Catalonie;
Deze onverheerde landen
Verdienen 't meest uw liefde.
Beheerscht de Castiljanen
Met broederlyk verplegen
En doet de Portugiezen
Uw heerschappy gevoelen.
Geregtheids strenge roede
Vall' nimmer uit uw handen.
Toont ootmoed aen de ootmoedigen
En fierheid aen de fieren.
Gedraegt u onbaetzuchtig,
Milddadig en bermhertig.
Geen mensch had meerder rykdom
Dan ik en, ziet! wat ben ik?
'k Ben ziek in 't tiende jaer reeds,
Met onuitstaenbre kwelling,
Of zwak te bedde liggend,
Of elk ten schrik, daer buiten.
Zaegt ge ooit melaetscher gryzaerd
Staen beedlen aen een kerkdeur?
Had Lazarus op 't lichaem
De wonden, die ge aen my ziet?
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Noch schat, noch goud, noch zilver
Geneest me van myn pynen.
Doch Jesus kan my heelen:
Dat is de ware doctor!
Ziet daer myn laetst verlangen:
'k Verklaer 't u, daer 't nog tyd is,
Eer my de dood komt halen,
Eer 't leven van my heenvliedt.
Myn ziel bevele ik Christo,
Myn lyf aen 't grafgesteente,
Aen Isabella Vlaendren,
Aen don Philips myn ryken.’
Hy vroeg, als goede Christen,
Het sacrament der zalving.
Twee koningen vereenden:
De een 't leven, de ander stervend.
Na 't nuttigen des Heilands
Riep Phlips: ‘Ik sterf, o Jesus!
Vaertwel, myn kroost! leeft immer
Met uw gewisse in vrede.’
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Aen Vlaemsch Belgie. aant.
Zoek geen heil in zuid of westen!
By den vreemde is heil noch eer:
Wilt ge uw volksgeluk bevesten,
Keer dan tot u zelven weêr!
Op de deugd der voorgeslachten
Ruste uw staetsgebouw voortaen:
't Zelfvertrouwen, 't roembetrachten
Leer' de leeuw u op uw vaen!
Laet u door geen Wael vertreden,
Buig niet voor zyn overmoed;
Maer bewaer uw tael en zeden,
Uwer vaedren goed en bloed.
Dan eerst moogt ge er van gewagen,
Dat gy voor uw regten pleit;
Dan herbloeijen eens de dagen
Uwer oude heerlykheid.
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Reinaert de Vos,
dierenëpos in zeven zangen.
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Reinaert de Vos.
Eerste zang. aant.
Volle hof des Leeuws. - Beschuldigingen tegen Reinaert. - Lijkstoet en
begrafenis van Coppe (dichttafereel). - De koning besluit den Vos te zijner
verweering te doen dagen. - Bruin wordt met dier zending belast.
Omtrent de schoone Sinxendagen houdt de Leeuw zyn hof, waerop alle dieren,
behoudens den Vos, verschijnen. De beschuldigingen ten zijnen laste blijven niet
lang achter: Isegrim de Wolf treedt eerst op en legt hem verregaende wanbedryven
jegens zijn wijf en zijne kinderen te laste. Hij vertelt, hoe er eens dag en uer gesteld
was om met Reinaert zoending aen te gaen, zoodat de reliquien, om er den vrede op
te zweren en elkander den mondzoen te geven, reeds aengebracht waren; doch de
Vos ontweek zijner belofte in zijne burge van Malpertuis. Courtois, een hondeken,
sprekende ‘in 't franchois’ klaegt Reinaert
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aen als dief van de eenige worst, die hem 's winters was overgebleven. Hierop springt
Tibaert de Kater de maelstede, of plaets waer men recht sprak, vol gramschap in en
beweert, dat die worst gestolen was. Panser de Bever, niet minder gramstoorig
opgerezen, zegt, dat Reinaert
...... des konings lyf en eer
Zoude schenden en verdoen
Voor het boutjen van een hoen,

en beticht den Vos, dat hij, in eenen tijde van 's konings vrede en wel niet langer dan
gisteren, op 't punt gestaen heeft Cuwaert den Haze geweld aen te doen. Hij had
namelijk beloofd Cuwaert kapellaen te maken en had dien, om hem zijnen Credo te
leeren, tusschen zijne beenen genomen. Gelukkig was de aenklager overgekomen
toen 't spel wat verre ging: de waerheid daervan bleek genoeg aen 't teeken des feits,
of corpus delicti, de nog bestaende versche wonde, den Haze toegebracht. De
hoofdaenklager Isegrim laet niet na die beschuldiging toe te juichen.
Alleen Grimbert de Das ‘die een neef van Reinaert was’ laet zijnen afwezigen
vriend nu ook niet in den steek: hij wilde wel, dat van Wolf en Vos, diegene gehangen
ware
Aen een boom gelyk een dief,
Die ons deed de meeste grief.

- Hebt gij bij Reinaert te schole gelegen, om te leeren liegen? vraegt Isegrim. Reinaerts neef vertelt, voor alle antwoord, hoe gulzig, hoe onrechtvaerdig Isegrim
met Reinaerde telkens heeft omgegaen, als zij beide op buit waren uitgetrokken. Hij
haelt twee feiten aen: het eene loopende over de pladijs eener karre ontvreemd; het
andere, over eene hespe, om welke Reinaert van den eigenaer werd gevangen en in
eenen zak ge-
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worpen. Vervolgens pleit hij ten onderzoeke aller punten van beschuldiging tegen
zijnen neef ingebracht, en tracht hem van aller aenklacht te zuiveren. Als afdoende
bewys meldt hij dat deze
Sints de koning heeft zyn ban
Laten roepen en zyn vrede,

niets kan misdaen hebben, vermits hij zijn kasteel heeft begeven, en in eener kluize,
met een hairenkleed om het lyf, van aelmoessen leeft
Vastend voor zyne oude zonden.

Een onverwacht geval opent het tooneel voor een nieuw bedrijf:
Als dus Grimbaert pleitend stond,
Kwam daer, op den achtergrond,
Van een berg af Canteclaer:
Vóór hem droeg men op een baer
Eene hin, geheeten Coppe:
Reinaert had ze by den kroppe
't Hoofd moorddadig afgebeten:
Dit moest nu de koning weten!
Hare vader, Canteclaer,
Volgde al kryschend achternaer,
Sloeg zyn veedren op en aen.
Rechts en links hem ging een haen:
De een hiet Kraeijaert, zoo ik meene
(Schooner haen en was er geene).
Cantaert ging aen d'andren kant:
Beide droegen in hun hand
Brandend waschlicht, lang en groot,
Roepende om hun zusters dood
(Want zy waren alle twee
Coppes broeders): ‘Wee! o wee!’
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Pinte en Sproete droegen beide
't Dierbaer zusterlyk. Men schreide,
Dat men 't kermen en 't gekryt
Hooren kon van wyd en zyd.
Canteclaer, na pligtbetooning,
Sprak al snikkend tot den koning:
‘Wil om God en door genâ,
U ontfermen, vorst, der schâ,
Die my Reinaert heeft gedaen
En myn kindren, die hier staen,
Zeker tegen onzen wil.
't Was hy 't ingaen van april;
't Koude jaerty had gedaen;
Plant en bloemen zag men staen
Overheerlyk in het veld;
'k Had tot wandlen my gesteld,
Fier op myn gepluimd geslacht,
Op myn zonen ('k heb er acht),
Op myn dochters alle zeven,
Die 't wel lustte lang te leven,
My geschonken t'eener broed,
Door een wyf(*), zoo schoon als vroed.
Allen waren vet en sterk;
Nimmer kwamen ze uit hun perk
Dat omringd was van een muer,
En daer binnen stond een schuer,
Goed bewaekt door vele honden,
Die een dief verscheuren konden;
En dit maekte ons onvervaerd.
Reinaert, nydig steeds van aert,
Mits het veilig was daer binnen,
Kon geen enkel kieken winnen,

(*) In den text wordt dit wyf Rode genaemd.
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Hy, die felle nagebuer,
Sloop wel dikwyls langs den muer,
Lei wel menigwerf zyn lagen,
Doch als hem de honden zagen,
Bastten zy hem na met kracht.
Eens zelfs werd hy by de gracht
Door een hond of twee beloopen,
En byna moest hy 't bekoopen
Voor zyn dieften, voor zyn roof:
Want men beet hem, dat het stoof.
Doch de godvergeten guit
Loerde staeg op zynen buit.
'k Dacht een poos, wy zyn hem kwyt;
Maer hy kwam, als heremyt,
Weêr te voorschyn en de dief
Bragt me een perkamenten brief,
Waer uw zegel vast aen was.
Ik vernam, toen ik dien las,
Dat ge, o vorst, zeer wyzelyk
Door geheel uw koningryk
Had verkondigd uwen vrede
Aen gedierte en vooglen mede.
Bovendien zei my de Vos,
Dat hy verder, vry en los
Van de valsche wereldvreugd,
In een kluis voor God en deugd
Leven ging op bloote voeten,
Om zyn zondenkwaed te boeten.
Hy vertoonde my den staf
Dien men hem in Elmaer(*) gaf,

(*) Eene van St-Pieter te Gent afhanglyke proostdy, gelegen op de grenzen van Vlaenderen tegen
Zeeland, in 1144 gesticht, en in 1424 overstroomd (SANDERUS, Flandria illustrata, I, p. 252,
283).
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Kap en koorde en 't kleed van hair.
‘Dank zy God, heer Canteclaer,
Sprak hy, 't is met my gedaen
In de wereld, en voortaen
Zult gy van geen roof meer weten.
'k Mag geen vleesch of vet meer eten.
't Voegt my, oud en 's levens moê,
Dat ik voor myn ziel wat doe.
'k Ga dus voor den hemel leven.
Tecum pax! 'k moet u begeven;
Want ik heb zoo veel te doen:
's Morgens, 's avonds, op den noen
Moet ik lezen myn gety'.’
Reinaert ging en ik was bly:
Preevlend trok hy door het bosch,
En ik juichtte om dat de Vos
My niet langer meer zou hinderen.
'k Ging het melden aen myn kindren.
'k Gaf nu minder op hen acht,
'k Waegde 't zelfs met myn geslacht
Eens te komen buiten mure,
Laes, ter kwader avonture!
Want de Vos, na laeg op laeg,
Kwam gekropen door de haeg,
Had de poort my ondergaen,
En ik zag hem handen slaen
Aen een kieken, jong en schoon,
Dat hy wegnam tot myn hoon.
't Was nu of de dood my naekte.
Daer myn kind zoo lekker smaekte
In zyn onverzaedbren mond,
Kon geen wachter meer of hond
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Ons bewaken, ons beschermen.
Moogt ge u, koning, des erbermen!
Sedert, tuk op myn geslacht,
Kwam de Vos, by dag, by nacht,
En ontroofde my myn kinderen.
'k Zag die dagelyks verminderen,
Ja, van vyftien tot op vier.
Reinaert, dat moorddadig dier,
Heeft ze uit vraetzucht al verslonden.
Gistren hebben hem de honden
't Lyf van Coppe nog ontjaegd,
Dat men op de bare draegt.
Eedle vorst, haer bloed eischt wraek;
Myne zaek is uwe zaek!’
- ‘Grimbaert, zei de koning, Das!
't Schynt, uw oom, die kluisnaer was,
Onderhoudt zyn vasten streng!
Maer ik zal 't dier vuile kreng
Wel verleeren, binnen 't jaer.
Hoor: uw dochter, Canteclaer,
Ligt hier zeker wreed verslagen
(Moog haer ziel aen God behagen!)
En wy zien 't maer al te zeer,
Niemand geeft haer 't leven weêr;
Doch wat zal men daeraen doen?
Haer begraven met fatsoen
Is nu vast onze eerste pligt.
Met vigiliezang en licht
Wil ik haren lykdienst eeren.
Verders zal ik met de heeren
My beraden op 't geval,
Hoe men 't voeglykst wreken zal
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Aen den dader van de moord,
Als 't naer regt en wet behoort.’
Toen beval hy oude en jongen,
Dat zy De profundis zongen,
En zy deden 't op zyn woord,
Dat het deftig werd gehoord.
Hoe de lykdienst verder was,
Wie de les der dooden las,
Melde ik niet: het waer te lang.
Eindlyk, na gebed en zang,
Nam men 't doode lichaem af
En men leidde 't in een graf,
Dat zeer fraei gebeeldhouwd was,
By 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.
R.I.P.

Koning Nobel vergadert weldra zijne raedsmannen:
Allen rieden,
Dat hy Reinaert zou ontbieden
Zonder uitstel, om danof(*)
Overhoord te zyn by 't hof.

Bruin de Beer zou hier toe de rechte man zijn: trouwens, aen verwaende
stoutmoedigheid ontbrak het hem zeker niet. Hij geeft er blijken van na 's konings
vermaning, dat hij ‘voorzichtig met den kerel’ zoude zijn.

(*) Een oude vlaemsche registerm voor deswegens.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

157
- O, dat hy 't maer vry en doe
(Sprak de Beer)! ik ben er by.
Dat my God vermaledy',
Brengt my Reinaert schamp of hoon,
Zoo ik 't hem niet dubbel loon'!
Neen, hy zal my niet verklikken.
Wees gerust, ik zal 't wel schikken.
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Tweede zang.
Aenkomst van Bruin te Malpertuis. - Bruin wordt door zijnen neef
onwaerdiger wijze bedrogen. - Hij verliest bijna 't leven: samenspanning
tegen- en strijd met hem (dichttafereel). - De Vos hervindt hem. - Bruin
sleept zich hovewaerts. - Gramschap des konings. - Tibaert de Kater wordt
gezonden om Reinaert te tweede male te dagen.
Bruin de Beer, na eenen akeligen bosch en steilen berg door- en overgetrokken te
zijn, komt eindelijk te Malpertuis aen en gaet op zijnen staert voor de barbakaen, of
den voormuer des slots, zitten. Hij roept tevens op Reinaert, om hem de oorzaek
zijner zending toe te schreeuwen. Deze vernam zijne daging en de er meêgaende
bedreigingen, daer hij zich in der zonne lag te stoven: hij trad dieper zijn slot in en
ging in een donker hol zitten om te overdenken, hoe hij Bruin, den vrate, eene goede
les zou geven. Na rijp besluit treedt hij met vriendelijken woorden tot hem en drukt
hem zyne spijt uit, dat hij zich
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niet reeds lang ten hove had kunnen begeven, daer hij zitten, noch staen konde, omdat
zyn lijf met eener vreemde nieuwe spijs was overladen: hij had zich verplicht gezien
versche honigraten te eten! Hierop vat Bruin vuer, en belooft den Vos eeuwige
vriendschap, wil hij hem aen dergelijken kost helpen. Deze belooft, dat hij er zou
bekomen alzoo veel als hij mocht dragen. Eene woordspeling: want
Reinaert dacht: van al de slagen.

Men begeeft zich naer het erf van eenen timmerman, Lamfried geheeten, op wiens
voorhof een eik lag, waer spiën in geslagen waren. In de holte van dezen boom zoude
er keur van honig verschuilen, doch Bruin diende matig te zijn en er zich niet te diep
in te steken. Nauwelijks heeft de gulzigaert 't hoofd tot over de ooren en zijne
voorpooten in de splete gestoken, of zijn makker trekt er de spiën uit. Al 't wringen
en worstelen om er uit te geraken was verloren, terwijl de Vos hem op zijne gewoone
wjize troost, en
Riep: ‘Eilieve, hou wat op,
Dat u 't eten niet verkropp'!
Lamfried zal u komen schinken:
Na de maeltyd moet men drinken.’

Hierna loopt hij naer zijne burge.
Al spoedig ontdekt de timmerman den gevangene en meldt zulks den ganschen
dorpe aen.
Ras verzaemde een magtig heir.
Want in 't dorp bleef man noch wyf.
Ieder wou den dief aen 't lyf;
Alles liep uit volle magt.
Besems werden aengebragt.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

160
Vlegels, schoppen, vorken, staken,
Om den armen Bruin te raken.
Wie 't vernam, liep van zyn werk.
Zelfs de pastoor van de kerk
Kwam gewapend met een staf,
Dien de koster noô hem gaf;
Deze droeg een groote vaen,
Om te steken of te slaen.
's Kosters huiswyf, vrouw Julocjen,
Kwam geloopen met haer rokjen
Van het wiel, waeraen zy spon.
Maer voor alle dezen ron
Lamfried, met een yzren aks.
Bruin de Beer, vol ongemaks
In zyn hachlyk ongeval,
Dacht: ik speel nu al voor al.
Toen hy meer gerucht vernam,
Wrong en sprong hy op. De schram
Scheurde hem gezicht en huid,
Maer nu was zyn hoofd er uit.
't Hout behield zyn oor en kaken.
't Leelykst dier, dat God kon maken
In de schepping, was hy thans.
Nog ontsprong by niet den dans.
Eer hy kon zyn voeten winnen
Bleven er de klauwen binnen,
Ja, de schoen van elke poot;
En zyn pyn was overgroot.
Neen, geen beere leek hy meer.
't Deed hem aen zyn been zoo zeer!
Loopen zou hy niet meer mogen.
't Bloed droop gudsend langs zyne oogen;
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Nauwlyks zou hy kunnen zien
Waer een weg lag, om te vliên.
Lamfried kwam al dichter aen,
En de koster met der vaen,
En de boeren, ouden, jongen,
Die er waren bygesprongen,
En een wyf ook, zonder tand,
Met den vlasrok in der hand:
Toen was Bruin schier buiten raed.
Wien het lot eens tegen gaet
Staet in ieders ongenade:
Elkeen hoede zich voor schade!
De arme Bruin bemerkte 't wel.
Menig dreigde nu zyn vel,
Die zyn klauwen had gevreesd,
Waren zy er nog geweest.
't Was niet verr' van een rivier
Dat de Beer (onzalig dier!)
Dus van boeren werd besprongen.
Lang werd niet met hem gedongen,
Maer men viel hem spoedig aen
Met te steken, met te slaen,
Met te werpen, dat het kraekte.
Lamfried was 't, die 't ergst hem raekte.
Lottram ook, van voeten lang,
Stak hem heimlyk met een stang,
Om hem de oogen uit te booren.
Vuilmaert Scharpöog, een der slooren
Van het dorp, geen drie voet hoog,
Koterde ook al naer zyn oog,
Met een lange scherpe stave.
Abelkwak en grootmoêr Bave
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Twistten, krabden, met haer tweên,
Op den grond om voor een steen:
Want daer bleef geen wapenkeus.
Loddermoer, de lange neus,
Torste een zweep met looden slingeren.
Ludolf, met de kromme vingeren,
Gaf de leus by steek en worp:
't Was de deftigste van 't dorp,
Zoo er Lamfried niet mocht zyn;
Kromgebeende Hugelyn
Was zyn vader, half een wael,
Die geboren was te Absdael(*),
En zyn moeder hiet Ogeernen,
Fabrikante in houtlanteernen.
Menig wyf en menig man,
Meer dan ik hier noemen kan,
Kwamen op den Beer gevallen,
Die niet staen kon tegen allen:
Want hy werd er zoo gewond,
Dat zyn bloed droop op den grond,
Wyl de pastoor met zyn staf
Hem veel harde slagen gaf.
Zelfs de koster, met zyn vaen,
Greep hem nu zoo hevig aen,
Dat de Beer, door slag op slag,
Niet meer hoorde noch en zag.
Pachter Lamfried, onder wyl,
Trof hem met zyn scherpe byl
Tusschen hals en achterhoofd.
Door den slag geheel verdoofd,
Sprong hy in een hoop van wyven,
Die daer waren aen het kyven,

(*) Abtsdael, Abbatis-vallis, dicht by Hulst (SANDERUS, Flandria illustrata, III, p. 258).
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By den oever der rivier;
Zoo dat hy er zeker vier
Domplen deed waer 't water liep,
Hoog gewassen, breed en diep.
's Kosters huisvrouw was er by,
En de koster was niet bly
Toen zy neêrplofte in den vliet.
't Lustte hem nu langer niet
Bruin te steken naer het lyf.
‘Prochianen, redt myn wyf
(Riep hy)! ginder dryft Julocjen,
Met haer spillen, met haer rokjen.
Help nu toch, wie helpen mag!
'k Zal voor hem één jaer en dag
Zoo veel was te branden stellen,
Dat geen duivel hem zal kwellen!’

Nu vergat hij den Beer voor het dappere wijf Julocjen, en men snelt haer, met touwen
en haken, ter hulpe. Bruin maekt zich die bijkomende zwarigheid ten nutte, geraekt
te midden 's waters, en, terwijl hij al wie hem zoo deerlijk gehavend had, tart, drijft
hij traeg den stroom af.
Reinaert, die zich middeler wijlen aen een verschgevangen vetten hoen wilde
vergasten, was veiligheidshalve eenen hoogen berg opgeloopen: daervan afgedaeld,
om, bij der groote hitte, zijnen dorst aen den stroom te verkoelen, ontdekt hij zijnen
vijand, dien hij dood dacht. Hij vervloekt Lamfried en bespot den Beer, die, eindelijk
aen 't strand gekomen, uit hoofde zijner wonden zich niet roeren konde:
‘Pater, 'k wensch u goeden dag
(Sprak hy hem al schertsend aen)!
Hebt ge Reinaert niet zien gaen?
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Kent ge Reinaert, dien rabauw?
Wie hem kent, ontvlugt zyn klauw.
Wacht u van dat rosse dier!
Kyk eens op, gy ziet hem hier.
Zeg my toch, eerwaerde vriend,
In welk orde dat gy dient,
Of in welke broederschap:
Waerom draegt ge een roode kap?
Zyt gy abt of wel prioor?
Hy ging u wat na by 't oor,
Die dees kruin u heeft geschoren.
Waerom hebt ge uw top verloren
En uw handschoen uitgedaen?
Zeker wilt gy zingen gaen
Uw completen, uw getyden?’

Bruin, buiten staet om zich te wreken, verkropt dien bitteren spot, springt weêr in
den stroom en gaet naer eenen meer verwijderden oever in 't zand liggen. Hierna
glijdt hij zachtekens over zijnen staert voort, wentelt ééne mijl verder, en geraekt tot
den hove. Geweldig waren Nobels ontsteltenis en verontweerdiging, toen hij zijnen
bode aldus behandeld zag. Hij roept echter, als een wijs vorst, zijne raedsheeren
weder te saem: 't advijs was den schuldige andermael te dagen. Tibaert de Kater, wel
zwak, maer vroed, zou zich daermede belasten. Deze, vreesachtig van aert, wil liefst
van die eer afzien; maer de koning dringt er op aen, en 't was voor Tibaert een plicht
te gehoorzamen.
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Derde zang
Tibaert de Kaler wordt gezonden om Reinaert ten tweeden male te dagen. Hoe de arme Tibaert van Reinaert mishandeld wordt. - Zyne wederkomst
ten hove.
Tibaert trekt schoorvoetend op; een kwaed voorteeken vermeerdert zijne
schroomvalligheid: op eenen kruisweg, ziet hij Sint Martens vogel (de kraei) die hem
koomt tegengevlogen: vruchteloos tracht hij dien langs der rechter zijde te doen
vliegen. Doch even als de zulken, die bij tegenspoed een goed gelaet opzetten, toont
hij zich moediger dan hij is en stapt tot aen Malpertuis voort.
Hij vindt er Reinaert en legt zijnen last in korte woorden af. Deze ontfangt neef
Tibaert ten vriendelijkste, en verzoekt hem daer te blijven vernachten. Met hem zal
hij zich zeer gaerne ten
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hove begeven: Bruin daerentegen, die hem onbeschoft had aengesproken, was hem
als reisgezel niet gepast voorgekomen.
Tibaert, van zijnen angst niet geheel hersteld, wil nog dien avond met oom, bij
eenen allerschoonsten maneschijn, op reize; maer Reinaert wendt de onveiligheid
des wegs voor en wil hem ook alzoo, zonder behoorlijke verversching, niet laten
vertrekken. Tibaert verbergt den op reis gewonnen eetlust niet: de burgheer zegt, dat
hij van spijze maer slecht is voorzien en biedt zijnen gaste honigraten aen: deze komt
er rond voor uit, dat hij liever eene vette muis hebben en hem daervoor al 't overige
kwijt schelden zou.
Reinaert drukt deswege zijne groote verwondering uit, en stelt een uitstapjen voor
naer de schuer eens kosters, waer 't van dat piepend goedjen krielt. De Kater, machtig
in zijnen schik met die toegezegde ‘godenspijs,’ belooft voor en met zijnen goeden
vriend te zijn, en des noods tegen allen, dan zelfs als zijn vader en moeder en naesten
al te gader van den Vos mochten vermoord zijn.
- Welnu, nog dezen avond eet ge u dik.
- Dik, dat is wat veel gezeid.
'k Zweer u by myn zaligheid:
Eene muis, naer mynen tand,
Gaf ik niet voor een bisant(*).

- Ik zal u, waerde neef, eer de nacht ons ter rust roept, op eene plaetse brengen, waer
gij volop naer luim en lust zult te smullen vinden.
Beide liepen zonder dralen
Om dien lekkren kost te halen,

(*) Een grieksch gouden muntstuk, in de middeleeuwen gangbaer [de Franschen maekten er
pesant d'or van].
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Tot by de aengewezen schuer,
Die met eenen leemen muer
Dicht bezet was en beloken.
Reinaert was daerin gebroken,
Om te stelen, daegs te voor;
En de koster miste er door
't Schoonste haentjen, dat hy had.
's Kosters zoon had nu vóór 't gat,
Waer de Vos was doorgeraekt,
Met een koorde een strik gemaekt,
Om het dier alzoo te vaên,
En een roof, zoo stout bestaen,
Op zyn dievenhuid te wreken.
Reinaert, vol van slimme treken,
Wist wat hem was voorbereid.
‘Tibaert (heeft hy toen gezeid),
Lieve neef, hier is het gat
Waer gy door moet; eet u zat
Aen de muizen, daer we om liepen!
Hoor! my dunkt, ik hoor ze piepen.
Kruip er in, en keer verzaed:
Want het wordt waerachtig laet.
'k Zal van buiten u verbeiden;
't Voegt my niet van u te scheiden.
Eet dus spoedig muis op muis;
Toe! myn wyf verwacht ons t'huis.’
- ‘Zou ik durven, lieven oom?
'k Ben geheel niet zonder schroom.
Zit de schuer van muizen vol,
Huivrig kruip ik toch door 't hol.
't Is eens kosters grondgebied:
Ik betrouw dat volkjen niet.
Waerlyk, ik besteel ze noode.’
- ‘Lieve neef, wat zyt gy bloode!
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'k Dacht u stouter, schoon nog jong.’
Tibaert schaemde zich, en sprong
Waer hy leed en onheil pachtte,
En de strik, die hem verwachtte,
Sloot om zynen hals zich vast.
Zoo onthaelde Rein zyn gast.
Tibert voelde iets van den strop
Om zyne ooren, om zyn kop.
Hy sprong dieper en wat gauwer,
Maer de strik liep toe, werd nauwer.
Wat hy wrong, of wat hy trok,
't Werd hem enger, iedren schok.
Nu begon hy, in de nood,
Een gekerm, zoo luid en groot,
Dat hem Rein, die buiten bleef,
Hooren kon en sprak: ‘Wel, neef,
Zyn de muizen goed et vet?
Jammer is 't, dat Martinet,
's Kosters zoon, het niet mag weten,
Dat gy hier zit wildbraed te eten,
't Geen u smaekt ik weet niet hoe:
Vast bracht hy de saus u toe;
Want hy is beleefd, die jongen!
Bravo, dat is fraei gezongen!
Zingt m'aen 't hof terwyl men eet?
Het verheugt my dat ik 't weet.
Isengrim de moordenaer
Wenschte ik wel dat hier ook waer,
Bly met u, en - even los.’
Zoo sprak lachende de Vos.
Tibaert, in zyn ongeval,
Maekte nog al meer geschal,
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Dat het doordrong tot aen 't bed
Van d'ontwaekten Martinet.
Deze riep. ‘Ha, ha, God dank!
'k Hoor een lieflyk noodgejank.
Bestig heeft myn strik gestaen:
'k Heb den kiekendief gevaên,
Die my zal den haen betalen!’
Spoedig liep hy 't vuerslag halen,
Stak een strooiwisch daermeê aen,
En is door het huis gegaen,
Om zyn moeder, broêrs en vader
Op te wekken al te gader,
Schreeuwende: ‘Staet op, staet op!
'k Heb den Vos in mynen strop!’
Elk is uit zyn bed gekropen.
Zelfs de koster kwam geloopen,
Door den slaep nog half verdoofd,
Met zyn hemdslip over 't hoofd.
Onderwyl riep Martinet
Uit der schuer: ‘Hy zit in 't net!’
Als 't den koster klonk in 't oor,
Sprong hy met een spinrok door,
En de vrouw, door angst bevaên,
Stak twee offerkeersen aen.
Allen snelden naer de schuer.
Tibaert blaesde vlam en vuer
By de slagen mild gekregen
(Want men gaf er hem ter degen!):
't Viel hem hard aen lyf en leên.
Martinet smeet met een steen
Hem een oog uit, t'wyl zyn vader
Met den spinrok hem nog nader
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Aen het lyf ging, slag aen slag.
Toen de kater eindlyk zag,
Dat hy sterven moest met schand,
Dacht hy, met myn klauw en tand
Wil ik zonder wraek niet sneven:
't Zal hun heugen heel hun leven!

De verraderlijke sprong, dien de woedende Kater waegde, kwam den koster ijslijk
duer te staen.
Vrouw Julocjen viel aen 't kermen
Met den koster in hare armen:
‘Hemel, wat gebeurt my al!
Onherstelbaer rampgeval!
Ha, vervloekte Martinet!
Had gy nooit dien strop gezet
Tot myn schande, tot myn schade,
Tot myne eeuwige ongenade!

Reinaert die, waer hij op den loer lag, haer weduwlijke rouwklacht had afgeluisterd,
wil haer op zijne gewoone wijze een troostwoordeken toevoegen, raedt haer aen aller
ijdelheid der wereld voor eeuwig vaerwel te zeggen en hierop snelt hy voort naer
zijn slot.
Ook ditmael, als vroeger met den Beer, vergeet men den Kater langer bezig te
houden, om den koster naer 't rampzalig echtbed te dragen. Ook ditmael maekt de
afgevaerdigde zich die omstandigheid ten nutte, bijt den strik die hem vasthield door,
kruipt langs het gat weder uit, slaet het eerste pad het beste in dat ten hove loopt, en
sleept zich over berg en heide, deerlijk gehavend, daer henen.
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Vierde zang.
Hoe de Das wordt gezonden om Reinaerde eene derde daging te doen. Reinaert neemt het besluit, hem ten hove te volgen, en spreekt, gaendes wegs,
zijne algemeene biecht. - Nauwlijks is ze voltrokken of hij hervalt in 't kwaed.
- Aenkomst ten hove.
't Was dag eer de sukkel daer aenkwam: toen de Leeuw zijnen mishandelden, nu
eenoogigen bode weêrzag, werd hij woedend: dadelijk riep hij de rijksbaroenen te
samen. Elk bracht, naer rang en stand zijn beredeneerd advijs uit, doch er werd niets
besloten. Grimbaert de Das, dien wij reeds als Reinaerts neef en voorstander leerden
kennen, geeft nu te verstaen, dat men, gelijk 't allen vrijen lieden behoort, den
beschuldigde, vóór men hem als schuldige mag veroordeelen, tot driewerf toe moet
dagen.
Dit erkent de vorst: ‘Maer, zegt hy,
Wie zal boô zyn van 't bevel?
Wie waegt gaerne een oog aen 't spel?
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- Ik! klinkt Grimbaerts antwoord.
De koning vermaent hem niet langvoerig, en deze derde bode gaet onmiddelijk
zijnen oom te Malpertuis opzoeken. Hij treft dien aen, in gezelschap zijner moei,
vrouw Hermelijne en hunner rosse welpkens, waerbij ze samen te spelen lagen:
‘Oom, vraegt hij, zijt ge des onrechtes nog niet moede, dat men u te hove doet? 't Is
tijd dat gij der derde opdaging beantwoordt, of men zal uw slot bestormen, innemen
en slechten.’ Hoe 't met Reinaerde en den zijnen dan zal afloopen, maelt hij. Ééne
enkele uitkomst biedt zich aen: hij, die dikwijls in eenen slechten pas heeft gezeten,
weet genoeg, hoe men zich vóór den hove verweert.
Reinaert vindt zulks ook 't geraedzaemste. De reisvaerdige beveelt aen Hermelijne
zijne kinderen, vooral Reinaerdijn, zijnen oudsten zoon, aen wiens baerdeken er
reeds stekelhair begint te prijken; alsmede Rosseel, die insgelijks een hairken van
zijn vaêrken heeft. Hij omhelst kind en wijf, vertrekt en Hermelijne blijft ongetroost
bij de kleenen zitten te treuren.
Toen de Vos kwam op de heide,
Sprak hy Grimbaert aen, en zeide.
‘Lieve Grimbaert, zoete neef!
'k Word zoo angstig, dat ik beef,
Om myn groote boevenstreken:
'k Wou zoo graeg myn biecht eens spreken,
Eer ik aenkoom by het hof.
O, wat zyn myn zonden grof!
'k Wil vergiffenis verwerven:
Want, wie weet, of ik niet sterven
Moet voor 't geen ik heb misdaen.
Myner ziel zou 't slecht vergaen!
By gebrek van priesters nu,
Neef, zoo biechte ik my aen u.
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Grimbaert lief, ach, hoor my aen!’
- ‘Oom, zoo gy wilt biechten gaen
(Sprak de Das), gy moet beloven
Nimmermeer te zullen rooven,
Wat u ook gebeuren zou;
Gy moet biechten met berouw,
Anders helpt het niet een zier,’
- ‘'k Weet het (zei het looze dier);
Doch een zondaer vindt genade,
En 't berouw komt nooit te spade.
'k Volg daerna uw boetbevel.
Nu dan, Grimbaert, luister wel!
‘Mea culpa, pater, mater,
Heb ik d'Otter en den Kater,
En zoo menig ander dier,
Kwaed gedaen voor myn plaisier.’
Grimbaert nam het woord op thans.
‘Zyt ge een Wael? waerom dat Fransch?
Spreek my, wat ik kan verstaen,
Duitsch!’ - ‘Ik heb (zei Rein) misdaen
Allen dieren, die er leven:
Bid, dat God my 't moog' vergeven!
'k Heb myn oom (gy kent hem), Bruin,
Doen verliezen oor en kruin,
Door hem in een boom te prangen;
Tibaert leerde ik muizen vangen
By den koster in de schuer;
Maer het stond hem yslyk duer!
Canteclaers gepluimde kinderen
Deed ik in getal vermindren:
'k Heb er tien van opgesmuld,
Min of meer. Door myne schuld
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Bracht ik koning Nobel in
Tweespalt met der koningin:
'k Sprak van beiden lasterlyk
Tot verergernis in 't ryk;
'k Heb zoo menig dier bedrogen,
Dat ik 't niet zou zeggen mogen
Met omstandigheid en tal:
'k Biecht nu maer het ergst van al.

Nu vertelt de Vos aen Grimbaert eenige staeltjens van zijne hoofschheden jegens
Isegrim, die hij altijd oom heeft genoemd, al weet hij wel dat hij zijnen geslachte
van verre noch van nabij raekt.
Eens dat ze samen binnen Elmare aenkwamen, om er eene boetnovene te doen en
daer te gast ontfangen werden, bond Reinaert zijnen compeer Isegrim aen 't
klokkenzeel der kerk vast: want de Wolf had een bijzonder zwak voor 't luiden; ook
luidde hij zoo geweldig
Dat men binnen Elmaer zwoer,
't Was de duivel of zyn moêr
Die de klok zoo dede gaen.

Al de lieden stormden heen, om te zien wat er gaende was: gelukkig ontsnapte hij 't
door te roepen: ‘'k Hoû novene! 'k hoû novene!’ Om zijner ziele zaligheid beter te
bewerken, bracht neef Reinaert te wege, dat oom eerlang als een monik werd
geschoren, en deed hem daerbij sterk zijn hair branden en de huid te samenschroeien.
Later zou hij oom leeren visschen op 't ijs, doch hield hem zoo lang aen den gang,
tot Isegrims steert vastvroos, en ditmael ten minste kon hij zich voor geene slagen
vrijwaren.
Op zekeren tijd trokken ze te gader naer 't Walenland, waer een rijk pastoor woonde
die eenen, van gezouten vleesch en ham wel

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

175
voorzienen, kelder bezat. Reinaert bewoog Isegrim, ten einde er aen te geraken, door
een loopgat te kruipen: maer deze deed zich zoo wel aen dien kost, dat hij, met zijnen
uitgezetten balg, niet weêr door 't hol en kon. Toen liep Reinaert waer de pastoor aen
tafel was gezeten, knapte 't lekker voor hem gelegen hoen weg (denkelijk een kapoen,
want die at hij alle weken), en stak er mede op: toen toog en vloog de bestolene hem
met zijn mes, onder luid geschreeuw, achterna. De Vos, dien de buit wat te zwaer
woog, moest dien laten vallen en sloop den openstaenden kelder binnen, terwijl de
pastoor, die nu den dief stellig voor zijnen gevangene hield, hem achtervolgde; doch
de Vos was 't gat al uit. 't Was ook tijd. Bij 't oprapen des hoens, wordt de pastoor
Isegrim gewaer en werpt hem woedend zijn mes in 't oog, die hierop zijns neven
voorbeeld wil opvolgen; maer de diklijvige kon 't gat niet meer door.
Nu gaet er een tweede slag, als die welke den Beer bejegend heeft, aen en voort;
doch de strijd wordt minder homerisch en vrij korter voorgedragen.
Toen ontfing hy wonde op wonde
Van het bygesprongen volk,
't Geen hem stak met piek en dolk.
Al de buren kwamen uit
By het hooren van 't geluid;
Zelfs de kindren van het dorp
Tergden hem met steenenworp,
En hy werd schier over dood
Uit het hol gesleurd. Zyn noodLyden rees nu al te hoog!
Als uit spel verbond men 't oog,
Dat hem uitpuilde in den kop.
Knaepjens snoerden met een strop
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Hem een steen vast aen de keel.
Slagen kreeg hy toen nog veel,
En men dreef hem voort met honden,
Die hem beten en verwondden,
Tot hy neêrviel in het gras.
't Scheen nu ieder, dat hy was
Steendood. Op die blyde maer
Leidden zy hem op een baer,
En men voerde hem zoo weg
Buiten 't dorp, door struik en heg,
Ja, men wierp hem in een gracht,
Waer hy liggen bleef dien nacht.

Hoe de schier afgemaekte te huis geraekte, wist de penitent zelf niet.
Toen nu de domme neef genezen was, was hij nog niet genoeg ten zijnen koste
geleerd (trouwens de ondervinding baet aen domkoppen niet): ook aen 't touwtjen
der gulzigheid kreeg hem de Vos weêr mede. Hij maekte hem wijs, dat er in zeker
huis twee lekkere hinnekens en een vette haes op eenen hoogen zolder zaten: men
klom 's nachts op 't dak tot dicht bij den schoorsteengate: ‘Oom, hier zit de schat:
kruip maer de open valdeur binnen, en gij vindt er wat gij zoekt.’ Toen Isegrim
hooger opkroop, stak hij zijnen kop in de schouw, doch vond niets:
Hierop voert hem Reinaert te gemoet.
‘Zonder moeite geen gewin,

Zoek maer in den rechten hoek; spring er in.’ De Wolf deed zulks en viel door de
schouw op den vloer: men vloog 't bed uit, ontstak licht, vond Isegrim en sloeg hem
weêr half dood.
Ook, als echten man van vrouwe Hersinde, werd er oome door Reinaert een
gevoelige neep in zijne eer toegebracht.
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De Das wil hem deswegen in bijzonderheden doen treden, ten einde dien casus
conscientiae beter te kunnen wikken en wegen; edoch Reintjen, wil langs dien oore
bescheidenheidshalve niet hooren en gaet ten slotte tot zijne acte van berouw over:
Zie, nu heb ik al gezeid
Wat ik my herinren kan.
Spreek nu de absolutie van
't Geen ik zondig heb misdreven!
Ik belove goed te leven;
Zet me een penitentie nu:
Ik gedraeg my gansch naer u!
Grimbaert hoorde zyne vraeg,
Brak een rysjen uit der haeg,
En gaf Reinaert veertig slagen,
Die hy lydzaem moest verdragen
Voor zyn zonden, groot en klein.
Voorts nog sprak hy tegen Rein,
Dat hy goed en braef zou wezen,
Wel zou waken, wel zou lezen,
Wel zou vasten; bovendien,
Zag hy ooit verdwaelde liên,
Dat hy dien den weg moest wyzen,
't Kwade schuwen, 't goede pryzen,
Zich onthoudend boven al
Van den roof in schuer of stal.
Reinaert knikte by 't vermaen,
En nu was de biecht gedaen.

Thans wat meer verkwikt en verlicht, wandelde men voort. Op den weg lag eene
prioorij van nonnen, waerbuiten menig lekkere tweevoeter ongestoord placht te
huppelen: dit wist de guit.
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- Neef, gaen wij wel den rechten weg: wij moesten, mijns dunkens, ginder gaen waer
die schuer staet.
Bij de schuer aengekomen, springt de geabsolveerde naer eenen rijkgekleurden
haen, dat er de pluimen stoven.
- Onzalige! wilt gij voor een lekker boutjen uwe conscientie weêr beladen?
- In der daed, lieve neef, ik was 't vergeten: maer ik zal 't nimmer weêr doen. Bid,
dat God het mij vergeve!
Reinaert komt weêr ter bane en moet over een smal brugsken: de weemoedige zag
nog eens naer de lieve hinnekens achterwaerts (had men hem 't hoofd afgeslagen, 't
ware vast naer een hoen gevlogen!). Grimbaert berispt hierover zijnen verstrooiden
neef: ‘Ik zie het, gij zoudt gaerne ten klooster wederkeeren.’
- Neen, ik bid een Onzen-Vader voor de zieltjens van allen die ik uit dit klooster
heb weggestolen: te velen dier heilige zwarte nonnen heb ik te ruste gebracht.
Grimbaert kan zich niet weêrhouden te grimlachen, en stoort hierop zijn gebed
niet verder. Reinaert kauwt en herkauwt wat hem te doen staet om, in spijt van allen
die hem aen den hove haetten, lijf en goed te behouden: hij was niet best te moede.
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Vyfde zang.
Reinaert verschijnt vóór den koning. - Hij tracht diens gunst door honigzoete
woorden te winnen; maer, krachtens de beschuldigingen tegen hem, wordt
hij ter galge veroordeeld. - Hij peinst op de middelen, om zich uit dien
slechten slag te trekken.
Toen men aen 't hof de aenkomst des gedaegden vernam, staken al zijne vijanden 't
hoofd te samen. Reinaert onbevreesd, verzocht neef den Das hem door de beste straet
te geleiden, en stapte, als ware hij 's konings zoon, met franken gelaet in: straks ging
hij vóór Nobel staen, verzekerde dien van zijner getrouwheid en kloeg sterk over
den laster, waervan hij 't voorwerp was geweest. De koning, langer met zijn pleiten
en preêken niet gediend, stelt hem 't schenden zijnes vredes voor oogen, en doet
Canteclaer, die hem hierop in de rede gevallen was, zwijgen. Nobel vergeet beide
zijne mishandelde boden niet, doch
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Reinaert wil dat dit hunner eigene roekloosheid te wijten zij, daer ze tegen zijnen
raed gingen stelen. Wet en recht is verloren, zoo men aen hem wraek daerover durft
nemen. ‘Koning, wil mij hooren, zegt hij.
Doe met my naer uwen wil:
Niemand brengt hier in geschil
Wat uw magt en voorregt zy:
Gy zyt heerscher over my Kunt my redden, of my schaên,
My doen zieden, my doen braên,
My doen hangen, of doen blinden:
Niemand zal u strafbaer vinden.
'k Ben geheel in uw bedwang;
Gy zyt magtig, ik ben krank,
Maer al staekt gy zelf my neêr,
't Ware u toch maer weinig eer
U op Reinaert dus te wreken!

De saemgezworenen tegen den Vos treden op, met Belijn den Ram en zijne vrouwe,
dame Hawi, aen 't hoofd: ‘Laet ons, riep hij, ons hier een voor een beklagen.’ Vóór
den zetel van Nobel gingen dadelijk staen, vergezeld van hunnen magen, Bruin,
Isegrim en Tibert, benevens Tiecelijn de Rave, Panser de Bever, Bruineel de Gans,
Rosseel de Eikhoren met zijner vrouwe Diewelijn, Canteclaer met al den zijnen en
het Fret, van klein bejach. Ten gevolge dier gemeenschappelijk uitgebrachte aenklacht
wordt de Vos gevangen.
Men put de rechtswelsprekendheid tegen den beschuldigde uit; doch deze overtreft
al zijne aenklagers door hoofschen spraektrant: echter moet hij voor bewijzen van
getuigen zwichten. Nobel veroordeelt hem ter galge, tot er de dood op volge.
Om niet ooggetuige dier familieschande te zijn, verlaet Grim-
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baert, met Reinaerts magen het hof: velen volgen hem, waeronder menigen die om
Reinaerts ongeval niet kwaed zyn, en die zulks bloot welstaenshalve doen. De koning
ziet met leed, dat zoo vele onbesprokene magen van Reinaert Grimbaert waren
opgevolgd, en beweegt Bruin en Isegrim de volvoering van den hun vertrouwden
last zoo veel mogelijk te verhaesten: ‘Vorst, er is eene galg in de nabijheid’ zegt de
Wolf, al zuchtend. Tibaert scheldt hem als laf uit: ‘'k Bemerk wel, duwt hij hem toe,
dat gij uwen last met tegenzin bij eener galge nakomt, voor uwe broeders Rume en
Wijdelanken opgericht, schoon de Vos wel medeging om hunne doodstraf te
aenschouwen. Hadt gij moed, 't ware al lang gedaen.’
Isegrim snauwt hem bits toe, dat hij zijns raeds niet noodig heeft en voegt er wat
grof maer eigenaerdig bij:
Hadde ik maer een goeden strop,
Heden wist reeds lang zyn krop,
Wat zyn achtereind mag wegen!

De oude spot- en hoonlust van den patient is eindelijk bij dit woord van strop
ontwaekt.
Rein, die lang had stil gezwegen,
Zei: ‘Myn heeren, kort myn pyn!
Tibaert geev' de sterke lyn,
Meêgebragt uit 's kosters schuer.
Hy betaelde ze wat duer,
Schoon hy braef den koster beet,
Die ten kampe stond gereed.
Gauw, heer Wolf, maek u vooruit!
Dat geen vrees uw yver stuit'!
Tot een beul waert gy geboren.
Bruin, wees bly; ge zyt verkoren
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Om uw neef, uw bloedverwant
Op te knoopen met uw hand!’
Nobel deed zyn wil verstaen:
‘Tibaert, gy zult medegaen!
Gy kunt klimmen waer 't moet zyn;
Kater, ga en draeg de lyn;
Houd u op uw post gereed:
Scheelde er iets, het waer' my leed.’

- Waerlijk, bij de monnikskruin die nog op mijnen schedel staet! roept Bruin, de raed
is wijs: hij verlangt naer kloosterbier; welaen, gaen wij 't hem brouwen.
Bruin heet Tibaert voorop loopen met den stroppe, waer hij een bijzonder handjen
van heeft.
Spoedig waren zy bereid
Voor de taek, hun opgeleid.
Doch, eer Isengrim ging heen,
Riep hy vriend en maeg byeen,
En vermaende zyne neven,
Die by koning Nobel bleven,
Dat zy Rein, den fellen gast,
Niet verlieten - hielden vast.
Zelfs beval hy aen zyn wyf,
Vrouw Hersinde, op straf van 't lyf,
Dat zy Reinaert mêe bewaerde,
Ja, hem vasthield by den baerde,
Onbevreesd voor slag of stoot,
En al kostte 't haer den dood.
Reinaert sprak met korte woorden,
Dat zy 't allen duidlyk hoorden:
‘Isengrim, uw zorg is groot!
Stond ik aen uw schimp niet bloot,
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'k Vroeg u zeker half genade!
Juich vry in myn schande en schade;
Maer, wat ik u bidden zou,
Laet Hersinde toch, uw vrouw,
Ongemoeid en van my af:
't Waer' voor haer te harde straf.
Armkens waer ik in gerust heb,
Handekens die ik gekust heb,
Komen hier niet wel van pas.
Dacht ze aen 't geen ik voor haer was,
In de plaets van my te snoeren
Zou ze my den dood ontvoeren!
'k Zal niet vlugten, heb geen schroom.
Isengrim, myn goeden oom,
Tibaert, Bruin, verricht uw werk!
Want uw wrok kent pael noch perk.
Door uw onverzoenbren haet
Bragt gy my in dezen staet Rooft gy nu myne eer, myn leven,
Doch myn schand zal op u kleven.
Nu, ik sterve dan; maekt spoed!
'k Sterf gerust - met goeden moed.
'k Doe 't maer eens: ik moet er door,
En myn vader ging my voor
Even moedig; 'k sterf als hy.
Gaet, bereidt de galg maer vry!
Schande moet u wedervaren,
Wilt gy my nog langer sparen!’
- ‘Amen!’ antwoordde Isengryn.
- ‘Schande (vroeg de Beer)? 't mag zyn!
Schande moet hem wedervaren,
Die den dief nog lang zou sparen!’
- ‘Haesten we ons!’ viel Tibert in,
En hy sprong met blyden zin
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Hen vooruit, hoewel de strop
Hem nog wee deed aen den kop,
En al viel hem 't loopen zwaer.
De andren volgden straks hem naer,
Zeer verheugd, naer wensch en wil.
Reinaert bleef gelaten, stil Zag bedaerd den vyand loopen,
Om den strop hem aen te knoopen;
Reinaert dacht: ‘Ik bang nog niet!
Mooglyk dat het nooit geschied'.
Ligt berouwt het nog dien heeren:
Laet ze springen, laet ze keeren,
Laet ze nu maer vrolyk zyn!
Groote vreugd baert dikwyls pyn.
Blyve ik langer in het leven,
Wil myn geest me niet begeven,
'k Breng hun groote zorgen aen.
't Is met my nog niet gedaen!
Ondertusschen ben ik bly
Dat zy ginder, zonder my,
Galg en strop gereed gaen maken:
'k Zal myn doel te beter raken,
Ja, nog toonen wat ik kan.
Menig dier en menig man
Heb ik door myn list bedrogen;
Maer nu zal de fynste logen
Komen, die ik ooit bedacht.
't Vond ze, al peinzend, dezen nacht.
Vorst en volk zal zy verbazen!’

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

185

Zesde zang.
Reinaert biecht vóór al 't volk. - Hij veropenbaert den koning eene zoogezegde
samenspanning, en belooft hem eenen schat over te leveren, dien hij verzekert
in zijn bezit te hebben. - De koning schenkt hem genade, en doet diens
vijanden aenhouden.
Nobel doet den horen blazen, en beveelt Reinaert ter galge te brengen. Voor éénige
gunst verzoekt deze, dat hij zijne openbare biecht, anderen tot exempele, moge
spreken: men zou aldus 't door hem gepleegde anderen nimmer te laste leggen.
Nobel riep: ‘Nu, zeg het dan!’
Reinaert, als een droevig man,
Keerde 't hoofd om, zag in 't rond,
En al zuchtend sprak zyn mond:
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‘Dat me God genadig zy!
Byna niemand zie 'k hierby,
Dien ik niet misdadig lettede,
Dien ik geene lagen zettede.
Nochtans, hoort my allen aen!
'k Doe myn leven u verstaen.
Goede lieden, eedle heeren!
Laet u door myn voorbeeld leeren
Wat het in hebb', wat het zy,
Slaef te zyn van boevery.
'k Was een schalksch, een aerdig kind,
Door eenieder zeer bemind,
En nog nauwlyks van de mam,
Toen ik stoeide met een lam.
't Streelde, al blatend, my het oor.
Eens (het staet me duidlyk voor)
Beet ik 't - als uit louter spel;
Doch myn beet drong door zyn vel.
'k Lepte 't uitgeronnen bloed En het smaekte my zoo zoet!
'k Proefde 't vleesch toen zyner dy,
En het was me een lekkerny!
Waer ik geiten hoorde blaten,
In het woud of op de straten,
Sprong ik uit, en vlamde op bloed.
Zoo werd lust en smaek gevoed.
Eerst beet ik twee bokskens neêr,
Maer den derden dag veel meer:
'k Werd toen stout, en rap, en koen:
'k At een haen op, toen een hoen,
Toen een gans: het smaekte al goed.
Daer myn tand zich scherpte op bloed,
Werd ik wreed en fel by 't eten:
Dier aen dier werd doodgebeten.
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Reinaert verhaelt nu verder wat al boevenstreken hij beging.
Eens, dat hij reeds groot geworden zijnde, bij wintertijde dicht bij Basele was
gekomen, deed hem de Wolf verstaen, dat hij Reinaerts eigen oom was. Zij werden
gezellen en zwoeren elkander eeuwige trouw. Sints dien tijde gingen zij samen op
roof uit: Reinaert stool in 't klein, Isegrim in 't groot, en schoon de gulzigaert bestendig
't beste deel des buits zich zelven voorbehield, leed zijn makker dit geduldig. 't Is
waer, hij wist van geenen hongersnood te spreken: want door zijnen list was hij eenen
schat meester geworden, zwaer genoeg om op geen zeven wagens te kunnen vervoerd
worden.
- En die schat waer is hij, Reinaert?
- Koning, ik stool dien om uw dierbaer hoofd te redden: anders waert gij zeker
vermoord geworden.
De koning verbleekt, en roept:
‘Hemel, Reinaert! wat gy meldt!
In den naem dier eeuwigheid,
Waer de galg u henen leidt,
En waer God uw ziel moog' sparen,
Wil ons alles toch verklaren,
Wat gy weet, of hebt gehoord,
Van een plan tot zulk een moord.

Daertoe juist wilde Reinaert komen: hij overlegt stillekens hoe hij Bruine en
Isegrimme zelven best het kloosterbier, hem door hen gebrouwd, zou doen drinken.
Met schijnbaer droeven gezichte, spreekt de viervoetige Tartuf:
‘'k Zal de waerheid openleggen,
En wat my bezwaert u zeggen,
Vreezend dat myn ziel, myn al,
In den poel der helle vall',
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Waer men eeuwig brandt en blaekt,
Zoo de vorst wat stilte maekt.

Echter beeft hij, zijns zeggens, om de samenzweerders tegen 's konings leven, aen
te klagen, daer velen hunner hem tot vrienden en magen zijn, die hij boven alles lief
heeft:
Ach, my dwingt de vrees der hel,
Waer ze in eeuwig zielsgekwel
Lyden moeten boven maten,
Die een moord verholen laten;

Voegt hij er bij. Doch de koning betwijfelt nog immer de waerheid van Reinaerts
woorden: Reinaert te zijner overtuiging zegt, dat hij 't immers niet bestaen zoude in
zulk eenen plechtigen oogenblik als dat is, zijnen koning eene logen voor te dichten,
zonder voor zijne eeuwige doemenis te sidderen.
Op den raed der koningin laet de koning uittrompetten, dat elk stilzwijge tot de
Vos hebbe uitgezegd. Na een klein exordium vertelt hij, hoe zijn vader (wiens ziele
God in genade neme!) den schat van Ermenrik (koning der Gothen) had ontdekt, en
in zijnen overmoed zoo verre ging van eenen aenslag tegen de kroon te beramen.
Dies zond hij Tibaert den Kater om Bruine den Beer de kroon aen te bieden, die in
de Ardennen als een groot heer leefde. Bruin kwam dadelijk naer 't land van Waes
‘de zoete woon.’ Reinaerts vader had mede Grimbaert, bijgenaemd den Wijze,
benevens Isegrim den Wolf en Tibaert den Kater ontboden: zij allen kwamen ten
parlemente op eene plaets tusschen 't dorp van Hyfte en Gent gelegen.
En zy smeedden hun verbond,
In den aekligdonkren stond
Eener lange winternacht,
Aengezet door Satans magt.
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Wie als getrouw onderdaen van Nobel, er zich mocht tegen verzetten, zou men door
geld omkoopen of uit het land verdrijven.
Op zekeren morgen, dat de Das nog niet gansch van den wijn 's daegs te voren
ingezwolgen ontnuchterd was, deelde hij zijnen wijve dit zwart ontwerp mede; zij
zwoer te zwijgen. Den zelfden dag deelde zij 't in eene weide Hermeline mede: zij
zwoer ook te zwijgen. Stappans kwam ze Reinaert ter mededeeling daervan in 't
woud vinden. Groot was zijne verslagenheid: hij dacht daerbij aen 't overbekende
geval van 't Puitenvolk, dat, tot straf van al zijn morren en klagen, van God eenen
Ooievaer als koning ontfing, die ze, een voor een, allen verslond. Reinaert kende
Bruin maer al te wel, om iets anders buiten tirannij van hem te mogen verwachten,
terwijl Nobel wel de beste vorst was dien men kon wenschen. Dagelijks, zegt de
Vos,
Dagelyks bad ik om licht
In een zaek van dat gewigt.

Het dringendste eigenlijk was, de plaets te ontdekken waer Ermenriks schat verholen
lag. Dag en nachte stond de Vos daerom te wacht. Eindelijk, eens dat hij in den
woude op den loer lag, ontdekte hij zijnen vader
Stekende den gryzen kop
Uit een hol al langzaem op.
Angstig gluerde hy in 't rond
Of zich iemand daer bevond,
En toen hy geen schepsel zag,
Kroop hy op en voor den dag,
Stopte 't hol weêr digt met zand,
En vereffende 't met 't land.
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Toen zijn vader de plaets verliet, zag Reinaert
Dat hy zacht zyn steert liet gaen
Waer zyn voetstap had gestaen,
Zoo dat hy zyn spoor bedekte.

Eene streek, die den bespieder tot heden onbekend was gebleven. Nauw is de ‘listige
oude’ weg, of de zoon maekt zich meester van den schat, dien hij, trouw geholpen
door zijne vrouwe, na veel zweetens en zwoegens, in een ander gat overbrengt.
Middelerwijlen stond de samenzweering niet stil: Bruin de Beer zond brieven en
boden uit en Reinaerts vader wierf ook in verre landen soldaten aen. Toen de zomer
aenkwam, deed hij verslag nopens zijne omreizen en vertoonde Bruine brieven, met
duizende namen van Isegrims geslachte bekleed: dezen zouden zich den verwanten
van Beer en Kat aensluiten; voorts hadden, zoo wel in Turingen als Saxen, Vos en
Das hun woord ter krijgshulpe gegeven. Daertoe was er macht van goud en zilver te
soldij beloofd. Na dit verslag door Reinaerts vader gedaen, begaf hij zich naer zijnen
schat, maer vond er, eilaes! munt noch kruis meer, 't geen hem zoo wanhopig maekte,
dat hij zich verhing. De peroratio van Reinaerts pleit of biecht luidde:
Isengrim en Bruin de vraet
Zitten nochtans in den raed,
Blyven 's konings gunst verwerven,
En ik, arme Vos, moet sterven!

Wat de Vos voorzien had, gebeurt: Nobel en de koningin roepen hem afzonderlijk,
en verzoeken naricht over de plaets, waer de schat ligt. Natuerlijk antwoordt de Vos:
‘'t Ware al te dwaes mijn geld en goed te toonen aen die van zin is mij te doen
opknoopen.’ De koningin zegt hem dadelijk genade toe, mits
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hij zijn leven betere. De Vos belooft dit gaerne, en op zulken bespreke zal hij den
schat aen den vorst wijzen; maer Nobel wil met zulk een aes zich niet laten angelen.
Hiertegen voert de edele vrouw in, dat men Reinaerts rechtzinnigheid niet kan
verdenken, daer hij zijnen eigenen vader en zyne magen van verraed beticht, schoon
hij even goed zijne vijanden kon aenklagen. De koning, die haren verzoeke niet kan
wederstaen, aerzelt niet meer hem te vergeven; maer hervalt hij ooit, men zal hem
en zijne bloedverwanten tot in het tiende lid straffen. Hierop volgt er zoending.
Nobel nam een stroohalm(*) op,
Sprak hem vry van galg en strop,
En vergaf hem al zyn kwaed,
Vredebreuk en euveldaed,
Zelfs de misdaed van zyn vader,
En zyn dievery te gader.
Spoedig maekte een dier hem los.
‘Eedle koning (zei de Vos),
'k Dank u, met oprecht gemoed,
Voor al de eer, die gy my doet.
Waerlyk, onder 't firmament
Is er niemand my bekend,
Dien 'k myn schatten geven zou,
Vorst, dan u, en u, mevrouw!
Hier nam Reinaert ook een halm,
En hy sprak, bedaerd en kalm:
‘Nobel, ik geef u den schat,
Dien vorst Ermenrik bezat.’
Nobel nam den stroohalm aen.

(*) De stroohalm was oudtyds by ons een symbolum van onteigening, overdragt, schenking,
enz. De koning gebruikt dien hier tot genade-schenking, en Reinaert een weinig verder tot
overgave van zynen schat. Zie wegens dit gebruik GRIMM, Rechtsalterthúmer, bladz. 121
en volgg. [Alsmede DUCANGE onder 't woord festuca. In de oude acten leest men: Ende
hebbense gheworpen..]
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Reinaert zweeg een weinigjen stil en hervattede dan 't woord:
‘Hoort, in Vlaendrens oosterstreken
Vindt m' een groote wildernis,
Waer een bosch gelegen is,
Hulsterloo(*) van ouds genaemd,
Als een aeklig oord befaemd:
Digt daerby, zuidwestenwaert,
Welt een water op, uit de aerd,
Kriek- of Krekelput geheeten.
Weinig zyn er die het weten:
Want, geen tweemael in het jaer
Komen mensch of dier aldaer.
Raef of Uil slechts, of Schuivuit(**),
Nestlen daer in 't wilde kruid,
En geen vogel komt er zweven
Dan door 't onweêr afgedreven.
Daer heb ik den schat gedaen;
Daer zult gy, o koning, gaen
By den Krekelput, in 't hout,
Met een bode, u wel vertrouwd,
Die de streek kenn', woest en wyd.
Als ge by dien put dan zyt,
Vindt ge een jong plantsoen van berken:
Een dier boomen zult gy merken
Naest by 't water, ryk van blad:
Aen zyn wortel ligt myn schat.
Delf door 't mos daer en in de aerd,
En gy vindt er, wel bewaerd,

(*) In WILLEMS beknopte verhandeling over Reinaert den Vos in den Messager des arts et
sciences de la Belgique (nouvelle série, tome I, p. 350), heeft hy aengewezen, dat dit
Hulsterloo gelegen is tusschen Beernem en Wildenborg, by de vaert; vermits men,
zuidwestwaerts daervan, de Krekelputbeek aentreft, tusschen Vlaedsloo en Dixmude
Intusschen is het ook waer, dat men nog op andere plaetsen een Hulsterloo en eenen Krekelput
vinden kan. GRIMM plaetst alles in of by het land van Waes.
(**) Schuivuit, Bubo, in 't fransch Chat huant.
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Al 't kleinood van Ermenrik,
Staf en kroon, van goud zoo dik,
Eêl gesteente en kunstig werk,
Niet gekocht voor duizend mark.
By 't bezit van zoo veel goed,
Zult gy zeggen in 't gemoed:
Reinaert, myn getrouwe Vos,
Die dit goud groeft onder 't mos,
Dat u God daervoor beloon',
U, de perel myner kroon!’

- Gij zelf zult mij daer heen brengen, sprak de koning: 'k weet van Keulen en Aken,
ook iets van Parijs, maer niets van Hulsterloo en Krekelput: zijn 't ook geene verdichte
namen?
- Denkt gij dan, zei de Vos, de handen samenslaende, dat ik u de Leie in Palestina
wil doen zoeken? Laet Cuwaert den Haes vóór u komen, en de waerheid mijner
woorden zal blijken!
Spottend spreekt Reinaert den Haze toe en hiet hem zeggen, waer of Krekelput
ligt.
- Bij Hulsterloo, zegt deze: wat ik er eenmael al honger en koude uitstond, vergeet
ik nimmer: 't gebeurde te dier tijde, namelijk vóór ik nog met het hondjen Rijn in
vriendschap was gekomen.’ Rijn was afwezig; de Vos, beroept zich stout op hem,
daer Rijn de waerschap over zijn geheel vorig leven zou kunnen geven en zendt
Cuwaert onder 't volk terug.
De koning verzoekt Reinaert hem naer den verborgenen schat te brengen; maer
‘de roode schalk’ verontschuldigt zich: hij had den Wolf, die kloosterbroeder
geworden was, maer zich met den koste van zes of zeven gewoone broeders niet kon
geneeren, aengeraden uit het klooster te vluchten: om welken raed de Paus hem in
den ban had geslagen; ter opheffing daervan zou hij morgen naer Rome gaen, en
zich vervolgens over 't meir be-
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geven; doch bij zijne terugkomst zoude hij aen 's konings verzoek willig voldoen.
- Sints hoe lang drukt die ban op u?
- Drie jaren, o koning, zijn er verloopen, dat de deken Herman, vóór 't synode, mij
daerin sloeg.
De vorst raedt hem aen zich, zoo spoedig mogelijk, van dien banvloek te zuiveren:
middelerwijlen zou Cuwaert of een andere bode hem naer Hulsterloo brengen.
Vervolgens ging Nobel staen
Op den hoogen trap van steen,
Waer hy altyd was alleen
Wen hy voorzat in 't geding.
Rondom zaten in een kring
Al de dieren op het gras,
Elk naer hy geboren was.
Rein stond by de koningin.

De koning maekt kenbaer, dat hij zoending met Reinaerde had aengegaen, zoo dat
hij hem goed, lijf en lede weder vrij gaf. Hij gaf dus ook ‘den vollen vrede’ anderwerf
gaf hij hem vrede ‘en de derdewerf almede.’ Niemand zou hem of den zijnen hinderen;
op den volgenden dage zou Reinaert reeds ter bedevaert naer den Heiligen Stoel van
Rome gaen.
Nauw had Ticelijn de Rave dit gehoord, of zij vloog ter plaetse waer sints een uer
Isegrim, Bruin en Tibert op Reinaerts aenkomst stonden te wachten: ‘Reinaert is
reeds hofmarschalk: gij zijt alle drie verraden!’ - 't Is gelogen, Ticelijn, gilde Isegrim.
Beer en Wolf snellen, met dubbelen schreden, doch vrij benauwd, ten hove. Tibaert
bezat zelfs den moed niet te verroeren: ja, had hij nu met Reinaerde mogen verzoenen,
ook ten prijze van zijn verloren oog, gaerne had hij daer over heen gestapt.
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Isegrim dringt door den volksstroom voort, en zich, bij 't zien zijnes vijands niet
meer kunnende bedwingen, viert hij vóór den troon Zijner Majesteit zelven zijne
woede bot. Dat was te sterk: Nobel doet Wolf en Beer vangen en binden, inderwijze
Dat zy beide heel den nacht
Niet een lid verroeren mochten,
Hoe zy wrongen, hoe zy wrochten.
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Zevende zang.
Hoe Reinaert zich over Bruin, Isegrim en vrouw Hersinde wreekt. - Hij
vertrekt naer Rome voorzien van eener male, op Bruins rug uitgesneden. Belijn en Cuwaert verzellen hem tot aen Malpertuis. - Nieuw verraed. Einde.
Even spot- als wraekziek wist Reinaert van geen vergeven: uit der ruggenhuid des
Beers doet hij een goed lapjen snijden, opdat men er hem eene scharpe (pelgrimstasch
of mael) uit vervaerdige. Ook verzoekt hij een paer nieuwe schoenen om zijnen
verren tocht af te leggen. Oom Isegrim had juist aen elken voet eenen schoen tot
Reinaerts gading. Zoo de koningin hem dit verzoek inwillige, wil hij haer pelgrim
zijn.
'k Neem uw ziel, by Gods ontferming,
Dankbaer dan in myn bescherming
(Dat is pelgrims regt, mevrouw),
Op dat niets u hindren zou.
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Door gebeden zoude hij 't goede hem gedaen, beloonen: ook verlangde hij, dat vrouwe
Hersinde zich t'zijnen oirbare wel wilde ontschoeien: zij kon immers t'huis op haer
gemak blijven.
- De reis is ver, vol gevaers; ja, daer hoort een sterke schoen toe, antwoordt de
koningin op dien requeste. Trouwens de Wolf en zijn wijf hadden den Vos ook leeds
genoeg berokkend.
Dien ten gevolge verloor de Wolf het vel aen zijne voorste voeten, van zijne kniên
tot aen zijne klauwen. Waerop de vergelijking volgt van den wolf met eenen vogel,
dien men eten opstopt.
Nimmer zag men vogel brauwen(*)
Die zoo stil hield lyf en leê,
Dan het Isengrim hier deê,
Nu men hem den poot ontschoeide,
En het bloed zyn teen ontvloeide.

Vrouw Hersinde moest, beschaemd en bedroefd, er 't vel harer achterpooten laten:
de groote spotter belooft haer met die nieuwe schoenen aflaet voor haer en hem
zelven over zee te halen. De arme vrouwe kan zich slechts op de wrake Gods
beroepen: Isegrim zwijgt morrend stil; ook de Beer verkropt zijn leed. Tibaert was
gelukkig buiten Reinaerts bereike.
De bedevaert wordt ingesteld.
's Anderdaegs, by 't eerste licht,
Deed de Vos zyn schoenen aen,
Om ter beêvaert heen te gaen.
‘Dat men my de schoenen binde
(Sprak hy), die my vrouw Hersinde
Heeft verschaft, en Isengryn:
'k Wil by koning Nobel zyn!’

(*) Brauwen, eten opstoppen. Eene heerlyke vergelyking, zegt GRIMM.
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Voor des Leeuwen troon gebragt,
Boog hy diep, en zeide zacht:
‘Vorst! God geve u goeden dag,
En mevrouw, die 'k noemen mag
De allerbeste van die leven!
Doe my mynen reisstaf geven,
Met de scharpe, en laet my gaen!’
Nobel liet zyn kapellaen
Roepen (thans Belyn, den Ram),
En zoodra die voor hem kwam,
Sprak de vorst, met luider stem:
‘Hier 's een pelgrim: zegen hem!
Geef hem scharpe en beêvaertstaf!’
- ‘Heer (was 't antwoord, dat men gaf),
'k Lees voor Reinaert geen gebeden;
Want hy heeft u straks beleden
Dat hy is in 's Pausen ban.’
Nobel riep, verstoord: ‘Wat dan(*)?
Hoor, wat Jufroet(**) doet verstaen:
Had een enkel mensch gedaen
Zooveel kwaeds als al die leven,
En hy wou dat kwaed begeven,
En hy wou te biechten gaen,
En hy wou zyn boet ontfaên,
En hy wou als pelgrim varen,
Die kon wel zichzelven klaren.’
Zeer beleefd sprak weêr Belyn:
‘Koning Nobel, hoe 't moog' zyn,
'k Hou my als myn regel zegt;
'k Zoek het kromme noch het recht'

(*) Waldan? oudtyds wattan? zooveel als het fransche qu'importe?
(**) Deze meester Jufroet [gelyk de text hem noemt] was misschien Goffridus Andagavensis'
later Vindociensis, een vermaerd theologant der twaelfde eeuw.
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Waer het heilge zaken geldt,
En gy my niet schaedloos stelt
Voor den bisschop en den deken.’
Nobel riep: ‘In negen weken
Vraeg ik u niet meer zooveel!
'k Liet u hangen by de keel
Liever dan ik u nog bad!’
Toen Belyn dit antwoord had,
En hy Nobel zag verstoord,
Werd hy angstig, liep hy voort,
En ging zingen en ging lezen
Wat hem noodig dacht te wezen.
Spoedig had de kapellaen
Zynen bededienst gedaen,
Daer hy Reinaert scharpe en staf
Met den pelgrimszegen gaf.
Reinaert, nu gereed te gaen,
Keek den koning droevig aen.
Valsche tranen zag men hangen
In zyne oogen, op zyn wangen.
't Was of zyn verbryzeld hart
Moest bezwyken door de smart;
Doch zyn smart was anders niet
Dan dat hy hen al verliet,
Zonder hun te doen de pyn
Waer hy Bruin en Isengryn
Door zyn list had in doen vallen.
Zeer geveinsd verzocht hy allen
Dat men voor hem bidden mocht,
Tot zyn welzyn op den tocht
Dien hy heden ondernam.
't Scheen hem tyd dat hy ontkwam:
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Want hy bleef, naer dieven aerd,
Steeds een weinigjen vervaerd
Dat zyn list ontdekt zou zyn.
Nobel sprak: ‘Het doet my pyn
Dat gy nu zoo haestig zyt!’
- ‘Vorst (was 't antwoord), 't is wel tyd:
't Goede mag men nooit besparen.
Geef my oorlof, laet my varen!’
- ‘Nu, Gods oorlof! reis met spoed!’
Zei de vorst, en met zyn stoet
Deed hy Reinaert uitgeleide.
Wolf en Beer, gevangen beide,
Bleven liggen in hunn' nood,
Wenschend dat zy waren dood.
Zoo ging Rein als pelgrim uit,
Fier op zyn verkregen buit,
Wyl zyn vyand, wreed gebonden,
Lag te krimpen van zyn wonden.
Niemand leeft er vast op aerd,
Hoe balsturig, hoe bezwaerd,
Hoe verstrikt in onheilswebben,
Die niet zou gelachen hebben,
Zoo hy Reinaert had gezien,
Waer hy heentrad voor de liên,
Met zyn scharpe en pelgrimsstaf.
Hoe gemaklyk ging 't hem af,
En hoe statig was zyn gang!
't Scheen of hy zyn leven lang
Heilig pelgrim waer' geweest.
Hy moest lachen in zyn geest
Toen hy 't hof hem na zag volgen,
Gistren nog op hem verbolgen,
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Gistren nog voor hem zoo wreed.
‘Nobel (sprak hy), 't doet my leed
Zoo gy verder medegaet:
Keer terug, het is myn raed:
Uw gevangen moordenaren
Mogten soms hun lot ontvaren;
'k Hoop dat gy ze toch niet mist.
Wacht u voor hunn' argelist!
Laet uw trouwen Reinaert gaen!’
Aldus sprekend ging hy staen
Op zyn stevige achterpooten,
En vermaende kleine en grooten
Om te bidden voor zyn lyf,
Hun bevelend kroost en wyf,
Thans van allen steun beroofd:
En zy hebben 't hem beloofd.
Hy geliet zich zeer benard,
Zeer gedrukt door boezemsmart,
Toen het afscheid werd genomen.

Hij verzoekt Cuwaert den Haze hem, met zijnen vriend Belijn den Ram, uitgeleide
te doen: zij beide toch hadden hem nooit bedroefd of vergramd; zij beide toch waren
zedig, zacht en sober. Door dit vleien verdwaesd, volgen zij den pelgrim tot aen zijne
burg. Voor de slotpoort gekomen, zegt hij: ‘Neef Belijn, vriend Ram, ik zal met
Cuwaert eenen oogenblik binnengaen. Bidt terwijlen eenen Vader-ons, dat God, als
ik afscheid moet nemen, vrouw en kind vertrooste.’ Cuwaert trad onbevreesd in de
opene muit. Hermelijn, nog door angst bestreden, dat haer man mocht opgehangen
zijn, zat, met hare welpkens, te treuren.
Toen de Vos dus binnenkwam
En hem Hermelyn vernam,
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Schoot een blos haer op 't gelaet,
Werd zy vrolyk boven maet;
't Dacht haer nochtans vreemd genoeg
Dat hy staf en reiszak droeg.
Na een kus sprak zy hem aen:
‘Rein, hoe zyt gy 't toch ontgaen?’

- Liefste, ik moet pelgrim wezen: oom Bruin en Isegrim zitten als gijzelaers voor
mijn leven vast, en ten zoenblijke heeft de koning ons Cuwaert, die mij eerst van
allen verried, prijs gegeven: Hermelijne, ik schenk u dien.’ Cuwaert in de vlucht
vastgegrepen, riep vergeefs om hulpe. Hermelijne, zijnes bloeds verzadigd, kon den
koning niet genoeg over zijne goedheid bedanken.
- De koning, blijft hij in 't leven, zou ons gaerne eene gift schenken, die hij voor
geen duizend pond zichzelven zoude jonnen.
- Welk eene gift, man?
- Eene sterke lijn, met eenen vorstbalg en twee mikken; doch ook hierop weet ik
een middeltjen.... Wij verhuizen naer eene lustige, van aller spijze wel voorziene,
wildernis en wel voor eenen tijd van zeven jaren.
- Ei, mijn lief, hebt gij dan dit land verzworen tot gij, als pelgrim de bedevaert
hebt gedaen? Draegt gij daerom scharpe en staf?
- Vrouw, men zegt: ‘Veel gezworen, veel verloren;’ men zegt mede: ‘Trouw of
eed bedijdt niet lang.’ Ik heb den koning eenen schat beloofd, dien ik niet bezitte;
hoe hij vroeg of laet mijnen list zal verwaerdigen, is ligt te denken. Ook zijn Kater,
Beer en Das van de onzen niet langer.’
Ondertusschen werd de Ram verbitterd dat de Haes zoo lang weg bleef, en riep
hem onder andere driftig toe:
Hael de droes u, seldrementen,
Met uw lange complimenten.
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Rein, op dit roepen toegekomen, maekt hem wijs, dat de Haes zijne moei en kinderen
trachtte te vertroosten. Belijn verzoekt hij maer voort te stappen; spoedig zoude hij
hem op de baen inhalen. Belijn vraegt nu waerom de Haes zoo schreeuwde: ‘Help,
Belijn!’ - Toen Hermelijne, bij 't vernemen dat ik over zee moest, in onmacht lag
gevallen, en de Haes dit zag, riep hij: ‘Help, Belijn!’ Maer, Belijn, voegde Reinaert
er bij, ik moet u iets vragen: toen ik den koning verliet, beloofde ik hem nog van
huis een briefjen te schrijven; lieve neef, wilt gij 't dragen?
- Reinaert, ik weet niet waer het in te steken.
- Ik zal 't beschreven fransijn in mijn pelgrims maelsvel doen, en dat aen uwen
kraeg hangen.
Zoo gezeid, zoo gedaen: de Vos beveelt zijnen bode, zelf geene handen aen den
brief te slaen; en den koning te zeggen, wilde hij dien recht aengenaem zijn, dat de
brief op zijner eigene voordracht geschreven was: de eer daervan stond Reinaert hem
gaerne af.
Velen worden zeer geprezen
Die geen letter kunnen lezen,
Maer voor wien een ander schryft!

Spoedig was de blijde Belijn op reis, en even spoedig de Vos met den zijnen naer de
woestijn gevlucht. Toen Belijn den vorste nadert, drukt deze zijn leed uit van hem
de bedevaertscharpe van Rein te zien dragen, en vraegt hem hoe dit komt. Belijn
meldt hem Reinaerts verzoek, om den koning een briefjen over te brengen. Hij voegt
er hij: ‘Toen ik zou henen gaen, zag hij dat ik eenen zak miste; dies stak hij 't in zijne
scharpe. Al wat in den brief staet, schreef hij op mijner eigene voordracht.’
Nobel, die niet lezen kon, doet den brief aen Botsaert(*), te

(*) Men vindt in den text niet wat dier dat Botsaert was. [In HENRIKS VAN ALKMAER'S Reynke
de Fos komt hier de Bever onder den naem van Bokerd voor.]
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dier tijde zijnen besten klerk, geven. Met Bruneel de Gans, neemt die Belijne 't
scharpvel af: ‘Hemel, wat brief is dat! 't is 't hoofd van Cuwaert den Haes!’ roept hij
uit. Nobel staet verbaesd, de koningin schreeuwt luide:
's Vorsten hoofd hing treurig neder,
En zoodra hy 't ophief weder,
Sloeg zyn stem zoo naer geluid,
Zulk een kreet ter keelen uit
Dat de dieren op dien stond
Allen sidderden in 't rond.

Alleen Firapeel de Luipaert, eenigzins 's konings maeg, durft het wagen hem
bezadigdheid aen te prediken: daer Nobel troosteloos blijft, raedt hij hem, ten einde
alles te herstellen, zoending met Beer en Wolf aen te gaen; en beiden Belijn, die ten
feite aenzettede, met al den zijnen, tot vergoeding te geven; en vervolgens Reinaert
aen den eersten boom den beste te doen hangen. Ook dit laetste wenscht Nobel ten
vurigste. Hier doet de voorzichtige Firapeel beide gevangenen slaken en meldt hun
aen, dat de koning, willen zij hem weêr hulde zweeren, hun Belijn met zijn huisgezin
en magen voor eeuwig wil geven. Beide gingen nu hofwaerts meê, en daer werd de
vrede gesloten.
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De ryke Antwerpenaer.
Blyspel in twee bedryven.
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Persoonen.
De heer SCHRAEP, ongehuwde koopman en flerecynist.
CHARLES, } zyne neven.
JOSEPH, } zyne neven.
CHARLOTTE, créole opgevoed door den heer Schraep.
WILLIAM, Engelschman, boekhouder } van M. Schraep.
FRITS, knecht } van M. Schraep.
Een Notaris en twee Getuigen.
Het tooneel is te Antwerpen.
De tooneelspelers dienen zich zoo als hunne namen staen, voor het gezicht des aenschouwers
te plaetsen.
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De ryke Antwerpenaer.
Eerste bedryf. aant.
Het tooneel verbeeldt eene fraeije gemeubeleerde kamer met eene midden- en twee zy-deuren;
het is avond.

Eerste tooneel.
WILLIAM, FRITS.

FRITS.

Waerachtig, mynheer, ik geloof dat gy beter zoudt gedaen hebben met in uw Engeland
te blyven dan u hier in Antwerpen zoo te komen vermageren. Denkt gy, dat uw
vaderland u den spleen zal ontnemen, dan raed ik u met het eerste vaertuig het beste
naer Londen te keeren; gy zyt een brave jongen: gy moet voortleven.
WILLIAM,

zuchtende.

Wat zal ik u zeggen, Frits? er is iets dat my belet Antwerpen te verlaten.
FRITS.

En dat iets is..... de liefde?
WILLIAM,

veinzende.

Ik hoop niet dat de liefde zich van mynen persoon reeds meester gemaekt heeft.
FRITS.

Misschien maer van uw hart alleen?.... Gy antwoordt niet:
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heeft u ergens een antwerpsch meisjen betooverd?... Neen?... Ha! ik raed het; gy zult
uw vryster achterrug gelaten hebben?
WILLIAM.

Geen van beide, Frits.
FRITS.

Wat, djanter! wat is het dan?... wissewasjen als ik ben! ik die geloofde zoo wel in
het menschelyk hart te konnen lezen; ik, die zoo veel zag en ondervond toen ik acht
jaren en zeven maenden als dragonder in oostenrykschen dienst was - ik zou my hier
misgist hebben? In ernst, William, is de oorzaek van het verdriet dat u verteert, geene
liefde?
WILLIAM.

Misschien.
FRITS.

Ha! ziet gy 't? dat wist ik wel. En sedert wanneer heeft u die algemeene ziekte
overvallen?
WILLIAM.

Van den eersten oogenblik af dat ik den heer Schraep, uwen meester, kende.
FRITS.

Nu raed ik het. Sedert eenigen tyd heb ik in acht genomen dat Charlotte, die lieve
créole, die mynheer uit Indien heeft medegebragt, ook schynt te treuren; zou zulks
niet de oorzaek uwer ziekte zyn?
WILLIAM.

Ik kan 't u niet ontveinzen. 't Is nu byna vier jaer geleden, dat de heer Schraep, uit
Indie kwam, en in de haven myner vaderstad voor anker moest blyven liggen.
Tegenstrydige winden hielden hem eenige weken op. Gedurende dien tyd leerde ik
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't beminnelyke meisjen kennen, dat hy medegebragt hadde. Ik zocht alle gelegenheden
die my by haer konden brengen. Ik won het vertrouwen en de vriendschap van haren
weldoender, en weldra waren wy, Charlotte en ik, meer dan vrienden. Inmiddels
bereidde zich de heer Schraep tot de afreis. Ik ging Charlotte verliezen, en rampzalig
zyn. Nog één weg stond er voor myne liefde open: ik bewerkte zoo veel tusschen
myne ouders en hem, dat ik hem eindelyk, als zyn boekhouder, volgde.
FRITS.

Et cetera et cetera; en zoo zyt gy naer Antwerpen gekomen?
WILLIAM.

Juist.
FRITS.

Maer wie heeft, gedurende die vier jaer, hindernis aen uw geluk gesteld?
WILLIAM.

Dat is eene andere vraeg: vooreerst twyfelde ik sterk of myne ouders ooit wel zouden
gedoogen dat ik met een meisjen trouwe, 't geen, buiten schoonheid en deugd, niets
bezit, en van de weldaden van den heere Schraep moet leven. Ook zou deze, zonder
de toestemming myner ouders, zulks niet gedoogen.
FRITS.

En ten tweeden?
WILLIAM.

Wil Charlotte dit volstrekt niet.
FRITS.

Wil Charlotte dit volstrekt niet!... Zy bemint u immers?
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WILLIAM.

Zonder twyfel; maer zy heeft te veel erkentenis voor haren weldoener, voor haren
tegenwoordigen vader, om hem te kunnen verlaten. Gy weet, hy is ziekelyk.
FRITS,

invallende.

Verduiveld met het flerecyn gekwollen.
WILLIAM.

Zoo lang hy leeft, wil zy hem byblyven en hem verzorgen; dag en nacht wil zy hem
oppassen en alles volbrengen wat een dankbaer kind kan doen.
FRITS.

Ook heeft hy haer uitnemend lief: en wie zou zulk een behoorlyk schepsel niet lief
hebben!....
WILLIAM.

Helaes!
FRITS.

Welnu, William! gy kent my: als dragonder heb ik duizende gevaren getrotseerd,
heb ik er menig een het leven heldhaftig gered; nu ik wil my voor u in de bres stellen;
kan ik u ergens in dienstig zyn? spreek!
WILLIAM.

Helaes, brave Frits! ik zie geene middels die my eene goede uitkomst kunnen
belooven.
FRITS.

Weet myn heer iets van uwe onderlinge liefde?
WILLIAM.

De hemel beware my! dit zou onze zaek nog verergeren.
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FRITS.

Neen, toch niet, myn heer is goed; hy kent u; hy kan dus niets als uw geluk willen....
(Na eenige overdenking.)

Laet my begaen, ik zal hem er van onderrigten, en ik zweer u dat gy haer hebben
zult, of ik ben - potstausend tonner wetter! - nooit dragonder geweest.
(Hy wil gaen.)

WILLIAM,

hem met der hand nemende.

O myn lieve Frits, zoo gy....
FRITS.

Nog eens, zy zal de uwe zyn; waerwel!
(Vertrekt.)

Tweede tooneel.
WILLIAM, alleen.

Zy zal de uwe zyn!....
(Met nadruk.)

William!
(Met vuer.)

zoo dit eene waerheid werd! zoo Charlotte.... waer vervoert my myne verbeelding?
ik veronderstel iets, dat, helaes! al te dicht aen het onmogelyke grenst: ik verbeeld
my een geluk dat nog te verre af is, dat my misschien nooit te beurt zal vallen......
hoe schrikkelyk is dit woord: nooit! hoe martelt my deze gedachte!...
(Na een kort stilzwygen.)

Frits, goede Frits, zoo uw voornemen eens gelukte! ik vestig er myne eenige hoop
op, en als Charlotte toestemt - dan....

Derde tooneel.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

CHARLOTTE, WILLIAM.

CHARLOTTE.

Hoe, William! hoe hier?
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WILLIAM.

Ja, Charlotte; gy weet dat de heer Schraep van daeg door het flerecyn weêr hevig
wordt gepynigd; hy verzocht my hem een weinig langer te blyven gezelschap houden.
Wenschtet gy my niet meer hier te vinden?
CHARLOTTE.

Welk eene vraeg, William! - en waer is hy nu?
WILLIAM.

Hy gevoelde zich een weinig beter, en slaept wat.
CHARLOTTE.

Die goede man! mogt hy nog lang blyven rusten.
WILLIAM,

half ter zyde, zuchtende.

En mogt myn hert ook ruste vinden!
CHARLOTTE.

William, waerom weêr zoo zwaermoedig?
WILLIAM.

Dit vraegt Charlotte, terwyl zy zelve 't antwoord op die vraeg is?
CHARLOTTE.

Ik wilde zeggen dat gy heden buitengewoon zwaermoedig zyt.
WILLIAM,

invallende.

Om dat het heden voor my een buitengewoone dag is.... of zyn zal.
CHARLOTTE.

Il versta u niet.
(Ontroerd.)

Zoudt gy iets....
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WILLIAM,

invallende.

Ja; ik wil den heere Schraep alles ontdekken... ik vergis my, een ander zal het doen.
CHARLOTTE.

Hoe! weet iemand?....
WILLIAM.

Frits weet alles.
CHARLOTTE.

Zonder my iets te zeggen hebt gy dit gedaen!... en de heer Schraep! ô, ik zal van
schaemte hem niet onder de oogen durven komen.
WILLIAM.

Dunkt u dat gy, met my te beminnen, zyner weldaden onwaerdig wordt?
CHARLOTTE.

Dat wel juist niet; maer....
WILLIAM.

Of dat ik uwer liefde onwaerdig zy?
CHARLOTTE.

Die woorden zyn bitter, William; moet ik u dan weêr zelve zeggen hoe zeer ik u....
(Stamerende.)

bem....
WILLIAM.

Genoeg. Ik verwacht alles van het geen Frits gaet in 't werk stellen; hy zal uwen
weldoener van onze liefde onderrigten....
CHARLOTTE.

...... En nog niets om ons gelukkig te maken gevorderd zyn. Blyf ik niet altyd het
zelfde arm weesjen? uwe ouders zullen nooit gedoogen....
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WILLIAM.

Myn heer maekt morgen zyn testament - is ryk - en u genegen. Ongetwyfeld zal hy
u....
CHARLOTTE,

haestig invallende.

Dit moet, dit mag hy niet doen. Hy heeft bloedverwanten, neven...
WILLIAM.

Die zyne schatten niet verdienen; ook hebben wy die juist niet noodig. Op zyne
aenrading alleen zullen myne ouders, hoop ik, in alles toestemmen.
(De heer Schraep roept binnen.)

Ay! ay! Frits! William!
CHARLOTTE.

Vader!
WILLIAM,

te gelyk met Charlotte.

Myn heer!
De heer Schraep verschynt in de middendeur. William en Charlotte loopen hem te gemoet om
hem te ondersteunen.

Vierde tooneel.
CHARLOTTE, SCHRAEP, WILLIAM.

SCHRAEP.

't Is als of er eene geheele bende maratten in iedere voetpees zat. Ik wenschte dat dit
verduivelde podagra naer de woestynen van Noord-Amerika verbannen werd. Ay!
ay! leg een kussen onder myne voeten, Charlotte.
(Zy doet het.)

CHARLOTTE.

Arme vader!
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SCHRAEP.

Ja wel, arm by al mynen rykdom: want wat is rykdom in pynen? een schip met piasters
op eene zandplaet. Myne erfgenamen zullen meer genot van myne schatten hebben
dan ik.
WILLIAM.

Dat is onzeker: uwe erfgenamen kunnen er de verkwisters van worden, zoo als gy
er den verzamelaer van zyt geweest.
SCHRAEP,

een weinig gestoord.

Myne neven zyn toch geene verkwisters, die hun geld zoo om niet over boord zouden
werpen.
WILLIAM.

Dit schynen zy u niet te wezen; ook hoop ik niet dat zy het in der daed zyn. Maer gy
weet, de schyn bedriegt dikwyls.
SCHRAEP.

Wel is waer, dat men op het uitwendig van iemand alzoo weinig staet kan maken,
als op de eerlykheid van de wilden in de Zuiderzee; doch hunne vader was een regt
brave kerel, en voer met my, over achttien jaren, naer Oost-Indie. Hy stierf er weinigen
tyd na onze aenkomst....

Vyfde tooneel.
CHARLOTTE, SCHRAEP, FRITS, WILLIAM.

FRITS.

Myn heer, uwe twee neven....
SCHRAEP,

half bits invallende.

Uwe heeren neven!
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FRITS.

Uwe heeren neven komen naer uwe gezondheid vragen.
SCHRAEP.

Breng ze binnen.
(Frits vertrekt.)

Zesde tooneel.
De vorige, behalven FRITS.

SCHRAEP.

Die brave jongens! wat gaet hun myne onpasselykheid ter harte!
CHARLOTTE.

Vader, ik verzoek u my te laten vertrekken: want ik moet u zeggen, dat ik met de
gemaekte liefkoozingen van uwen eenen neef niet gediend ben. Hy laet my nooit
gerust.
WILLIAM.

En ik ben by familie-onderhandelingen niet van noode. Het wordt overigens laet, en
tyd dat ik my naer huis begeve: sta toe, mynheer! dat ik myn afscheid neem.
SCHRAEP.

Ik hoor wel, dat myne neven u beiden niet bevallen; gy kunt gaen.
(William en Charlotte vertrekken.)

Zevenste tooneel.
CHARLES, SCHRAEP, JOSEPH, FRITS.

CHARLES.

Mon-oncle, wy nemen de vryheid u eenen goeden avond te komen wenschen, en
naer uwe gezondheid te vernemen.
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SCHRAEP.

Veel eer!
JOSEPH.

Mon oncle schynt een weinig beter te zyn?
SCHRAEP.

God zy geloofd!
CHARLES.

Ik hoop u haest proficiat te wenschen, mon oncle.
SCHRAEP.

Onderdanige dienaer.
JOSEPH.

Uwe onpasselykheid had ons ontsteld.
CHARLES,

ter zyde.

Wat liegt hy!
SCHRAEP.

Ik dank u.
JOSEPH.

En wy waren nieuwsgierig om te weten....
CHARLES,

ter zyde.

Of gy al dood waert.
JOSEPH.

Hoe het met u ging.
SCHRAEP.

Een weinig beter; maer toch niet gelyk ik het wenschte.
(Aen Frits.)

Frits, geef stoelen, dat de heeren zitten.
(Aen zyne neven.)

Ik vrees zelfs nog voor eenen storm: myn regter been schynt het my te voorspellen.
CHARLES.
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SCHRAEP.

Ik, ik meende dat ik scheep ging voor altyd.
JOSEPH,

ter zyde.

Daeraen zoudt gy niet kwalyk gedaen hebben.
SCHRAEP.

Daerom, en om my niet zoo schielyk door de dood te laten verrassen als uw vader,
die anno 1753 in myne armen overleed.... ik geloof dat het den 13 october was.
FRITS,

invallende.

Myn heer, het was juist dezelfde dag dat wy de Pruissen by Hochkirch overvielen.
De generael Odonel voerde de avant-garde, die uit vier bataillons en zes-en-dertig
escadrons bestond. Tetteret! tetteret! daer kwam de cavalerie aengereden en begon
de attaque op den linken vleugel.....
SCHRAEP,

invallende.

Wat is dat? wordt gy zot met uwen linken vleugel? Daer is hier kwestie van eene
attaque van 't flerecyn in myn regter been.
(Voortsprekende tegen zyne neven.)

't Is dan om die redens dat ik gedacht heb voor een testament te moeten zorgen.
CHARLES

en JOSEPH,

verwonderd.

Een testament!
SCHRAEP.

Ja, een testament. Dit schynt u te verwonderen?
JOSEPH.

Wy zyn toch beide...?
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SCHRAEP.

Myne erfgenamen, ja; maer heb ik voor niemand anders dan voor u te zorgen?
JOSEPH.

Excuseer, mon-oncle! ik had op Charlotte niet gedacht.
SCHRAEP,

nog gestoord.

Zoo! en ik zou niet meester zyn van met myne goederen te doen wat ik wil?
CHARLES.

Voorzeker, mon-oncle! myn broêr is een lompaert, die niet weet wat hy zegt.
JOSEPH,

opstuivende.

Hoe! aen mon-oncle zeggen dat ik een lompaert ben?
(Vergramd hem vastgrypende.)

Wat houdt my tegen dat ik u... u...
SCHRAEP,

wil tusschen beide springen, maer wordt op nieuw door de pyn aengevat.

Hé! hé! hier niet gevochten!... ay my! myn been! ay! ay!
(Hy werpt zich weêr in zynen leunstoel.)

JOSEPH.

Mon-oncle, ik bid u om vergeving.
CHARLES.

Ja, vergeef het hem; hy heeft het zoo erg niet gemeend.
JOSEPH,

ter zyde.

Die verduivelde hypocriet!
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SCHRAEP.

Gemeend of niet gemeend, ik verzoek u my nu alleen te laten: gy zyt beide oorzaek
van de pynen die ik weêr uitsta. Ay! ay!
CHARLES.

Nu dan, mon-oncle, tot morgen!
(Zy vertrekken beide.)

Achtste tooneel.
SCHRAEP, FRITS.

SCHRAEP.

't Is als of de flerecyn-duivel hen naer hier gevoerd had om my te plagen. Ay! ay!
die schorken van jongens!
FRITS.

Regtuit gesproken, myn heer! die twee snaken schynen my uwe goedheid weinig te
verdienen.
SCHRAEP.

Hoe zoo? hebben zy geene achting en ontzag genoeg voor my?
FRITS.

Ik denk ja, maer met al dit ontzag wed ik dat zy u liever dood dan levend zagen.
SCHRAEP.

Wat! zouden zy myne dood wenschen! durft gy dit denken?
FRITS.

Dat wel juist niet, maer ik kan u voor waerheid zeggen dat zy my weinig vergenoegd
toeschenen als ik hun daer oogenblikkelyk, by het inkomen, zegde dat gy veel beter
waert.
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SCHRAEP.

Liegt gy niet?
FRITS.

Ik loog nooit. Geloof my, zy streelen u slechts om uwe schatten.
SCHRAEP.

Mogt dat waer zyn! kon ik dat ondervinden!
FRITS.

Dit kunt gy zeer ligtelyk doen, met u, by voorbeeld, eens dood te veinzen. Ik meld
hun dan uw schielyk afsterven, en voeg er by dat gy een testament opgesteld en hun
meer dan twee derden uwer goederen ontmaekt hebt. Ondertusschen kunt gy hen
afluisteren en in staet zyn om over uwe neven te oordeelen.
SCHRAEP.

Goed uitgevonden; ik wil die proef wel eens nemen.
FRITS.

Morgen vroeg, als gy wilt; hiertoe geeft uw tegenwoordige toestand eene schoone
gelegenheid.
SCHRAEP.

Welaen, ik ben te vrede. En wanneer ik hoor dat het maer op myn geld gemunt is,
dan.... dan....
FRITS.

Wat zult gy dan doen, als ik het u vragen mag?
SCHRAEP.

Hen alle beide onterven, Charlotte myne eenige erfgename maken, en...
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FRITS.

En haer met William doen trouwen?
SCHRAEP.

Charlotte met William?
FRITS.

Ja, myn heer: daer kan geen beter huwelyk beraemd, geen beter gebruik van uwe
fortuin gemaekt worden.
SCHRAEP.

Wat zegt gy? zouden zy het reeds eens zyn met malkanderen?
FRITS.

Wel zeker: hebt gy nog niet opgemerkt, hoe treurig en droefgeestig William sedert
eenigen tyd is? de arme jongen droogt uit, zoo gy hem niet haestig het leven weêr
geeft.
SCHRAEP.

Wy zullen zien. Ik heb ook zoo al eens op hun gedacht.... ja, ja, wy zullen zien.
(Met ontzag.)

Maer, Frits, stilzwygen over alles wat er tusschen ons beide omgaet! hoort gy?
FRITS.

Gy kunt er staet op maken.
SCHRAEP.

Dat is genoeg. Breng my nu in myne kamer, en laet ons de noodige maetregels nemen
om onze rol van morgen wel ten uitvoer te brengen.
(Frits brengt hem binnen.)

Einde van het eerste bedryf.
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Tweede bedryf.
Eerste tooneel.
JOSEPH, CHARLES, FRITS.

CHARLES.

Hoe komt het, dat gy ons zoo vroeg doet roepen?
FRITS,

weenende.

Myne heeren, 't is om u te melden dat de heer Pascalis-Bartholomeus Schraep, myn
brave meester, dezen nacht om twee ure is overleden.
en JOSEPH,

CHARLES

te gelyk.

Overleden?
FRITS.

Overleden!
CHARLES.

Gy spot?
FRITS.

Gansch niet. Hy werd omtrent middernacht door het flerecyn weêr zoo hevig aengevat,
dat hy, och armen! er in gebleven is.
JOSEPH.

En dus dood?
FRITS.

Morsdood.
CHARLES.

Wat een geluk voor ons!
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JOSEPH,

maekt eenen sprong.

Welk eene vreugd!
(Gedurende dit tooneel en de volgende bespiedt hen somtyds de heer Schraep door de
middendeur.)

CHARLES.

Eindelyk is die gewenschte dood daer; eindelyk zyn wy aen zyne schyven geraekt!
JOSEPH.

Wat een goed nieuws voor myn lief, die al zoo lang naer die dood heeft gewacht!
CHARLES.

O, die dood geeft ons het leven! ik kan van blydschap nauwelyks spreken!
JOSEPH,

in zich zelfs.

Ja, de naeste week trouw ik.
FRITS,

ter zyde,

Ay! ay!
CHARLES.

En ik kom hier woonen.
FRITS.

Hé! hé! myne heeren! zoo haestig niet! de heer Schraep heeft een testament gemaekt.
en JOSEPH.

CHARLES

Hoe? een testament!
FRITS.

Ja, en hy heeft Charlotte al zyne comptanten, met circa twintig à dertig huizen,
gelaten.
CHARLES.

Dus dat er voor ons byna niets meer zal overblyven?
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FRITS.

Of zeer weinig.
CHARLES.

Die schelm!
JOSEPH.

Die deugeniet!
FRITS,

ter zyde.

Daer hebt gy het al.
CHARLES.

Die oude kapoen!
JOSEPH.

Die schynheilige!
FRITS,

ter zyde.

Adieu zyn huwelyk!
CHARLES.

Moesten wy hem daerom alle dagen bezoeken en ons hier twee, dry uren vervelen!
JOSEPH.

Br!... ik kan van gramschap nauwlyks spreken.
JOSEPH.

Ja!... ik ben er al wel mêe... wat gaen ik nu aen myn lief wysmaken?
(Tegen Frits.)

Maer zou dat testament niet kunnen gebroken worden?
FRITS.

Neen: gy zyt slechts de neven van myn heer; dus kon hy alles verlegateeren.
JOSEPH.

De duivel hael' zyn legaten!
CHARLES.

Maer, Frits, zouden er geene middelen zyn om alles nog te behouden?
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FRITS.

Ik weet zoo nog wel iets, maer....
CHARLES.

O, wy zullen u rykelyk vergelden, kunt ge ons hier maer uit helpen.
FRITS.

Rykelyk vergelden?.... dat is iets gezegd; dan kan ik wat voor u doen.
JOSEPH,

ter zyde.

Ik herleef!
CHARLES,

tegen Frits.

Nu die middel?
FRITS.

Dien zal ik u gaen uitleggen; luister: niemand buiten dit huis, zelfs William niet,
weet nog, dat de heer Schraep dood is. Hoe ligt zou het niet zyn voor een van u beide,
de rol van uwen oom te spelen, een ander testament te maken en u zelven de
vermaekte goederen weêr te geven!
CHARLES.

Heel wel gedacht, maer Charlotte....
FRITS.

Daer is niet voor te vreezen: die zit boven te weenen en zal misschien van den
ganschen dag niet beneden komen; terwylen wordt alles verrigt.
JOSEPH.

Weet zy van de goederen niet, die de heer Schraep haer gemaekt heeft?
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FRITS.

Nog niets; doch ik verzoek u harer in het testament te gedenken.
JOSEPH.

Goed; maer daer is nog eene hindernis: zal ons William niet in den weg zyn?
FRITS.

Die komt maer om elf ure naer zyn kantoor; dan is reeds alles gedaen; en wat de
meid aengaet, die kan ik ligtelyk omkoopen.
CHARLES,

hem eene borze gevende.

Deze borze kan u daer in dienen; zy is u geschonken.
FRITS,

die aennemende.

Ik dank u, myn heer. Nu, wie zal de rol van den heer Schraep spelen? want met alle
onze praetjens verloopt de tyd.
CHARLES,

tegen Joseph.

Die rol kan door u het best uitgevoerd worden, Joseph.
JOSEPH.

Welaen, ik ben te vreden.
FRITS.

Voor de klêeren zal ik zorgen.
(Tegen Charles.)

Zorg gy terwyl voor eenen notaris en getuigen, die den heer Schraep niet kennen.
CHARLES.

Ik ga ze halen. Brave Frits, wy konnen u niet genoeg beloonen. In een half uer ben
ik hier weder.
(Hy vertrekt.)
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Tweede tooneel.
JOSEPH, FRITS.

FRITS.

(Tegen Joseph.)

En gy, versteek u eenige oogenblikken in dit kabinetjen.
(Op zyde wyzende.)

Ik ga nu de meid spreken en alles in orde brengen. Zoohaest ik u noodig beb zal ik
u roepen.
JOSEPH.

Ik onderwerp my aen uwe bevelen.
(Hy gaet in 't kabinetjen.)

Derde tooneel.
FRITS,

zyne borze beziende.

Alles gaet naer wensch; ik had zelfs niet gedacht zoo vroeg beloond te zyn. Kreuz
bataillon! wat zullen die snaken flus staen zien! Hoe schandelyk zullen zy moeten
afmarcheeren! En William dan? o, die zal er hem het best mede bevinden: een meisjen
na zynen wensch trouwen, en nog eenige duizende ponden ryker worden! O wereld,
wereld! waerom moet meest altyd het ongeluk van den eenen het geluk van den
anderen uitmaken? - Maer wie komt daer?....

Vierde tooneel.
WILLIAM, FRITS.

FRITS.

Ha, William, waerom alzoo vroeg hier?
WILLIAM.

Ik moet het u bekennen, Frits; ik was ongeduldig om te weten
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of gy uwen meester reeds gesproken en my eenig goed nieuws mede te deelen hebt.
FRITS.

Om Gods wil, laet my nu gerust, en vertrek schielyk of alles is verloren.
WILLIAM.

Wat beteekent dit?
FRITS.

Dit beteekent zoo veel dat hier oogenblikkelyk eene comedie moet gespeeld worden,
daer gy niet by tegenwoordig moogt zyn.
WILLIAM.

Ik versta u niet.
FRITS,

haestig.

Nu het zy zoo; ik zal 't einde uwer comédie afwachten.
(Hy vertrekt.)

Vyfde tooneel.
FRITS, alleen.

Die heeren verliefden loopen altyd iemand in den weg en stellen meestal zelven de
grootste hinderpalen aen hun geluk. Wat is een verliefd mensch toch een aerdig ding!
hy is nooit te vreden, maer altyd ongerust, achterdachtig, ongeduldig, met een woord,
geheel en al zot.... Maer, Frits, gy vergeet, met over de liefde te philosopheeren, dat
de notaris oogenblikkelyk hier zal komen, en dat de kleêren er nog moeten zyn.
(Hy doet een kistjen open, haelt er eenige kleederen uit, en beziet ze.)

Zoo, dat zal passen, hoop ik.
(Na dat hy al het noodige uit het kistjen heeft gelegd, roept hy aen de zydeur daer Joseph
binnen gegaen is)

Joseph! gy kunt te voorschyn komen.
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Zesde tooneel.
JOSEPH, FRITS.

JOSEPH.

Is alles in gereedheid?
FRITS.

Alles.
JOSEPH.

En de kleêren?
FRITS.

Hier zyn ze.
JOSEPH.

Help my een weinig die aendoen.
FRITS.

Ja, spoedig, eer ons de Notaris verrasse.
(Hy geeft hem kleederen.)

Daer.
(Hy kleedt hem.)

JOSEPH.

Zal ons hier niemand stooren?
FRITS,

hem kleedende.

Niemand.... Nu de pruik op!
JOSEPH.

En de koussens?
(Hy doet die aen.)

FRITS.

Ja.... maer om flerecynbeenen te maken, moeten wy die wat opvullen.
(Zy doen dit.)

JOSEPH.
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FRITS.

Gy moet niet vreezen, het was de meid en ik.
JOSEPH,

gekleed.

Hoe is 't, ben ik nu wel?
FRITS.

Alderbest.... Men zou zweeren, dat de heer Schraep nog leeft! Maer alles is nog niet
gedaen: laet eens zien, hoe gy uwe rol zult spelen. Zet u in den leunstoel.
(Joseph doet het.)

Zoo! Als nu de Notaris komt, wat zult gy zeggen?
JOSEPH.

Ik zal zeggen.... ik weet niet wat ik zal zeggen.
FRITS.

Let wel op al hetgeen ik u ga voordoen en zeggen.
(Hy gaet in eenen stoel zitten, met eene bevende stem.)

Mynheer de Notaris
(Zyn been vastgrypende.)

ay my! myn been! - Nu, gy.
JOSEPH,

hem navolgende.

Mynheer de Notaris, ay my, myn been!
FRITS,

met dezelfde stem.

De reden, dat ik u heb doen roepen is... om myn testament te maken.
SCHRAEP.

De reden, dat ik u heb doen roepen is... om myn testament te maken.
FRITS,

met eene natuerlyke stem.

Goed! het zal gaen.
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FRITS.

En ik vrees, dat gy zult moeten gryzen! verders zal ik u wel inblazen wat gy moet
doen en laten. Maer daer is uw broeder en de notaris: gauw in den stoel!

Zevenste tooneel.
FRITS, JOSEPH, CHARLES, NOTARIS, GETUIGEN.

CHARLES,

tegen Joseph.

Mon-oncle, hier is de Notaris.
DE NOTARIS.

Myn heer, ik ben t'uwen dienste.
FRITS,

stil tegen Joseph.

Nu, begin.
JOSEPH.

Myn heer de Notaris, ay my, myn been! - de reden, waerom ik u deed roepen is...
om myn testament te maken.
DE NOTARIS.

Myn heer, gy kunt van myn ministerie gebruik maken.
JOSEPH.

Zet u neêr.
DE NOTARIS,

aen tafel zittende, gereed om te schryven.

Den naem, mynheer?
JOSEPH.

Pascalis-Bartholomeus Schraep.
DE NOTARIS,

schryft.

.... Schraep. Nu gelief uwe dispositien te laten hooren.
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JOSEPH.

Myn heer de Notaris...
(Stil tegen Frits.)

Frits, wat moet ik zeggen?
(Na dat Frits hem iets in de ooren heeft gefluisterd.)

voor eerst, wederroep ik alle myne voorgaende testamenten.
CHARLES,

ter zyde.

Het begint goed.
DE NOTARIS,

schryft.

..... Te wederroepen, casseeren, revoceeren, dood ende te niet doende alle....
JOSEPH.

Voorts, laet ik alle myne goederen aen myne twee neven, Josephus en Carolus Van
der Kwasten.
DE NOTARIS,

schryvende.

Welken comparant testateur heeft verklaerd alle ende iegelyke zyne na te latene
goederen, roerende ende onroerende....
FRITS,

luide tegen Joseph.

Maer à propos, myn heer, het legaet van 5,000 guldens dat gy my beloofd hebt?
JOSEPH.

Hoe? wat is dat! heb ik u een legaet beloofd?
CHARLES,

ter zyde.

Die kerel weet van de gelegenheid gebruik te maken.
FRITS,

stil tegen Joseph.
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JOSEPH,

ter zyde.

Dan moet ik wel.
(Tegen den Notaris.)

Ook laet ik 5,000 guldens courant geld.
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FRITS.

Wisselgeld, aen Frederic-Anselmus Schwanz, eertyds dragonder onder oostenrykschen
dienst.
JOSEPH.

Voor zyne getrouwe diensten.
DE NOTARIS,

altyd schryvende.

Aen sieur Frederic-Anselmus....
FRITS,

stil tegen Joseph.

Ook moet gy Charlotte niet vergeten.
JOSEPH.

En eindelyk laet ik alnog eene somme van....

Achtste en laetste tooneel.
FRITS, JOSEPH, SCHRAEP, CHARLOTTE, WILLIAM, CHARLES, NOTARIS, GETUIGEN.

SCHRAEP.

Hé! wat is dat hier?
(Allen springen op, en roepen te gelyk uit:)

CHARLES.

Hemel, een spook!
JOSEPH.

O God!....
FRITS.

De comédie gaet eindigen, de tragédie beginnen.
Schraep en Joseph zien malkanderen eenige oogenblikken styf aen. Alle toonen de grootste
verwondering. Tafereel.
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SCHRAEP,

tegen Joseph.

Wie zyt gy?
FRITS,

op Joseph wyzende.

Myn heer, dat is Pascalis-Bartholomeus Schraep, die bezig is met zyn testament te
maken.
JOSEPH,

met eene smeekende stem.

Mon-oncle....
SCHRAEP.

Hoe! gy durft hier in myne kleêren zulk eene comedie komen spelen?
(Hy rukt hem de pruik af.)

en JOSEPH,

CHARLES

den heer Schraep te voet vallende.

Mon-oncle, wy bidden u om vergeving.
SCHRAEP.

Staet op: men knielt voor geene menschen.
CHARLES.

Mon-oncle, Frits is de oorzaek geweest, dat wy....
SCHRAEP,

invallende.

Neen, 't is uwe al te groote hebzucht geweest, die nu ook de oorzaek is dat gy voortaen
van my niets meer kunt verhopen. Ik heb u bespied en uwe vreugd op het vernemen
van myne dood gezien: ik ken u eindelyk. Als zonen van een deugdzamen en braven
vader, had ik u altyd ook voor zoodanig aenzien, en zocht ik nooit iets anders als uw
geluk. Maer nu, nu gy myne dood kunt wenschen, kan ik u ook geen goed meer
willen. Er zyn toch, God lof! nog wezens die my beminnen, en die het my niet doen
berouwen van naer Europa weêrgekeerd te zyn: deze zyn William en Charlotte.
(Tegen dezelven.)

Komt hier, myne
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kinderen! 't is met u dat ik myne dagen wil verslyten en eindigen. Sedert lang,
William, ben ik uw beste vriend geweest; nu wil ik daerby uw weldoender zyn.
(Williams hand met die van Charlotte vervoegende.)

Weest beide voor altyd vereenigd en gelukkig in de zoetste banden der samenleving.
CHARLOTTE.

Vader!
WILLIAM.

Myn heer, onze erkentenis....
SCHRAEP.

En gy, myn heer de Notaris, uwe tegenwoordigheid is hier ook niet te onpas: stel
oogenblikkelyk eenen akt op, waerby ik hun beiden alle myne goederen afsta.
DE NOTARIS.

Ja, myn heer: per donatio inter vivos?
WILLIAM.

Waer hebben wy ooit zoo vele weldaden verdiend!
CHARLOTTE.

Vader!... slechts William!... geene goederen.
SCHRAEP.

Ik heb nooit myn gegeven woord herroepen: zy blyven uw eigendom; 't is aen u, er
mede te doen hetgene gy wilt.
CHARLOTTE.

Nu, dan geven wy hun daervan de helft; niet waer, William?
CHARLOTTE.

Uw hart heeft dezelfde gevoelens als het myne. Welaen, laet ons allen gelukkig zyn!
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CHARLES.

Edelmoedige zielen! wat erkentenis is in staet om uwen weldaden te evenaren? Gy
verdient ten volle gelukkig te zyn.
FRITS,

tegen Joseph.

Wel, nu kan uw huwelyk nog voortgaen.
JOSEPH.

Konden wy ons maer met onzen braven oom verzoenen!
WILLIAM.

Die verzoening, myn heer Schraep, zult gy hun toch heden niet weigeren?
SCHRAEP.

Nu dan, ter liefde van u, vergeef ik hun: deze dag moet een dag van algemeene
blydschap zyn!
FRITS,

tot de aenschouwers.

Ziet daer, zoo komt de liefde tot haer oogmerk; zoo leert men zyne ware vrienden
kennen, en zoo worden zy nu allen gelukkig: William gaet trouwen,
(Op Joseph wyzende.)

onze gewezene Schraep gaet trouwen... maer ik, daer niemand wilt mêe trouwen,
wat moet ik doen?... weêr dragonder worden? neen. Laet ons liever, in afwachting
van iets beters, dezen twee huwelyken toejuichen, en hopen dat de aenschouwers
hetzelfde voor ons stukjen zullen doen.
EINDE.
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Quinten Matsys,
tooneelspel in twee bedryven.
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Persoonen.
Meester FLORIS, een schilder.
EMILIA, zyne dochter.
QUINTEN MATSYS, voorheen smid, thans schilder.
WILDERT, schilder.
PHILIP, bediende in het huis van meester Floris.
Het stuk speelt te Antwerpen in het schilderkabinet van meester FLORIS.
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Quinten Matsys.
Eerste bedryf. aant.
Eerste tooneel.
EMILIA, alleen.

Zy zit te schryven en schynt zeer ontroerd, zoo dat zy menigmalen de pen neêrlegt en weêr
opvat.

Wat zal ik hem schryven?... Dat ik hem vurig blyf beminnen... dat ik nimmer zal
ophouden hem alleen lief te hebben... zelfs dan nog, wanneer my dit gelukkig kon
maken?... Ja, zelfs ook dan nog.
(Zy schryft voort.)

O Quinten Matsys, waerof u de wanhoop mag heengerukt hebben?... Wist gy hoe
ellendig uwe afwezigheid my gemaekt heeft! Hoordet gy de zuchten, die myn harte
loost, terwyl ik aen u schryve!... Doch, dwaze als ik ben, wat beeld ik my in? Noch
deze letters, noch myne verzuchtingen zullen immers tot hem komen? Weet ik wel
eens zyne verblyfplaets? Hebben al de poogingen, die ik aengewend heb om Quinten
Matsys op te sporen, niet vruchteloos geweest!... O gy wreedaert, die uwe Emilia,
zonder afscheid te nemen, aen zoo veel hartenwee kost overlaten! Neen, nauwelyks
geloof ik dat gy my nog bemint: want dan zoudt gy toch door een enkel vaerwel my
blyken van liefde, door een enkel woordeken my uw verblyf aengetoond hebben; gy
zoudt my ten minste van het treurig genoegen eener briefwisseling niet beroofd
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hebben. O neen, ik ben de maegd niet meer, op welke al uwe wenschen gevestigd
zyn; ik ben 't niet meer: dit toont gy door uw wreed stilzwygen.
(Zy werpt als kwaedluimig de pen neder, rust met het hoofd op hare eene hand, en vervolgt
na eene poos.)

Doch hoe kan ik, door myne verbeelding misleid, zoo ongerymd eenen minnaer
lasteren, die thans misschien meer dan ooit gevoelt hoe pynelyk de afwezigheid aen
een beminnend harte valt? Dat hy my geen vaerwel zegde, dat hy my niet schryft,
is, óf omdat hy niet durft, óf omdat hy geene hoop van mynent wegen meer voeden
kan. Het overstreng onthael van mynen vader, toen hy, dien te voet gevallen, myne
hand afsmeekte, de schampere woorden die hy er van ontfing, omdat hy, maer een
arme smid, dit dorst bestaen, dit alles, ja, moet op zyn zacht gemoed eenen
onuitwischbaren indruk gemaekt hebben; zoo als het op dat van eenieder doen zou,
die eenig besef van eer heeft en zyn eigen waerde gevoelt... Maer ik hoor iemand.
(Zy sluit haestig den brief en verbergt dien in hare keurs.)

Tweede tooneel.
EMILIA, PHILIP.

PHILIP,

aen de deur.

Jufvrouw Emilia, is 't met uw verlof dat ik binnen kome?
EMILIA.

Laet my nu gerust, Philip! ik heb te veel verdriet om my van daeg met iets anders
dan met my zelve te bemoeijen.
PHILIP.

Nu dan, jufvrouw, vergeef myne stoutigheid: want ik kwam juis hier om u met iemand
anders te bemoeijen.
(Hy wil gaen.)
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EMILIA,

roept hem terug.

Philip!
PHILIP,

komt weêr.

Jufvrouw!
EMILIA.

Wat wilt gy daermeê zeggen?
PHILIP.

Wel.... zei de jufvrouw daer niet, dat zy zich met niemand wilde bemoeijen, daer ze
te veel verdriet had?
EMILIA.

Nu, ja.
PHILIP.

Ik kwam hier om te troosten.
EMILIA.

Gy?
PHILIP.

Niet dat myn inzicht was u met mynen persoon te bemoeijen... Verre van my...
EMILIA.

Wat woudt gy dan?
PHILIP.

U wat nieuws mededeelen, dat ik daer op 't oogenblik gezien en gehoord heb.
EMILIA.

Denkelyk modenieuws?
PHILIP.

Neen, minnaersnieuws.
EMILIA.

Van Wildert?
PHILIP.

O neen!... van Quinten Matsys.
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EMILIA,

driftig.

Wat hebt gy van hem gehoord?
PHILIP.

Dat ga ik u zeggen: luister!... Over eene uer kom ik van de Groote Merkt af om langs
het Waeigat en het Groen Kerkhof naer huis te keeren; als ik zoo regt over de groote
kerkdeur was, daer die put staet, waervan Quinten Matsys het yzerwerk heeft gemaekt,
zie ik, van den kant der oude Koordemerkt, iemand aenkomen. En wie zoudt gy
denken dat het was?
EMILIA.

Wel, Quinten.
PHILIP.

Neen, 't was Karel, die dikke koetsier uit het Kipdorp. Hé! Karel, riep ik, waer loop-je
naer toe? weet-je geen nieuws?
EMILIA,

gemelyk.

Nu, zal 't gaen eindigen? - Wat zei hy?
PHILIP.

Vergeef het my, jufvrouw: myn inzicht was niet om u toornig te maken; in tegendeel,
ik...
EMILIA.

Nu, wat zei hy?
PHILIP.

Dat hem iemand had verteld, dat Quinten Matsys weêr in Antwerpen was.
EMILIA.

Quinten!... zou dit waer zyn?... O, ik kan 't niet gelooven.
PHILIP.

Gy zult het wel moeten gelooven, als ik u zeg dat ik hem zelven met myne eigene
oogen gezien heb; en die bedriegen my niet ligt.
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EMILIA.

Hoe! gy hebt hem gezien?... waer? wanneer?... waerom hebt gy my dit niet eer
gezegd?
PHILIP.

Wel, jufvrouw, 't is nog geen tien minuten geleden, dat ik hem zag.
EMILIA.

Hebt gy hem gesproken? wat heeft hy u gezegd?
PHILIP.

Ik ben seffens naer hier komen geloopen, om het u mede te deelen.
EMILIA.

Seffens gaen loopen zonder hem van my te spreken!
PHILIP.

Ik dacht, dat gy dit liever zelve wildet doen.
EMILIA.

Lompaert! kan ik hem spreken?
PHILIP,

ter zyde.

Lompaert! lompaert!... O, dat is hard! zulks heeft myne gedienstigheid immers nu
niet verdiend! want nauwlyks had ik Quinten in de oog, of ik kom in vollen galop
naer hier toe gedraefd om het haer te berichten; en, zie, daer wordt ik nog voor eenen
lompaert uitgekreten, juist in den oogenblik, dat ik dien naem het minste meende te
verdienen! Waerlyk, ik geef het op, met myne voornemens van goed te doen; het
valt immers altyd kwalyk uit.
EMILIA.

Wat mompelt gy daer by u zelven?
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PHILIP.

Ik philosopheer over 't woord lompaert, waermede het u behaegd heeft my te
betituleeren, en... en...
EMILIA.

En?....
PHILIP.

En ik zelf ben eindelyk ten vollen overtuigd, dat ik niet wel gedaen heb; maer ik
hope 't weêr goed te maken.
EMILIA.

Op welker wyze?
PHILIP.

Indien ik, by voorbeeld, Quinten Matsys van nieuws ging opzoeken en hem hier
bragt?
EMILIA.

O, dit waer te ver gegaen!... Hem hier in huis brengen?
PHILIP.

Wel ja, zeker.
EMILIA.

Hier, daer myn vader....?
PHILIP.

Die zal, noch moet hem zien.
EMILIA.

In dees huis, daer hy uit weggejaegd is?
PHILIP.

Hy heeft dat al lang vergeten.
EMILIA.

Nooit!... daer is hy te grootmoedig toe.
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PHILIP.

Zyne grootmoedigheid kan tegen zyne liefde niet opwegen, myne lieve jufvrouw:
nog eens, ik breng hem hier.
EMILIA,

besluiteloos.

Welaen!.. maer neen... buiten wete myns vaders durf ik 't niet bestaen.
PHILIP.

Kom, kom! ware liefde moet alles durven bestaen.
EMILIA.

Toch geene onbetamelyke dingen.
PHILIP.

Die zullen er niet geschieden. Ik zie immers maer al te wel, dat uw hart mynen
voorstel goedkeurt: welaen! ik vlieg naer Quinten, en zal geen hoeksken, hoe klein,
onbezocht laten, om hem op te sporen.
EMILIA.

Ach, Philip! mogt alles wel uitvallen! Ik vrees zeer, dat gy Quinten niet vinden zult,
en dan...
(Als of haer iets inviel.)

doch, ja; dan nog zal niet alles vruchteloos zyn;
(Aen Philip den brief gevende, dien zy geschreven heeft.)

dan kunt gy nog hem dezen brief doen geworden, 't zy met dien aen iemand in 't huis
zyner moeder te geven, daer hy is of komen zal; 't zy...
PHILIP,

den brief aennemende; haer in de rede vallende.

Ik zal hem zelven wel weten te vinden, en het zoo verre brengen, dat gy al 't geen ge
in dien brief schreeft, aen hem zelven zult kunnen herhalen.
(Hy loopt weg.)
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Derde tooneel.
EMILIA, alleen.

Hy is dan weg om hem op te zoeken! O, hoe angstig klopt my het hart, in afwachting
van de uitkomst dezer pooging! Ik vrees voor Quinten en my, zoo hy hier ooit kwame;
doch, wat zeg ik? hier komen! O neen! verbeeld u dat niet, Emilia; dat zal hy niet:
het zou immers zyne eer kwetsen, zoo hy in een huis wederkeerde, daer hem de
toegang ontzegd is. Verders, wie weet, of hy my nog wel bemint als voorheen! Liefde
zonder hoop houdt welhaest op liefde te zyn. Hemel! zoo hy my vergeten had!...
Ach!... welnu.... dan zal hem myn brief doen zien, dat ik hem niet vergeten heb.
Rampzalig meisjen, als ik ben! op denzelfden oogenblik dat de hoop myne zinnen
kwam streelen, begeeft ze my! Angst en vrees hebben my geheel en al ingenomen.
O, ik zal nooit gelukkig zyn! Alles bewerkt myne ellende: myne verbeelding... myn
hart... myn vader, en... misschien ook Quinten Matsys!...

Vierde tooneel.
EMILIA, FLORIS, binnenkomende.

FLORIS.

Ha! naer u zocht ik, myne dochter.
EMILIA.

Wat belieft er u, vader?
FLORIS.

Niets, kind; ik wilde slechts weten waer gy waert, u zien, u spreken; iets wat my
tegenwoordig maer zeer zelden mag ge-
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beuren: want gy wilt altyd alleen zyn, en schuwt ieders tegenwoordigheid.
EMILIA.

Toch niet de uwe, vader.
FLORIS.

Juist als die van een ander. En welke zyn nu de redens uwer droefgeestigheid?
EMILIA,

verlegen.

Gy weet immers, vader, hoe lief ik myne zuster zaliger had; hare schielyke dood...
FLORIS.

Tet, tet, tet!... met uwe zuster! laet die rusten, en denk op iets anders! zy is nu reeds
byna twee jaren by den Heere.
EMILIA.

Doch geenszins vergeten, vader: iemand, die ons zoo na aen 't harte heeft gelegen,
kan men zoo ligt niet vergeten.
FLORIS,

op eenen schamperen toon.

Nu zegt gy de waerheid, myne dochter, vooral ten uwen opzichte.
EMILIA,

beschaemd en stamerende.

Ik mogt haer zoo wel lyden!...
FLORIS,

grimlachende.

Zoo?...
(Ernstig.)

Emilia! ik wil dat gy een einde aen alle die droefheid stelt! zy begint my te vervelen;
hoort ge?
EMILIA.

Vader, kunt gy mispryzen...?
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FLORIS,

invallende.

Dat gy nog altyd dien Quinten Matsys in 't hoofd hebt?
(Emilia verschrikt.)

Ja, dat moet en dat zal ik steeds mispryzen; te meer daer ik zie dat gy alle myne
bevelen desaengaende in den wind slaet: heb ik u niet verboden aen hem te denken?
EMILIA.

Ach! vader, men kan niet altyd aen zyn eigen gebieden.
FLORIS.

Beloofdet ge my niet, hem geheel en al te vergeten?
EMILIA.

De mond beloofde, het harte niet.
FLORIS,

toornig.

Wel hoe! gy zult u met uwen smid nog durven ophouden en myn verbod misachten?
- Wie zou hier zyn geduld niet verliezen!
(Met ontzag.)

Emilia, uw gedrag jegens my sedert eenigen tyd wordt volstrekt onverdraeglyk; gy
vlugt my als eenen vyand; gy wordt styfkoppig, ongehoorzaem en veinzend; ja, daer
nog niet meê te vrede, dryft gy met uw vader zelfs opentlyk den spot.
EMILIA,

sidderend.

Wat zegt gy daer, vader?
FLORIS.

Ja;
(Eenen brief uit zynen zak halende.)

zie, daer is er 't bewys van.
EMILIA,

sterk aengedaen.

Hemel, myn brief!
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FLORIS.

Nooit had ik gedacht, dat gy uwe onbeschaemdheid zoo verre zoudt hebben
voortgedreven; gelukkig heb ik uwe geheime streken ontdekt, en ben in staet gesteld,
om ze in 't vervolg te voorkomen: nauwlyks was ik in de binnenkamer, of ik zie
Philip, met grooter haest hier komen uitgeloopen, met eenen brief in der hand, die
hy, toen hy my gewaer werd, trachtte te verbergen; maer toen ik wilde weten wat
brief het was, liet hy hem angstig op den grond vallen, en liep weg. Hoe groot was
myne verwondering, myne verontwaerdiging, toen ik ontdekte dat hy door u aen den
smid geschreven was! - Wel hoe! gy durft dus opentlyk met uwen vader den gek
scheeren, en schryven:
(Hy leest.)

‘Wat myn vader ook besta, het zal hem nooit gelukken, u uit myn harte te bannen.’
EMILIA,

allengs sterker ontzet, valt by deze laetste woorden haren vader, snikkende, te voet.

Ach, vader, vergeef het my! ik ben schuldig, 't is waer, toen ik dit schreef, vergat ik,
rampzalige, dat myne kinderplichten my heiliger moesten zyn; ik vergat, dat ik er
eenen goeden vader door beleedigde: een vurige hartstocht, en niet myn wil, bestuerde
myne pen, en myne liefde zegepraelde over myne pligten.
FLORIS.

Uwe liefde!
EMILIA.

Vader, gy hebt ook bemind; eene andere Emilia, myne moeder, was het voorwerp
al uwer liefde; gy kent dus al 't vermogen eener onweêrstaenbare neiging; gy weet
dus, hoe moeilyk het is zich van den band der liefde los te maken. Heb deernis met
uwer ongelukkige dochter: hare eenigste misdaed is zoo
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teeder, zoo gevoelig te zyn, als haer vader, als hare moeder is geweest.
FLORIS,

wischt eenen traen uit zyne oogen.

Kind, gy hebt my bewogen... kom, dat ik u omhelze!
EMILIA,

in de armen haers vaders vallende.

Lieve, beste vader!
FLORIS.

Ja, gy hebt me by myner zwakste zyde aengetast met my aen uwe moeder te doen
herinneren: ik gevoel myn minnend hart by dit aendenken ontwaken. Ja, myne dochter,
eens was ik maer al te gevoelig voor de liefde, en, sedert de dood uwer moeder, kon
niets in my het zoete van dien heiligen hartstocht vervangen, 't en zy die myner
vaderlyke teederheid voor u.
(Eenigzins tot zich zelven.)

O myne waerde Emilia, dierbare echtgenoote! met wat genoegen hebben wy te samen
de wisselvalligheden des levens doorworsteld! Hoe beminden wy elkanderen! Hoe
gelukkig vloden onze dagen daerheen! Helaes! wat bleef er my van al dit huwelyksheil
overig...?
EMILIA,

invallende, en de hand haers vaders kussende.

Eene dochter, die u bemint, die niets vuriger tracht dan zich met u te verzoenen.
FLORIS.

Er is geene verzoening meer noodig, Emilia: alles is reeds vergeten. Doch laet ons
neêr zitten: ik ben zeer ontroerd.
EMILIA,

na eene pooze zwygens.

Dus... lieve vader!... myne vurigste wenschen...
FLORIS.

Moeten dezelfde zyn als die uws vaders.
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EMILIA.

En wat begeert ge van my, vader?
FLORIS.

Gy weet, Emilia, dat, sedert 't afsterven uwer moeder, gy, benevens de edele
Schilderkunst, myn eenigste genoegen op deze wereld zyt; gy moet dit blyven. Uwe
liefde voor Quinten Matsys, hoe braef die jongeling zyn moge, heb ik nooit kunnen
goedkeuren, al kenne ik maer al te wel de moeilykheid om zulk eener neiging te
wederstaen. Hoe veel deernis ik dus met uwen toestand hebbe, ik ben en blyf uw
vader, en weet beter wat u past dan gy zelve. Quinten is de man niet die u gelukkig
moet maken; daertoe bezit hy geene de minste hoedanigheden.
EMILIA.

Hy gaf toch reeds groote blyken van bekwaemheid.
FLORIS.

Ja wel, in het smeden: en, genomen hy wist iets meer, hy is immers toch geen schilder;
en niemand buiten eenen schilder, kan my gevallen, Emilia, en u betamen. Ja, deze
godlyke kunst, daer ik sedert myne eerste jeugd my aen hechte, wil ik ook door
mynen schoonzoon uitgeoefend zien. Met één woord, gy zult en moet zulk eenen
kunstenaer trouwen: 't is myn wensch en wil... Onder alle de kunsthelden die thans
in Antwerpen uitmunten, heb ik er maer éénen gevonden, die door zyne verhevene
verdiensten, door zyne fortuin en vermaerdheid uwer hand schynt waerdig te zyn,
en deze persoon is - Wildert.
EMILIA.

Wildert! dat zothoofd?
FLORIS.

't Is waer, hy is een weinig los, een weinig te veel ingenomen
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met zyne begaefdheden: doch anders heeft hy goede hoedanigheden, en 't staet aen
u, Emilia, er hem nog meer by te zetten.
EMILIA.

Wel, vader, vader! hoe is het mogelyk dat uw keus op eenen ligtmis valle, die niet
eens zyne eigene moedertael kan spreken!
FLORIS.

Hy schildert goed, myne dochter, en daeraen is alles gelegen. Weet gy dan niet dat
hy in de scholen der grootste meesters van Frankryk en Italie geleerd heeft? dat hy
de landen, daer de kunst haren zetel schynt geplaetst te hebben, doorreisd heeft? weet
gy dan niet, hoe hem alle kunstkenners hoogachten?...
EMILIA.

Ja, vader, dat weet ik; maer ieder weet ook, dat er veel meer zotterny dan kunde in
hem steekt.
FLORIS.

Zoo spreken zyne benyders... Ik herhael het, Emilia: hy zal uw echtgenoot worden;
't is myn wil en 't moet de uwe zyn.
EMILIA.

Weet gy dan ook niet, dat er in de stad een gerucht loopt, dat hem beschuldigt van
zekere koopmansdochter te schande gemaekt te hebben, wanneer hy nog in Italie
zyn verblyf hield? en dit...
FLORIS.

Zyn uitgestrooide logens van eenigen dier persoonen, welke hem zyne kunde en
vermaerdheid misgunnen.
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Vyfde tooneel.
De vorigen, WILDERT.

FLORIS,

voortgaende.

Immers, ik zelf heb binnen Verona naer het geval doen vernemen...
WILDERT,

die, gereed binnen te komen, blyft staen, als hy hoort dat men over hem spreekt; ter zyde.

Dat regardeert my... Écoutons...
FLORIS,

voortgaende.

En myne correspondenten hebben my, niets anders kunnen berichten dan, dat het
waerlyk een Antwerpenaer was die zich dier misdaed schuldig maekte, zonder dat
zy wisten hoe hy heet.
WILDERT,

ter zyde.

A la bonne heure!
FLORIS.

Verders beloofden zy my, eerstdags inlichting daerover te geven; wanneer ik Wildert
dan onschuldig bevinde, dan...
(Wildert ziende.)

Daer is hy.
EMILIA,

ter zyde.

Ongelukkige Emilia!...
WILDERT.

Bon jour, papa! hoe gaet het?... Charmante Emilie! Wat ben ik gelukkig dat ik u hier
met uwen papa vind, om u beide myn respect te kunnen presenteeren.
FLORIS,

by zich zelven mompelende.
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EMILIA.

Gy doet my te veel eer aen, Wildert; ik verdien zulks niet.
WILDERT.

Eene beauté, die zoo veel delicieuse sentimenten inspireert als gy, zou pourtant
moeten sensible zyn voor de veneratie van iemand als ik.
EMILIA.

Ik versta u niet.
WILDERT,

half ter zyde.

Chose inouïe! qu'une belle, qui n'entende pas des douceurs!
(Tot Emilia.)

Ik wilde zeggen, dat ik zeer sterk ingenomen ben voor uwen lieven persoon, en dat
het my niet weinig zou charmeeren, wanneer ik zag dat gy mynen sentimenten
beantwoorddet.
EMILIA,

lachende.

En wat vragen uwe sentimenten?
WILDERT.

Wat zy vragen? uw harte! kost gy dat niet devineeren? leest gy dat niet in myne
tendres regards?
EMILIA,

ter zyde.

Opregt! ik geloof dat hy half zot is.
WILDERT,

de laetste woorden van Emilia verstaende.

Ja, daer hebt gy gelyk in, aimable demoiselle; ik avoueer het franchement, dat ik
fameus op u verzot ben: amouraché zegt men in 't fransch, en ik vind dat woord beter
als verzot.
EMILIA.

Wel, maer in uw geval verdient het laetste zeker den voorkeur.
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WILDERT.

Jufvrouw wordt spirituel.
EMILIA,

half ter zyde.

't Ware te wenschen, dat gy het ook werdt.
WILDERT.

Wat dunkt er u van, papa?
FLORIS,

een weinig gemelyk.

Papa!... Wat heb ik met uwen papa en met uwen amouraché te doen? Ik heb u nog
al gezegd, dat gy met alle die fransche woorden zoudt weg blyven; men verstaet u
niet.
WILDERT.

Excuseert my: dit komt daerby, dat men de vlaemsche expressie zoo subiet niet kan
rencontreeren. Gy moet met my d'accord zyn dat men in onze pitoyabele tael zyne
idées niet immediatelyk genoeg kan developpeeren: door ze met het fransch te
entremeleeren krygt zy een geheel ander air; enfin, het embellisseert ze.
EMILIA,

spottend.

Vooral in uwen mond.
WILDERT,

zich buigend.

Mademoiselle, dit compliment is zeer flatteur voor my.
FLORIS.

Ik ben van uw gevoelen niet, Wildert: onze dietsche tael moet voor geene andere
talen, nog min voor de fransche, wyken.
WILDERT.

Meester Floris, indien my een ander, die zoo veel discerne-
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ment en bon sens als gy bezate, dergelyke replique maekte, ik zou my niet kunnen
empecheeren te zeggen dat hy déraisonneert.
EMILIA.

Dat compliment is zeer flatteur, maer ik verzeker u dat een monsieur die zulk een
slecht vlaemsch spreekt, my nimmer zou kunnen behagen.
FLORIS.

Emilia, het is nu uwe beurt; gy hebt het woord opgevat: ik onttrek my aen 't geschil,
en ga u voor eenige oogenblikken begeven. - Heer Wildert, ik hoop u straks weêr te
zien: want ik moet u spreken.
WILDERT.

Je suis à vous...
(Floris vertrekt.)

Zesde tooneel.
WILDERT, EMILIA.

WILDERT,

na eenig stilzwygen.

't Is mogelyk, dat ik my getrompeerd heb, mademoiselle; maer my dunkt dat er u
daer even een woord geëchappeerd is, 't welk zoo niet volstrekt offensant, ten minste
niet al te agreabel voor my schynt.
EMILIA.

Ik weet niet, wat gy daermeê zeggen wilt, heer Wildert; zou ik u ergens door beledigd
hebben?
WILDERT.

Neen, toch niet; ik zag wel dat gy badineerde.
EMILIA.

Ik! schertsen? dat zou my niet voegen; wat heb ik u dan gezeid?
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WILDERT.

Dat u nooit een man zou kunnen plaiseeren, die niet goed vlaemsch sprak.
EMILIA.

Ja; dat is zoo: welnu?
WILDERT.

Gy wilt par conséquent daermeê demontreeren, dat ik u...
EMILIA.

Niet al te sterk behaeg?... Zeer natuerlyk.
WILDERT.

Ha! ge zyt naïef! Nu zie ik dat het u geen badinage is.
EMILIA.

Juist geraden. Ik ben van gevoelen, dat het my beter voegt naïef te zyn dan te
badineeren.
WILDERT.

Het zoude u misschien beter convenieeren, dat gy wat meer politesse hadt, en den
wil uwen vader wat meer involgdet.
EMILIA.

Met u te beminnen, niet waer?
WILDERT.

Ten minste met zoo indifferent niet te zyn.
EMILIA.

Ik hoop niet, heer, dat gy voornemens zyt my, tegen mynen wil en dank te trouwen?
Gy zult toch, al hadt ge de toestemming myns vaders, ook de myne vragen; gy, die
u zoo sterk piqueert in alles eenen galanten Franschman te gelyken.
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WILDERT.

't Ware zeker eene groote satisfactie voor myne liefde, zoo ik uw consentement
obtineerde; maer dewyl het nu zoo niet is, moet ik wel moyens zoeken, om zonder
dat consentement tot het but te komen, waerop ik viseer.
(Op eenen zachteren toon.)

Emilia! hoe kunt gy zoo wreed zyn voor eenen minnaer die u zoo vuriglyk adoreert;
voor eenen vader, die u en my, en zich zelven te gelyk zoekt gelukkig te maken?
Hoe kunt gy zoo lang blyven resisteeren?... Gy kent immers ook de liefde?
EMILIA,

ter zyde, zuchtende.

O ja, dat gevoel ik!
WILDERT,

by zich zelven.

Zy begint te zuchten; allons, het zal gaen.
(Tot Emilia.)

Ik ben immers zoo hatelyk niet?
EMILIA.

Hatelyk?... Ik kan niemand haten.
WILDERT.

Waerom kunt gy ook niemand beminnen?
EMILIA.

Wel... ik bemin.
WILDERT.

Ja, maer...
EMILIA.

U niet - neen. Hy, aen wien ik myn harte geschonken heb, is zoo gelukkig niet van,
zoo als gy, een schilder te zyn; anders had ik hem reeds lang ten echtgenoot.
WILDERT.

En die favori is...?
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EMILIA.

Een kunstsmid.
WILDERT.

Een smid! Ha! ha! ha!
EMILIA.

Nu ja: wat hebt gy daer tegen?
WILDERT,

lachende.

Ha! ha! ha! Gy zyt amoureus op eenen smid? Ha! ha! ha!
EMILIA.

Vindt gy dat dan zoo belachelyk?
WILDERT,

voortlachende.

O neen, Venus trouwde ook met eenen smid.
EMILIA.

Met dat onderscheid, dat zy hem bedroog.
WILDERT.

Wel, hy meriteerde het.
EMILIA.

En waerom?
WILDERT.

Omdat den sukkelaer dacht dat getrouwd en getrouw zyn het zelfde was: het verschilt
ook maer een letterken. Ha! ha! ha!
EMILIA.

Welnu, zoo denk ik mede: trouwen en trouw zyn. Eene rede te meer, dat ik met u
niet wil trouwen.
WILDERT.

Maer wel, met eenen smid, niet waer?
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EMILIA.

Juist; met Quinten Matsys.
WILDERT,

in bedenken.

Quinten Matsys!... dien naem heb ik nog gehoord.
EMILIA.

Dan kent gy hem ongetwyfeld; dan weet gy zekerlyk, dat hy een brave jongeling is.
WILDERT.

Neen, de jongeling, over wien ik in Italie heb hooren spreken, was geen smid.
EMILIA.

Hebt gy in Italie van hem gehoord?
WILDERT.

Maer dat kan onmogelyk dezelfde Quinten Matsys zyn, daer gy van spreekt.
EMILIA.

Sedert drie jaren is hy van hier weg gereisd; welligt heeft hy zich naer Italie begeven;
en wat verrigt hy daer?
WILDERT,

ter zyde.

Laet ons dissimuleeren; het zou wel dezelfde kunnen zyn, die te Florentie eenen der
eerste pryzen in de Schilderkunst remporteerde.
EMILIA.

My dunkt, dat gy veel bedenkens maekt om 't my te zeggen, heer Wildert.
WILDERT,

nog ter zyde, peinzend.

Hm...
(Als of hem iets inviel.)

ha! eene goede occasie, om my van de facheuse veroneesche aventure te
debarrasseeren.
(Tegen
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Emilia veinzend.)

't Is omdat ik... ik u niet gaerne zou detrompeeren... omdat ik zie dat gy er plaisir in
vindt, met u dien Matsys te figureeren als iemand die alle goede qualiteiten bezit.
EMILIA,

driftig.

Ja, dat doet hy, en zoo gy anders spraekt, dat zou onwaer zyn.
WILDERT.

Nu, dan zal ik liefst zwygen, uit vreeze dat ik, door u de waerheid te zeggen, nog
voor eenen logenaer zou passeeren.
EMILIA.

Neen, Wildert! gy moet my alles verhalen, ik hoor zoo gaerne van hem spreken... al
mogt men er ook by liegen.
WILDERT.

Nu, dan zal ik hardiment spreken. Toen ik my over ruim twee jaren in Verona bevond,
arriveerde daer een zeker aventurier, of broodzoeker, genaemd Quinten Matsys. Na
dat hy in de stad zonder succes eenen geruimen tyd had rondgezworven en op
differente plaetsen getracht had zich te insinueeren, geraekte hy eindelyk slaegs by
eenen koopman genaemd Goldini, welken hy, door eenige fabriqueerde
recommandatie-brieven, had weten te seduiseeren. Deze Goldini bezat eene éénige
dochter, die, om hare fameuse schoonheid, modestie en deugd, overal gerenommeerd
was... Wat gebeurt er? Onze gaillard wordt er amoureus op; hy smeekt en vleit haer
zoo lang, tot hem alles reüsseert; enfin, na dat hy haer ongelukkig gemaekt had...
EMILIA,

driftig.

Wildert!... wat zegt gy?... Doch neen; gy verzekerdet daer even, dat het dezelfde
Quinten Matsys niet kan zyn, en ik geloof het met u. - Verder!
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WILDERT.

Verder...? na dat hy de gansche stad geschandaliseerd had, werd hy den huize van
Goldini uitgejaegd; sedert heeft men van dien kerel niets meer gehoord.
EMILIA,

by zich zelve.

Wat donderslag! Quinten! zou 't mogelyk zyn! - Neen, o neen! hy dacht te edel! hy
was te grootmoedig. Die my zoo zuiver en schuldeloos beminde als hy, was tot geene
wandaed bekwaem; onmogelyk!

Zevenste tooneel.
De vorige, PHILIP.

PHILIP.

Een vreemde heer, die het schildery-kabinet gaerne zoude zien.
EMILIA.

Een vreemdeling?
(Tot zich zelve.)

Ha! zeker Quinten Matsys, door Philip binnen gebragt. Wat ben ik ontroerd! Zoo
het eens waer was, 't geen Wildert zegde!.... Ik ben niet in staet om hem op te wachten.
PHILIP.

Het ziet er een Spanjaerd of een Italiaen uit.
WILDERT.

Een Italiaen?
PHILIP.

Naer de kleeding ten minste te oordeelen; anders spreekt hy vry goed vlaemsch.
WILDERT,

tegen Emilia, lachende.

Mademoiselle, een heer, die goed vlaemsch spreekt.
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EMILIA.

Ik bid u, heer Wildert: gelieft het u dezen heer te onthalen?
PHILIP,

haer willende beduiden, dat het Quinten is.

Gy zoudt hem toch ook wel kunnen ontvangen.
EMILIA,

besluiteloos.

Neen, ik... ik kan niet, ik wil niet.
WILDERT.

Breng hem maer binnen, ik zal hem opwachten.
(Emilia vertrekt langs de eene, Philip langs de andere zyde.)

Achtste tooneel.
WILDERT, alleen.

Wat vreemdeling mag dat zyn, die my, zoo mal à propos, in myne raisonnementen
komt interrompeeren?

Negenste tooneel.
WILDERT, QUINTEN MATSYS, PHILIP.

QUINTEN,

nog in de deur staende, stil tot Philip.

Zegdet ge my niet, dat Emilia zich hier bevindt?
PHILIP,

stil aen Quinten.

Ja, heer; ik zal gaen zien, waer zy is.
(Hy vertrekt.)
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die Quinten gegroet heeft.

Signor, devotissimo servo, en che posso io servire?
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QUINTEN.

Waer in gy my dienen kunt? Voor eerst, met vlaemsch te spreken, heer; en vervolgens
met my dit cabinet te laten bezigtigen.
WILDERT.

Beide, zoo het u belieft. Is myn heer artist of amateur?
QUINTEN.

Beide, zoo het u belieft.
WILDERT.

Dan zult gy hier objecten aentreffen, die gy moet admireeren. Gy hebt zeker van
meester Floris reeds hooren spreken?
QUINTEN.

Ja, wel.
WILDERT.

En van de eminente schilder-reputatie, daer hy van jouisseert?
QUINTEN.

Ja, die is de oorzaek van myn bezoek.
WILDERT.

Myn heer verstaet zich dus aen de kunst?
QUINTEN.

Een weinig.
WILDERT.

Als schilder?
QUINTEN.

Ik geloof ja.
WILDERT.

En is, volgens ik uit der kleeding kan bespeuren, een Italiaen?
QUINTEN.

Gy kunt uit myner kleeding bespeuren, dat ik uit Italie kom, maer ik ben een
Brabander.
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WILDERT.

Ha! een Brabander! maer die Italie als het vaderland der beaux-arts tot het zyne heeft
uitgekozen?
QUINTEN.

Neen; wie zyn vaderland bemint, kiest er geen ander.
WILDERT.

Gy heb wel veel patriotisme, heer.
QUINTEN,

met nadruk.

Dat voegt eenen Belg! Verwondert ge u daerover?
WILDERT.

Wel, à dire vrai, een weinigjen: want zulke sentimenten zyn tegenwoordig raer.
QUINTEN.

My verwondert het nog meer waerom ze raer zyn.
WILDERT.

Maer... wy zyn uit onze eerste conversatie geraekt.
(Op de schilderyen wyzende.)

Zie daer, de producten van onzen Floris, en die van eenigen onzer Antwerpenaren,
welke de vlaemsche school misschien eens zullen illustreeren.
QUINTEN,

beziet er eenige.

Waerlyk, schoone stukken! voortreffelyk geschilderd!
(Hy blyft rond zien, tot dat hy eindelyk voor een klein schilderytjen blyft staen.)

WILDERT.

Wat dunkt u van dit landschap, heer? Is het niet frappant?

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

268

QUINTEN.

Dat is geen vlaemsche school.
WILDERT.

Neen, gy hebt gelyk; 'k zie dat ge er u aen verstaet. 't Is in den genre der Italianen
door eenen jongman dezer stad gemaekt, die lang in die landstreek gesejourneerd
heeft... door eenen élève van Leonardo da Vinci.
QUINTEN.

't Is maer slecht geschilderd.
WILDERT.

Wat zegt gy? slecht geschilderd!...
QUINTEN.

Die jongeling had misschien beter gedaen, zoo hy in Antwerpen gebleven ware. De
natuer is er in overdreven... het coloriet is te sterk.
WILDERT,

in gramschap.

Neen, gy verstaet er u niet aen! die schildery is ryk in coloriet; ze is niet geoutreerd;
zy is naer de natuer gecopieerd; 't is een geacheveerd stuk; enfin... ik heb het
geschilderd!
QUINTEN.

Zoo? 't doet my leed, heer schilder; ik zou u anders gaerne iets aengenaems gezeid
hebben.
WILDERT.

Ik ben er u wel verpligt over.
QUINTEN.

Zelfs, hadt ge uwe couleuren niet zoo sterk willen doen voorkomen, gy zoudt lof
verdienen: de teekening is er goed van.
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WILDERT,

zyne zakhorlogie beziende.

Maer, heer, gy zult my wel willen permitteeren dat ik u verlaet: papa Floris verwacht
my, ook zyne dochter...
QUINTEN.

Zyne dochter?
WILDERT.

Ja, Emilia, myne toekomende bruid, die zeker in eene groote impatientie is, omdat
ik zoo lang tardeer; ik zal Philip, den domestique, by u zenden, om u te
reconduiseeren en heb de eer van u te salueeren.
(Zy groeten elkander, Wildert vertrekt.)

Tiende tooneel.
QUINTEN MATSYS, alleen.

Emilia, zyne toekomende bruid! Heb ik het wel verstaen? Zyne toekomende bruid!!
Hoe! Emilia, gy gaet hem trouwen? Is dit de loon voor alle myne liefde!... Neen;
Emilia is te verstandig om zulk eenen snorker te kunnen beminnen! Het zal zeker
een huwelyk zyn, dat vader, zonder hare toestemming, heeft besloten te voltrekken.
Eenige dagen, eenige uren later, Quinten, en uwe Emilia ware misschien eeuwig
voor u verloren geweest! Hare liefde heeft u tot schilder gemaekt; deze echt zou u
tot den ongelukkigsten mensch, die er op den aerdbodem rondzwerft, gemaekt hebben.
(Hy wandelt eenigen tyd op en neder in bedenking.)

Dus ben ik dan eindelyk onder hetzelfde dak met Emilia terug! Hier, in deze kamer,
heb ik haer het laetst gezien - die kamer, daer ik, als een nietswaerdig schepsel, ben
uitgezet! Haer vader verstiet my omdat ik geenen schilder was: maer thans zal Emilia
de myne worden! Maer wat zeg ik? De myne? Emilia? O, ik vrees!... 't Is myne
verbeelding alleen die my, by voor-
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raed, gelukkig tracht te maken... Doch wat is het geluk anders dan verbeelding?
Rampzalig hy, die gelukkig zynde, wil onderzoeken of hy het anders dan in
verbeelding is! hy zal zich veeltyds bedrogen vinden, wanneer hy dien sluijer wil
afrukken,
(Op den schilderezel wyzende daer een stuk op begonnen is.)

zoo als ik, die hieronder een meesterstuk wanende te vinden, misschien niets....
(Hy trekt er het dekkleed van.)

Wat zie ik? het portret van Emilia! In der daed, het zyn hare engelachtige
wezenstrekken. O aenbiddelyke maegd! goedheid en deugd stralen u den oogen uit.
Waerlyk uw vader heeft u wel getroffen: 't is een meesterstuk in de kunst, zoo als gy
het in de natuer zyt.
(Na het weêr beschouwd te hebben.)

Doch nog onvoltrokken. Quinten, zoo gy er eens de laetste hand aen staekt? wat beter
gelegenheid kunt gy vinden om uwe bekwaemheid te toonen? Ach! daertoe zal ik
geenen tyd genoeg hebben... Laet ons altyd iets doen.
(Hy neemt het penceel op, en zet zich aen het werk.)

Welaen! de liefde bestiere myne hand, en kroone haer eigen werk. Wat zal ik
schilderen?
(Na eenig bedenken.)

Ja, eene bie op hare honigzoete lippen.
(Hy schildert; vervolgens het portret beschouwende.)

O, hoe benydenswaerdig, die eens zoo veel schoonheden zal mogen bezitten!

Elfste tooneel.
QUINTEN, PHILIP,

QUINTEN,

omziende.

Ha! zyt gy daer, Philip! waerom ziet gy er zoo droevig uit?
PHILIP.

Omdat ik droevige tydingen mede breng.
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PHILIP.

Wel! gy hebt daer flus wel gezien dat ik met u verbaesd stond, waerom Emilia, toen
gy inkwaemt hier in deze kamer niet was gebleven.
QUINTEN.

Ja.
PHILIP.

Ook ben ik stil naer haer toegegaen om er de oorzaek van te vernemen; en wat zoudt
gy denken dat zy my geantwoord heeft?
QUINTEN.

Hoe kan ik dat weten?
PHILIP.

Neen, Philip, zei ze, ik mag, noch wil Quinten Matsys niet meer zien, zei ze.
QUINTEN,

die nu met schilderen gedaen heeft, opspringend.

Hemel! wat zegt gy!
PHILIP.

Ik meende, dat ik eenen slag vóór mynen kop kreeg.
QUINTEN.

Maer zy heeft immers zelfs myne komst hier in huis goedgekeurd?
PHILIP.

Dat heb ik er ook op geantwoord. - 't Is waer, zei ze; maer ik ben nu van gedachten
veranderd, zei ze.
QUINTEN.

Is het mogelyk!
PHILIP.

Zy mompelde toen nog al iets van pligten, van gehoorzaemheid; maer ik heb het niet
wel verstaen.
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QUINTEN.

Hoe! kan Emilia zelfs weigeren my te zien! is er dan iets voorgevallen?
PHILIP.

Dat weet ik niet.
QUINTEN.

Belet haer vader misschien...?
PHILIP.

Dat geloof ik niet; hy is op zyne kamer, met dien heere, welken gy zoo aenstonds
gesproken hebt; dus heeft zy gelegenheid genoeg...
QUINTEN.

Breng my dan zelfs by haer, Philip.
PHILIP.

Neen, heer; dat doe ik niet: ten eerste, omdat hare kamer te digt by die van den oude
is; ten tweede, omdat het niet betaemt dat een jongman met een meisjen in dezelfde
slaepkamer alleen zy; en ten derde, omdat Emilia nu van gedachten veranderd is!
want gy moet weten, heer, als myne jufvrouw van gedachten verandert, verander ik
ook van gedachten.
QUINTEN.

Zoo dat gy my geenen dienst meer wilt doen?
PHILIP.

In tegendeel, zeer gaern, heer; maer myne jufvrouw gaet voor.
QUINTEN.

Gy doet braef; nu, dan zal ik my aen den vader maer ontdekken.
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PHILIP.

Dat is u niet aen te raden: in uwer plaets zou ik eerst liever de dochter spreken...
QUINTEN.

Die niet wil.
PHILIP.

Luister; ik weet nog eenen middel: en waerin zoudt gy denken dat die bestaet?
QUINTEN.

Dat is nu eene vraeg!
PHILIP.

Indien gy u op myn kamertjen kost versteken tot dat Emilia hier komt; 't zal toch niet
lang meer aenloopen: want zoohaest ik u hier zal uitgebragt hebben, loop ik haer
zeggen dat gy, als een wanhopende, zyt weggeloopen, zoodra gy hoordet dat zy u
niet wilde spreken. Die woorden zullen haer aen 't harte komen; zy zal sterk bedroefd
zyn, weenen, en...
QUINTEN.

En?...
PHILIP.

Naer hier komen, om te schryven: want als zy bedroefd is, dan schryft ze altyd.
Vervolgens, zoohaest ik dat zie, kom ik u afhalen; breng u hier; gy verrast haer, en...
QUINTEN.

Voortreflyk gevonden! Welaen! breng my naer uw kamertjen.
(Hy wil gaen, doch komt eensklaps terug.)

Maer zeg my, Philip: wat is dat voor eenen kerel, die my hier ontfing?
PHILIP.

Een schilder uit deze stad, die naer Emilias hand staet, en die de toestemming van
haren vader reeds schynt te hebben.
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QUINTEN.

Zyn naem?
PHILIP.

Hy heet Wildert, en is onlangs uit Italie hier aengekomen.
QUINTEN.

Wildert, zegt gy? O, dan ken ik hem; 't is dezelfde, die in Verona de dochter des
koopmans Goldini verleid, en schandig die stad verlaten heeft.
PHILIP.

O heilige Peer Pot! Aen wat deugeniet zou myn brave heer zyne dochter gegeven
hebben! Ik loop hem dit berichten.
QUINTEN.

Neen, blyf, Philip! ligt is er nog niemand in Antwerpen die van hem te klagen heeft;
't zou my dus niet voegen dat ik de eerste zulks deed; men moet ook den goeden
naem van eenen vyand eerbiedigen.
PHILIP.

En van eenen medeminnaer, dat nog erger is als van eenen vyand?
QUINTEN.

Zeker: juist omdat ik zyn medeminnaer ben, mag ik hem niet betichten: myne
beschuldiging zou met regte verdacht voorkomen.
PHILIP.

Moet men zulke vluggen dan maer laten doen?
QUINTEN.

Ja; tot dat zy ons in den weg komen.
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PHILIP.

Waerachtig, zoo gy voortgaet aldus te denken, zie ik Wildert nog met Emilia trouwen.
QUINTEN.

O, tot zoo verre laet ik het niet komen: want als ik zage, dat het meester Floris ernst
werd, dan zou ik wel genoodzaekt zyn om gebruik te maken van middelen die myne
betichting ten laste van Wildert zouden verregtvaerdigen.
PHILIP.

Heel goed; maer nu verloopt de tyd, en die moet waergenomen worden. Kom, laet
ons gaen.
QUINTEN.

't Zy zoo!
(Zy vertrekken.)

Einde van het eerste bedryf.
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Tweede bedryf.
Eerste tooneel.
FLORIS, WILDERT.

FLORIS,

binnenkomende, tot Wildert.

Waer is nu die vreemde heer?
WILDERT.

Hy zal apparent reeds vertrokken zyn.
FLORIS.

Dat doet my spyt: het ware my aengenaem geweest, had ik met hem over onze
loffelyke kunst kunnen spreken. De vreemdelingen zyn doorgaens met meest voordeel
te raedplegen; zy vleijen minder als degenen, die zich onze vrienden noemen. Heeft
hy myne stukken bezigtigd?
WILDERT.

Ja, ik heb ze hem getoond.
FLORIS.

En hy scheen een kenner te zyn, zegt ge?
WILDERT.

In den eersten abord, ja; maer toen hy aen myn landschapjen arriveerde, merkte ik
wel dat hy 't niet was.
FLORIS.

Hoe zoo?
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WILDERT.

Hy zeide, dat het slecht geschilderd en dat er de natuer door te brillante couleuren
in geoutreerd was.
FLORIS.

Hy had misschien geen ongelyk: een schilder moet altyd in aendacht nemen dat de
kunst natuer worde, maer de natuer geen kunst. Dit heb ik ook in alle myne
voortbrengsels trachten in het oog te houden, vooral in 't stuk daer ik aen werk. Maer
nu ik er aen denk, Wildert, ik heb u daer nog niet van gesproken: bezie het eens; ik
ben nieuwsgierig om er uwe gedachten over te hooren.
WILDERT,

neemt er de gordyn af.

Ha! 't is charmant!
(Hy wil de bie afslaen, die Quinten er op geschilderd heeft.)

Wat is dat?.... bravo, papa! bravo! zie daer uw chef-d'oeuvre!
FLORIS.

Waerom dat?
WILDERT.

Om die bie.
FLORIS.

Die bie?
WILDERT.

Wel ja.
FLORIS.

Ik versta u niet.
WILDERT.

Wel ziet gy ze dan niet?
FLORIS,

zie ze.

Nu ja, wat wilt gy daermeê zeggen?
WILDERT.

Dat gy nooit iets beters geschilderd hebt dan die bie.
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FLORIS.

Ik? geschilderd?
(Hy wil ze er ook afslaen en bespeurt eindelyk van naby dat ze waerlyk geschilderd is.)

Wat is dat?
WILDERT.

Gy schynt er u ook over te verwonderen.
FLORIS.

Ik sta verbaesd! wie mag ze daerop geschilderd hebben?
WILDERT.

Comment! hebt gy dat niet gedaen?
FLORIS.

Wel neen; gave de hemel dat ik zoo schilderen kon! Zoo heb ik nooit iets gezien!
(Hy belt.)

Hélà, Philip! Emilia! Hélà!

Tweede tooneel.
De vorigen, PHILIP.

PHILIP.

Wat is 't, meester Floris?
FLORIS.

Wie heeft hier van daeg reeds in myn schilderkabinet geweest?
PHILIP.

Niemand buiten dien italiaenschen heer.
FLORIS,

tegen Wildert.

Zou hy dat gedaen hebben?
WILDERT.

Het kan wel zyn.
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FLORIS,

tegen Philip.

Hebt gy hem niet bezig gezien?
PHILIP.

Waermede?
FLORIS.

Met schilderen.
PHILIP.

Neen; doch ik ben niet altyd hy hem gebleven.
FLORIS.

Is hy al lang weg?
PHILIP.

Neen, meester; zoo aenstonds liet ik hem uit.
FLORIS.

Loop hem gauw achterna, tracht hem hier weder te brengen; ik wil dien wonderbaren
meester leeren kennen.
PHILIP.

Ja maer, ik kan niet loopen, meester; ik heb door overhaesting mynen voet dezen
morgen verstuikt.
WILDERT.

Wel, dan zal ik 't voor u doen.
PHILIP.

Hy moet nu reeds verre weg zyn.
WILDERT.

Dat is niets: 'k zal hem wel weten te decouvreeren, papa; hy is gemaklyk te kennen
aen den grooten mantel dien hy draegt: ik repondeer u dat ik hem hier zal
emmeneeren.
(Af.)

FLORIS,

de bie andermael beziende.

Hoe treffend! Een Apelles kon niet beter schilderen.
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Derde tooneel.
FLORIS, PHILIP, EMILIA.

EMILIA.

Hebt gy daer niet op my geroepen, vader?
FLORIS.

Ja.
EMILIA.

Nu, hier ben ik; wat is er van uwe beliefte?
FLORIS,

in gedachten verstrooid.

Niets, myne dochter.
(Floris en Philip volgen Wildert.)

Vierde tooneel.
EMILIA, alleen.

Wat wil dat bedieden? is er dan iets gebeurd, of heb ik mynen vader ergens door
beledigd, dat ik van hem geene antwoord kryg? hy heeft toch geroepen. Ongelukkige
die ik ben! het schynt dat niemand ter wereld zich myner meer aentrekt. Ha! foei,
Emilia! hoe durft gy dit denken? immers doet Quinten genoeg zien, hoe lief hy u
nog heeft. O, het is zonderling, dat my die dochter van Goldini, waervan Wildert
sprak, altyd in het hoofd speelt: zou het mogelyk zyn dat hy in der daed pligtig is?
Hy heeft my nooit geschreven!
(Na eenige bedenking.)

Maer wat heb ik gedaen, toen ik weigerde hem te zien! waer waren myne zinnen!
Philip zegt dat hy wanhopig vertrokken is, en ik, ik ben 't die hem in die wanhoop
gestort heb! ja, ik ben 't... Zeker, moet hy nu gelooven dat ik hem niet meer lief heb,
dat ik hem vergeten heb! Zeker, zal hy nu weêr, maer voor goed, vertrek-
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ken! misschien my verachten!... O, kon ik hem nog eens weder zien!...

Vyfde tooneel.
EMILIA, QUINTEN.

QUINTEN,

die hare laetste woorden gehoord heeft.

Gy zult hem wederzien, Emilia! hier is hy.
EMILIA.

Wat zie ik?... Quinten, gy?...
QUINTEN.

Ik zelf, nog geheel de uwe, nog zoo teeder, zoo getrouw als voorheen.
EMILIA.

Hoe zyt gy hier weêrgekomen?
QUINTEN.

't Was my niet mogelyk dit huis te verlaten zonder u gezien en gesproken te hebben.
De liefde voerde my terug.
EMILIA,

koel.

De liefde zegt gy... nu ja, ik geloof u.
QUINTEN,

verwonderd.

Kunt gy daeraen twyfelen?
EMILIA.

Voortyds twyfelde ik aen niets; nu twyfel ik aen alles.
QUINTEN.

Ook aen myne liefde?
EMILIA.

Aen alles.
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QUINTEN.

Zoo gy daeraen twyfelen kunt, bemint ge my niet meer.
EMILIA,

met kracht.

Dat weet de hemel, dat weet ik, hoe sterk ik u bemin; maer gy weet het niet meer.
QUINTEN.

Wat zegt ge daer, Emilia? heb ik die verwyting verdiend? Gy verbaest my door uwe
koelheid.
EMILIA.

Helaes, Quinten! daer was een tyd dat wy elkander niets te verwyten hadden; maer
die tyd is met al myn geluk voor altyd verdwenen.
QUINTEN.

Ik heb u daer toch geene redens toe gegeven, lieve Emilia! ten minste, ik kan my
over niets beschuldigen.
EMILIA.

Over niets? durft ge dit zeggen? Zoo ge my niet sints lang vergeten hadt, zoudt ge
zulks door brieven getoond hebben; maer, neen, ge gingt henen, zonder dat ik het
wist, zonder dat ik sedert iets van u hoorde.
QUINTEN.

Ik kon u geene tydingen geven, Emilia; uw vader had my alle gemeenschap met u
verboden; ook had het zeer moeilyk geweest u myne brieven te doen geworden; hoe
ligt konden die in de handen van uwen vader vallen! Ik wilde u aen zyne verwytingen
niet bloot gesteld zien. Eindelyk, ik had voorgenomen u nooit weder te schryven of
te spreken, dan wanneer ik uwer waerdig
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zou zyn. Ik werd het, en de liefde voerde my weder aen uwe voeten.
EMILIA.

Neen, het bloote geval alleen bragt u hier weêr. Ik heb besloten voortaen den raed
myns vaders alleen te volgen; myn hart heeft my te slechten raed ingegeven: ik zoek
niet te varen als de dochter van Goldini.
QUINTEN.

De dochter van Goldini!... kent gy dat ongelukkig meisjen? Neen, Emilia, ons
verwacht in tegendeel het gelukkigste lot.
EMILIA,

sterk aengedaen.

Quinten!... gy kent ze dan?
QUINTEN.

Wel ja, heel wel. Maer wat deert u Emilia? gy zyt geheel ontsteld.
EMILIA.

Het is dan toch waer hetgeen Wildert my zegde!
QUINTEN.

Wildert!... wat heeft die u gezegd?
EMILIA.

Dat gy de dochter van Goldini...
QUINTEN.

Ik?...
EMILIA.

Ongelukkig gemaekt hebt!
QUINTEN.

Goede God! hoe kan het gebeuren! Wildert zegde dit! hy die
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zelf haer ongelukkig maekte. O, is het voor een slechten mensch dan niet genoeg dat
hy kwaed doe! moet hy er nog een ander mede betichten!...
EMILIA.

Wat zegt ge? heeft Wildert dit gedaen?
QUINTEN.

Hy zelf, Emilia: ik heb er de bewyzen van.
EMILIA.

Ongelukkige!... En ik durfde u verdenken! Ach, vergeef my, bid ik, myne
onbezonnenheid!
QUINTEN.

Ik, u vergeven, Emilia!
EMILIA.

Quinten, nooit heb ik opgehouden u alleen lief te hebben; zoo ik my nu misgreep,
het sproot uit al te groote liefde voor u.
QUINTEN.

O, die woorden maken my tot den benydenswaerdigsten mensch der gansche wereld!
(Hy kust hare hand.)

Zesde tooneel.
De vorigen, FLORIS.

FLORIS,

die Quinten de hand zyner dochter ziet kussen.

Bravo! dat gaet wel!
EMILIA.

Hemel!
FLORIS.

Zoo! my dunkt, dochter, dat gy redelyk gauw zyt in kennis
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te maken met vreemdelingen. Zie ze beide daer nu eens staen gelyk twee verwezene
zielkens!
QUINTEN,

nog in verrukking.

O meester Floris! gy alleen waert er nog by noodig om ons geluk te volmaken.
FLORIS.

Waerlyk!
(In gramschap.)

Wie zyt gy, heerschap? ik ken u niet.
QUINTEN,

met gelatenheid.

Gy hebt toch den smid Quinten Matsys wel gekend?
FLORIS,

beziet hem.

Wel hoe! gy, hier! Welk eene onbeschaemde stoutheid! wat komt gy hier weêr doen,
daer ik u myn huis ontzegd heb?
QUINTEN.

Ik kom u weêr de hand uwer Emilia afsmeeken.
FLORIS.

O, nog al schooner en schooner! Wel zoo, heer smid! was het niet genoeg, dat gy
myne dochter het hoofd zot gemaekt, dat gy de rust van dit huishouden overhoop
gesmeten hebt? moest gy ook onder myne oogen met myner dochter...? Wat houdt
my tegen dat ik u...?

Zevenste tooneel.
De vorigen, WILDERT, PHILIP.

WILDERT.

Ik heb dien vreemden heer niet kunnen vinden.
(Quinten ziende.)

Maer... daer is hy.
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FLORIS,

gansch verbaesd.

Wat zegt ge?... is hy dit?
WILDERT.

Réel, hy is 't.
FLORIS.

Hoe! Quinten Matsys!...
WILDERT.

Quinten Matsys!...
FLORIS.

Zyt gy die vreemdeling, die daer zoo even hier is geweest?
QUINTEN.

Ja.
FLORIS,

op de bie wyzende.

En die deze bie op het portret myner dochter geschilderd heeft?
QUINTEN.

Ik zelf.
EMILIA.

Hemel! Quinten, een schilder! is 't mogelyk?
QUINTEN.

Ja, Emilia, door u ben ik 't geworden.
WILDERT,

ter zyde.

Je suis perdu!
FLORIS.

O meester Matsys, vergeef my dat ik u... ik had het zóó niet gemeend... Ik bid u dus...
QUINTEN.

Hoe! gy my smeeken, meester Floris! neen, dat voegt my.
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EMILIA.

En my, uwe dochter.
FLORIS,

tot Quinten.

Maer hoe wonderbaer is dit alles toegegaen? vermeld my dat toch.
QUINTEN.

Herinner u het onthael dat ik van u ontfing, toen ik u, over drie jaren, nog smid zynde,
uwe dochter afsmeekte; als zinneloos ging ik dit huis uit. Vier dagen lang duerde
deze soort van bedwelming. Eindelyk, bedaerder geworden, kwam ik tot een besluit.
Voorzien met het weinige dat ik na veel jaren arbeids gespaerd had, begaf ik my op
reize. De liefde maekte my den langen weg naer Italie, ook te voet, ligter; gaf er my
het penceel in de hand, en deed wonderen. De fortuin, zoo lang ongunstig, lachte my
aen. Eindelyk, nadat ik my ruim twee jaren door geoefend had en my waerdig
oordeelde om Emilia te bezitten, om uwen zoon te worden, kom ik naer myn vaderland
terug, vlieg aen de voeten van Emilia, vinde ze nog even teeder, en heb niets meer
dan uwe toestemming noodig, doorluchtige meester,
(Hy valt aen de voeten van Floris.)

om den gelukkigsten der stervelingen te worden.
EMILIA,

valt haren vader ook te voet.

Met my!
FLORIS.

Staet op, myne kinderen; uwe vereeniging zal uw en myn geluk uitmaken.
(Hunne handen te samen voegende.)

De hemel zegene uwen echt!
EMILIA

en QUINTEN,

te gelyk.

Vader!
FLORIS.

Zie daer, Quinten, de belooning uwer liefde en kunst.
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WILDERT.

Maer, meester Floris! weet gy dan niet.... mademoiselle, ik heb u immers verteld...?
EMILIA.

Ha! ja, van de dochter des koopmans Goldini; niet waer?
WILDERT.

Juste.
EMILIA.

Die deze Quinten zou ongelukkig gemaekt hebben?
WILDERT.

Juste.
QUINTEN,

Wildert by den arm vattende.

Eerdief! wat! durft gy zeggen, dat ik...
WILDERT,

bang.

Ik heb precies dat niet gezegd. Toen ik in Italie was, vertelde men my dat er een
Antwerpenaer dit meisjen zou geseduiseerd hebben; verders, heeft het gerucht er by
gevoegd dat gy dit zoudt geweest zyn.
QUINTEN.

Neen, die Antwerpenaer zyt gy!
WILDERT.

Ge surpreneert my: ik?
QUINTEN.

Ik kan wel verdragen dat gy myn vyand, dat gy myn medevrijer zyt of waert; maer
zelf pligtig te zyn en een ander te betichten, neen, dat kan ik niet dulden.
WILDERT.

Maer de preuven van uwe accusatie?
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QUINTEN.

Hoe! gy moet preuven hebben?
(Hy haelt twee brieven uit zynen zak, waervan hy er eenen aen Floris geeft.)

Meester Floris, gelief dezen brief te lezen: uw correspondent uit Verona heeft er my
mede belast.
(Tegen Wildert, hem den anderen brief gevende.)

En gy, gy zult, denk ik, de hand van Eleonora Goldini ook nog wel erkennen. Dit
ongelukkig meisjen, ondankbare, bemint u nog. Zoohaest zy vernomen had, dat ik
een Antwerpenaer was en my weder naer myn vaderland begaf, heeft ze my verzocht
u dit haer laetste verwyt te overhandigen.
FLORIS,

na den brief gelezen te hebben.

Wel zoo, heer Wildert! dat heet in 't fransch abominable!
WILDERT,

in de uiterste vergelegenheid.

En vérité... ik... maer neen... ik weet, ik...
(Hy vertrekt.)

Achtste en laetste tooneel.
De vorigen, behalven WILDERT.

FLORIS.

Wat deugeniet is dat!
QUINTEN.

Zyne lastertael kan onze vreugd niet meer verhinderen.
FLORIS.

Neen, geven wy ons geheel aen de blydschap over!... Myn wensch is vervuld: ik heb
eenen zoon, en 't is een schilder! en wat meer is, 't is Quinten Matsys! De hemel zy
gedankt!
PHILIP.

Wat doet de liefde niet!
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Aenteekeningen.
Geboortezang voor den Koning van Rome.
- In 1811 loofden te Parijs de heeren Lucet en Eckard niet minder dan vijftig prijzen
uit voor de quasi-officiële zangers des nieuwgeboren konings van Rome. Er werden
tevens niet minder dan 35 prijzen voor de fransche Poëzij, en een gelijk tal voor de
latijnsche, italiaensche en hoogduitsche toegezegd: van de nederduitsche Poëzij werd
er geen enkel woord gerept. België was een wingewest geworden, en in de oogen
dier overmachtige taeltyrannen was in dit eens wereldberoemd land de tael der
vaderen, des volksstams en der familienationaliteit uitgeroeid om er de phantasmagorie
eener fransche rijksnationaliteit in de plaets te stellen.
De Hollanders zwegen bij dien parijschen oproep; twee Brabanders alleen zonden
geboortehymnen in: beide werden opgenomen in de twee boekdeelen, goeddeels
pseudo-poëtisch onkruid in plaets van dichtlooverkransen bevattend(1).
Mij heugt Willems te hebben hooren vertellen. ‘Ik had het voorgevoel dat het een
knechtjen zou geweest zijn; ik schreef dus in dien zin, en, op 't oogenblik dat de
laetste honderd en een kanonschoot was losgebrand, viel mijn al of niet poëtische
epistel in de postbusse.’
Zijn kunstgenoot in 't neêrduitsch was mijn vriend zaliger, de eerwaerde heer abt
Coninckx, van St Truien. Beide zinspeelden op die uitsluiting in de toe te wijzen
prijzen de nederduitsche Poëzij te beurt ge-

(1) Over de fransche ingezondene stukken opgenomen in de Hommages poétiques à Leurs
Majestés impériales sur la naissance du roi Rome, zie men Histoire de la poésie française
à l'époque impériale, door JULIEN. Paris, 1844, I, 125-137.
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vallen; beide (men mag het zeggen) verhieven zich boven laffe vleierijen. Het werk
van dezen in 1839 zachtekens ontslapen, grijsaert, mag uit dien hoofde bewaerd
blijven. Eenigzins verloren in de twee parijsche bundels, verdient het, onder 't
afschrijven wat hertoetst, hier 't zijner eere nu voor de eerste mael door de vlaemsche
drukpers weêrgegeven te worden - nu, daer van Napoleons kind, dat men destijds
gelukwenschte nog niet te kunnen lezen, niets meer overblijft dan eene treurige
herinnering en eene les voor wereldoverwinnaren.
De hymne draegt geene duistere sporen van door eene pen, met Horatius en
Virgilius bekend, opgesteld te zijn.
Hoe! zou mijn zangtoon dan verstommen,
Als ik, bij daavrend feestgeschal,
Het plechtig vreugdebrons hoor brommen
Aan Scheldes schepenrijken wal?
O spijt! men wenkt der Dichtkunst zonen,
Die zoo aan Pô als Elbe woonen,
Opdat hun schedel zij bekroond,
Terwijl men, Belgen, Batavieren,
Uw schoone taal, uw hooge lieren
Verschopt, en dieponwaardig hoont!
Mocht, mocht ik op dien smaad u wreken!
O, mocht mijn toon, dien smaad ten troost,
Het drift der wolken binnenbreken
Voor Caesars en Louisas kroost!
Maer hoe dit edel doel te treffen,
Maer hoe een flauwe stem te heffen
Aan lage dierenspraak gewoon?
't Is plicht: aan 't machtig rijk gebonden,
Wil ik, zal ik ons heil verkonden.
Leen, Vondel, leen me uw forschen toon!
Als ge in Marengos breede velden,
Op Eylaus dikbesneeuwden grond,
Omringd van uw onwrikbre helden
Of bij Iëna machtig stondt;
Als 't fierste hoofd voor u moest buigen,
Tuig', laat uw harte 't vrij getuigen,
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Dat gij min opgetogen waart,
U baadde in minder zaligheden,
O held, dan die eene aengebeden,
Een teedre gemalin u baart.
Hoe sprekend toont ons 't Opperwezen,
Dat hij, naer zijn verholen raad,
Door u ons jammer wil genezen
En de oogen op ons nederslaat Hij, die ons redde uit noodgevaren Hij, die den echt der adelaren
Een liefdepand genadig zendt,
Door wien eendrachtigheid zal duren
In hoeve en stulp, in onze muren
Tot aan der tijden uiterst end'.
Heil u, Louisa, voortgesproten
Uit Oostenrijks doorluchten stam:
De goede hemel heeft besloten
Door u te blusschen de oorlogsvlam,
Die Rhijn en Donau lang verteerde.
Wie, die van onze hoofden weerde
Het zwaard, geslepen ons ten val,
Dan gij? - Triomf! hij is geboren.
Hoor! die millioenen stemmenchooren,
Dit luid weêrhaald triomfgeschal.
Hoor klinken van de lage zoomen
Door 't Y bespoeld, tot aan den top
Des Apennijns en 't eeuwig Romen,
Den kreet: ‘Een nieuw August rijst op!’
Gaet, kindren, gaet uw korven laden
Met lentegroen en tuincieraden;
Biedt lauwerloof, biedt zegepalm!
Vorstin, verneem dit vurig danken,
Dat grof geschut, die tempelklanken:
De lucht dreunt van den hoogtijdsgalm.
Ziet gij die schitterende vieren
En praalfestoen en prachttapijt
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De huizen, de paleizen cieren?
Een halve wereld juicht verblijd.
De vreugd ontsluit de schouwtooneelen,
Waarvoor uw liefling zoete kelen
Zich mengen met den snarentoon,
Terwijl der vorsten afgezanten
Van Belt en Neva, trouwverwanten,
Zijn wieg omringen als een troon.
Beef, gij, die spraakt in dolle woede,
Verwaand en bloedziek Albion,
Van plunderijen nimmer moede;
‘Mijn glorie blinkt gelijk de zon.
Ze ziet, zoo lange zij zal stralen,
Mijn blixemende vloot niet dalen!’
Aanhoor het, nu ge op Tagus boord
Uw bondgenooten blijft verderven;
't Geslacht dier helden zal niet sterven:
Een arend brengt geen duiven voort.
Gij, teedre jeugd en ouderlingen,
En gij, der kerk gewijde stoet,
Gaet d'Allerhoogste hymnen zingen;
Valt zijn verhoogd altaer te voet.
Laat myrrhe in gouden vaten branden,
Verheft, al smeekend, oog en handen,
En roept met hert en lippen uit:
‘Bewaer, o God, des keizers leven,
En moog' dit kind ons eenmaal geven
Eene andre keizerlijke spruit.
‘Verdrijf den Oorlog, tuk op moorden,
En smeed hem stalen kluisters aan.
De vrede bloei', in oost en noorden,
Te lande en op den Oceaan.
Zoo moog' de Brit eens zelf belijden,
Dat in geen oude of jonge tijden
De zon iets machtigers hescheen
Dan 't erfdeel der Napoleonen!
Zoo leve in hunne dappre zonen
Des stamheers ziel door de eeuwen heen!
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Friedland.
- De prijskamp, waerin Willems den eersten dichtlauwer plukte, is de merkwaerdigste
bij ons in 't begin dezer eeuw uitgeschreven, en wel uit hoofde der omstandigheden
waerin hij plaets greep en die hem vergezelden. Het reglement der Fonteine was in
1790 door de Staten van Vlaenderen goedgekeurd, en behelsde onder andere dat de
leden er van verplicht waren den dienst voor stads veiligheid op den ouden voet voort
te doen gelijk zij tot nu toe gedaen hadden, en dit zoo dikwijls zij door 't stedelijk
magistraet, benevens de vier andere gilden, daertoe zouden verzocht worden. Door
alle netelachtige omstandigheden henen, bleef dan ook dit Rhetorijk bestaen. Het
verhief eenigzins 't hoofd in 1812, toen er eene prijskaert van uitging, met verzen in
beide talen geschreven, en, zoo ik meen, van Robyn opgesteld: zy verdienen als
rhetorikael proefjen in beide talen bewaerd te blijven.
O Phebus loten, door het hoefbronvocht gelaafd,
Die in Homerus kunst gestadig hooger draaft,
Thans hebt ge een breede veld om heerelijk te brallen.
Zingt Friedlands veldslag: laat de krijgsklaroenen schallen,
En 't buldrend log metaal eens grollen dat 't al kraakt.
Zingt hoe de norsse Rus in dolheid heeft geblaakt,
Daar hij zijn vanen en zijn trotsche veldstandaarden
Voor 't doodlijk gloeden[d] lood, en 't blikkeren der zwaarden
Der dappre Franschen heeft verloren in de vlugt.
Doet nu de goude harp weergalmen door de lucht,
En laat gans 't aarderijk den vrê van Tilsit hooren.
De lauwerkroonen voor uw schedel mild beschoren,
Zijn reeds gevlochten; en het flonkrend rood metaal,
Door Mulciber gesmeed, het loon der zegepraal,
Wacht u vol ongeduld, om uwe borst te sieren.
Rept u dan, dichters! wilt op wieken herwaarts zwieren,
En plukt den palm, die u zoo groot een' roem voorspelt.
Komt, vliegt, toont dat elk is een ware letterheld!

De fransche rijmlarij der Société de Rhétorique, autorisée par le Gouvernement legt
niet minder goeden wil dan onhandigheid aen den dag: 't is eene pièce curieuse, dit
stuk van onzen poète malgré lui:
Rejetons de Phébus, nourris dans l'art d'Homère,
Faites resonner tous les accens de la guerre!
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Chantez comment le Russe, en fuite et consterné,
A perdu ses drapeaux, étant abandonné,
Lorsqu'au glacé Friedland, dans la bataille affreuse,
Mais pour le nom français brillante et glorieuse,
Il fut battu, haché par ce vaillant héros,
Qui doit dompter un jour les fiers tyrans des flots.
Que la paix de Tilsit, cette paix mémorable,
Se fasse entendre ici dans un vers delectable!
Le verdoyant laurier ceindra vos fronts, vainqueurs,
Et le métal chéri brillera sur vos coeurs,
Pour prix de vos talens et de votre science.
Venez, venez cueillir, poètes de la France,
La palme qu'offre à tous cette société.
Vous serez accueillis avec fraternité.

Men loofde tevens prijzen uit voor ‘Deklamaadje (in beider talen), Blaastoonkunst
en schoone Schrijfkunst.’ Dat de fransche Dichtkunst bij dit alles hoog moest gelden,
laet zich gemakkelijk verstaen; maer, dat zij geen enkel stuk, der half-officiële uitgave
waerdig, opleverde, luidt vreemder.
Terwijl er een veertigtal der mededingende vlaemsche gedichten te Gent door de
Fonteinisten werden uitgegeven, kwam het fransch prijsvers eenzaem te Dendermonde
uit. Als schrijver stond op den titel aengegeven Pierre Blanfart, een Franschman,
leerling van Delille en professor aen 't Lycéum dier stad. Het is ongelooflijk, hoe de
rechters, waeronder geleerde mannen waren, zulk een knoeiwerk, gedeeltelijk uit
Corneille en Racine samengeflanst, hebben durven bekroonen(1).
Zoo dat bij die gelegenheid, toen men ons tot gewonnen en geboren Franschen
wilde maken, de fransche Poëzij, als mededingster der vlaemsche, optredende, het
onderspit moest delven: iets dat in onzen tijd zich heeft vernieuwd.
Bij de uitreiking der prijzen (Julij 1812) sprak Cornelissen over den oorsprong en
bloei der rederijkkamers; die redevoering leverde de bijzonderheid op, dat hij er
Frankrijks staetkundig slachtoffer, den

(1) Ik heb dit voldingend bewezen in een feuilleton van den Courrier de la Dendre, 1836, No
39. Met den tweeden laureaet kon het er beter uitzien: dan het schijnt dat hij zich der moeders,
die Napoleon ter glorierijke slachtbank zond, in zijn werk erbarmde: het bleef ontuitgegeven.
Die dichter was Doctor DE HOON, van Caprijk, die eerst in 1838, maer nu als vlaemsch
dichter, onder den pseudoniem van AA in 't Belgisch Museum, met zijne fraeie ballade het
Heerken van Maldeghem optrad.
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lang miskenden, verguisden en belasterden Jacob van Artevelde in prees, na sedert
ruim vijftig jaren geene enkele vlaemsche stem dien had verdedigd, en hem in zijn
recht tot den eerbied en den dank van den vlaemschen nageslachte had gepoogd te
herstellen.
De politico-historische tegenstrevers van Willems hebben hem later dien lauwer
verweten, ongetwijfeld omdat zij hem geene ander verwijt wisten toe te duwen.
Hij stelde achter het dichtstukjen de Puinhoopen rondom Antwerpen, de volgende
regels: ‘Eenig kwalykdenkende persoonen willen my, zoo het schynt, te laste leggen
en zouden het my misschien wel geêrne tot eene schandvlek aenvryven dat ik in 't
jaer 1812 den lof van Napoleon opzong doór het dichtje waermede het my gelukt is
eersten prys in het concours der Fonteinisten te Gent, wech-te-dragen. Alhoewel ik
aen niemand ter wereld over myne gevoelens rekening behoeve te geven en de
Puinhoopen rondom Antwerpen my eene genoegzaeme beantwoôrdinge op hunne
voorwendsels toeschyne, dunkt het my hier niet te onpas te kunnen bygevoegd
worden, dat men een groot onderscheid moet maeken tusschen een werkje uyt eyge
beweéging voortgesproóten en iets, waervan 't ontwerp by programma is
voórgeschreéven, zoo als dit 't geval met den Slag van Friedland was.’
Nog later, en wel in 1821 schreef hij aen den eerw. heer Buelens (in 't Antwoord
aen dezen, blz. 25): ‘Dat ik Napoleon als een grooten oórlogsheld beschouwd en
bezongen heb, die zonde was my toch al lang vergeéven! Ik ben 'er fier op, mynheer,
van, in 1812, onder de vlaemsch-haetende fransche bestiering, een gouden eerpenning
te hebben verworven in de nederduitsche Dichtkunst! Zulks moge u en anderen
bewyzen dat ik reeds toen wist welke de tael van myn vaderland was. Er staet in dat
prysvers niets of ik zou het thans durven laeten herdrukken: wanneer ik een bundel
van myne gedichten uitgeéve, wordt het 'er vast in opgenomen.’
Ik heb dit besluit des dichters geëerbiedigd nopens een kunststuk den man gewyd,
in wien de menschlijkheid geene andere grootheid dan die van zijn genie kan
erkennen.
Et toi, fléau de Dieu, qui sait si ton génie
N'est pas une de tes vertus?
(LAMARTINE.)
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De Puinhoopen rondom Antwerpen.
- Verschenen in 1814. Over de bijzonderheden daertoe betrekkelijk raedplege men
Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, Ve deel.
Een paer aenteekeningen des schrijvers verklaren de versregelen:
De valsche Staetkunde is aen ketenen geklonken,
In 't Middellandsche zout Europa's oog ontzonken;
De Minotaurus wordt van menschenaes beroofd.

In de eerste twee wil hij den afstand des franschen troons aenduiden door Napoleon
gedaen, alsmede zijne verwijdering naer 't eiland Elba, in de Middellandsche zee
gelegen.
De Minotaurus was, zoo men weet, een monster, waeraen volgens eene vastgestelde
wet door Athene zeker getal jongelingen - en dochters ter prooi moest gegeven
worden. Willems wil hier door dit woord het wangedrocht verstaen, dat Robespierre
requisitie en Bonaparte conscriptie noemde. 't Monster, nu met den naem van bloedtol
bestempeld, leeft nog in ons midden, en schijnt vrij wel te pas.

De Leeuw en de Vos.
- Dit quatrijn ware beter onder de nagevolgde stukjens opgenomen geweest: 't is
inderdaed Gleim nagebootst.

Antwerps Vreugd.
- Dit stuk verscheen met eenige andere, alle geschreven door leden van 't genootschap:
Tot nut der jeugd; zoo als daer waren A.-J. Stips, J.-A. Ter Bruggen, P.-C. Goovaerts
en M.-J. Van der Maesen, meest allen onderwijzers, waeronder de laetste aenleg tot
Poëzij toonde.
Het antwerpsch Tael- en Dichtkundig Genootschap, dat zijne eerste zitting den 16
October 1803 ten huize van J.-A. Ter Bruggen hield(1), bestond alsdan uit drie leden,
namelijk uit zijnen stichter, uit Arn. Klincko en A.-J. Stips. Meer dan veertien jaren
lang hadden aldaer de vergaderingen plaets, tot eindelijk 't getal der leden zoo sterk
aengroeide, dat het genootschap in 1818 noodig vond een lokael aen te koopen.

De Kinderspelen.
- Dit onderwerp, zoo als eenige andere door Willems behandeld, werd ook door den
te vroeg gestorven in 1820 M.-J. Van der Maesen bezongen. Willems herinnerde
(1) WILLEMS sprak op 19 September 1819 eene in-8o druk verschenen lijkrede in dit genootschap
uit op zijnen stichter, geboren te Utrecht in 1755.
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Letterkunde, D. II, blz. 227, en deelde er zijnen Zwanenzang (Hoe lang zal 't duren?)
in mede.
Beide schreven eenige fransche dichtstukjes, in de almanakken van 't gemelde
Antwerpsch genootschap begraven, waer wij ze in vrede zullen laten rusten.

Het Nut der Kunsten en Wetenschappen.
- Verschenen in 1817.

De Twee Honden.
- Wellicht eene navolging, in den trant van WILLEMS' Reinaert de Vos berijmd.

Aen Mattheus van Brée.
- De bijzonderheden, die zich aen dit schilderstuk hechten, en de plaet die 't in omtrek
voorstelt, zijn te vinden in 't boek Van de Bast, Annales du salon de Gand (Gent
1823), bl. 121.

Ex Tempore.
- In het eerste vers leest men: Den eerste Willem, zoo als de Vlamingen spreken.
Willems had een tijd lang veel op met den casus emphaticus door Bilderdijk eerst
vooruitgeschoven, maer aen dien casus valt hier niet te denken: 't is een bloot
spraekeuphonism.

Rubens Borstbeeld.
- Dit kunststuk, dat den hof van 't Antwerpsch Museum nog versiert, was vervaerdigd
door de hand van den bekenden schilder Mattheus van Brée. Het werd door de
Maetschappij der Kunstvrienden ingehuldigd. Willems en de veelbelovende Van der
Maesen lazen vóór hetzelve hunne lierzangen af.

Aen de Belgen.
- Dit gedicht verscheen t'eener tijde met eene fransche vertaling en noten in dezelfde
tael. De heer De Decker zegt er van. ‘Dès 1818 Willems publia son poème Aux
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Belges, respirant dans son style d'une franchise toute flamande, le patriotisme le plus
vrai. Nous demandons la permission de citer quelques extraits de ces pages
vigoureuses parce que l'explication de la carrière littéraire de Mr Willems est là.’
Na het laetste gedeelte des gedichts, weêrgegeven te hebben, te rekenen van het
vers:
Zoo lang het fransche alleen door ons gekoesterd wordt,

brengt de schrijver deze slotsom uit: ‘Ce chaleureux appel de Mr Willems venait trop
tard (?): l'esprit public avait changé de direction. Déjà la réaction contre la France,
qui s'était manifestée si vive et si universelle en 1812 et en 1815, avait fait place à
de sourdes hostilités provoquées par les fautes récentes du gouvernement nouveau.
Aussi le poème Aux Belges reçut-il en Belgique un accueil froid qui contrastait
pénible-
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ment avec l'enthousiasme qu'il excita en Hollande, où l'auteur fut proclamé membre
des principales société littéraires.’
Indien men door België de fransche dagbladeren en tijdschriften van die dagen
verstaet, zal de schrijver wel te rechte gezeid hebben, dat het gedicht Aen de Belgen
koel werd bejegend: hij kon er, in dien zin, 't woordeken scherp, zeer scherp
bijgevoegd hebben. Ook kon Willems zich niet aen veel genegenheid van wege die
franschschrijvenden, meestal fransch geborene schrijvers, verwachten - Willems,
die voor motto had genomen: ‘Cette sainte antipathie pour les moeurs, les coutumes
et les langues étrangères, fortifie dans tous les pays le lien national (Madame De
Stael, de l'Allemagne).
Dat dit wekwoord aen de Belgen niet bij tijds gekomen, en hier het ‘te laet’
toepasselijk zou zijn (een historisch befaemd gezegde in België), te laet ten opzichte
van het doelwit dat het zich voorstelde, is voor mij niet bewezen. De strekking van
Willems bij die uitgave had, mijns dunkens, in den grond niets met de al of niet
bestaende misvattingen des Staetsbestuers te doen. Alleen het voorstaen van 't
neêrduitsch in de nêerduitsch sprekende provintien wilde de dichter in de hand
werken, en, even als de pooging daertoe door 't bestuer gedaen, was die van Willems
geene misvatting. Of zou men wel ooit t' eeniger tijde, sedert 1815 tot heden toe
verloopen, dit woord te laet op zulk eene pooging kunnen toepassen?
Eene der recensien van dit werk (wellicht de matigste) verscheen in den Mercure
Belge (Brux., 1818, V, 99-105). Het merkwaerdigste gedeelte er van, dat met eenige
gegronde aenmerkingen een fonds de malice spirituelle, bijwijlen onrechtvaerdig of
zelfs trouwloos bevat, wil ik mededeelen:
‘Sans doute la littérature et l'esprit national gagneraient à ce que nous n'eussions
tous qu'un même idiôme qui pourrait prendre, sans s'altérer, l'impression de nos
moeurs et de notre caractère; mais ici il faut que la politique marche avec lenteur et
respecte les droits de tous les citoyens. On ne gouverne point un royaume, comme
Platon régissait sa république; et si, d'après Plutarque, les peuples de l'Asie n'étaient
opprimés que parce qu'ils ne savaient pas dire non, un gouvernement ne doit pas
toujours s'attendre à être obéi quand il a dit oui.
‘M. Willems qui a obtenu quelques succès dans la langue flamande, et qui,
peut-être, s'est laissé prendre à l'attrait qu'offre la défense d'une cause que la majorité
abandonne; M. Willems qui paraît ne pas aimer la France et qui redoute tout ce qui
vient d'elle, nous déclare aujourd'hui que nous devons apprendre le flamand, ou plutôt
que nous le savons,
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que nous le parlons avec facilité, que nous l'écrivons avec élégance. Cela est fort
généreux de sa part; c'est dommage qu'il accompagne ce don d'un air de hauteur qui
ne plaira pas tout le monde.
Un semblable bienfait tient toujours lieu d'offense.’

Willems beschuldigt de vlaemsche Belgen van hunne tael te miskennen, te
verwaerloozen, te verachten zelfs; dat is verre van wat hier de anoniem, dien wij
straks zullen ontsluieren, zegt. Het air de hauteur mocht ook wel bij den critiker
achtergebleven zijn. De man vervolgt aldus: ‘Mais il faut pardonner quelque chose
en faveur des intentions. M. Willems semble être de bonne foi; il s'est aperçu lui-même
qu'il passait souvent la mesure, et ses notes nous avertissent qu'il pense quelquefois
le contraire de ce qu'il a écrit(?). Son opuscule en vers flamands est accompagné
d'une traduction et de notes françaises. Il y a des recherches dans ces dernières et de
l'imagination dans le poëme; le style est en général, noble et animé, quoique la phrase
poétique ne soit point sans roideur. Les images gracieuses et touchantes et les effets
imitatifs portent bonheur à M. Willems; les morceaux de raisonnement déparent son
ouvrage...... L'exorde est simple et modeste, et le petit tableau qui le termine (Ik zoog
ze uit moeders borst, etc.) est d'un coloris doux et agréable.’
Vervolgens gaet de anoniem tot de ontleding des werks over, en zegt op de nieuwe
en schoone vergelijking der moeder, die de trekken des vaders in die des kinds
herzoekt (wellicht de dichterlijkste regelen door Willems ooit uitgestort): ‘La
comparaison ne manque ni de fraîcheur, ni de poésie.’ Hij merkt te rechte aen, dat
men het moederdenkbeeld (le fonds) der plaets:
Gelijk ge een stroom, ter nederstortend van de rotsen, enz.

in het Essay on criticism van POPE weêrvindt.
Dit artikel, geteekend F, is van De Reiffenberg, die er ten slotte bijvoegt: ‘M.
Willems finit par déclarer que nous ne parviendrons jamais à parler purement la
langue française.’
Destijds, even als in onze dagen, bejegende men ons met den name van
halve-barbaren: buiten hetgene Willems in zijn dicht zegt over de ongeschiktheid
der Vlamingen om in de fransche letterkunde te schitteren, rept hij er een woordeken
van in zijn Avis au Lecteur, ter gelegen-
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heid van het fransch in zijn werk voorkomende: ‘Je n'ai pas la prétention de croire
que ma traduction soit tout-à-fait française. Il n'est pas donné à nous autres
demi-barbares de Flamands, d'écrire sans barbarismes, aussi Des Roches, Paquot,
Tarte et autres, ont-ils eu soin de nous avertir qu'il est presqu'impossible d'atteindre
à la phrase française. J'aurai occasion de revenir sur cette question dans le cours de
mon ouvrage, où je me propose de la traiter sous ses rapports avec le caractère
distinctif des deux peuples (je dirais presque leur différente manière de sentir). On
peut m'opposer quelques exemples du contraire, je le sais; mais ils sont si rares, nous
sommes si peu en état d'en juger, ou plutôt, nous sommes si peu français, que l'honneur
d'avoir écrit correctement, sans solécismes, sans flandricismes dans la langue la plus
singulièrement capricieuse du monde, se réduira toujours, pour nous, à très-peu de
chose. Jamais nous n'égalerons les classiques français, jamais cette nation, à juste
titre jalouse de sa gloire littéraire, ne consentira à la partager avec nous. Nous
pourrons, tout au plus et avec beaucoup de peine, parvenir à mériter son approbation
bénévole. Nous serons dans le cas de ce roi d'Angleterre (Charles II) qui avait la
réputation d'être un excellent danseur. Un soir qu'il dansait en présence d'un Français,
quelqu'un demandait à ce dernier comment il trouvait la manière de danser du roi. Pour un étranger il danse assez bien.’
De uitgave van dit vaderlandsch dichtwerk ging vergezeld van talrijke
aenteekeningen, waerin Willems vooral te velde trok tegen de mannen van dien tijd,
die beweerden dat het fransch de nationale tael der Belgen was. Willems, die nu voor
de eerste mael als strijder der vlaemsche zaek in 't licht trad, wierp die onbedachte
ridders in 't zand, en de tijd heeft recht over hen gedaen: ze zijn vergeten.
Een deel van 't bijzonder belang, dat destijds die talrijke aenteekeningen hadden,
houdt heden voor de meeste lezers op. Men meent derhalve zich hier tot het weêrgeven
van twee voorname bewijzen, door Willems in dit aenhangsel zijns gedichts
aengevoerd, te mogen bepalen.
In het eerste betoont hij, dat het Vlaemsch bestendig als 's lands algemeene tael
is aenschouwd; in het tweede, hoezeer onze voorouders aen die tael gehecht waren.
‘Les Belges n'ont eu que des souverains étrangers, qui, par conséquent, ne
connaissaient pas la langue du pays; cependant, la langue flamande a toujours été
considérée comme celle du pays en général, et je vais le prouver:
Toutes les joyeuses-entrées qui sont les pactes des souverains et du

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

303
peuple de la Belgique, sont originairement écrites en flamand(1). La charte de 1312,
n'a peut-être été rédigée dans les deux langues que parce que le fils du roi de France
y est intervenu.
Le chancelier et les membres du Conseil de Brabant devaient savoir les deux
langues et un article particulier des joyeuses-entrées portait: Que les lettres-patentes
ou closes qui s'expédieront en Brabant, devront être conçues dans la langue que l'on
parle aux lieux pour lesquels elles seront destinées.
La puissance est ostée au prince de donner aucun office, ny état à pas un estranger;
sauf qu'en cecy y a quelques petites exceptions, d'autant qu'en la chancelerie de
Brabant il peut mettre deux conseillers estrangers; mais il faut que soyent de la langue
flamande(2).’
‘A l'inauguration du souverain comme duc de Brabant, on lui lisait en flamand le
serment qu'il devait prêter au peuple, de maintenir sa constitution et ses priviléges,
que le prince répétait ensuite en latin.
‘De Hertooch van Brabant willende ontfangen worden van zijne ondersaten voor
heere is gewoon hem te transporteren tot Loven in sekeren cloostere genaempt Ter
Banck.
Ende voirts comende triumphantelyck binnen Loven, in presentie van de dry Staten
van Brabant, wordt hem door de voirs. Staten aldaer voorgelesen den eedt die de
voirs. heer doen soude nopende die onderhoudenisse van de Blyde Incompste, dit
gedaen synde soo leest die voirs. heer dien selven eedt op 't H. Evangelie in latijn....
Die voirs. Hertooch voirts sceydende van Loven, compt daer naer tot Bruessele,
alwaer de selve triumphantelyck wordt innegehaelt ende comende tot voer den
stathuyse op zekere stellagie daer toe geprepareert, soo compareren aldaer
Borgermeesteren, Scepen, Rentm., Raedt en gemeyne innesetene, en wordt voirgelesen
den eedt die den Hertooch der stadt van Bruessel doen zal, in duytscher tale, welcken
eedt de voirs. Hertooch daer naer doet in latijn, ende dat gesciet zijnde soo wordt
den Borgermeesteren, Scepenen, Rentmeesters, Raedt en gemeyne innegesetene van
Bruessele voirgelesen in duyts den eedt die sy doen aen den Hertooch van
getrouwicheyt.’(3) La même chose avait lieu à l'inauguration du souverain à Anvers
et ailleurs.

(1) “Voyez, entre autres, les Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens de
M. le comte de Neny, faits par ordre du gouvernement. Brux., Flon, 1785, 3e édit., fo 230.”
(2) “La Description de tous les Pays-Bas, autrement appellés la Germanie inférieure, traduite
de l'italien de Guicchiardin. Anvers, C. Plantin, 1582, in-folio, page 229. Art. des Priviléges
des Brabançons.”
(3) ‘Annotata op de Privilegien van Brabant door De Moy S.P.Q. Antv. M.S. ter Archieven van
Antwerpen.’
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‘Toutes les Coutumes écrites de la Flandre et du Brabant le sont en flamand; celles
des villes de la Flandre française telles que Tournay, Lessignes, etc., et en Brabant
celles de Nivelle, Jodoigne et Hannut seules exceptées. La Coutume d'Anvers portait
entre autres que toutes les publications du magistrat devaient se faire en flamand,
ainsi que les écritures et plaidoyers dans les tribunaux, quand même les parties n'y
auraient rien entendu. - Item en moghen gheen mandamenten oft publicatien met
placcaert-brieven ter puyen af oft elders t' Antwerpen ghedaen worden, dan in
duytscher tale geschreven.
Alle saecken 't zy civile of criminele moeten bedingt, ende alle judiciele acten
ghehouden worden, in nederlantsche duytsche tale, niet teghenstaende dat partyen
die niet en verstaen(1).
Si tout cela ne suffisait pas pour admettre que la langue flamande était celle du
pays en général, je citerais encore deux auteurs étrangers, qui ont écrit à deux époques
très-éloignées l'une de l'autre.
‘Leur parler naturel (des hommes et femmes des Pays-Bas, dit Guicchiardin), sauf
en quelques endroictz où l'on parle françois et allemand, est nommé flamand. Et tient
on pour tout asseuré et le affirme lon par plusieurs raisons, memoires et passages
que cette langue est la mesme qu'on parloit en ce pays du temps de Cesar. Lequel
flamand est vrayment un parler ample et copieux de vocables et mots propres et
significatifs et tres-idoine a recevoir et former quelque parole que ce soit....
Par tout le pays de Brabant et autre à luy ioint et par nous descript on parle
communement flamand et y plaide ton en icelle langue mesme; sauf en celle petite
region où sont principalement assises les villes de Nivelle et Genape(2).’
L'autre autorité sur laquelle je m'appuierais serait celle d'un français même.
‘La langue du pays (dit Mr d'Herbouville, ancien prefet du département des deux
Nethes) est la flamande. C'est la même qu'on parle en Batavie, avec quelque différence
dans la prononciation et dans la tournure des phrases. Les gens qui ont reçu de
l'éducation sont presque les seuls qui entendent et parlent le français. Dans les villes
et surtout dans les villages, une grande partie des habitans n'entend et ne parle que
le flamand(3)’

(1) ‘Tit. van Publicatien en van Civile saken.’
(2) “Guicchiardin, beroepen werk, fo 50 en 231.”
(3) “Statistique du département des deux Nethes, fo 25. art. Langage.
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Nu volge het bewijs, dat onze voorouders de tael als de ark hunnes volksbestaens
aenschouwden:
‘Philippe le Hardi, roi de France (en 1286), envoye aux Gantois des commissaires
pour examiner leurs différends; il veut qu'on obéisse aveuglément à ces délégués
dans tout ce qu'ils exigeront pour remplir l'objet de leur mission, et même que les
Gantois ne leur parlent que la langue française. C'est ce qui choqua le plus les Gantois:
tant les peuples sont attachés à leur langue(1)!’
‘Après le trespas du ducq Philippe les quatre membres de Flandre se trouvèrent à
Gand devers Monsieur le duc Jean (sans Peur) à sa joyeuse-entrée, et entre aultres
choses luy requirent qu'il voulsist entretenir le pais et les villes et chastelenies en
leurs droicts, privilèges et coustumes, ainsi que toujours avoyent faict ses
très-victorieux predecesseurs, mesmes le conte Louys son grand père, et qu'il fit
traiter les matières du pais, des loix, ensemble des courts feodales dedans le pais de
Flandre flamengant, sans les souffrir tirer hors du pais, saulf si son plais ir estoit,
tenir chambre pour cas de ses souverainetez ou aultres, dont les loix ne peuvent
cognoistre, qu'il le fist en son audience, et par sa court en langaige flameng, et decha
le Lys, comme avoyent faict ses predecesseurs. A quoy leur fust respondu par la
bouche de messire Henry Van den Zype, gouverneur de Lille, que mon dict seigneur
vouloit entretenir les privileges et franchises du pais et des villes et chastelenies,
saulf sa seigneuerie et souveraineté, et que desormais il tiendroit l'audience et court
accoustumée en Flandre flamengant, decha le Lys et en langaige flameng(2).
“En août 1568, le Duc d'Albe adressa aux états de Brabant des lettres-closes écrites
en français, mais les députés de Bruxelles et d'Anvers s'opposèrent formellement à
leur admission et voulurent qu'il les leur donnât en langue flamande. -” Brussel 30
Augusty 1568. Eerw., wy gebieden onzen enz. de selven adverterende hoe dat die
van Brussel hebben ontfangen zekere beslotene brieven, met zekere copy van brieven
van Zijn Excell. aen den Raedt van Brabant gescreven, ten eynde dat men die selve
souden publiceren in Brabant, tenderende ten fyne dat allen die geconfedereerde die
nyet gebannen absent oft latiterende zijn, maer zijn gebleven ende noch zijn, souden
binnen xxx dagen naer publicatie, voer Zijn Excell. oft sijnen raedt compareren oft
by procureur, ende te kennen geven heur feyt en misdaet, ende om pardon en gracie
te verwerven op

(1) Dewez, Histoire particuliere des provinces belgiques, tome II, page 83.
(2) D'Oudegerst, Chroniques et Annales de Flandre. Anvers. Plantin, 1371, in-4o fo 287. Voyez
aussi Dewez, Hist. part., tome III, page 258.
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pene van dat men rigoureuselyck tegen hen sal procedeeren als teghen rebellen. Ende
midsdyen die brieven van Zijne Excell. aen den voors. Raedt sijn in françois ende
walsch gescreven, hebben die van Brussel aen Mijn Heere den Cancellier swaerigheyt
gemaeckt, ende wy mede, hebbende verstaen dat men aen uwer Eerw. zulcke cop.
oyck soude seynden; ende heeft geseght dat men die mocht translateren ende alsoe
publiceren. Daer op die van Brussel hebben swaricheydt gemaect dat den Raedt hen
die translatie behoert te doen; maer Mijn Heer den Cancell. maect daerinne oyck
swarich.; sulcx dat ons goedt gedocht heeft uwer Eerw. daeraf te adverteren. Ende
midsdyen dat wy verstaen dat den Raedt van den Hertoghe t'Antwerpen is oft heden
zijn sal, waere niet quaet versocht, dat yemant van de secretarissen van den selven
Raedt de voors. brieven translateerde en publiceerde, enz.(1)’
‘Quelques autres parties de la Belgique n'ont pas moins protesté, contre
l'introduction de la langue française. ‘Le Luxembourg (entre autres) était divisé en
deux cantons, appelés le quartier allemand et le quartier wallon. Le comte Jean
l'Aveugle, pour faire cesser les difficultés et les mécontentements que la différence
des langues occasionnait souvent, créa en 1340 deux gouvernemens, l'un pour la
partie allemande, l'autre pour la partie wallonne.... Les Luxembourgeois avaient en
horreur la nation bourguignonne; ils étaient au contraire très-attachés à la nation
saxonne, parce qu'elle parlait comme eux la langue allemande, et la cause principale
de cette aversion qu'ils portaient aux Bourguignons, provenait de ce que le duc de
Bourgogne (en 1441) voulut les forcer de parler la langue française: tant les peuples,
dans tous les tems, ont tenu à leur langue! Ils prirent donc les armes, etc.(2).’
Tot dus verre dit uittreksel uit de aenteekeningen op 't gedicht Aen de Belgen, die
ik voor bijzonder belangrijk hield. In de errata op dit gedicht worden er een paer
plaetsen aengeduid, welke ik ter nieuwe uitgave onwillig heb onverbeterd gelaten.
Die aenwijzing ter geschikter lezing moge hier gesteld worden: namelijk, het achtste
vers des werks luidt:
Myn vader sprak ze my, toen hy zyn zegen gaf.

Waer de dichter liever had gesteld gezien:
Myn vader sprak ze, toen hy my zyn zegen gaf.

(1) Copy-Boek der brieven van Gedeputeerde, enz., déposé aux Archives de la régence d'Anvers.’
(2) Dewez, Histoire part., tome III, page 310 et page 6.
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Op blz. 42, 15e versregel staet er:
Met wat heldhaftigheid en onweêrstaenbre kracht
Greep uwe vuist hem by de roodbesmeurde vacht.

Waer men zou te lezen hebben: by den roodbesmeurden schacht.
Mijn achtbaer oud-professor ter gentsche Hoogeschool, de eerwaerde heer Schrant,
deelde in zijne Proeven van nederlandsche Dichtkunde (Gent, 1827) stukken meê
van drie vlaemsche dichters, D'Hulster, Van Loo en Willems. Van den laetste nam
hij een fragment over, uit het gedicht Aen de Belgen, aenvangende met de
bovengenoemde vergelijking van eene moeder, die haren gemael in de trekken van
haer kind wil weêrvinden - vergelijking wellicht uit die van Helmers geboren:
Beschouw een moeder, die, door kindermin verrukt,
Het afgebeden wicht voor 't eerst aan 't harte drukt,
De teedre traantjes kust en indrinkt van de wangen!
Zie 't gloeijend moederoog aan 't oog des zuiglings hangen,
Daar zij in 't zacht gelaat van 't lief onnoozel wicht
De trekjes waant te zien van 's vaders aangezicht!

Het lied der Belgen aen de Bataven.
- Het stukjen verscheen in den Nederlandschen Muzenalmanak, Amsterdam, 1826.
In den volgenden jaergang komt er een weêrklank van Warnsinck voor, onder den
titel van Het lied der Bataven aan de Belgen, aen mijnen vriend Willems toegezongen:
CHOOR.

Broeders zijn wij, eedle Belgen;
Waar Oranje vader heet.
Staven zullen 't onze telgen:
Broeders zijn we in lief en leed.
Schelde, langs uw breede baren,
Maesstroom, aan uw rotsig oord,
Stemt de Batavier zijn snaren,
Klinkt de bardenzang van 't Noord.
Belgen, wij zijn zaamverbonden
Door natuur, door wensch en lot,
En wat jaren smarts verslonden,
Bloeit weêr op in 't hoogst genot.
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Wijslijk mijden wij de klippen,
Waar het volksgeluk op strandt;
Geen verschil van kerkbegrippen
Rukt ons los van 't vaderland, enz.

En vier jaer later!...

Fenelon en de Koe.
- Deze ballade is meermalen in bloemlezingen van nederduitsche dichters opgenomen,
en verdient die onderscheiding. Men veroorlove mij eene aenmerking: ik heb eene
variante, die mij noodig scheen, voor 't derde vers des stuks aenvaerd. Er stond
aenvankelijk:
En doop' zyn pen in menschenbloed.

Eene andere aenmerking neme ik over uit zekeren brief door een geleerden vriend
van Willems geschreven, aen wien deze zijne ballade in HS. had gezonden. De te
rechtwijzing liep over de verzen:
Waer Maintenon alleen regeert,
Een vrouw met dartle mannen.

‘Dit gezegde, schreef de vriend, loopt tegen de historieschrijvers in: want mevrouw
de Maintenon wordt bezonder geprezen, omdat zij zich met geene staetszaken
bemoeide: zij had Fenelon voor eenen harer biechtvaders, of ten minste was hem
zeer genegen: dit getuigen de kardinael Bausset in zijne Histoire de Fenelon, de
kardinael Maury in zijn Essai sur l'éloquence de la chaire, D. II, bl. 264, aent. 9.
Ook geeft de abt de Feller over deze vermaerde vrouw eene zeer voordeelige notice.’
De hier bezongene trek van menschenliefde is overberoemd; niet te min hebben
eenigen de zaek in twijfel getrokken.
Men brengt het feit tot den jare 1709 t'huis, toen Frankrijk, reeds uitgeput en
zwichtend onder den last van een hardnekkigen oorlog, nog door een ruwen winter
werd geteisterd, die de maet zoo veler rampen ten boorde vulde. De eens zoo trotsche
Lodewyk XIV, bijgenaemd de Groote, deed nu de nederigste voorstellen om den
vrede te bekomen. Te midden van dien tegenspoed en die vernedering, gaf de waerlijk
groote Fenelon, op 't voornaemste tooneel des oorlogs geplaetst, blijken zijner
menschlijkheid en vaderlandsliefde. Na den slag van Malplaquet ontfing en deed hij
in zijn paleis de gekwetste officieren en soldaten des legers bezorgen, en ontsloot
dit t'eener tijde voor de ongelukkige boeren, die de oorlog uit hunne wooningen
verjaegde.
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Eens ziet hij een hunner, zonder den minsten eetlust, aen 't weenen. De goede
aertsbisschop vraegt hem naer de reden zijner droefheid: de arme man had in zijne
bedruktheid moeite om zich te verklaren; eindelijk geeft hij te kennen dat hij, bij 't
naderen des vijands, onverwachts de vlucht had moeten nemen, zonder de koe, die
zijn gezin voedde, te kunnen redden. Fenelon belooft hem eene andere, maer de boer
blijft ontroostbaer.. ‘Nimmer, zeide hij, zal men er eene vinden gelijk degene die ik
verloren heb.’ Fenelon neemt een kort en goed besluit: vergezeld van een enkelen
knecht, vertrekt hij om tien uren 's avonds te voet, en, van eene pas voorzien, komt
hij ten dorpe des landmans aen, vindt er zijne koe en brengt ze hem weder.
Nu eerst was de landman vertroost, en allen, zelfs het vijandlijke leger, beminden
en bewonderden den mensch in den man, wien Europa als een groot schrijver vereerde.
Ik zeide, dat het feit door Willems bezongen, betwijfeld is geweest, schoon het
afgebeeld staet op een van David's drie bas-reliefs des voetstuks van Fenelons
standbeeld, dat men in de kapel achter 't choor der hoofdkerk van Kamerijk aentreft(1).
Ik acht mij gelukkig hier een bewijs der echtheid van die schoone daed te mogen
geven: al wat de eer der menschheid staeft, kan niemand gering schatten.
Dezer dagen was ik over dien twijfel in gesprek gekomen met den belgischen
fabulist, baron De Stassart; Z. Ed. verklaerde mij daer omtrent geen den minsten
twijfel te voeden, en was zoo vriendelijk mij ter staving zijner overtuiging de volgende
regelen mede te deelen: ‘Monsieur Fidèle Delcroix (de Cambrai), auteur d'un charmant
recueil de poésies, parmi lesquelles se trouve le Mousse, délicieux poème élégiaque,
est mort en 1843. Un jour que je lui parlais du joli conte d'Andrieux, sur La vache
retrouvée par Fénelon, il me dit que le fait était incontestable, et qu'une famille de
cultivateurs des environs de Cambrai en avait conservé de père en fils la tradition.’

Feestlied op de zilveren bruiloft van den heere Jeronimo de Vries.
-

(1) Men beschrijft het voetstuk aldus: ‘Dans un des cadres on voit Fénelon instruisant le duc de
Bourgogne. C'est devant le buste de Louis XIV, qu'il communique ses leçons au jeune prince.
Il lui offre les pages qu'il vient de tracer pour lui. Un autre bas-relief représente Fénelon au
moment où il panse les soldats blessés à Malplaquet. Il est assisté par de jeunes ecclésiastiques
dans ce pieux ministère. Dans le troisième cadre on le voit ramener chez des paysans une
vache qui était leur seul bien, et dont ils pleuraient la perte. Profondément ému de ce bienfait
inespéré, le chef de la famille indigente témoigne sa reconnaissance et bénit l'envoyé du ciel.
Un vieillard qui dans sa vie n'a jamais rien vu de pareil, exprime ses sentiments par un geste
d'admiration, tandis que la femme, toute entière à sa joie, embrasse la genisse qui l'a reconnue
et qui lui rend caresse pour caresse.’
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Van zijnen kant droeg de secretaris van Amsterdam den antwerpschen vriend eene
verhandeling Over 't Eenvoudige op (Antwerpen, 1820).
Die letterkundige is ten jare 1853, in den gezegenden ouderdom van 77 jaren,
overleden: zoo werden de wenschen van Willems voor zijnen vriend verhoord. De
naem des zangers blijft den afstammelingen van den Amsterdamschen schrijver
dierbaer. Ik las er een bewijs van in den brief, mij onlangs toegestuerd door zijn
zoon, den heer Jeronimo de Vries, voor wiens album het versjen dat bladz. 82
voorkomt, is geschreven.
Men houde mij beide gelegenheidsstukjens, aen Willems vriend en deszelfs zone
gewijd, ten goede; ja, vergunne mij nog een stukjen van dien aerd te laten volgen:
het biede eene blijk te meer van de genegenheid die Willems jongen letterkundigen,
vooral in zijne vaderstad, toedroeg. Het is een dichtjen ten verzoeke van een vriend
gemaekt op den echt van professor Verspreeuwen, oud-uitgever van het Taelverbond.
Albezielend zingt de dichter,
Aengevuerd door poëzy,
En zoo schept hy zich een wereld
Vol gevoel en harmony.
Wat hy echter liefst wil malen
In zyn diepgevoelden zang,
Is de schoonheid zyner liefste,
't Lachjen van haer mond en wang,
't Leliewit van hals en boezem,
En het vonklen van dat oog,
Waer een strael is uitgeschoten,
Die zyn borst te binnen vloog.
Ja, de in liefde ontstoken dichter
Spilt zyn denkkracht, spilt zyn geest,
Om 't bekoorlyk schoon te schetsen
Van zyn liefjens lichaemsleest.
Zoo was mede uw zang, Verspreeuwen
Zoo klonk mede uw minnelied,
Eer uw ziel nog had gevonden
Wat u toeblonk in 't verschiet.
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En wat teêrgevoelig dichter
Droomt niet van het goochelbeeld,
Waer hy dwaes kan op verlieven,
En waervoor hy zuchtend speelt?
Niet alleen de minnedichter
Jaegt een tooverwezen na,
Ook het frischontloken meisjen
Droomt van heuren wederga,
Zachtkens mymrend ingeslapen Van een minnaer, die, verrukt,
Vóór haer voeten ligt te smachten,
Of haer hart aen 't zyne drukt.
Heden wordt het louter waerheid
Wat gy beide hebt gedroomd.
Al die onbeschryfbre weelde,
Zanger, komt u toegestroomd.
Niet alleen moogt gy bezingen,
Maer bezitten wat u lust,
En het dichterlykst gevoelen
Wordt in vollen gloed verkust.
Hymen strooit, al lachend, roozen
Voor uw voet, met milde hand Roozen vol van wellustgeuren
En door Amor zelf geplant.
Lange moogt ge 't heil genieten
Dat u heden tegenvliet' Lange nog dat heil bezingen
In een waerheidaedmend lied!

Maria van Braband.
- Tollens schreef een fragment op dit onderwerp, te vinden in de Aurora, jaerboekjen
voor 1846 (Gravenhage, 1846), en teekende er op aen: ‘De geschiedenis van Maria
van Braband is, naar mijn inzien, een der schoonste en schilderachtigste voorwerpen
voor een romantisch dichtstuk in den tegenwoordigen smaak.’ Hij voegde er bij. ‘Ik
zou mij gelukkig achten, indien mijne aanprijzing van het onderwerp een onzer
jongere dichters tot de behandeling er van
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mogt doen besluiten.’ Men leze het fragment, en zal zeker, ter voortbewerking van
dit gedicht een wensch vormen door het onlangs verschenen tweede boekdeel van
de Laetste Gedichten des grijzen volksdichters gebillijkt.
Willems heeft zijne ballade in zeer enge grenzen gesloten: dit verklaert misschien,
waerom hij van de beggijne van Nyvelt, die wondere Pythonis, geene partij heeft
getrokken. Het behandelen van dit onderwerp is zeer vergemakkelijkt sedert de
uitgave van 't geleerde werk Marie de Braband, door Edward van Even (Leuven,
1853), ten minste voor die 't zich kan bezorgen: want, volgens de modeziekte der
bibliophielen, is 't maer op 125 exemplaren getrokken. Van Even heeft de bronnen
der vlaemsche chronijkdichters van de XIIIe eeuw benuttigd, die tot dus verre voor
de voornaemste fransche geleerden, als Donnau, Jubinal en Galle, des lettres closes
waren gebleven; hierin volgde hij 't voorbeeld van Willems na, die Jan van Heelu en
den zoogenoemden Lodewyk van Velthem bij 't behandelen zijner dichtstof niet
voorbij ging.
Zelfs gaf de dichter naer den laetste de woorden weêr, die Jan I tot zijne
ongelukkige zuster richt op 't oogenblik dat hij ze in de boeien weêrziet.
Willems ballade werd opgenomen in de Bloemlezingen uit nederduitsche dichters,
van H. Van Alphen tot op onzen tijd, door professor Heremans (Gent, 1853).

Aen den Heer Norbert Cornelissen, by het hem gegeven feestbanket.
- Na dat deze vaderlandsche geleerde gedurende vijftig jaren door zijn woord en
zijne pen aen verschillende maetschappijen van Gent diensten had bewezen, besloten
deze hem een feestbanket aen te bieden, waervan men de beschrijving vindt in het
vlugschrift Banquet offert à Mr Cornelissen, le 16 juillet 1837 (Gent, 1837). Willems,
die reeds Cornelissen in 1812 bij den prijskamp der Fonteinisten had leeren kennen
en sedert dien tijd met hem in vriendschappelijke kunstbetrekkingen was gekomen,
liet niet na hem een dichtkransjen te vlechten.
Het heugt mij, dat Willems ons vertelde, wat buitengewoonen indruk zijne
voordracht bij die plechtigheid op een uitheemschen geleerde, daer tegenwoordig,
had uitgeoefend. De volmaekte muziek onzer prosodia had dien t'eener tijde hart en
oor verrukt. En, waerlijk, de voordracht van Willems was wel geschikt om er de
verschillende toonschakeeringen van te doen gelden. Wie als toonkundig instrument
onze tael wil beoordeelen, doe zulks vooral naer aenleiding van een bekwamen
versuitgalmer of zanger. Het uitwerksel er van is dikwijls wonderlijk. ‘Ieder taal,
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zegt Bilderdijk (in 't begin der voorrede zijner Poëzij, Rott., 1822), ieder taal heeft
haar bijzonder schoon en onschoon. Ons hollandsch heeft het ongeluk van, in welk
land van de wereld men koomt, in den klank van het daaglijksch gesprek niet te
vallen; maar nergens heb ik ooit een neêrduitsch vers voorgelezen of men was verrukt
over de welluidendheid, en erkende dat de landtaal daar niet tegen op mocht. En dit
is my niet bij eene enkele, maar bij alle lieden van smaak en van onbevooroordeelde
liefhebberij voor de schoonheid en melodij, overal en standhoudend, voorgekomen.
Voorname dichters van verscheiden landen deden onze poëzij gerechtigheid
wedervaren; maar zij, die door de natuur de meeste met die gevoeligheid voor de
melodij bestemd is, de schoone kunne in 't bijzonder, heeft zich mij altijd voor dit
voorrecht onzer moedertael hoogst aandoenlijk getoond; en een neêrduitsch vers,
half verstaan (zelfs somtijds een latijnsche strofe, op de neêrduitsche wijs
uitgesproken), heeft nooit gefaald werking op haer te doen.’

Ter feestviering van Rubens.
- De aerdigheid van dit gelegenheidsdichtjen, of, wil men, deszelfs opheldering, ligt
daerin, dat de schitterende feesten door de stad Antwerpen bij 't oprichten des
standbeelds van Rubens gegeven, geen gunstig weder hadden. Een schoone regenboog
blonk na dien kleinen zondvloed.
Dit verklare het anders onverklaerbare:
Zie, nog glinstert voor uw oog
Rubens hemelkleuren-boog.

Hemelsage.
- Te eener tijde als Willems dit volksverhalingsken berijmde, behandelde Theodoor
van Ryswyck eene hemelsage, die, in sommige deelen met dit verhalingsken
overeenkomst heeft, en opgenomen is in zijne te volledige ‘Volledige werken.’ Antw.,
1853, blz. 314.
Willems stukjen is door mevrouw Von Plönnies, eene met roem bekende dichteres,
in 't duitsch overgebracht.
Talrijk zijn de sagen over Sint Pieter, als poortier des hemels, op wien ik dezer
dagen eene schilderij in de hoofdkerk van Dendermonde zag, waerin de heilige
werkelijk voor de poort des hemels, met zijne sleutels, voor de half opene deur, staet.
Onder dit aental sagen is er eene, waerin een Franschman optreedt, die, even als bij
Van Ryswyck, de Wael, eene blauwe scheen loopt: zij wordt in leonijnsche verskens
voorgedragen in de Doctae nugae Gaudentii Jo-
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cosi (Solisbaci, 1770), onder den titel van Somnium de Gallo, forcs coeli pulsante.

Navolgingen.
De heer P. De Decker, in zijne Levensschets van Willems (blz. 31), denkt, dat de
afwezigheid eener niet klassieke opvoeding Willems nuttig geweest is: ‘Want, zegt
hij, die afwezigheid had aen zijn begrip even als aen zijnen aerd, den stempel eener
boeiende oorspronklijkheid (piquante originalité) gegeven.’ Eene, althans in mijne
oogen, vreemde, zeer vreemde stelling! piquant genoeg; doch waer?
Schoon Willems bij gebrek aen gelegenheid ter studie, het niet zeer ver gebracht
had in de oude talen, verwaerloosde hij geene middelen, zoo veel zij in zijn bereik
waren, om met de klassieke oudheid nader bekend te worden, en ook hierin gaf hij
een blijk van natuerlijk gezond verstand. Reeds in 1818 trachtte hij Catullus en
Tibullus na te bootsen. De afwezigheid eener klassieke opvoeding was voor hem,
zoo als 't voor allen onbevooroordeelde steeds was en zal zijn: 't ontbeeren van een
voornaem kunstmiddel, al bestond het enkel in 't vergelijken der ouden met de jonge
schrijvers. Wel ziet men wat sommige schrijvers zonder klassieke opvoeding
geworden zijn, maer wie kan bepalen, tot welker hoogte zij zich, ondersteund door
van jongs af aen gevolgde klassieke oefeningen, zouden hebben verheven?
Moeten wij hier den pamphletschrijver Courier aenhalen? Wie bezat er piquanter,
aerdiger, geestiger, bijtender oorspronkelijkheid dan die man? Of, om geen tweede
voorbeeld buiten ons vaderland te zoeken, is de naem van Bilderdijk, dien dichter,
ook in zijne nabootsingen stout en oorspronklijk, niet alles afdoende?
Men kan wel, niettegenstaende - maer geenszins krachtens klassieke studien
oorspronkelijkheid missen. Recht geestig, recht fransch en hoofsch was dan ook het
woord van Condé tot den abt d'Aubignac, die zich beroemde dat hij in zijn treurspel
in proza, Zenobia, de regelen van Aristoteles nauwkeurig had waergenomen: ‘Je sais
bon gré à M. l'abbé d'Aubignac d'avoir suivi les règles d'Aristote, mais je ne pardonne
pas aux règles d'Aristote d'avoir fait faire une si mauvaise tragédie à M. l'abbé
d'Aubignac.’ Dat heeten onze hupsche naburen une vérité au contre-pied de la lettre.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

315

Aan Lesbia.
- De zes eerste stukjens, die deze navolgingen ontsluiten, zijn den Veroonschen
dichter nagezongen.
De liefdeuitboezeming aen Lesbia, die Catullus van Sapho overnam, is in alle
talen nagevolgd geweest; men kan deswege zijne nieuwsgierigheid deels bevredigen
in Noëls aenteekening op zijnen Catullus (Paris, 1803, D. II, bl. 234-268) en, ja, in
het Éloge des perruques, enrichi de notes plus amples que le texte par le docteur
Akerlio (Paris, an 7, bl. 106-125): van 't neder- en hoogduitsch geen woordeken in
beide schrijvers! De naschepping van Bilderdijk, naer het oud fransch der beroemde
Clotilde, heeft bij ons de menigvuldige navolgingen die er van bestonden, begraven:
de uitgever van Willems heeft echter de moed dit heerlijk dichtsnippertjen, als eene
zeldzaemheid, hier in te lasschen. 't Wordt ons aen de hand geboden door het Kunsten Letterblad, Gent, 1841, bl. 67:
Zij mag een grooter heil dan Godenwellust smaken
Op wie uw oogstraal viel, die aan uw lachjen hangt,
Die van uw rozenmond tot balsem in zijn blaken
Den zoeten adem vangt.
Ik zag u, en mijn borst geheel in vlam gevlogen,
Bleef prooi van 't stroomend vuur, met aders en gebeent.
De wanhoop smoort mijn klacht, die tintelt door mijn oogen,
Maer op mijn mond versteent.
't Is zuizling en gebruisch en nevel die me omzweven.
Een siddring grijpt me om 't hart, en stremt mij 't kokend bloed.
'k Bezwijk, en hijge en zucht, voel d'adem mij begeven,
En sterf in louter gloed.

Het fransch pastiche diene ter vergelijking:
Qu'à mon gré ceste-là va primant sur les dieux,
Qu'enyvre ton soubriz, sur qui ton oeil repoze,
Qu'encharment, résonnant de ta bouche de roze,
Les sons mélodieux!
Je t'ai vu.... dans mon seyn, Vénus, qu'ay toute en l'ame,
Qui, sur levre embrasée, estouffoit mes accents,
Vénus à feux subtils, mais jusqu'ez os perçants,
Court en fleuves de flame.
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S'ennuaigent mes yeulx; n'oy plus qu'enmy rumeurs;
Je brusle, je languis; chauds frissons dans ma vayne
Circulent: je paslis, je palpite, l'haleine
Me manque; je me meurs.

Is Bilderdijk, zoo dikwijls de onnavolgbare genoemd, vooral in de laetste fransche
stoutgeversbouwde strophe, niet beneden zijn model gebleven?

Minnezang.
- Die overbekende beurtzang, waer Scaliger zoo meê dweepte, is bij het groote getal
vertalingen, die er ook in onze tael van bestaen te voegen (zie Feith, Brieven over
verscheidene voorwerpen, D.V., bl. 200); van de drie, daervóór gestelde elegiën na
Catullus, bezit onze tael mede verscheidene nabootzingen. De eerste elegie, die La
Harpe in zijn Cours de Littérature gelukkig weêrgaf, werd bij ons onder anderen
nagevolgd door Artzenius (Kleine dichterlijke Handschriften, D. I, bl. 36); Lutgert
boodt er eene vrije vertaling van in Mnemosyne, D. III, bl. 242, terwijl B.Ph. de
Kanter in zijne Gedichten (1838, bl. 8) de schoone plaets er in voorkomende navolgde:
Hoe zoet, hoe zalig is 't, wen storm en onweêr loeijen, enz.

Nachtbespiegeling.
- Na Gay.

Zedelijke Raedgeving.
- Na Schiller.

De Duif.
- Na den bevalligen, dikwijls hartroerenden Millevoye.

Laetste woord eens stervenden.
- Naer 't hoogduitsch. - Niet min aerdig is het bekende grafschrift op een bedelaer:
Nulla mihi vivo domus, at nunc certa sepulto est,
Vitaque paupertas, mors mihi divitiae.
Vita mihi exilium, requies at certa sepulchrum:
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Nudus eram vivus, mortuus ipse [ecce] tegor.

Dat is nagenoeg:
'k Had geen wooning toen ik leefde,
Nu heb ik een vasten wijk;
'k Ben als Cresus nu zoo rijk,
Ik, die dan verlaten zweefde.
Toen ik leefde, was ik naekt:
Zie, wat liefdrijk kleed mij weefde
De aerde, mij tot woon gemaekt.
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Het paradys.
- Na Milton.

De Gedaenteverwisseling.
- Na 't fransch.

Minneliederen van Jan I, hertog van Braband.
- Over dit stukjen ga men Willems na in zijne Verhandeling der Nederduitsche
Letterkunde, D. I, bl. 120, Oude Vlaemsche Liederen, bl. 13 en in Van Heelus Slag
van Woeringen, voorrede, bl. LVI.

De verdronken Vrek.
- Na 't fransch.

Op de dood van een Landmeisjen.
- Na den duitschen Bellami, Hölty.

De Doodgraver.
- Denzelfden land- en liefdezanger van verre nagezongen.

De Lente.
- Eene turksche Idylle, door Jones in 't latijn vertaeld en te vinden in zijn werk over
de Aziatische poëzy, uitgave van Leipzig, bl. 222.

Vaïna.
- Willems geeft in den Nederlandschen Muzenalmanak, 1825, bl. 172, dit stuk als
een indiaensch gedicht op, doch putte het eigenlijk uit Parny: deze dichter, die eenigen
tijd met de wilden in het groote eiland Madagascar overbracht, teekende, zoo hij
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zegt, eenige liederen aen, die hij daer hoorde zingen, en bracht ze in prosa over. In
hoe verre hij die getrouw weêrgaf (zoo hij inderdaed er iets van overnam), is een
vraegstuk, nog moeilijker te beslissen dan de echtheid van Ossians gezangen.
Wat er van zij, Vaïna is een meesterstukjen, door Gudin in 't fransch berijmd, en
door hem met den uitbundigsten lof vereerd. In zijne Histoire des Contes (Parijs,
1803, D. I, bl. 244), schrijft hij: ‘Cette simplicité de moeurs et de langage est d'un
bien plus grand effet sur le coeur que tous les prodiges des Mille et une Nuits. Les
Grecs n'ont rien écrit de plus simple et de plus touchant que ce dialogue.
‘L'aveu de Vaïna,
Il dormit sur mon sein, il habite en mon coeur,

est le langage de la nature, avant qu'elle soit contrariée par des institutions qui
n'enseignent qu'à rougir et à déguiser ses sentimens; et peut-être n'y a-t-il chez aucun
peuple policé une réponse plus noble, plus décente, plus véritablement sublime que
celle d'Ampanini au moment où il apprend qu'il doit renoncer à la possession de cette
captive qui lui est amenée toute nue:
Vaïna, prends ce voile, et couvres-en tes charmes.
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‘Je crois que cette chanson a été faite par quelque grand philosophe du pays, afin de
faire abroger l'usage odieux de jouir d'une esclave qui pleure, qui regrette un autre
homme au milieu des embrassemens qu'on lui prodigue: usage ou brigandage trop
commun chez tous les vainqueurs de la terre.’

De torenbrand van Mechelen.
- Willems gaf dit stuk met den text uit, benevens zijne aenteekening ter staving der
echtheid van 't grappig geval, in zijne Mengelingen (1835). Het greep plaets in den
nacht van 27 tot 28 januarij 1687. De burgemeester bleef niet in gebrek de brandklok
te doen kleppen, even als Paus Innocentius XI niet in gebrek bleef er hartelijk om te
lachen. Wat den H. Vader in goeden luim bracht, verdiende zeker door een geestelijke
bezongen te worden, en Livinus de Meyer nam te goeder uer die taek op zich.
De dichter van de Societeit Jesu heeft zich, ten minste in mijne oogen, vooral door
dit heroï-comisch dichtstuk veel roems verworven. Men weet dat hooggeletterden
zijn leerdicht de Ira, in drie zangen, het meest geprezen hebben. Dit werk moge
uitvoeriger en geleerder zijn dan de Luna ardens, ik zie in 't deze meer vinding, meer
vlucht, meer poëtische aerdigheid, bronnen van levendiger belangwekking. In beide
gedichten is onze Meyer een brabandsch dichter, die onder allen door smaek en
vruchtbare geestaerdigheid uitmunt; elegantissimus et venusti ingenii fertilitate inter
Brabantinos excellens poëta, zoo als 't Burman uitdrukt.
Zonderling is 't, dat Peerlkamp, in zijn bekroond werk over de latijnsche dichters
der Nederlanden, van dit luimig voortbrengsel in een vak, zooals er de latijnsche
dichtkunst maer weinig bezit, geen enkel woordeken rept. Hoeufft, in zijnen Parnasus
latino-belgicus, volgt dit voorbeeld na.
De Reiffenberg, die verschillende stukken, bestemd om eene verhandeling over
onze latijnsche dichters uit te maken, meestal in den Mercure Belge verspreidde,
dacht gunstig genoeg over de Luna ardens, om er eene vertaling in proza van te
maken. Hij nam ze met den text op in de Archives philologiques (Parijs [Leuven],
1825, p. 273-292), en voegde er op den koop enkele vrij onbeduidende aenteekeningen
bij. Dat het achtste vers van Willems vertaling op den grooten Raed van Mechelen
ziet, weet men; dat de plaets daer Meyer met de eerwaerde kinderen van Sint
Franciscus den draek steekt, zijn oorsprong te danken heeft aen de verachting, die
de Jesuiten den moniken toedragen, beweert Reiffenberg. Ik zou 't niet wagen mijne
tienlettergrepige vertaling van den Manebrand hier aen te halen, had Willems zelf
haer geene plaets willen inruimen in 't Belgisch
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Museum, waeruit zij overging in mijne Vrolijkheid (Leeuwarden, 1853).
Men kan overigens al wat er over dit beroemd nachtbedrijf geschreven en gerijmeld
is, nagaen in een zeer wijdloopigen artikel: ‘Iets over de spotnamen onzer belgische
steden in 't algemeen en over den naem van Maenblusschers, den Mechelaren gegeven,
in 't byzonder, door A. Mertens (in de Lettervruchten van het leuvensch genootschap:
Tyd en Vlyt, Antw., 1847, bl. 236-331). Ongelukkig zijn al de stukken daer aengehaeld,
buiten een blijspel, en wat Oosterwijck-Bruyn en Van Ryswyck er op dichtteden,
zonder waerde, of, wil men, door lunatieke rijmschrijvers samengeflanst.
De scheering en inslag tot dit wat te volledig artikel is den schrijver door den
kundigen boekhandelaer Aug. de Bruyn, van Mechelen, bezorgd geweest.

De beste Kameraed,
naer Uhland.

Spaensch lied op den dood van Philips den II.
- In 1841 liet Willems dit stuk van vijftig coupletten verschijnen in 't Belgisch
Museum, met den text, insgelijks in rijmlooze verzen ‘om den lezer een denkbeeld
te geven van den eerbied der Spanjaerden voor de nagedachtenis van hunnen koning
Filips den II, kort na zynen dood, toen het schoone lied werd opgesteld. Het
oorspronkelyk stuk werd in 1611 gedrukt, en de inhoud, zegt de vertaler, komt
genoegzaem overeen met het verhael van den dood des konings by Bor.’ By de
meeste nederlandsche schryvers, voegt hij er bij, wordt Philips op de hatelyksche
wyze afgeschilderd. Stijl noemt hem den spaenschen Tiberius, Van Reyd een tweeden
Herodes, en Van Kampen zegt, dat hy, als regent, de verfoeijelykste, somberste en
schynheiligste tyran was sedert Tiberius. Met minder overdrevenheid en meer
waerheidsliefde spreekt Bilderdijk over hem in zyne Geschiedenis des Vaderlands.’
Een feuilleton van 't Journal des Flandres van 21 december 1841 geeft eene
fransche vertaling van 't lied, door Willems overgebracht. Dat het dagblad den lof
van het spaensch stuk maekte, verwondert mij niet. ‘Comme specimen de la littérature
espagnole, le testament du roi Philippe est une ballade charmante, délicieuse et qui
doit donner une haute idée de la poésie castillane, de sa richesse, de sa puissance et
de sa fécondité. Le vrai sublime abonde dans cette composition, dont la pensée est
grande, le style simple, la couleur forte et la sensibilité profonde.’
Maer dat het dagblad in Philip de bloedigste vervolgingen vrij tracht te pleiten,
dit verwondert mij. ‘La cruauté de Philippe II est devenue proverbiale. Ce prince le
plus profond politique de son siècle, a été re-
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gardé comme un Tibère et un Caligula, un Néron et un Domitien. Sa conduite à
l'égard des provinces flamandes a pu sembler celle d'un tyran, d'un homme
sanguinaire; mais Philippe II, en poursuivant jusques dans les flammes du bûcher,
les hérésies luthériennes, combattait pour sauver l'existence de sa patrie véritable, le
catholicisme. A ses yeux, les sectateurs d'une religion réprouvée par l'église, se
transformaient donc en adversaires politiques, et dans ces temps de désolation, de
troubles et de malheurs, il est en quelque sorte excusable de les avoir exterminés;
d'ailleurs au point de vue moral, Philippe II ne doit point assumer seul la responsabilité
de tous les faits qui ont flétri sa mémoire; car trèssouvent, les gens chargés de faire
exécuter ses ordres, les ont dépassés et lui ont laissé tout l'odieux de leurs actes
barbares.’ De schrijver trekt uit dit alles de gevolgtrekking, dat, wil men dien vorst,
ten opzichte van zijnen aert, zijne neigingen, gewoonten en zeden beoordeelen, men
het naer aenleiding van dergelijke spaensche liederen als 't deze moet doen, die door
de zuiverste waerheid zijn ingegeven.
Als koning van Spanje en in 't oog zijner tijd- en landgenooten, moge hij eene
hooge waerde bezeten hebben; 't zij zoo: maer, in hoe verre is daeruit ten zijnen
voordeele eene min of meer gegronde verrechtvaerdiging, als vorst der Nederlanden,
op te maken? Men onderzoeke, vergelijke en beslisse.
Ik wil eenvoudig voortgaen met mij tot mijne rol van verslaggever in dit historisch
geding te bepalen.
De eerwaerde heer Buelens had in 1821 Willems hard aengetast, niet alleen wegens
eenige zinsneden in de Verhandeling over de nederduitsche Letterkunde voorkomende,
maer ook wegens hetgeen hij aen zijn Eerw. geschreven had. Dit laetste luidde:
‘Philips de II trad de constitutie (blyde inkomst) met den voet; dat is uytgemaekt
waer: en van dan af hadden de Nederlanders volgens die constitutie (laetst artikel
derzelve) het recht, hem niet meer als souvereyn te erkennen.’ - ‘Uwe orakelkreet,
zeide zijn niet zeer bezadigde tegenstrever, is ongetwyffeld geschraegd; ja zy moet
waerschynlyk gegrond zyn op het plegtig plakkaert, waerdoor de H.M. Heeren
Staeten, in den Haeg vergaderd den 26 van hooymaend in 't jaer 1581, verklaerd
hebben, den koning van Spanje vervallen te zyn van zyne rechten tot de Nederlanden.’
Op dat stuk, dat men in Van Meteren of Bor op 't jaer 1581 kan lezen, maekt zijn
Eerw. aenmerkingen, welke niet minder dan 33 bladz. beslaen (bl. 70-103 zijner
Briefwisseling met Willems). Deze vergenoegde zich met hem te antwoorden: ‘Al
wat gy vóór den dag haelt, tot verdediging van Philips, Alva, zynen bloedraed, de
inquisitie, en meer andere
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zulke schoone dingen, verdient hoegenaemd geene wederlegging. Om u echter te
toonen, dat al datgene, wat ik over Philips en Alva, in myne verhandeling en in mynen
brief heb aengevoerd, ook op de getuigenis van onpartydige catholyke schryvers
steunt, zoo wil ik u hier wel een paer uyttreksels van dezelve mededeelen. Vooreerst
dan zullen wy ter hand nemen het 34e deel der Kerkelyke Historie, van Fleury (éd.
de Bruxelles, p. 464): ‘Une autre nouvelle qui consterna encore beaucoup les
Flamands, fut la détention de don Carlos et il s'était expliqué en des termes qui
faisoient craindre à l'inquisition qu'il ne la supprimât, dès qu'il seroit maître. C'était
là sont plus grand crime, etc.’
‘Den kardinael Bentivoglio noemt Alva een wreed en ruw man, van natuer en van
aenschouwing, verwaend in vrede en veel meer in oorlog (Nederl. historic, d. I, b.
3). Strada, daer gy zoo veel van houd, zegt, dat den nederlandschen oorlog aen Alva
voornamentlyk te wyten is (De Bello belgico, l. VII, vol. 1, p. 368-369).’
Willems had zijn antwoord op dien aenval doen voorafgaen van deze
geloofsbelijdenis: ‘Eer ik overga tot het opnemen en wederleggen van eenige plaetsen
uyt uwe briefwisseling, agte ik het niet ondienstig u, voorafgaendelyk, eene
verklaering te geven van myne godsdienstige gevoelens; want, zonder dat, zouden
sommigen van uwe lezers, die my niet kennen, wel mogen denken, dat ik tot het een
of ander regiment behoor, van dat leger in aenen en isten, waervan gy in uwe onlangs
gedrukte Samenspraeken gewag maekt. Nu, ik verklaer u dan, uyt geheel myn hart
en overtuyging, dat ik ben roomsch katholyk. Ik ben geen protestant, omdat ik meen
niet zoo veel verstand of onderzoekvermogen te bezitten als de geheele heylige Kerk
te samen, of, met andere woorden gezegd, omdat ik in de leyding van myne invidueële
vermogens alleen, geene genoegzame geruststelling vinden kan. Ik ben geen liefhebber
van Luthers hervorming, omdat ik alle geloofstwisten haete, en overtuigd ben, dat,
zonder die hervorming, alleen door de drukpers, en den vooruytsnellenden gang van
's menschen geest, de nuttige kunsten en wetenschappen thans tot een veel hoogeren
graed van volmaektheid zouden zyn gekomen (lezenswaerdig is hierover F. Schlegels
Geschichte der alten und neuen Literatur, Wien, 1815, 2e theil, s. 56, etc.); en dat
zelfs de R.C. Kerk, in haer materieel (want dogmen moeten onveranderlyk zyn en
blyven) meer en gewigtiger reformen zou hebben ondergaen, dan tot hiertoe heeft
kunnen geschieden. Zie daer myne openhartige geloofsbelydenis.’
De zelfverdediger deed die regelen van deze vrijpostige aenspraek vergezeld gaen:
‘Denk niet, dat elkeen uwe epistelen voor evangelien houden zal. Wy beleeven eenen
tyd waerin de menschen met hun eygen
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oogen willen zien. Gy hebt al wel een werk uyt te geven, vol hoogklinkende woorden
en magtspreuken (abundantia verbis, uberibusque sententiis, gelyk Cicero het noemt);
gy hebt al wel, by uwen naem, op het titelblad te voegen R.C.P., het grootste deel
uwer lezers houd de waerheyd voor nog heyliger dan uw kleed.’
Andere kampioenen zijn sedert dien tijd voor en tegen Philip II in 't strijdperk
getreden. Eenigen hebben hunne oordeelvellingen gestaefd op authentieke oirkonden,
op archieven, zonder welke er geene historie kan bestaen; zij hebben wel eens te
midden van 't gewoel der partijen hunne opsporingen voortgezet: want Philips II is
geen bloot persoon of koning meer; hij is een grondbeginsel geworden.
De spaensche ballade toont zijne lichtzijde in 't oog van het eenstijdig Spanje aen;
men zie hem nu ook van zijnen schaduwkant in 't oog van velen onzer tijdgenooten
geschetst en wel door eene hollandsche pen, zich beroepend op mannen van ontzach,
die de historische wetenschap met onuitgegevene, dikwijls veelafdoende stukken
verrijkt hebben.
‘Het was voor onzen tijd voorbehouden (zegt J. Tideman) in het hart onzes
vaderlands, binnen de trotsche hoofdstad, die eenmael de slagader was van het jeugdig
gemeenebest, eene paradox te hooren verkondigen, welke al die illusien op eenmael
kwam verstooren: Filips, de zachtmoedige vorst, de wijze staatsman, de zwaar
verguisde koning en heer, - Oranje, de geveinsde, laaghartige opstandeling, die de
weldaden van dien miskenden koning met zwarten ondank beloonde, - onze
voorouders, een hoop lieden, sans feu, ni lieu, voor wie eigenlijk de galg eene nog
te zachte straf was, ziet daar het thema, dat wij niet in een enkel geschrift, in een
oogenblik van opgewondenheid ter neder gesteld, hooren verdedigen, maar dat wij
schier dagelijks in een dagblad en in tal van geschriften zien verkondigen, met eene
onbeschaamdheid, waerover wij ons nog minder hebben te verwonderen, dan over
de langmoedigheid, waarmede al die beweeringen worden aangehoord.....’
Wat verder deelt men eenige caracterschetsen over Philips II mede, die men hier
met belang zal weêrvinden: ‘Indien er één naam impopulair in Belgie is (zegt de
heer Gachard, die, hoe zeer wel ieder eerbied zal hebben voor zijne waarde als
geschiedvorscher, al ligt als katholiek geneigd zou kunnen zijn, zich minder sterk te
verklaren), indien er één naam impopulair is in België (en het zij mij vergund, er
onbewimpeld onze noordelijke gewesten bij te voegen), het is die van Filips II. Die
naam brengt ons de droevigste herinneringen onzer geschiedenis voor den geest; het
vaderland verdrukt, de nationale vrijheden vertrapt, godsdienstige vervolging gepaard
aan politieke overheersching, duizenden van
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burgers op het schavot vermoord, alle bronnen van openbare welvaart verstopt, en
om het tafereel te voltooijen, de burger-oorlog, die de rijke erflanden van Karel V
kwam verscheuren.
Er is vooral eene gebeurtenis in dit tijdperk, die de nagedachtenis van Filips voor
Nederland hatelijk heeft gemaekt: het is de dood der graven van Egmond en Hoorne.
Na een tijdverloop van drie eeuwen wekt nog de teregtstelling van deze slagtoffers
der ongehoordste willekeur in alle welgeplaatste harten eene afkeuring, die zich tot
op onzen laatsten naneef zal voortplanten.
En toch, hoe wreed en hoe verfoeijelyk de geregtelijke moord, aan Egmond en
Hoorne gepleegd, moge wezen, er is in de geschiedenis van Filips II nog eene andere
daed, die nog wreeder en verfoeijelijker is. Indien Egmond en Hoorne werden
veroordeeld en ter dood gebragt, in spijt van de wetten des lands, van de privilegien
van het Gulden Vlies en van den eerbied, waarop de onschuld kan aanspraak maken,
- er was ten minste een vermetele moed in gelegen, aldus de openbare meening te
trotseeren; maar de moord, gepleegd aan Floris van Montmorency, baron van
Montigny en van Leuze, met helsche sluwheid voorbereid, in de duisterheid van de
burgt van Simancas ten uitvoer gebragt, en bedekt onder het listig volgehouden
voorgeven van een natuurlijk afsterven, dat was eene daad, die nog meer afschuw
verwekt door de laaghartigheid, die haar deed ontstaan, dan door de wreedheid,
waarmede men haar uitvoerde.....’
De fransche schrijver de Viel-Castel, na een gemoedelijk onderzoek van vroeger
onuitgegeven stukken omtrent de geschiedenis van Spanje, die in 1844 te Madrid
voor het eerst het licht zagen, van Philips karakter gegeven heeft: ‘Het was, zegt hij,
een verfoeijelijk vorst, die zoon van Karel V, en ik betwijfel of er ooit een meer
volkomen type van een dwingeland heeft bestaan. Anderen zijn heftiger, geweldiger
in hunne wreedheden geweest; maar juist die geweldigheid, die het zij in den gloed
der hartstogten, het zij in de bedwelming der oppermagt haar oorsprong vond, is voor
hen eene soort van ontschuldiging. Philips kende noch dien gloed, noch die
bedwelming. Koud was hij, afgemeten, steeds zijns zelfs meester, ten minste
genoegzaam om de aandoeningen in zijn binnenste te ontveinzen, en al zijne daden
waren de slotsom van dikwijls valsche, maar immer rijpelijk overwogene
berekeningen. Onverbiddelijk in zijne wraaknemingen, wist hij die niettemin uit te
stellen. De onverdraagzaamheid in het godsdienstige, die hij voorzeker verder heeft
gedreven dan eenig ander vorst, en die hem zelfs somtijds zoo zeer scheen te
beheerschen, dat hij zijne gewoone kalmte, statigheid en geveinsdheid verloor, was
bij hem vol-
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strekt niet vereenigd met die zuiverheid van zeden, zonder welke zij noodwendig
evenveel verachting als haat inboezemt; voor zich zelf geheel onderworpen aan de
menschelijke zwakheden, zelfs de zoodanige, die de minst strenge moraal veroordeelt,
gaf hy daardoor elken verstandigen en nadenkenden mensch het regt om te twijfelen
aan de opregtheid van de dweepzucht, die hem zonder mededoogen zooveel slagtoffers
deed vermoorden.’
(Uit eene Voorlezing op Philip II en Montigny, door J. Tideman, Tydspiegel, te
Arnhem by Thieme, 1853, bl. 291-312).

Aen Vlaemsch Belgie.
- De text van dit stukjen, gedicht door den vlijtigen Hoffman von Fallersleben, leest
men in het Nederduitsch Jaerboekje, 1843.

Reinaert de Vos.
- De uitgever des tweeden druks van dit dierenepos, door Willems in een nieuw
gewaed gestoken, stond mij enkelijk toe over eenige bladzijden te beschikken ter
opneming in deze uitgave. Dit is de rede, dat Willems werk ter vollediging hier met
mijne proza doorvlochten voorkomt. Uit het mij vergunde getal bladzijden, trachtte
ik eene gelukkige keuze te doen, en verdeelde het dierenepos ter gemakkelijker lezing
in zeven zangen.
De eerste uitgave van Willems omwerking verscheen in zijn letterkundig Tomos,
te Eecloo in 1834; Ovidius schreef zijn Tristium in zijne ballingschap; Willems
berijmde liever een werk onzer vaderen; dienende ‘niet alleen tot moralisatie, maer
ook tot recreatie.’ Zijn Reinaert, mag ik dien zoo heeten, heeft eene voorrede, welke
niet zonder belang is, ook voor 't waerdeeren van 's dichters verdienste, als standaerd
der vlaemsche letterzaek.
Wij leeren er ook uit kennen, hoe Jacob Grimm destijds over ons dacht, en,
ongelukkiglyk genoeg, eenigzins (ik druk op 't woord) het recht had, vier jaren na
onze indépendance nationale, over ons te denken.
‘Onze vlaemsche Reinaert (zoo leest men in de beroepen voorrede) overtreft al
de andere gedichten van dien naem. Hij verdient, zegt Grimm, door aenleg en
uitvoering den eersten rang. Alles gaet in denzelven voort bij eene zwierige en gepaste
tael, een geregelden en met altijd steigerend belang gepaerden gang, van den aenvang
af tot het einde toe. Alle gebeurtenissen hangen daerin, gelijk in eene ware
geschiedenis, vast te samen.’
Willems voegt er bij: ‘Wonderlyk juist en goed vol gehouden zyn vooral de
karakteristieke handelingen der dieren. Met een woord, Reinaert is verre weg het
beste gedicht, dat de middeleeuwen (Dante's Divina come-
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dia uitgezonderd) aen Europa hebben opgeleverd. En dit gedicht is een belgisch
gedicht! En het moeten Duitschers zyn die het aen het licht geven! De Belgen, zegt
Grimm in zyne opdracht, hebben het meeste belang in den Reinaert; doch wie heeft
sedert eeuwen by hen nog verknochtheid en belangstelling voor de moedertael
aengetroffen? Diepe zelfsvergetenheid brengt allerwege hare eigene straf mede: uit
dit schoone Belgenland, alwaer in de middeleeuwen ook de Dichtkunst woonde, is
sedert lang alle poësie verdwenen!’ Een verwijt, mijne lieve landgenooten, dat wij
door het verwaerloozen onzer tael en door onze naäperijen van al wat fransch is,
maer al te zeer verdienen.’
Het zal nauwelijks noodig zijn, dat ik Grimm's hier laetst voorkomende woorden
wederleg: de man, die dit in zijne teedere broederliefde over België schreef, misgreep
zich, 't is waer; maer ook die fout was, als betuiging zijner warme gevoelens te
ons-waert, meer prijzens- dan berispensweerdig. Op hem mag men toepassen, wat
Martialis van Mutius Scevolas hand zong.
‘Zij hadde min verricht, had zij zich niet misgrepen.’

Immers, was het juist in hetzelfde jaer 1834 dat D'Hulster te rechte schreef over den
uitslag des prijskamps voorgesteld door het Staetsbestuer op den ‘Zegeprael van 's
lands onafhankelijkheid, en de lotbestemming des vaderlands.’
D'Hulster schreef deswege te rechte: ‘Malgré l'oppression qui pesait depuis quarante
ans sur la langue flamande, et le dédain que l'on n'a que trop longtemps cherché à
déverser sur notre littérature, les habitans de nos provinces n'ont cessé de cultiver
leur poésie avec beaucoup de zèle et de persévérance. Non-seulement dans les villes,
mais dans les villages mêmes des deux Flandres ont lieu souvent des concours de
poésie, et cet usage fréquent date de l'existence de nos anciennes chambres de
Rhétorique. Reste à voir à quel point nos jeunes poètes réussissaient: question qui
vient d'être résolue par le dernier concours de Bruxelles. Les Flamands et les habitans
des provinces wallonnes ont traité le même sujet. Personne ne contestera qu'en beautés
poétiques le morceau flamand ne l'emporte de beaucoup sur la pièce française.’
Zien wij nu, hoe Willems van zich zelven, zedig doch deftig, ja, hartroerend, verder
in die voorrede spreekt: ‘Van myne jongste jaren af heb ik getracht de verworpene
moedertael te helpen opbeuren. Ik heb dezelve zoowel tegen de bekrompenheid der
hollandsche schryfregels, als tegen de verbasterdheid van het vlaemsche schooldialekt
verdedigd:

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

326
ik heb hare rechten op het openbaer bestuer en hare nationaliteit door historische
gronden, zoo veel als in my was, bewezen en voldongen. Om harent wil ben ik van
Antwerpen naer Eecloo verbannen. Zy moet my dus dierbaer zyn! Doch ook in Eecloo
heb ik geleerd dat hare vyandin, de fransche tael, die in zes eeuwen, en meer, nog
geen enkelen voet gronds op het nederduitsche heeft aengewonnen, nimmermeer de
tael van het meerendeel der Belgen zyn zal. Op 8,600 inwooners van die stad zyn er
omtrent 300 die fransch verstaen, en geen 100 die fatsoenlyk fransch spreken kunnen.
Nogtans was Eecloo zeer vele jaren de verblyfplaets van fransche tribunalen, van
fransche sousprefets, van fransche ambtenaren! Nogtans worden wederom, sedert
vier jaren, hare 8,300 andere ingezetenen in het fransch gegouverneerd en dagelyks
gesommeerd, geëxploiteerd en geëxecuteerd! Wy bezitten thans de vryheid van tael,
ja; doch het schynt my toe, dat die vryheid hare zuster, de vryheid van verstaen,
geheel onder de voeten helpt.
‘Moge deze myne bearbeiding van het oudere gedeelte van Reinaert de Vos iets
bydragen tot het doen herleven van eene zoo dierbare tael, in een tyd, waerop ons
land van zoo veel franschen uitschot wordt overstroomd!’
Die wensch werd verhoord: vele Vlamingen toch, die vroeger met den expurgeerden
Reinaert in prosa ter school hadden gegaen, destijds nog met eene Sinte Pieters-letter
geprent, wilden hem nu ook vernieuwerwetscht leeren kennen: de jeugd vond in dit
oud nieuws ook verlustiging. Het ging den Reinaert, schoon zonder approbatie
verschenen, vrij goed.
Hem verwachtte geluk, une bonne fortune. D'hulster, die gedurende langen tijd,
immers van 1815 tot 1830, de hoofddichter van Vlaenderen was, was een der eersten
om aen zijnen ijverigen kunstgenoot, den omwerker des Reinaerts, hulde toe te
brengen. Dit aenprijzend artikel verscheen in den Messager des Sciences historiques,
en staet mede door mij in 's mans nagelatene Lettervruchten opgenomen. Hoe
aenwakkerend toch drukt die edele en moedige lettervriend zich daerin uit! ‘Celui
de nos compatriotes, verklaert hij, qui a le plus contribué à faire aimer notre langue,
à en propager la culture, à animer le zèle de nos jeunes poètes, est incontestablement
M. Willems. On sait que cet écrivain a déjà publié un grand nombre d'écrits sur la
littérature flamande; qu'autrefois habitant d'Anvers, il déployait, en compulsant les
archives et les manuscrits si abondans dans cette ville, un zèle infatigable dans les
recherches philologiques de tout ce qu'il y a d'intéressant pour les habitans de son
pays. Or, tel écrivain s'occupe avec succès de recherches historiques ou littéraires,
mais n'a pas reçu de la nature le talent de la poésie; tel autre est poète, sans avoir les
connaissances variées, ou la patience, ou les ressources
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qu'exigent ces doctes travaux; heureusement pour nous, Mr Willems réunissait toutes
ces qualités: poète de premier ordre et philologue des plus distingués il charmait les
Flamands par ses poésies, et les éclairait par ses investigations littéraires. Eh bien!
il y quatre ans, ce savant, pour avoir été le défenseur de notre langue, le soutien de
notre nationalité, fut destitué, fut expulsé d'Anvers et relégué dans la petite ville
d'Eecloo.’
Vervolgens roept D'hulster de aendacht op den gemakkelijken versbouw van
Willems omwerking in: onbetwistbaer bezit zij die verdiensten, benevens eenen
aengenamen, geleidelijken volkstrant, zooals 't een volksboek past. Hier en daer
hapert het wat aen de taelvormen: hetwelk daer aen te wijten is dat de omwerker
eene van de Franschen ontleende maet heeft gebruikt, al wordt zij bij zulke korte
versregelen zonder kruisrijmen op den duer van eene slaperige eentoonigheid. Van
de mindere gestrengheid omtrent de tael kan men zich gereedelijk overtuigen bij 't
nagaen der tien eerste verzen des Reinaerts, die (vreemd genoeg) niet bijzonder
bezorgd schijnen:
't Was omtrent de Sinxendagen,
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 daer,
Groot en klein een bonte schaer.
Reinaert Vos, vol slimme streken
Bleef alleen het hof ontweken.

In zijne voorrede, had de dichter beloofd zich met het tweede gedeelte van dit
dierenepos bezig te houden, zoodra het geheele bekend zou zijn. Dit tweede gedeelte
is echter bij hem in de pen gebleven.

De ryke Antwerpenaer.
- Die eerste, hoogstzeldzame tooneelproef van Willems dagteekent van 1811.
De raed door Frits aen zijnen meester gegeven, om door 't voorwenden van deszelfs
schielijk afsterven en van een testament, ongunstig voor zijn neven, die
schraepzuchtigen op den toets te stellen, is deels in den Malade imaginaire te
hervinden, waer die op den toetsstelling den hatelijken aerd van Belline en de oprechte
teederheid van Angelique ontwikkelt, zoodat den vader eindelijk de oogen geopend
worden, en dus eene zoo eenvoudige als treffende ontknooping te wege wordt
gebracht.
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Men wil, dat een feit in 1626 te Rome voorgevallen en dat den Jezuiten een zwaer
proces berokkende, aenleiding tot het schrijven van Regnard's Légataire heeft
gegeven. Crispijn, die in dit stuk de rol van zijn meester in extremis nabootst, om
een testament vóór te zeggen, was derhalve geene bloot op de planken gespeelde
komedie.
't Is gemakkelijk te zien, dat toen onze Willems zijn eerste tooneelstukjen schreef,
hij Molière en Regnard, die twee hoofdmeesters van 't fransch blijspel, sterk
bewonderde.

Quinten Matsys.
- Dit blijspel werd tot Antwerpen in 1811 uitgegeven met eene opdracht aen den heer
Bergmann, te Lier, ten blijke van erkentenis, daer deze eerst den ijver des schrijvers
voor de letterkunde had ontstoken.
Uit de Topographie van Antwerpen, door Willems, leert men, dat de daer bekende
Quinten Matsysgang zijnen naem aen geene historische bijzonderheid heeft te danken.
Uit het zelfde werk heldert zich, voor andere lezers dan Antwerpenaren, de
uitroeping op in Willems blijspel (bl. 274) voorkomende: Heilige Peer Pot! In de
stad van Rubens is er namelijk eene groote Pieter Potstraet, die haren naem draegt
naer de abdij gesticht in 1431 door Pieter Pot, heere van Bautersem en Pluysegem,
tevens een zeer gegoed koopman.
Het was in dit blijspel, dat Willems voor de eerste mael als ridder van 't vlaemsch
opstond: op 't spoor van Kotzebue, in Menschenhaet en Berouw, maekte hij van
Matsijs mededinger een verfranschten windhaen. De jonge schrijver bemerkte echter
zelf, dat de te veel uitgezette plaets ter verdediging van 't vlaemsch in zijn werk
ingelascht, een hors-d'oeuvre was, en schreef in de opdracht: ‘Misschien zult gij in
het tooneel tusschen Floris, Emilia en Wildert, de woordenwisseling over het vlaemsch
een weinig te lang en van der hoofdzaek afwijkend vinden: zij is het; maer, wanneer
men overweegt, dat dit tooneelstuk door een genootschap, 't geen onze tael weet te
waerdeeren (het Tael- en Dichtkundig Genootschap van Antwerpen) gespeeld is, en
dat men eene reeds ingewortelde bastaerdgewoonte niet genoeg kan te keer gaen
(immers zonder de fransche tael magtig te zijn, is men maer al te dikwijls in het geval
van geen vlaemsch te kunnen verstaen); zoo men, zeg ik, dit alles in overweeging
brengt, dan zal men die redekaveling niet te lang oordeelen.’ De drogrede verdient
niet wederlegd te worden: men erkent er den jongen schrijver in, die zich noch geener
opoffering, hoe dringend door den goeden smaek voorgeschreven, kan getroosten;
maer de plaets verdient, ten minste hier, in haer geheel bewaerd te blijven, als eene
eerste proef van den
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thema, die Willems gedurende gansch zijn leven met onuitputbare variatien heeft
doorgezet.

Vyfde tooneel.
DE VORIGEN, WILDERT.

..................... (Achter de woorden van Emilia: Dat compliment is zeer flatteus, bl.
258).
WILDERT.

Doch met u moet ik eenig menagement gebruyken; daerom wil ik het dispuet dat wy
nu geëntameerd hebben, nog wel een weinig continueeren. Ergo, gy soutineert dan,
dat er aen de vlaemsche tael niets zou manqueeren.
FLORIS.

Ja, dat zeg ik nog.
WILDERT.

En ik zeg, zonder u te facheeren, dat zy alle défauts heeft. Men exprimeert er zich
nooyt juyst in. Ze is à peu près als een muziek-instrument, dat niet gesteld is, en daer
men toch wil op spelen. Alle efforts zyn à pure perte; het gaet altyd valsch en
dissonnant.
FLORIS.

En gy, die den bas en de viool te gelyk wilt speelen, gaet dat niet nog slechter?
WILDERT.

Ja, maer het vlaemsch heeft toch niets harmonieux; geen douceur, geen énergie.
FLORIS.

Men oordeelt slecht van een' tael die men niet kan spreeken. Leer haer eerst grondig,
en beslis dan.
WILDERT.

Par exemple: onze avocaeten hebben het ook indispensable gevonden van eenige
woorden uyt het fransch te emprunteeren; om reden, zeggen ze,
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dat het vlaemsch in hunne actens en plaidoyers alleen, niet suffisant, niet clair genoeg
is.
FLORIS.

Uwe opmerking is juyst als of ik zegde: Mynheer Wildert spreekt het vlaemsch slegt;
dus is ook het vlaemsch slegt. Zyn het dan de advocaeten alleen, die over onze tael,
als over een pleytgeding beslissen moeten?
WILDERT.

Eventwel zy condamneeren haer toch.
FLORIS.

Zonder eerst te oordeelen, niet waer?.... Ja, dat doen zy nog meer.
WILDERT.

En hoe zeer g'u ook efforceert, om u te defendeéren, Mr Floris, ik durf pourtant
wedden, dat er eens eenen tyd zal komen, wanneer myn systeem, universeelyk zal
gepratiqueerd, en door alle lieden die eenigen bon ton willen hebben, zal gejustifieerd
worden.
EMILIA,
een weynig bitsig.

Dat zullen dan ongetwyfeld lieden van uw slach zyn; en wat my aengaet, ik verzeker
u dat my nooyt zoo iemand zal behaegen.
FLORIS.

Emilia, het is nu uwe beurt, enz.
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Lyst van Persoonen, Schryvers, Werken en Genootschappen,
in dit boek voorkomende.
A.
A...., taelmeester, bl. LXXXIX.
Académie royale des sciences, etc. de Belgique, Histoire et Bibliographie
analytique, CXV.
Adam, vader, Vlaminc, LXXV.
Adriaen IV, LXXII.
Akerlio, le Dr, 315.
Alberdingh-Thym, CXII.
Albertus, aertshertog.... 141.
Aletheia, LXXVII.
Alva, hertog van, 305, 320, 321.
Andrieux, 309.
Annales Belgiques, LXXXVI, LXXXVII.
Annales de la Soc. royale des Beaux-Arts et de Litt. de Gand, XI in noot.
Antonides, LXXIV.
Aristoteles, LX, 314.
Anzeiger für Kunde des Deutschen Vorzeit, CV.
Artevelde, XII, XXX in n.
Artzenius, 316.
Augustus, 26.
Avondlamp, de, XIII in n.
Avondroodt, LXIII.

B.
Bausset, 308.
Beaucourt, CIII in n.
Belgisch Museum, LXIV, LXXXVII, XCII, XCIV, CVII-CX, 319.
Behaegel, LXXXX, LXXXXI.
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Bellami, 317.
Bentivoglio, LXVIII.
Bergman, Mr, IV, V, 328.
Bernardus, Sint, C.
Bernhardi, XX.
Bethmann, XXXIV.
Bibliotheca Willemsiana, XXIV in n.
Bijdragen voor Letteren, enz. Gent, CXI.
Bilderdijk, XIX, XXXIII, LXXXVIII, XCI, XCII, XCIV, CXV, 299, 313, 315, 319.
Billoin, XXX in n.
Blanfard, P., 296.
Blieck, XIII in n.
Blommaert, Ph., XXVII, LII in n., CV, CIX, CXI.
Bodel-Nijenhuis, XX in n.
Bôhn, LXXXXI.
Bor, P., 319, 320.
Bormans, prof., LXXX, CV, CIX, CXIV.
Borrekens, Is. (Mev. Willems), XXIII in n.
Bossuet, 45, 66.
Brabantsche Yeesten, CXI.
Briefwisseling van Bilderdijk met Willems, 320.
Brouwenaer, J.F., LXI, LXII.
Bruining, LXXXVII.
Buchon, XXXIV.
Buelens, Eerw. heer, VIII, LXVI-LXXII, LXXXVI, CXI, 297, 320.
Burman, 318.

C.
Canneel, schilder, III in n.
Carlos, don, 321.
Cats, LXX, LXXXI, LXXXIV, 47.
Catullus, LXXIII, 314, 315.
Ceulemans, P., VI.
Chansons françaises, Notice sur un recueil d'anciennes, par Willems, CXVII.
Chronicke van Vlaenderen, die excellente, CIII.
Clotilde de Surville, 315.
Communes, Statistique étymologique des noms des Communes de Flandre,
CXVIII.
Condé, 34.
Coninck, Pr, de, XXXII in n, LXIV.
Conincx, Eerw. heer, 291.
Corneille, P., LXXIII, 47, 296.
Cornelissen, III, XXXVII in n, LXXXVII, CXVII, CXVIII, 312.
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Cotta, XXXIV.
Courier, P.L., 314.
Courrier des Pays-Bas, LXXVI.
Crebillon, LXXII.

D.
Dante, 324.
D'Aubignac, de abt, 314.
Dautzenberg, LIII in n.
David, prof., XXVII, CIX.
David, beeldhouwer, 309.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

333
De Baillet, graef, XXXIX in n.
De Bast, Amand, 299.
De bello Belgico, van Strada, 321.
De Bie, Cornelis, V.
De Brune, LXXXIV.
De Bruyn, A., boekhandelaer, 319.
De Decker, Pr, II in n, XI, XIII, XIV, XVIII, XXI, XXII, XXXIV, XXXV in n, XXXVII,
L in n, 299, 314 en passim.
De Deyn, L., CXIII.
De Foere, Eerw. heer, X, XV, LXXX.
De Groot, H., 47.
De Hoon, 296.
De Jagher, taelgeleerde, 40.
De Kanter, 316.
De Klerk, Jan, zie Van Boendale.
De la Martine, 297.
Delecourt [Van den Hove], XXIX, LXXXII.
Delcroix, fransch dichter, 309.
Delia, 96, 101.
De Lille, 296.
De Meyer, Liv., 318.
De Nenny, de graef, 303.
De Ram, Eerw. heer, XXVII.
De St. Genois, II in n., XXXVII in n., XLIX, XCII, CXIV.
Des Amorie Van der Hoeven, Eerw. heer, LIII.
De Smet, Eerw. heer J.J., CXIII, CXVII.
Des Roches, LXXXI, LXXXXI, 302.
De Stassaert, XX, LII in n., LXXXII, 309.
De Tael is gantsch het Volk, maets. LIII.
De Theux, minister, XXVII.
De Viel-Castel, 323.
De Vos, F., CXV.
De Vries, Jer., XVIII, LXXXVI, 72, 82, 309.
De Vries, Jer., zoon, 310.
De Wez, 305 in n., 306 in n.
De Zwaen, CX.
D'Herbouville, 304.
D'Hulster, XII, XIV, XVI, 48, 307, 325, 326.
Diez, CXIV.
Dobbel Kabinet, het, XVII in n.
Donneau, 312.
Don Quichot, XCIII.
D'Oudegherst, 305 in n.
Du Cange, 191 in n.

J.F. Willems, Nalatenschap. Dicht- en toneelstukken

E.
Ellonensia, CIX, CXIII.
Ermegardis, CIII.
Essai sur les noms des villes et communes de la Flandre Orientale, CXIII.
Eugenius III, paus, C.

F.
Feitama, VI, IX, LXXIX.
Feith, XXVI, LXVIII, 316.
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Fénelon, LXXIII, 45, 65, 308.
Fleury, 121.
Fremery, B., 6.

G.
Gachet, Em., CXI.
Gaidoen, CIX.
Galle, fransch schrijver, 312.
Gaudentius Jocosus, 313.
Gay, 316.
Gazette van Gent, LXII, LXV.
Geelhand, XXXIX in n.
Genard, P., CXII.
Germanicus, LV.
Geschichte der Alten und neuen Literatur von Schlegel, 321.
Geschiedenis des Vaderlands, door Bilderdijk, 319.
Gessner, LXXIV.
Gids, de, CXIV.
Gleim, 298.
Goethe, XLIX.
Goovaerts, 298.
Grimm, Jacob. - Opdracht, XXV, XXXV, LV, LX, LXI, CV, 191 in n., 192 in n.,
197, 324, 325.
Guarini, LXXIV.
Gudin, schrijver, 317.
Guicciardijn, 303 in n., 304.

H.
Halbertsma, LI in n.
Haraeus, LXVIII.
Heber, W., CV.
Helmers, LIV, CIII in n.
Henrik I, LXXXVII.
Heremans, prof., 312.
Hermannus, pater, CIII in n.
Heije, LXXXIV.
Het daghet in den Oosten, door Willems in fransche verzen vertaeld, CXVIII.
Hildegardis, Sinte, XXII, XCIX, CIV.
Hoeufft, 318.
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Hölty, 317.
Hoffman van Fallersleben, XLVIII, CXIV, 324.
Hofman, vlaemsch dichter, XIV.
Hohenlohe, prins van, C.
Homerus, LXXIII.
Hooft, LXVIII, XC, XCIV.
Hoogeveen-Sterck, XXXI in n.
Hoogvliet, LXXIV.
Horatius, LXXIII, 292.
Horae Belgicae, XLVII.
Hosschius, Sid., LXVIII, LXX.
Huydekoper, LXXXV.
Hymans, XL in n.

J.
Jacobs, L., XXXIX in n.
Jacquemain, Fr., LII in n.
Jahrbücher für Wissenschaft, CXIV.
Jakob, de patriach, XXVII, CXI.
Jan de I, 80, 117, 317.
Jan de II, XC.
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Jan, hertog, zonder Vrees, 305.
Jan, hertog (de blinde) van Luxemburg, 306.
Indépendant, l', dagblad, LXXXII.
Innocentius XI, 318.
Jonckbloet, XXXIV, XCIV in n., LXXXXIX in n.
Jones, 317.
Journal des Flandres, 319.
Isabella, donna, 138.
Jubinal, 312.
Jufroet, meester, 198.
Julien, 291 in n.
Juvenalis, LXXIII.

K.
Karel, keizer, 139.
Karel II, 302.
Kerkelijke Historie van Fleury, 321.
Kesteloot, XI in n, XLIV in n.
Kiliaen, CI.
Kleist, LXXIV.
Klincko, 298.
Koning, J., XCVIII.
Kops, LXXXV.
Kotzebue, 328.
Kunst- en Letterblad, LII in n., CX., 315.

L.
La Fontaine, 47.
Laharpe, 316.
Lambin, CIX.
Lannes, 8.
Lancelot, XCIV in n.
La Patrie, dagblad, LXV.
Latour, 9.
Langue Belgique, de la, lettre de Willems, LXXVII.
Lebeau, XLIV.
Lebrun (Pindare), XVIII.
Ledeganck, III, XXV, XXVI, XXIX, XL.
Légataire, le, 328.
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Légende des Flamands, la, LXXVI.
Lelyveld, LXXXV.
Lelong, XCIX, CI.
Leuvensch Genootschap: Tijd en Vlijt, Lettervruchten van het, 319.
Lenaerts, archivist, IX.
Leopold I, koning, XLIII, CVIII.
Lesbia, LXXIII, 91, 92, 93, 95, 313.
Liekens, V.
Lodewijk, graef, van Nevers, 305.
Lodewijk XIV, LXX, CII, 308, 309 in n.
Lodewijk XV, CII.
Lodewijk XVIII, CII.
Lukaen, LXXIII.
Luther, LXIX.

M.
Maerlant, XCIII, XCVII.
Maintenon, Mev. de, 66.
Malade imaginaire, 323.
Margareta van Parma, CXVIII.
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Maria-Louisa, keizerin, 392.
Maria van Braband, 74, 311.
Marini, LXXIV.
Maury, kard., 308.
Mercure belge, 318.
Mertens, XCVIII, XCIX.
Messala, 98.
Messager des Sciences Historiques, LII in n., CV, 326.
- Tables, CXVIII.
Millevoye, 316.
Milton, LXXIII, 317.
Mnemosyne, 316.
Molière, 317, 328.
Moke, CX.
Mone, CV.
Montigny, 324, CXVIII.
Moonen, LXXIV.
Moretus, B., CI.
Mortier, 9.
Munch, LXXVI.
Mutius Scevola, 325.

N.
Namur, J.P., CXVI.
Napoleon, VIII, X, XII, CII, 6, 297.
Napoleon, koning van Rome, VII, 3, 29.
Neëra, 103.
Neufchatel, 8.
Ney, generael, 8.
Nodier, Ch., CV.
Noël, 315.
Notes et notices différentes, par Willems, CXVII.
Nys, K., XLVI.
Nyvelt, de begijne van, 312.

O.
Ogier van Denemerken, CIX.
Oranje, prins van, X.
Oranje, Willem van, CIX.
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Oosterwyk, 319.
Ortelius, XXIII in n.
Ossian, 317.
Oudaen, LXXIV.
Ovidius, XXIV, LXIII, 324.

P.
Pagi, C.
Parny, 317.
Paulus, de apostel, LXXIII.
Paquot, 302.
Pasquyn, kluchtspel, omgewerkt door Willems, CXV.
Peeter, czar, 36.
Peerlkamp, 318.
Petrarcha, LXXIV, LXXXVII.
Philip II, 137, 319, 322, 323.
Philip III, 138.
Philip de Goede, XCVII.
Philip le Hardi, 305.
Pirs, 75.
Poirters, pater, XCI, CXV.
Population de quelques villes de la Belgique au moyen-âge, de la, par Willems,
CXVII.
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Poot, LXXIV.
Pope, LXXIII, 301.
Pot, Peer (Pieter), 328.
Puyenaer, notaris, VII.

Q.
Quinten Matsys, 328.

R.
Racine, LXXIII, 45, 47, 296.
Raoul, XX.
Rauch, XLIX.
Redevoeringen van Willems, LXXXVIII, XCIV.
Reisema, LXXXVII.
Regnard, 328.
Reiffenberg, XX, XLV, XLVI, 301, 318.
Reinaert, schoolboek, XVII in n., CXII.
Reinaert, van Willems berijmd, CIV, 321.
Reinaert, text van den, door Willems uitgegeven, CIV.
Renard, notices sur le poème du, par Willems, CXVI, CXVIII.
Reise - Erinnerungen aus Belgien, van Mev. Von Ploennies, XLIX.
Rens, LXI, CIX.
Revue de Bruxelles, XXII in n.
Robert de Vries, CIII.
Robin, LXXXII.
Robijn, Johan, 295.
Rotrou, 47.
Rousseau, J.J., LXXIII.
Rubens, X, XXIII in n., 18, 37, 54, 87, 313.

S.
Sapho, LXXXIII, 315.
Scaliger, CXV in n., 316.
Schiller, 316.
Schlegel, F., 321.
Schrijfwijze, over de hollandsche en vlaemsche, door Willems, LXXXVIII.
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Serrure, prof., I, XXVII, XXXVII in n., LXI.
Siegenbeek, XVIII, XLVII, L, XC.
Sint Joris, 89.
Sint Marc, Girardin, CV.
Sint Pieter, 89.
Smeken van Huysen, prophetie van, CIII in n.
Smet, geestelijke historieschrijver, LXVIII.
Snellaert, II in n., XXXVII in n., LXI, CVI, CXIV.
Snoeck, tooneelist, XI, 40.
Spellingsoorlog, LXXV.
Spiegel, CXIV.
Spreekwoorden, Keus van, door Willems, CXIII.
Stips, 298.
Strada, LXVIII.
Stijl, Simon, XCVIII.
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T.
Taalarchief van De Jagher, LII.
Tacitus, XLIX, LV.
Tarte, adv., 302.
Teichman, gouv., XXXIX in n.
Ten Kate, XC.
Terbruggen, J.A., LXXXIV, 298.
Terbruggen, XL in n., LXIII.
Tesselschade, Maria, XCVII.
Teyler, XL.
Theophilus, CV.
Thys, Eerw. heer, VIII, LXXII-LXXV.
Tiberius, 319.
Tibullus, IX, LXXIII, 314.
Tideman, J., 322.
Tiersch, XXXV.
Tollens, LXXXI, 311.
Topographie van Antwerpen, door Willems, 328.
Tristium van Ovidius, 321.

V.
Vaïna, 128.
Van Acker, vrouwe, XIII in n.
Van Alkmaer, H., 203 in n.
Van Alphen, H., 302.
Van Arendonck, XL.
Van Boekel, LXI.
Van Boendale, Jan, gezeid Jan de Klerk, CXI.
Van Brée, M., XI, 33, 299.
Van de Weyer, XX, XXIII, XXVII, LXXV-LXXIX.
Van den Bergh, L.Ph., CXIV.
Van der Aa, XCIV in n.
Van der Maesen, VIII, 298.
Van der Meersch, Polydoor, XCVIII, 85.
Van der Noot, Heyntjen, XCIX.
Van der Palm, 48.
Van der Werf, van Leijden, XI, 33.
Van de Velde, Jaek, LXI.
Van Ertborn, LXXVII, XCVI.
Van Even, Ed., CXII, 312.
Van Eyck, Jan, XCVII.
Van Helu, Jan, CXI, 312, 1317.
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Van Hoogeveen-Sterck, LXII.
Van Hulthem, XXV.
Van Kampen, N.G., 319.
Van Kerckhoven, LXIII.
Van Loo, van Brugge, XIV, 307.
Van Meteren, 320.
Van Overstraten, bouwmeester, III.
Van Ryswyck, Th., XXII in n., XLV, LVI, 313, 319.
Van Schoonbeke, Gillebert, XCVII.
Van Straelen, burgemeester, XCIV.
Van Vaelbeke, Notice sur Louis, par Willems, CXVII.
Van Vaernewijck, M., XCV, XCIX, XCX.
Van Velthem, de zoogenoemde Lod. van, 312.
Van Wijn, LXXXV.
Verhandeling over den geest waer door zich de vlaemsche letterkunde moet
onderscheiden, door Willems, CX.
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Verhandeling over de ned. letterkunde, door denzelfden, 320.
Verhandeling over den oorsprong der moedertael, door denzelfden, CX.
Verhandeling over den versbouw, CV.
Verhoesen, bruid van J. de Vries, 72.
Verspreeuwen, prof., XVII in n., XLV, LXIII, 313, 319.
Vervier, XIV, LXXXVI.
Veydt, XXXIX in n.
Victor, generael, 8.
Virgilius, LXXIII, 292.
Visschers, Eerw. heer, in n.
Vloers, pater, LXXI.
Volksleesboek, LIII in n.
Voltaire, II, LXXIII.
Vondel, LXII, LXVIII, LXX, LXXIV, XCVII.
Von Ploennies, Mev., XLIX, 313.
Von Sydow, S., LXII.
Vos, LXXIV.
Vrolijke Zanggodinnen, de, XCIV.
Vrolijkheid, dichtbundel, 319.

W.
Wallius, LXVIII, LXX.
Wappers, XL in n.
Warnsnick, 307.
Watthee, X.
Wellington, CII in n.
Westerman, XXXIX in n., LXXXVII.
Weiland, LXXIV.
Willem, prins, de Zwijger, 36, 56.
Willem I, koning der Nederlanden, XI, XII, XIII, XV, 16, 37, 55.
Wiener, Leopold, XXIX in n., XLIII.
Willems broeder, XL in n.
Wodan, 46.
Woordenboek van nederlandsche dichters, nieuw biographisch, LXXXIV in n.

X.
Ximenes, LXXII.
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Y.
Ypey, LXXXVI.

Z.
Zielentroost, den, schoolboek, XVII in n.
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Drukfeilen.
Bl. XXXIX, regel 4, staet: dagen; lees: dragen.
Bl. 258, r. 4: dit compliment is zeer flatteur. Voeg er bij: maer ik verzeker u dat
een monsieur die zulk een slecht vlaemsch spreekt, my nimmer zou kunnen behagen.
Bl. 299, r. 14, staet: vooruitgeschreven; lees: vooruitgeschoven.
Bl. 324, laetste regel, staet: uit; lees: weg.
De Y, als romeinsch kapitael gebruikt, gelieve men als geene drukfout te
aenschouwen.
Als slotaenteekening zij hier bijgevoegd, dat Willems een aenbevelenden brief heeft
geschreven voor het Leesboek over nederduitsche versificatie en dichtkunst,
uitgegeven te Turnhout in 1840, dat, buiten bijvoeging van enkele voorbeelden uit
belgische dichteren, bloot een nadruk is der Prosodia van Lenaert van Buel, twee
jaer te voren te 's Hertogenbosch verschenen.
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