NEDERLANDSCHE
LIEDEREN
eN

BALLADEN

C. M.8. D).XONIA Co.

APE"LDOORN

LIEDEREN EN BALLADEN

'.' V

ti

'

^

V

V

V

i1 V I^ V 1 V t/ V l/ V t7

t

t

V

V 1 ','

NEDERLANDSCHE
LIEDEREN
EN

BALLADEN

C. M. B. DIXON & Co.
APELDOORN
1917

WOORD VOORAF
eze verzameling beoogt het wekken van
belangstelling voor volkslied en ballade in
ruimer kring. Hofdijks klacht dat „de sage
hier heur stil verblijf heeft verloren" geldt
vrijwel nog evenzeer als de opmerking van
Omer Wattez dat de Nederlanders minder bezield
zijn geworden door hun balladendichters dan Scandinaven, Engelschen en Duitschers.
Wil de volkszang nationaal worden wat het
streven van gelukkig zeer velen is geworden — dan
moet het volkslied gekend zijn ; en ook de kracht
die in de volksziel leeft, waarvan deze vorm van
poëzie zoowel verwekster als draagster is.
Deze bundel is saamgelezen uit wat in verschillende
tijden door dichters aan ons volk geschonken werd,
doch verschijnt zonder aanspraken wat typeering betreft. Levende, bindende kracht werd allereerst gezocht.
Buiten deze zijn er evenwel nog tallooze andere die
evenzeer meerdere bekendheid ten volle verdienen.
Voor de welwillendheid waarmede ons van verschillende zijden toestemming tot opname van gedichten
werd gegeven betuigen wij gaarne onzen dank.
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TH. VAN AMEIDE

DICHTERLIEFDE
Een minstreel zong des morgens door 't gehucht.
De wind woei blij den heelen hemel open,
het was een dag om met een vlag te loopen
onder de wolken als een vogelvlucht.
Daar knarste een raam, daar neeg een edel hoofd,
daar ging een oor nog half onwillig luistren,
een oog schoot stralen : tot een lieflijk fluistren
kromp toen de windstem, 't zonlicht scheen verdoofd.
Uit grauwen slotmuur wenkte een witte hand,
De valbrug daalde en droeg den zwerver over :
hij zingt en zwijgt en luistert, en de toover
bevangt hem die de vrijste was van 't land.
Maar ook haar licht sterk hart werd zwak en zwaar ;
hij week eerbiedig en vol schroom terzijde,
en ging, toen hij gespeeld had, zoo bescheiden
en schamel als een vreemde bedelaar.
Een bedelaar, maar een vermomde prins :
liet hij een oogenblik zijn lompen vallen,
hij was haar meester, en haar trotsche hallen
verschrompelden tot een verweerde stins.
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Van heel haar fierheid schaamtevol begeven,
kwam ze uit den bouwval bevend hem temoet
en volgde zonder omzien, zonder groet
zijn levend fluitspel door den dood van 't leven.
Hij doet het niet : zijn koninklijkste gratie
is arm te blijven, dat zij rijk woog' zijn,
is lang te wijlen in verworpen schijn,
opdat zij tronen moge in volste statie.
Maar uit haar schat het flonkerendst juweel
moest zij den zanger, die voorbijtrok, laten ;
de blankste honig uit haar donkre raten
werd van zijn honger het gerechte deel.
En 's avonds langs de wanden van zijn leemen
hut speelt een glans uit diep-verborgen nis,
en van zijn daaglijksch brood de bitternis
kan fijnste zoetheid hem voor altijd nemen.
Want hij is van degenen een, die weten
dat schoonste werklijkheid den dag niet mint
en als de draden is, die 't herfstwoud spint
voor hem, die derven kan en niet vergeten.
En zij ? Terwijl zij zit en zwoegt en tilt
moeilijk de zware zorg voor land en luiden,
krinkelt een klankgang zonder veel beduiden
haar door de ziel: zij peinst en lacht verstild.

SEERP ANEMA

AVOND VOOR HEILIGERLEE
De warme voorjaarszon in purp'ren avondkleuren
Zonk zwellend over 't dampend landschap neer
Uitzaaiend vlokkengoud op wolkenveer bij veer
Die langs den hemel fraai de schachten beuren.
En op de heide, drijvend in de geuren
Van kruidenolie, volgt een breede slang
Van Dietsche ruiters langzaam haren gang ;
Het zongoud toovert op hun helle kleuren.
Uit koper trillend sleept zich, stoot na stoot,
Het heldenlied : „Als vrome Christ'nen leven"
In echo's heen : „'t Zal hier haast zijn gedaan."
Want achter 't vendel rijdt de blije dood
In d'ooster nevels, waar gevaren zweven
0 God, uw arm ! — de reuzenkamp vangt aan !
... .

(Uit : Poëzie)

G. ANTHEUNIS

IK KEN EEN LIED
ik ken een lied dat 't hart bekoort,
ik ken een lied vol melodij ;
ik heb het reeds als kind gehoord ;
Die tijd is lang voorbij
Mijn moeder zong het bij de wieg
Van haren eersten zoon ;
Het klonk zoo lief in haren mond,
Zoo heimlik zacht en schoon
o moederzorg ! 0 moederlied !
Mijn hart vergeet u niet.
Ik ken een lied dat 't hart bekoort,
Ik ken een lied vol melodij ;
Ik heb het in mijn jeugd gehoord ;
Die tijd is lang voorbij
Zij zong het ook, de blonde maagd,
Die eens mijn liefde won ;
't Was in het veld langs groen en loof,
Bij lentelucht en zon
0 jeugd en liefde ! 0 rozeblaan !
Hoe snel verwelkt, vergaan !
ik ken een lied van zoete min,
Ik ken een lied vol melodij ;
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Men zong het in mijn huisgezin ;
Die tijd is lang voorbij
Nu zingt het niemand, niemand meer
Den ouden, armen man ;
Geen vrouw kust mij de tranen af,
Die 'k niet weerhouden kan
Geen kind zingt 't liedje van voorheen
'k Ben oud, en gansch alleen.'

A. P. DE L.

HET OUDE LAND
Schoon zijt gij, Nederland,
Mijn heerlijk vaderland !
Daar, waar de zee uw vlakke kust bespoelt,
Of waar de heide praalt in paarsen dos !
Wie heeft, mijn land ! uw schoonheid niet gevoeld
Op duin en hei, in weiland en in bosch ?
Sterk zijt gij, Nederland,
Mijn moedig vaderland !
Dat tachtig jaren lang met Spanje streedt,
Door eendracht sterk en liefde voor uw vorst ;
Gij kunt herhalen, wat gij toenmaals deedt;
Gloeit niet der vad'ren vuur in onze borst ?
Vrij zijt gij, Nederland,
Mijn edel vadcrland !
Gij hebt die vrijheid met uw bloed gekocht ;
Zij is uw kostbaarst goed, uw dierste pand !
Wat schoon en goed is, is door haar gewrocht ;
Bescherm, verdedig haar, mijn Nederland !
Schoon, moedig, srerk en vrij,
Mijn Nederland, zijt gij !
Wie weet, wat u de toekomst brengen zal ?
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Geeft antwoord, burgers ! want in uwe hand
Gaf God die toekomst. Zult ge in elk geval
Den vijand weren uit dit schoone land?
In elk geval ? Hoe 't zij ?
Staat gij elkander bij,
Wat tweedracht u verdeele, welk geschil?
Zal geen partijschap breken uwe kracht?
Maar zult gij, één van daad en één van wil,
Als eertijds zeggen : eendracht slechts maakt macht ?
Dan blijft gij vrij, mijn land,
Mijn heerlijk Nederland !
Dan zal de krachtige arm des vrijen mans
Uw heil'ge vlag doen wapp'ren eeuwen lang !
Dan stijgt nog eeuwen lang naar 's hemels trans
Voor 't oude Nederland een lofgezang.
(Uit: Studentenalmanak)

J. J. VAN ASTEN

DAAR ZOUD ER EEN RUITERTJE
Daar zoud er een ruitertje vroeg uitrijen,
't Was om een landsheer zijn dochter te vrijen
Zoo ver aan gene groen heide :
De landsheer doet hem gevangen, geboeid,
Op een hoogen toren leiden.
De ruiter heeft er zeer luide gezongen :
ik heb zoo menig stout ruiter gedwongen,
En nu zit ik hier gevangen ;
De landsheer heeft gezworen mijn dood
Dat hij mij zal doen ophangen.
De landsheers dochter nog jong van dagen,
Zij hoorde den ruiter zoo droevelijk klagen,
En zij ging onder de muren
Stout ruitertje dat gij sterven moet,
Och ! dat doet mijn jonk hart treuren.
Mooi meisje kon jij er behouden mijn leven,
Wat je begeerde zoud ik u geven,
En ik zoud er u met mij leiden,
En voeren u op mijn vadertjes slot,
Daar ik nooit van u zou scheiden.
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Stout ruiter uw bidden is al verloren,
Mijn vader heeft er uw dood gezworen,
Maar wilt ge mij, zoetelief, trouwen,
Ik heb u, stout ruiter, zoo zeer bemind,
Dan zult gij uw lijf behouén.
Zij liet haars vaders wachter ontbieden
En liet haars vadertjes komst bespieden,
En zij liet den ruiter ontbinden
Die zadelde daar een appelgrauw ros
En reed heen met zijn beminde.
(Uit: Haarlemsche Winterbloempjes)

BEPROEFDE TROUW
Daar zou er een magetje vroeg opstaan,
Om haar zoetelief te zoeken gaan,
En zij zocht hem onder de linden,
Maar kon er haar liefje niet vinden.
Met een kwam daar een heer aangaan,
Die zei : „kind wat doet gij hier alleen te staan,
Of telt gij alle groene boomen,
En al de geel gouden rozen ?"
„Ik tel er de groene boomen niet,
En pluk ook alle gouden rozen niet ;
Ik heb er mijn liefje verloren
En kan er geen tijding van hooren."
„Hebt gij er uw liefje verloren,
Kan je ook geen tijding van hem hooren ?
Hij is er op Zeelands douwe,
En verkeert met and're schoone vrouwen."
„Is hij er op Zeelands douwe,
Verkeert hij daar met schoone vrouwen ?
Zoo mag de hemel zijn leidsman zijn ;
Met alle mooije meisjes die bij hem zijn."

11

Wat trok hij uit zijn mouwe?
Een ketting rood van goude.
„Die wil ik u, schoon kind, schenken ;
Wilt op uw lief niet meer denken."
„Al ware de ketting nog eens zoo lang,
Dat hij van den hemel op de aarde hang,
Veel liever wil ik ze verliezen
Eer ik een ander liefje wil kiezen."
Doe ontroerde de heer zijn bloed.
„Schoon kind ziet wel voor u wat je doet.
Gij bent er mijn regte vrouwe.
En ik wil er geen ander trouwen."
(Uit een Blauwboekje)

W. BILDERDIJK

DE TWEE BROEDERS VOOR BOMMEL
(In 1599)

„Wie zijt gij, krijgsman zoo vol moed,
Met wien ik gistren streed;
Wiens arm mij reeds met d'eersten slag
Het voorhoofd duizlen deed?
't Was de aftocht-roffel van de trom
Die u mijn oog onttrok ;
Maar 'k voel den zwaardslag nog op 't hoofd,
En hier in 't hart, den wrok.
Kom thands, vernieuwen wij 't gevecht,
En toon we wie wij zijn.
De kans moet tusschen ons beslist :
Uw leven, of het mijn 1"
Dus sprak, voor Bommels sterken wal
De stoute van der Zaan,
Die onder Nassaus vaandels vocht,
Een Spaanschen krijger aan.
De Spanjaart ziet verwonderd op,
En „brave makker, neen,
(Dus zegt hij) niet om ijdlen roem!
Ik vecht uit plicht alleen.
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Aan 't kalfsvel deed ik eenmaal eed :
'k Gehoorzaam als dat spreekt,
Hoe smartlijk me ieder bloeddrup valt
Die van mijn lemmer leekt :
Maar 'k heb geen vijand in dit land,
'k Behoor het toe, als gij ;
En 't is in weerwil van mijn hart,
Wien uwer ik bestrij.” —
„Hoe? (sprak de Staatsche) Hollands bloed !
Dat tegen Holland vecht !" —
'k Werd, kind, bij Spanjaarts grootgebracht :
'k Ben aan hun kerk gehecht." —
„Is 't mooglijk ! kind...! Aan Spanjes kust?"
„Nog nauwlijks derdhalf jaar
En wees, door beider oudren dood,
Hervond ik 'eleven daar."
„Uw vader?" — „Was een stugge Fries,
Een zeeman, nooit versaagd;
Een schipbreuk wierp ons daar op 't strand.
Doch waarom dus gevraagd?" —
„Zijn naam ?"— ,,Wat zou diens vaders naam ?
Die 't leven mij behield,
Diens naam nam ik als kweekling aan,
Door dankbaarheid bezield."
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„O wist gij .... Neen, verheel mij niets,
Ik verg dit, vreemdling, spreek !
Mijn bloed ontroert bij 't geen gij zegt ;
Geheel mijn hart wordt week.
Ja, wist gij .... vreemdling, nogmaals, spreek.
'k Weet zelf niet wat mij drijft;
Maar, zeg mij, zeg me uws vaders naam
Geheel mijn bloed verstijft." —
„Zijn naam"— „o, meld hem!" -- „Van der Zaan—."
„Gerechte hemel! hoe !
Mijn broeder ! -- Heb ik wel verstaan ?
Mijn God, waar kwam ik toe !"
Daar valt hij, zwijmende, als versteend,
Den Spanjaart op het hart ;
Zijne armen klemmen om zijn borst:
En deze staat verward.
Een snik, een zielzucht geeft hem 't licht,
De stem, den adem, weer.
„Mijn broeder (zegt hij), dank zij God !
Wij zijn geen vijand meer.
Uw vader was de mijne mee ;
Eën moeder zoogde ons bei.
Ik ben uw ouder broeder Wif,
Die in uw armen schrei.
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Gij zijt hun Egge, mij zoo waard
Wanneer ik hen verliet.
U voerden ze op het meer van hier
En ach ! zij keerden niet.
God gaf me u heden dan terug !
Hij altijd wijs en goed!
Hij heeft in dit gezegend uur,
Een broedermoord verhoed!
Kom, volg mij, deel uws broeders erf !
Wat staat gij dus bedeesd?
Wij beiden dienen éénen God,
Die beider hart doorleest."
—

De Spanjaart drukt hem aan de borst,
Met broederlijk gevoel:
„Ach ! (zegt hij) zoo ik 't hopen kon ! —
Neen, acht mijn hart niet koel. —
Maar 'k zwoer mijn kerk en koning trouw :
Die breken .... kan ik niet :
En broeder !
0, wat twijfeling !
Wat vreeselijk verschiet ! —
Mijn hand — met broederbloed bedrupt
In weerwil van mijn hart?
Mijn hart
verzaker van zijn eed?
0 duldelooze smart !
.--
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Neen ; hemel ! dat vermag ik nooit.
Waar ik mijne oogen sla,
't Is vloek aan de eéne en de andere zij,
En 't wroegen volgt mij na.
0, dat ik in dit oogenblik,
Een broeder, lang gezocht,
(Dus zegt hij met een diepen zucht)
In de armen sterven mocht !
ja, dat ik in dees teedre stond,
Van uwen arm bekneld,
In 't smaken dezer reine vreugd
Nog schuldloos wierd geveld !"

„Mijn broeder ! (roept zijn broeder uit) :
ja, gave ons beider God
Te sneuvlen aan elkanders hart
Door een en 't zelfde schot !"

-

Hij sprak. Het flikkert van den wal,
En eer men 't buldren hoort,
Heeft de eigen kogel uit een slang
Hun beider borst doorboord.
(Uit: Gedichten)

MARIE BODDAERT

BALLADE
Het schip voer af — Zij oogde 't na
Het zonlicht ging met hem !
Nog hoorde zij het laatste woord
Der jonge, diepe stem :
„Tot weerziens, Moeder" en zijn kus
Die op haar lippen brandt,
Zijn blik, die lang den hare zocht,
En 't wuiven van zijn hand,
Zij bergt het alles in heur hart,
Geen dag, geen nacht gaat om
Of voor haar oogen rijst zijn beeld
„Houd moed ; ik kom weerom."
Nooit dof is 't oog, nooit bleek haar wang
Als zij zijn brieven leest ;
Die liggen alle voor haar neer ;
Zij leest den laatste 't meest,
En prest haar lippen op zijn naam
En op zijn jubelkreet
„Ik kom terug. Mijn laatste brief.
Houd huis en hart gereed !2
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Een kille, lichtelooze nacht
Was 't leven zonder hem.
Hij keert ! De nacht heeft uit ! Weldra
Hoort zij zijn stap, zijn stem
En drukt zij hem in d' arm en voelt
Zijn kus en strijkt zijn haar
Zijn donkre lokken van 't gelaat,
niet voor haar !
Veranderd
Zij zit en staroogt uren lang
Daar staat het reuzengroot :
„Ik kom weerom !"
't Wordt nimmer waar,
Men zei: „Uw zoon is dood,
Hij stierf op zee," en nog veel meer,
Zij heeft het niet verstaan,
„Ik kom weerom", zoo fluistert zij,
En kijkt LI lachend aan.
En iedren morgen wacht zij hem
Dan gaat zij naar de ree
En dook de schepen langs, en tuurt
Naar de eindelooze zee.
En iedren middag wacht zij hem,
En zet zijn stoel gereed,
En toeft, een glimlach op 't gelaat,
In 't feestlijk Zondagskleed.
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En iedren avond wacht zij hem,
En strookt zijn peluw glad,
En luistert, — tot het laatst geluid
Gestorven is in stad. —
En als zij 't oog voor altijd sluit,
Dan is 't, schoon bleek en stom,
Als lispelden haar lippen nog :
„Houd moed : ik kom weerom."
(Uit : Aquarellen)

P. C. BOUTENS

AFVAART
De maanlicht-overvloeide vloed
Heft 't ranke spook van vlotte bom
Boven den zwarten menschendrom
Die vlekt het zilvren zand als roet.
De ketting waar zich 't schip aan windt,
Kreunt eenzaam als nacht..wakker kind.
Geen andre klank begint of duurt.
Het koele klikken langs de kiel,
Nu 't schip in voller water stuurt,
Reikt niet tot hier. Het slank profiel
Verbreedt onhoorbaar-onverwacht
Zich met der zeilen effen pracht.
Van duistre plecht onzichtbre hand
In driemaal-op-en-neder-zwaai
Wuift licht vaarwel aan vriend en land
En heel de manelichte baai.
En donker wuift de kust weérom
Van rijke vangst en wellekom
ik blijf niet langer op mijn plek
In 't avondduin. Mijn voet
Voelt onder zich het weifel dek
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Van schip te deinen op den vloed.
En met nabije schaduw weet
Ik lichtste licht bekleed.
De breede ronding van de kust
Deinst lamp-bezet, waar doodsch.
Met geen sinjaal durft donkre loods
De stranden roepen uit hun rust...
Waar schuilt de stille school van buit
Waar vol meé keer' de leége schuit?
Of wordt in 't verre land en voor altoos
Ons wild verlangen schoon en stil?
De zee is diep en eindeloos
Zooals vertrouwen wil
En wilde toen 't aan 't veilig strand
Te droomen zat van d' overkant.
-

De wind bolt uit het ruime wak.
Het schip helt op zijn breeden streek.
Nog even maar is de einder strak
En van kustlichten bleek
En nu — niets meer dan heem'l en zee ...
De zeilen over ! Reé!
(Uit :

Stemmen)

G. BRANDT

SCHEEPSBEDE
O groote God, hoe ver van ons gescheiden,
Door zoo veel luchts en hemels tusschen beiden,
Een God nogtans van verre en van nabij,
Geen onderscheid van plaatsen of van tijden,
Geen land of zee kan ooit uw afzijn lijden :
Waar gij me vindt, mijn God, blijf toch bij mij !
Bewaar mij voor het dreigen der gevaren,
Voor bank, voor klip, voor 't woeden van de baren.
De Heiland, die de zee als land betrad,
Die al 't geweld der worstelende winden,
Toen 't onweer wies, met woorden in kon binden,
Stille onze zee en maak' de woestheid mat.
Hij hoede ons voor vijandelijke stranden,
Voor 't roovend zwaard, voor pijn van slaafsche banden :
Zijn magt zette alle boosheid paal en peil:
Zijn engel helpt het roer van 't schip bestieren.
Zijn goedheid strekk' voor leidstar, baak, en vieren,
Zijn geest en gunst waaije in 't voorspoedig zeil.
Zoo lande in 't eind' de kiel ter goeder haven,
Zoo schenkt gij mij de vruchten uwer gaven :
Zoo keer ik naar den grond van mijn geboort' :
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Zoo zal mijn dank ten hoogen hemel rijzen ;
Ik u verheugd in uw gemeente prijzen ;
Daar elk met lust den blijden lofzang hoort.
(Uit Gedichten)

DAAR REED ER EEN RIDDER AL DOOR
HET RIET
Daar reed er een ridder al door het riet,
En hij hief op en zong een lied
En een liedje met heldere stemme
Dat het tusschen twee bergen klemde.
En dat verhoorde een jonkvrouw fijn,
Zij lag er op hare slaapkamer allein,
En zij vlegtte haar haartje met zijde,
Met den landsknecht woude zij rijden.
De landsknecht had ze zoo lief en waard,
Hij zette ze voor hem op zijn paard
En voerde ze in korte wijlen
Wel vierenzeventig mijlen.
Hij voerde ze over een akker, was wijd,
Dat was er met roode roosjes bespreid,
Hij zeide : „vrouw maget, gij moet achterwaards staan,
Mijn graauwe ros is er zoo moede van gaan."
„Waarom zoo zoude ik achterwaards staan ?
Had ik er mijn vaders raadje gedaan,
Daartoe mijn vrouw moedertjes wille,
ik had er geweest een keizerinne.
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Had gij er geweest een keizerin,
En ik er een markgraaf zijn zoontje bin,
Zoo laat het u mooi meisje niet rouwen,
Want morgen zal ik u trouwen.
Eer ik was uw getrouwde wijf,
Veel liever verloor ik mijn jonge lijf,
Eer ik was uw getrouwde huisvrouwe,
ik liet liever mijn hoofdje afhouwen.
Eer zij er dat woordje ten halve sprak
Haar hoofdje al voor haar voeten lag,
En met een al zoo scherp zwaarde
Sloeg hij er dat hoofdje ter aarde.
Hij nam het hoofdje bij het haar,
Hij wierp het in een fontein, was klaar,
Een fontein, was diep van gronde :
„Leg daar jou lachende monde.
Leg hier, leg daar, jou lachende mond,
Gij hebt mij gekost zoo veel duizend pond,
En zoo menigen penning rood goude,
Uw hoofdje is al afgehouwen.
-

(Uit een Blauwboekje)

DAAR WAS LAATST EEN MEISJE LOOS
Daar was laatst een meisje loos,
Die wou gaan varen, die wou gaan varen,
Daar was laatst een meisje loos,
Die wou gaan varen als lichtmatroos.
Zij moest klimmen in de mast,
Maken de zeilen, maken de zeilen,
Zij moest klimmen in de mast,
Maken de zeilen met touwtjes vast.
Maar door storm en tegenweer,
Sloegen de zeilen, sloegen de zeilen,
Maar door storm en tegenweer
Sloegen de zeilen van boven neer.
„Och, kapteintje, sla me niet,
Ik ben uw liefje, ik ben uw liefje,
Och, kapteintje, sla me niet;
Ik ben uw liefje, gelijk gij ziet !"
(Volksliedje)

J. M. DAUTZENBERG

DE

BERGHWERKER

Diep in der aerde gheheimen schoot,
Hamert en beitelt de cnape,
Opdatti silver ochte loot
Den meestere samenschrape.
Dat lampkijn werpet door die mijn
Een naer ende doodsch ghefloncker,
Terwijl een heldere morgenschijn
Opclaret sijns herten doncker.
Hij peinset aan 's meesters bloeijende kint,
Hij dencket dier schoone maghet,
Die hi so tederlicken bemint
Die hem so wale behaghet.
Ende waer die clocke ter kercken luidt,
Dicht bider groene linde,
Daer biddet in anxten die jonghe bruut
Veur heuren troubeminde.
Dies duncket hem der aerde schoot
Verwandelt in bloemighe dreven,
Dies sietti met gout ende roosenroot
Omgheven sijn jeughdich leven.
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Daer schietens op eens uten diepen gront
Der wateren woeste golven —
Die hebben dat blide herte terstont
Met al sine hope bedolven.

PRUDENS T. M. VAN DUYSE

DE MONNIK VAN AFFLIGHEM
De koorklok wekte hol van stem,
In de oude abdij van Afflighem,
't Half wakend kloostervolk,
Opdat, schoon heel natuur nog zwijgt,
De galm van Davids harpe stijg
(Voormorgen-wierookwolk)
Op daverenden mettentoon
Tot voor des Allerhoogsten troon.
Nog had geen vogel in het woud
Der stilte zijn gezang vertrouwd,
Waarin hij d'Eeuwge looft ;
Nog dook de sluimringzieke stad,
Van spel en reeknen afgemat,
In dons het zware hoofd ;
En reeds las de Afflighemsche stoet
Den Vader-ons en 't Wees-gegroet.
Die stoet bezit een Godsvruchtheld
Wien 't hart van hemelwellust zwelt,
Als hij in 't Godsrijk dringt ;
Wien zooveel heerlijkheid verplet,
Als hem in 't vurige gebed
Een tranenstroom ontspringt.
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't Is Felix, in het stoflijk kleed
Verwant aan wie op starren treedt.
Uit de enge cellen, langs de trap,
Trad ieder met verhaasten stap
En logger plof op plof,
Een zwaren rozenkrans ter hand
Doorgolfde een drom den duistren pand ;
En eer door 't kloosterhof
De klok ten tweeden male klom
Knielde ieder in het heiligdom.
Ontroerd bad de aandachtvolle schaar
Voor 't prachtig marm'ren hoogaltaar,
Versierd met rood fluweel ;
Met keur van Brusselsch kant getooid,
En Kortrijksch linnenblank ontplooid ;
Verhoogd met een tafreel,
Waar reeds de Vlaamsche kunst uit straalt,
Schoon zonder olieverf gemaald.
Met gouden rand en gouden top
Hief zich het tabernakel op,
Waarin 't nieuw manna ligt.
Een englenpaar, uit blanken steen,
Lag neergebukt (als in gebeen),
De vleuglen voor 't gezicht,
Aan elke zijde van 't altaar
En ieder bad als 't englenpaar.
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In 't midden van het hooge koor
Hing 't lampvat op, welks heilge gloor
(Als 't Chr)stenharte) waakt,
En in den schoonen eikendisch,
Waar 't broedrental gezeteld is,
Gaat waslicht op en blaakt,
En 't orgel rijst, en rolt, en dreunt
Dat d' eersten psalmtoon ondersteunt.
En plechtig, met vereenden galm,
Klonk door het kerkgewelf de psalm
Vol goddelijk ontzag
„Wij snakken naar Uw woon omhoog !
Heer, voor Uw aldoordringend oog
Is duizend jaar een dag,
Dien gistren de eeuwigheid verslond.
Bij U is duizend jaar één stond."
Eén stond
zoo galmt het kerkruim na,
En daavrend klinkt het Gloria,
Dat bede en danklied sluit ;
En broeder Felix hoort het aan,
Blijft, opgetogen, luistrend staan,
En weent ; en lang en luid
Weergalmt ook (als de zoete stem
Eens engels) 't treffend woord in hem.
Het orgel volgt op 't wettenlied.
Het waslicht dooft, het duister vliedt ;
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De stoet trekt zwijgend heen.
Een enkle (Felix !) naar den vloer
Gebukt, wiens ziel ten hoogen voer,
Verslonden in gebeén,
Vroeg nog, met mijmerenden mond !
„Is bij U duizend jaar één stond ?"
En voor hij zelf het denkt of weet,
Verstrooid en zwaarnadenkend, treedt
Hij kerk en kloostermuur
Stil uit ten woude, waar hij vaak
Verpoosde van zijn dagwerktaak,
Bij 't dalende avonduur,
En biddend met ontvlamden zin,
Stapt hij dees andren tempel in.
De dauw heeft zode en loof bespat :
De scheemring danst op stam en blad
Met steeds verhoogden gloed ;
Het woud herleeft : 't gepiep, 't gejoel,
't Gefluit, 't gekweel en 't gewoel
Wint veld, de vooglenstoet
Begint de hymne der natuur,
En heerlijk glanst het morgenuur !
Daar zwijgt op eens 't gewiekte heer,
Een nachtegaal, uit hooger sfeer
Gedaald, zweeft neurend aan ;
En zet zich op den naasten stam,
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Waarbij de monnik, peinzend, kwam ;
En onder 't wuift der blaan
Verheft hij 't liefelijke lied,
Dat over 't vooglenheer gebiedt.
't Verzwakt en zwelt, het stijgt en daalt,
Altijd verwisseld, nooit herhaald,
Met harpemelodij ;
Nu traag en sleepend, als de beek,
Die murmlend, morrend, suizend, week,
Van wind en wieling vrij ;
Dan vlot en vluchtig voortgespoed
Als golven van d' onstuimen vloed.
En broeder Felix heft het oog,
Met sterk geschokte borst omhoog ;
En ziet den nachtegaal,
En 't opgehelderd hemelplein,
Nooit voor zijn blik zoo blauwend rein,
En roept met teedre taal :
„O Nachtegaal, wat zoet geluid !
Het overstelpt mij : schei er uit !''
Een wellustbronwel overgiet
Zijn ziel die wegsmelt en vervliet
In 't golvend keelakkoord
Van d' onvermoeiden zangheraut
't Was hem als werd hij toevertrouwd
Met vreugd van hooger oord,
3
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Waar 't geestendom Gods stoel omkringt
En de eindelooze hymne zingt.
Maar, wijl hij naar den hemel staart,
En zijnen voeten bosch en aard
Ontzinkt, stort hij, bedrukt,
Opeens vanuit die hoogte neer.
Naar boven vloog de vogel weer,
Die hem zoo had verrukt ;
De stilte heerschte weer in 't woud,
En weg zonk luchtazuur en goud.
De broeder voelt zich nu alleen ;
Hij trekt weer naar het klooster heen,
Uit duistrend boschverblijf.
En, God ! 't was op denzelfden grond
Dat daar een ander klooster stond,
Hoe hij zich de oogen wrijv' ;
Een andre toren, andre poort ;
Een ander hof in 't eigen oord !
't Is Afflighem nochtans ! „Doe op,
Pottier En zijn verzwaard geklop
Wekt spoedig wien hij riep ;
Zij kennen bei elkander niet,
En wat de monnik hoort of ziet,
't Verbaast hem alles diep ;
En, tot den grijzen abt gebracht,
Doolt Felix' brein in donkrer nacht.
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„Wie zijt ge, zoon ?"
„Uw lotgenoot,
Die me aan een heilige orde sloot
In 't roemrijk Afflighem."
— „Wanneer verliet gij dit gesticht ?"
— „Nog heden voor het morgenlicht,
Voor de eerste vogelstem.
'k Vertoefde in 't plechtig bosch, en keer
Tot mijn geruste celle weer."
Nu schetst hij, wie het zwaard van 't land
En wie d' abdijstaf had ter hand,
Toen hij 't gesticht begaf.
Men zoekt in 't oude perkament
Waarop de feiten staan geprent
Verzwolgen door het graf,
En 't bleek, drie eeuwen reeds was hij
Getréen na metten uit de abdij.
Al 't volk erkent Gods wonderwerk ;
En Felix stapt ter kloosterkerk
Voorthuppelend ; daar stuit
Zijn blijde voet zoo onverwacht
Op graven van het voorgeslacht !
Met innig klaaggeluid
Stort hij, en zegt, met veegen mond :
„Bij U is duizend jaar één stond."

F. VAN EEDEN

HET VIZIOEN IN SPANJE
Goed Holland's hemel leek laag en bleek,
toen ging ik van huis, alleen, en week
naar landen ver-weg gelegen
waar geen nevel is en geen regen.
Daar viel in mijn oogen, dien glans ontwend,
verblindend het blauw van de luchte-tent
mijn lijf dronk het zongoud en diep azuur,
mijn ooren ruischten, mijn bloed was vuur.
De anjer brandt rood in het donker haar,
schoon zijn de menschen met trotsch gebaar,
ik wil dat hun oogen mij vriendelijk zijn.
Hoe heb ik geleefd zonder zonneschijn !
Door oleander en roze omringd,
wil ik zingen den zang die men wiegelend zingt,
het hoofd achterover, de oogen loom,
van lust en kleuren en zwaar aroom.
* *
Toen zag ik op, en zag een schoon gezicht : —
daar rees heel ver in scheemrig morgenlicht —
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't verschiet was violet, de lucht teer-grijs
een schoon matgoud en zilverwit paleis.
ik zag abeele en wilgenloover, frisch —
zilverig blikkrend als een witte visch
die wendt in 't water, — en de peppels staan
zwaaien in wind, met wijd gehouden blaan.
Vóór zag ik water en veel bleekgroen riet,
waarover 't waaien zilver glijden liet,
en blanke vonken dansten op en neer
zacht op en neer, op het zachtgolvend meer.
Dan kwam een weiland, schelste groen van al,
met witte en gele bloemen overal,
ook die bewogen met het windgetij
en knikten door elkaar in 't gras der wei.
Boven al uit rees 't wonderschoone huis,
't stond vast en stil in wind en loofgeruisch,
het dak bleek-goud, de muren zilver-blank,
daartegen klom zacht-roode wingert-rank.
Veel grijze duiven vlogen af en aan,
en spreeuwen zwart, wier finite ik kon verstaan.
De zon ging rijzen en haar roode brand
gloeide door 't waas op gouden gevelrand.
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In bloemen, bloemen stond het gansch gebouw,
'k zag winden wit en rose en donkerblauw,
en zonnebloemen vlammend geel om zwart,
en paarsche asters met oranje hart.
* *
^

Ik zag 't maar kort, doch scherp en wonderklaar,
'k wist het een schijn, doch voor alle eeuwen waar,
'k herkende 't land, en wist met één waar heeft
mijn lijf zijn thuis voor goed, zoolang het leeft.
(F. van Eeden, Enkele Verzen.
Uitg. W. Versluys, Amsterdam)

Aan L. E.

OVERLEVERING
Jonkvrouw van Alerdinck, Freule van Voerst
Lacht u het leven toe?
Hoop dan nog, blij te moe,
Wijl 't vroolijk liedje klink, 't oog onbefloersd.
Hoop, bij der sterren pracht, lieflijke ster :
„Weldra hij keeren zal,
Liefde vermeeren zal."
Hoop wijl de zonne lacht ; zij liefste ver.
Mijmer wel teeder nu, peins van 't geluk,
Denk aan de zaalge stond
Dat gij uw trouw verbondt,
Kome hij dra die U in de armen drukk'.
lang reeds onthuld -En Uw beloften zoet
„Zegels van beider huis
Kepers en Ankerkruis
Streng'len ineen voor goed" worden vervuld.
Voor nog die tijd verstreek Bentinck reeds kwam.
Met zich hij 't zegel voer:
„Le Diable emporte l'Amour"
't Waarvoor de liefde week niemand vernam

40
Nimmermeer 't liedje klonk. De oogen befloersd,
Droevig en stervensmoe
Traden zij 't leven toe,
Jonker Bentinck en d' Jonkvrouwe van Voerst.

JULIUS DE GEYTER

HET MOEDERHART
Ze was een zoo slechte, zoo eerlooze deerne,
Maar liefde maakt blind en hij zag ze zoo geerne.
— „Gij," spotte ze „gij ?
Zoo breng dan het hart uwer moeder tot mij !"
Hij rukte zijn moeder het hart uit het lijf,
En liep er mee weer naar het liederlijk wijf ;
Doch stronkelde, viel en verplette het hart,
Dat sprak, ja, hoe vermorzeld het werd.
Het vroeg, eer hij op was gesprongen :
— „Deed ge u geen zeer, o mijn jongen ?"
Naar het Oud-Vlaamsch

W. GRAADT VAN ROGGEN

WAAR SCHEEVE WAL
Waar scheeve wal en toorentop
naar stille gracht hun zware kop
vooroverbeuren,
dwaal ik het liefst des avonds rond
omdat ik nergens schoOner vond
en teerder kleuren.

Te staren van den ouden wal
den avond in en het geschal
van grijzen toren
te hooren kwijnen over 't veld
dat vér ligt in het zwart geweld
van nacht verloren.
Te staren van het rond bastion
naar 't traag vervagen van de zon,
den nacht zien komen,
en dan te hooren 't nachtgeluid
dat als een damp de velden uit
komt Over stroomen.
Als dan zoo stil de avond gaat
zoo laat door 'n verlaten straat
van d' oude stede,
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dan is de rust zoo teeder
stil
of héél de stad nu vrede wil . . .
. al 't leed geleden . . . .
En mijn gedachten, mijmer-stil
gaan zonder wenschen, zonder wil
door d' avond trekken,
z456 zacht dat ik wel slapen wou
tot morgen-vroeg de jonge dauw
mij weer zou wekken.
Om dan t' ontwaken als verjongd
als buiten bosch en akker blond
is van de zonne,
om dan te gaan, vol jongen moed
den dag weer in, die overvloeit
van vreugd' en wonne.

HEER HALEWIJN
Heer Halewijn zong een liedekijn ;
Al wie dat hoorde wou bij hem zijn.
En dat vernam een koningskind,
Die van hare ouders zoo werd bemind.
Zij ging al vóór haar vader staan :
„Och, vader, mag ik naar Halewijn gaan ?"

— „Och neen, mijn dochter, neen, gij niet ;
Die derwaart gaan en keeren niet."
Zij ging al vóór haar moeder staan :
„Och, moeder, mag ik naar Halewijn gaan ?"
— „Och neen, mijn dochter, neen, gij niet ;
Die derwaart gaan en keeren niet."
Zij ging al vóór haar zuster staan :
„Och, zuster, mag ik naar Halewijn gaan ?"
--- „Och neen, mijn zuster, neen, gij niet ;
Die derwaart gaan en keeren niet."
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Zij ging al vóór haar broeder staan :
„Och, broeder, mag ik naar Halewijn gaan ?"
„'t Is mij al eens al waar gij gaat,
Als gij Uw eer maar wel bewaart,
En gij uw kroon maar recht en draagt."
Zij is al op haar kamer gegaan,
Zij deed haar beste kleed'ren aan.
Wat deed zij aan haren lijve ?
Een hemdeken fijner als zijde.
Wat deed zij aan haar schoon korslig?
Van gouden banden stond het stijf.
Wat deed zij aan haren rooden rok ?
Van steke tot steke een gouden knop.
Wat deed zij aan haren keerle?
Van steke tot steke een peerle.
Wat deed zij aan haar schoon blond haar ?
Een kroon van goud die woog zoo zwaar.
Zij ging al in haar vaders stal,
En koos daar 't beste ros van al.
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Zij zette zich schrijlings op dat ros ;
Al zingend en klingend reed zij door 't bosch,

Als zij te midden in 't bosch mocht zijn,
Daar vond zij mijnheer Halewijn.
„Gegroet," zei hij en kwam tot haar,
„Gegroet, schoon maagd, bruine oogen klaar !"
Zij reden met elkander voort
En op den weg viel menig woord.
Zij kwamen al bij een galgenveld ;
Daar hing er menig vrouwenbeeld.
Heer Halewijn heeft alsdan gezeid ;
„Mits gij de schoonste maged zijt,
Zoo kiest uw dood, het is nu tijd."
„Wel, als ik dan hier kiezen zal,
Zoo kies ik 't zwaard nog boven al.
Maar trek eerst uit uw opperst kleed,
Want maagdenbloed, dat spreidt zoo breed;
Zoo 't u besproeide, dat waar mij leed."
En eer zijn 1leed getogen was,
Zijn hoofd al voor zijn voeten lag,
Zijn tong nog deze woorden sprak:
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„Gaat ginder maar in het koren
En blaast daar op mijnen horen,
Dat al mijne vrienden dat hooren

!"

„Al in dat koren en ga ik niet,
Op uwen horen en blaas ik niet,
Moordenaars raad en doe ik niet."
„Gaat ginder dan onder de galge
En neemt daar een potje met zalve,
En strijkt dat aan mijn rooden hals."
,,Al onder de galge en ga ik niet,
Uw rooden hals en strijk ik niet,
Moordenaars raad en doe ik niet."
Zij nam dat hoofd al bij het haar,
En waschtet in een bronne klaar.
Zij zette zich schrijlings op haar ros ;
Al zingend en klingend reed zij door 't Bosch.
En toen zij was ter halve baan
Kwam Halewijns moeder daar gegaan:
„Schoon maagd, zaagt gij mijn zoon niet gaan?"
,, Uw zoon, heer Halewijn, is gaan jagen
Gij en ziet hem weer uw levens dagen.
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Uw zoon, heer Halewijn, is dood,
Ik heb zijn hoofd in mijnen schoot ;
Van bloed is mijne voorschoot rood."
En toen zij aan de poorte kwam,
Zij blaasde den horen als een man.
En toen haar vader dat vernam,
't Verheugde hem dat zij wederkwam.
Daar werd gehouden een banket ;
Dat hoofd werd op de tafel gezet.

J. P. HEYE

DE REDDINGBOOT
Wakkre jongens, Neerlands trots !
Waar ons hart van kan verdagen,
Als gij 't rappe lijf durft wagen
In het woedend golfgeklots ;
Die gevaren vreest, noch dood,
Als gij redden kunt uit nood !
't Grove buis om forsche borst
Dekt een harte vol erbarmen
Als ge een dienkling in uw armen
Door de wilde branding torscht ;
Als gij wijf en kroost vergeet
Bij des scheeplings bangen kreet.
't Is een stuk, Oud-Holland waard ! —
Brave mannen in den lande,
Trouwe wachters op den strande,
Moog je lang nog zijn gespaard :
Of geen mensch uw namen weet'
'k Denk, dat God ze niet vergeet !

... .

4

F. L. HEIMES

MORGEN IN 'T VADERLAND
Rijk met Oost-Indië's schatten belaán,
Stevent de schoener op Nederland aan ;
't Gaat vóór den wind. Als de wimpel niet draait,
En 't nog een poosje uit het regennest waait,
Zal met den ochtend de Rembrandt van Rijn
Morgen behouden in 't Vaderland zijn.
De oude denkt : „Morgen in 't Vaderland.
Dat is voorspoedig en mag in de krant
Zeventig dagen, ik noem het een reis ;
Wie er niet bij was dien maakt men 't niet wijs ;
Aanstaanden Zondag bij moeder de vrouw." —
Wordt daar de lucht in het Westen niet grauw ?
Stuurman denkt : „Morgen in 't Vaderland,
Dan dient vandaag nog de rommel aan kant,
Alles geschrobd en geboend vóór den nacht ;
'k Ben toch benieuwd, of mijn Klaartje al wacht."
Zoo denkt de stuurman en neuriet een lied. —
Ziet ge die wolken daar ginds in 't verschiet?
janmaat denkt : „Morgen in 't Vaderland.
Geld in den buidel en Grootje uit den brand ;
't Oudje leed zeker wel honger en kou,
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Maar 't is voorbij, want we zijn er nu gauw ;
Grootje, ge krijgt 'reis een stevigen duit."
Hoort ge den wind ? Hoe hij giert, hoe hij fluit !
---

't Maatje denkt : „Morgen in 't Vaderland"
Ziet Moeders huisje reeds v®ór zich aan 't strand,
Waar ze hem wacht met een lach en een traan :
Vrienden en kennissen houden hem aan ;
Hij wil naar moeder, hij brengt haar wat mee.
Was dat de bliksem, die neerschoot in zee ?
Noodweer op zee ! en de woedende orkaan
Rafelde 't zeildoek, brak steng en bezaan,
Maakte d' ontredderden koopvaarder prijs,
Monsterde 't volk voor een andere reis. —
Eindlijk was 't morgen ; de schoener gestrand ;
janmaat in 't vreemde, 't omnevelde land.
(F. L. Hemkes, Gedichten.
Uitg. E. J. Brill, Leiden.)

F. L. HEIMES

'T GEUZENVENDEL OP DEN THLIISMARSCH
Zij kwamen na jaren uit Brabant weerom
Met vliegend vaandel en slaande trom,
En zagen de zon bij het zinken
Op 't duin van hun vaderland blinken.
't is de zee, die hen trekt, —
rukken zij voort,
Maar ginds, waar het gras hun gevallenen dekt,
Is 't, of hun een „halt" wordt geboden
En houden zij rust bij de dooden.
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„Kom, sla hier de trommel en steek de trompet !
Maar langzaam en statig, als zij 't een gebed,
En treed met ons vaandel naar voren :
Zij zullen het Prinsenlied hooren."
Zij zongen het, saam om den heuvel geschaard,
Met de hand aan den hoed, met de hand aan het zwaard,
En plechtig, ver in 't ronde,
Klonk 't lied van Aldegonde.
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Toen sprak nog de hopman een : „Broeders, goê nacht !"
En 't vendel trok voort ; aan de kim, als een wacht,
Verhieven Hollands duinen
In 't avondrood hun kruinen.
(F. L. Hemkes, Gedichten.
Uitg. E. J. Brill, Leiden.)

HET DAGHET IN DEN OOSTEN
Het daghef in den Oosten,
Het lichter overal ;
Hoe luttel weet mijn lief ken
Och waer ick henen sal !
„Och warent al mijn vrienden
Dat mijne vianden sijn,
Ick voerde u uren lande,
Mijn lief, mijn minnekijn
„bats waar soudi mi voeren,
Stout ridder wel gemeyt?
Ick ligge in mijns liefs armkens
Met grooter waerdicheyt i"
„Ligdy in uws liefs armen ?
Bilo ! ghi en segt niet waer
Gaet henen ter linde groene
Versleghen so leyt hi daer !"
Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinc eengin ganck
Al totter linde groene
Daer si den dooden vans.

.--
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„Och, ligdy hier verslaghen,
Versmoort al in u bloei,
Dat heeft gedaan u roemen
Ende uwen hooghen moet !"
„Och, ligdy hier verslaghen,
Die mi te troosten plach,
Wat hebdy mi ghelaten ?
So menighen droeven dach !"
Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinck eenen ganck
Al voor haers vaders poorte,
Die si ontsloten vant.
„Och, is hier eenich heere
Oft eenich edel man,
Die mi minen dooden
Begraven helpen can ?"
Die heerera sweghen stille,
Si en maecten gheen geluyt ;
Dat meysken keerde haeromme,
Si ghinc al weenende ut.
Si nam hem in haren armen,
Si custe hem voor den mont,
In eender corter wijlen
Tot also menegher stont.
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Met sinen blancen swaerde
Dat si die aerde opgroef,
Met haer sneewitten armen
Ten grave dat si hem droech.
„Nu wil ick mi gaen begeven
In een cleyn cloosterkijn
Ende draghen swarte wijlen
Ende worden een nonnekijn."
Met hare c are stemme
Die misse dat si sanck,
Met haren sneewitten handen
Dat si dat belleken clanck.

HET LIED VAN ROELAND
De grootste van de helden
Aan keizer Karels hof
Ligt roerloos op de velden,
Waar hem de vijand trof.
Zijn bloed is hem ontvloten ;
Zijn horen en zijn zwaard
En alle tochtgenooten,
Ach, alles ligt ter aard !
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
Der Saracenen koning,
Marsilie, hield nog stand;
Vanuit zijn hooge woning
Beheerschte hij het land.
Op Saragossa's tinnen
Stond nog de Halve Maan.
„Wie zal haar macht verwinnen,
Haar standaard nederslaan
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
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Toen klonken valsch de woorden,
De woorden van verraad :
„De Saraceen moog' moorden,
Die hem bezoeken gaat,
Ik wil mijn leven wagen
Als keizerlijk gezant
En schot en lot hem vragen,
Als hulde aan Frankenland."
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
Met zoete woorden praatte
De valsche Ganelon,
Die Roeland dood'lijk haatte
En sluwen moord verzon.
Of Karels droomen meldden :
„Hij brengt u in geween,
En in gevaar uw helden,"
Ten vijand toog hij heen.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
Der Mooren koning luistert
Met wraakzucht in 't gemoed
Naar wat de booswicht fluistert
Van stroomend Frankenbloed.
Veel schatten laat hij voeren,
Kameelen, volgetast,
Tot Karel ; maar blijft loeren,
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Hoe hij hem snood verrast.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
De keizer, aan het wikken,
Wie achterblijven zal,
Volgt Ganelons beschikken,
Die zint op Roelants val.
En twalef paladijnen
Met manschap houden stand ;
Zij zien het heir verdwijnen
In 't schoone Frankenland.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden!
Nauw is het heir verdwenen,
Of 't valsche krijgsgeluid
Der snoode Saracenen
Schreit hongerig om buit.
Held Roeland steekt den horen !
Zijn elpen Olifant
Kom plots de rust verstoren
Van 't heir in Frankenland.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden ;
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
Turpijn, de bisschop, bleef er
In d'ongelijken strijd ;
Ook Olivier, hij sneeft er,
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Getroost ten dood gewijd.
Maar Roeland blijft nog zwaaien
Zijn blanken Durandal
Die als een zicht blijft maaien,
Den muzulman ten val.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
Het schoon smaragd der velden
Is rood van 't edel bloed
Der Godgewijde helden,
Gesneefd vol eedlen moed.
Als treurende gezante
Klinkt Roelants bange klacht
Door elpen Olifante
Naar Frankenland gebracht.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
Held Roeland ziet hen allen
Getroost ten doode gaan ;
In 't eind moet hij ook vallen :
Het keurheir is vergaan.
Een laatste sprank van leven
Gloort Roeland in de borst ;
Hem is getrouw gebleven
Zijn strijdzwaard, dat hem torst.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
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Een Saraceen komt azen
Op blanken Durandal,
En wil den horen blazen
In 't stille Ronceval ;
Maar Roeland grijpt den horen
En doodt den Saraceen .
Nu is de klank verloren,
Gescheurd het elpenbeen.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
Held Roeland biedt nu Gode
Zijn rechter handschoen aan ;
Een schitterende bode
Des hemels neemt hem aan.
Hij strekt zich op zijn horen
En op zijn Durandal
Zijn doodskreet gaat verloren
't Is stil in Ronceval.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
De keizer droef te moede,
Trekt met zijn legerschaar,
Geprikkeld nu tot woede,
Opnieuw in lijfsgevaar.
Maar ach, bij zijn verschijnen
In 't stille doodendal
Roept hij zijn paladijnen
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Bij name in Ronceval.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
Geen antwoord klinkt hem tegen,
Geen leven roert zich meer :
Ontzield terneergezegen
Vindt hij zijn helden weer ;
En met zijn grauwe vlerken
Dekt hen de stille nacht,
Die Karels heir zal sterken
Tot nieuwe reuzenkracht.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
Verwoede slagen dreunen
En daavren in het rond,
De lucht is vol van kreunen,
Van bloed doorweekt de grond !
Marsilie's krijgers vallen
Als halmen op het veld,
Door Karels duizendtallen
In rijen neergeveld.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
En zijn verslagen helden
Voert Karel met zich mee ;
Hij vlijt ze in Blaive's velden
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Ter rust in heil'ge stee.
„Geef mij mijn helden weder,
0, valsche Ganelon !
Mijn Roeland !" roept hij teeder,
„Wat baat mij, dat ik won ?"
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
De herfstwind schudt de bladen
Der hooge boomen af,
Als voor zijn snood verraden
De vreeselijkste straf
Wordt opgelegd te lijden
Aan valschen Ganelon,
Onteerd voor alle tijden
Om wat hij boos verzon.
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden :
Ach, keizer Karel weent luid om zijn helden !
„Hoe moeizaam is mijn leven,"
Klinkt Karels droeve zucht.
„Moet ik mij weer begeven
In 't wilde krijgsgerucht ?
Ach, waren toch mijn leden
Naast Roeland uitgestrekt ;
Dan rustten wij tevreden,
Door één gewelf gedekt."
Hoort naar de klachte, die klinkt langs de velden
Ach, Keizer Karel weent luid om zijn helden.

W. J. HOFDIJK

DE REUS VAN SPAERNWOUDE
De vesper ging uit op den dag des gebeds.
Het groepte om den lindeboom heen ;
De kleenen, uit vreeze, wat ver van den kring
Die koutende en snappend den landreus omving,
Wiens blik dien van elk overscheen.
„Landreus Claes !" sprak een visscher, en zag tot hem op
Met een blik, half benijding, half schroom :
„Ik verdubbel het loon voor een krachtig gerijf,
Stelt ge uw arm mij ter dienst bij het moeizaam bedrijf
Met de fuiken op 't diepst van den stroom," —
----

— „Visscher Crijn ! sprak de landreus, en zag op hem neér
Met goedhartigen ernst, zonder spot :
„Dáártoe viel mij de kracht van mijn arm niet ten deel
Om de winzucht te stijven met weinig of veel.
Wees te vreé met uw dagelijksch lot."
„Landreus Claes !" sprak een veldman : „Bederf in het nat
Niet de kracht van uw kostelijk lijf !
Gij hebt sterkte voor vier ; ik heb arbeids genoeg :
Over huis op den darsch ; op het veld aan den ploeg —
In mijn dienst vindt ge loon naar gerijf !"
--^
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— „Bouwer Borts !" en zijn oog viel met straffenden blik
Op den rijzigen landbouwer neér
„'k Waar een hartlooze dief, zoo ik 't werkloon ontstal
Aan vier nijvere knechten, mijn tasch ten geval ;
En 't waar bloedschuld in 't oog van den Heed
-

„Makker Claes !” laat dien dorpers hun vrekkigen aart !Zoo ried hem een speerman van 't slot :
„Het schubbejak past u wat beter aan 't lijf.
In 't veld met de heirbijl, op 't huis met de schijf —
Dat is een begeerlijker lot !"
-

„Al min ik de schijve en het werpbord een keer
Uw schubbejak acht ik geen oort !
Ter heirvaart was nimmer van Kyten een laf ;
Maar buiten de beurt leg ik 't wapentuig af
Ik vind geen geneuclite in den moord."
Ook leidt daar een zekerder weg ter fortuin !"
Zoo viel hem een schuitevaar bij :
„De penning is zoet, die men wint buiten nood
'k Voer u rond in mijn praam — en dan half iedre groot
Voor wie zien wil, in dorp of in stêe."
-

-

-

„Ook zonder dien oorbaren tocht ter fortuin,
Alf Seileman ! houden we peis.
Als een aap of een woudbeer te dooien door 't land,
Is geen aas dat verlokt voor een man van verstand :
Nog heugt mij mijn Engelsche reis !"
5
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Hij sprak nog — toen klonk er een kreet uit de vert,
Die trilde door merg en door bloed :
Een kreet, waar ontzetting en doodsangst uit sprak ;
Een kreet, als de stormvlaag, die 't spieglende vlak
Verkeert in een bruisenden vloed.
„Berg u 't leven ! de stier van Bart Amse brak los,
En rent in zijn dolheid hier heen
En bouwers, en visschers, tot speerlien in cluis,
Zij vloden, en schuilden in stulp en in huis.
Toen stond er de landreus alleen.
Alleen . . . neen : een moeder nog jeugdig en teer,
Ontzet door 't gekrijt en 't gekerm,
Scheen verstijfd van den schrik ; en in 't eind, toen ze vlood,
Toen was 't of heur luttele kracht haar ontschoot,
En gleed haar het wichtjen uit d'arm.
En het monster stoof aan, van een stofwolk omhuld —
Maar toen was heur zwakheid daarheen :
Zij stortte zich neer op het schreiende wicht,
En bood aan het ondier, ten aanval gericht,
Heur eigen, heur tengere leén.
En het monster sprong toe met een brullend gesnuif,
Den schuimenden muil nog bebloed.
En de adem, verhit als zijn vuurschietend oog,
Scheen een stormvlaag, die wild om heur kleederen vloog,
En om 't stof, van zijn hoeven doorwroet.
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Toen boog hij den kop en stiet toe — maar een vuist
Als van staal had zijn horens omkneld ;
En de kracht van den reus wrong hem brullend ter aard,
Al zweepte hij loeiend den grond met zijn staart,
Al ploegden zijn hoeven het veld.
Toen schoot van rondom de gemeente weér toe,
En knevelde 't ondier de leén.
Zij wreekten zich fel van de ontzetting en schrik :
Zij knelden het horen en hoef in den strik,
En sleepten het jubelend heen.
Maar zoeter gevoel vloot door 't tintelend hart
Van den brave, die hulp had gebracht :
Hij hief het trouwhartig gelaat naar omhoog.
En 't zwol uit zijn borst, met een fonkelend oog :
„Ik dank U, o Heed voor mijn kracht."
En toen zich de moeder nu wierp aan zijn voet,
— Den blik vol welsprekenden glans ! —
En luid schreiend hem dankbaar heur kind hief omhoog —
Toen boog hij het hoofd, met een traan in het oog,
En nooit was hij grooter dan thans.

W. J. HOFDIJK

HET NACHTVEER
De meeuw sliep op de duinen, gedoken in heur dons.
De sluimerende branding verried slechts dof gegons.
Van uit de verre dalen weerklonk des steenuils klacht
Door 't tastbre nevelduister 't was 't uur van middernacht.
En aan de donkre helling van 't stil, en eenzaam duin
Verhief een planken stulpjen de nederige kruin.
Daar rustte visscher Aescwin van 't moeizaam dagwerk uit ;
Daar rustte jeugdige Aescwin, en droomde van zijn bruid.
De zwarte nachtraaf kraste : 't was 't uur van middernacht.
Toen dreunde er aan het venster een kloppen, wonderzacht,
Een huivering doortrilde den kloeken zoon der zee
Te midden van zijn droomen, wier schijnbeeld hem ontgleê.
Hij huiverde, en ontwaakte, en zuchtte : „Thans reeds weer!"
Maar sprong gehaast van 't stroobed, en liet zijn venster nêer.
De maan school in de wolken, 't was buiten donkre nacht,
En 't gonzen van de branding ruischte als een doodenklacht.
Hij trad in somber zwijgen naar 't stil en eenzaam strand,
De golfslag droeg er wieglend een vreemde kaan op 't zand.
De golfslag spoelde fluisterend het vreemde vaartuig om,
't Was of de donkere zee-plasch gedurig hooger klom.
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En dieper zonk, al dieper, het vaartuig in den vloed,
Als werd het zwaar geladen door ongezienen stoet.
En dieper zonk, al dieper, het vaartuig in den plasch,
Totdat het boven 't golfbed ter nood verheven was.
Toen blies een ijskoude adem den veerman zwijgend aan,
En hij verstond het teeken, en greep de dubble spaan.
Een hoorbaar, drukkend zwijgen omzweefde 't holle boord ;
Maar lichtsnel gleed het vaartuig door 't gladde zeebed voort.
't Gewelf was zwart en donker ; de zee gaf geen geluid ;
Het was als blies er 't koeltjen den laatsten adem uit.
Maar lichtsnel sneed het vaartuig door 't gladde zeebed voort,
En hoorbaar, drukkend zwijgen omzweefde 't holle boord.
Bij wijlen brak het maanlicht door 't zwart gewolkte heen,
Maar straalde in 't vreemde vaartuig op Aescwin slechts alleen.
En niets dan 't vreemde vaartuig, dat door het golfbed snee,
Werd in dien nacht vernomen op 't grensloos vlak der zee.
Ter middernachtlijke ure toen stak hij af van 't strand,
En nauw een stonde later stiet hij op d' overkant.
Hij hoorde een momlend ruischen, dat zwevend hem omgaf ;
Hij hoorde een hol gefluister, als las m'er namen af.
Hij hoorde er verre en vreemde, van onbekenden stam ;
Hij hoorde er, die zijn boezem met stil gezucht vernam.
En 't vaartuig rees al hooger, al hooger op den vloed,
Alsof het werd verlaten door ongezienen stoet.
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En midden van die namen, in de eenzaamheid der nacht
Van ongeziene lippen al murmlend voortgebracht,
Daar hoort hij met een ruling, die 't bloed in de aadren stuit,
Den naam van Elva Beówulf, zijn zielsgeliefde bruid.
Hij zonk in 't vaartuig neder, dat heen dreef op den plasch :
Hij wist nu dat zijn Elva dien nacht gestorven was.
Hij raakte aan spaan noch riemen ; toch sneed de lichte kaan
Als op de wiek des stormwinds door de effen waterbaan.
Hij trad met de uchtendschemer zijn Elvaas woning in —
Hij vond heur vader schreiend, en jam'rend heel 't gezin
Zij lag zoo vast te slapen, zijn schoone jonge bruid,
Maar zou niet weer ontwaken : zij was den dood ter buit.
En in den duistren schemer der nieuwe middernacht
Toen voer een andre veerman de onzichtbre geestenvracht.
En toen hij gints weer afstak met ingehouden aam,
Toen hoorde hij in 't momlen des jongen Aescwins naam.

ICK SEG ADIEU!
Ick seg adieu!
Wy twee wi moeten sceyden I
Tot op een nieu
So wil ick troost verbeyden.
Ick laet bi u dat herte mijn,
Want waer ghi zijt daer sal ick zijn,
Tsi vreucht of pijn,
Altoos sal ick u vrij eigen zijn.
Mijns sins ghequel
Dat doet mi dicwils treuren,
Haer liefde rebel
Die doet mi therte scheuren ;
Tsceiden van u doet mi den noot,
Ic blijf gewont, ic segt u bloot ;
Schoon bloeme minioot !
eygen blive ic tot in den doot.
Ic dancke u lief,
Reyn minnelic lief ghepresen,
Voor alle grief
So wilt mi doch ghenesen,

72
Dese niders fel met haer fenijn
Si hebben belet ons blide aenschijn,
Op dit termijn
Altoos sal ic u vrij eygen zijn.

P. J. KOETS

HET VROLIWEZAND
„Aan bakboord in, aan stuurboord uit !
Weg met dat nietig graan !"
Zoo sprak een weduwe, in sameet
Met paarlen overstikt gekleed,
Vergramd een zeeman aan.
Niet '&1 in 't schatrijk Stavoren
Zoo maatloos rijk als zij ;
Haar schepen ploegden elke zee
En voerden van de verste reé`
Steeds nieuwe schatten bij.
„Nu breng",beval ze eens grillig, trotsch —
„Nu breng van 't Noordsche strand
Mij 't edelst wat uw oog aanschouw',
Geen dure prijs die 't mij onthou', —
Ga, dien mij met verstand !"
Toen had de scheepsvoogd lang gewikt
Bij onbeslist besluit —
In 't eind — „Wat zou er boven 't graan
De glorie van 't Noordoosten gaan ?"
Zijn weifelen had uit.
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Hij keert, zij komt ; hij toont den schat,
Die proef geeft van zijn trouw —
Maar zij, ontkleurd van woede en waan :
„Wat scheepszij hebt ge 't ingelaan ?" —
„Aan bakboord, eedle vrouw !"
— „Aan bakboord in, aan stuurboord uit !
Weg met dat kaf, in zee I
Is dat het uitverkoren deel
Mij toegedacht ? 't Is mij te veel !
Weg met dat kaf — in zee !"
„Neen," roept al 't scheepsvolk, „neen mevrouw,
Dat wierp te zwart een blaam,
Alsof gij in vermeetlen spot
De giften smaaddet van uw God,
Voor eeuwig op uw naam !"
En trillend
„Wie betaalde 't goed,
Waarover ik beschik ?
Wie ben ik ? uwe meesteres
Wie vraagt, wie duldt uw zedeles
In zee, 'k gebied het, ik !"
— „Ach vrouwe ! een deel ... aan ons een deel."
Krijt 's armen luide toon ;
„Wie d' armoe bijstaat in heur nood
Wint zich, voor 't haar geschonken brood,
Des Heeren gunst tot loon !"
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'k behoef ze niet,
— „Des Heeren gunst
'k Ben met het mijn' tevree —
En 'k deel, wie mij een aalmoes vraagt,
Wanneer en zoo als 't mij behaagt
Maar nooit om gunsten mee !"
?

„Boet, vrouwe !" klinkt een achtbre stem —
„Boet af die schrikb're schuld !
Uw trotschheid raakt ten wissen val
Weet, dat de dag eens komen zal
Wanneer ge beed'len zult !"
„Ik beedlen !
Priester !
als deez' ring
Die aan mijn vinger blinkt
Weer uit de golven opgedoemd
Uw leugentaal mij waarheid roemt
Niet eer ...." 't Juweel verzinkt.
En nauw verving ten tweeden maal
Weer 't licht de duisternis,
Daar toont, bestorven als de dood,
De kok haar 't fonkelend kleinood,
Gevonden in een visch.
De roede trof — en zee en vuur
En rampen zonder tal
Bewezen aan de snoode vrouw
Die 's Heeren gunsten derven wou
Hoe hoogmoed komt ten val.
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Nu was in 't schatrijk Stavoren
Niet een zoo arm als zij :
Nu smeekte zij in bitt'ren nood
In 't snakken naar een stuksken brood :
„Erbarm u over mij !"
't Was of de vloek haars euvelmoeds
Zich stortte op heel de stad :
Het blinkend Stavoren verviel —
Het wrekend zand weerde elke kiel
Die eens heur waat'ren mat.
Nog ziet men tot op dezen dag
Aan 't woest en eenzaam strand
Een veld van looze halmen staan —
Ze spreken van 't verworpen graan
De vloek van 't „Vrouwezand.-

D. J. VAN LENNEP

HOLLANDSCHE DUINZANG
Kan het zijn, dat een sprank van den vorigen gloed,
Die in jeugdige stonden mij blaakte,
Dat een vonk, in 't geheim nog bewaard en gevoed,
Nu zoo snel weer tot dichtvuur ontwaakte?
ja! gewekt van een adem, een lieflijke lucht,
Op uw duinen, zoet Holland, gerezen,
Werd de geest mij weer vaardig tot hoogere vlucht,
En in zanglust ontvlamd als vóór dezen.
't Was een adem des levens, zoo koel en zoo blij ;
'k Mocht op tijm en op bloemengeur treden :
'k Had het woud met zijn toppen en wildzang nabij,
En zoet Holland lag voor mij beneden.
Lief tooneel van genoegen, van welvaart en vlijt,
Bij den vreemdling met eerbied te naadren,
Uit het braambosch en lisch van den vroegeren tijd
Dus gewrocht door de deugd onzer vaadren.
Hoe belangrijk en bloeiend vertoont gij u thans,
Hoe zoo anders gesteld dan tevoren,
Toen de zwierende lok met den goudgelen glans
Uwen duinheer van 't hoofd werd geschoren 1

78

Want ook hij hield getrouw met Civilis den eed,
Als de jachtspriet, ten krijg nu geheven,
Als de pijl, voor konijnen en hinden gesmeed,
Rome's keurling in 't hart, werd gedreven :
Dies weergalmde zijn lof door het heilige bosch,
Dat met vreugd hem de schuld zag betalen,
En de jacht ging weer blij over 't krakende mos,
En door 't wilde van duinen en dalen.
Nog is jacht hier genoeglijk en 't weispel in eer,
Bij wie rustig de leden wil reppen,
En met ijver geklouterd duin op en duin neer,
Zich uit moeite vermaak weet te scheppen :
Als de haas, hoe ook snel, door het snellere lood,
Wordt gestuit in zijn vaardige sprongen ;
Of het veldhoen, verrast van een haastigen dood,
In zijn snorrende vlucht is bedwongen.
Nog is lust en vermaak hier bij 's vogelaars net,
Aan den houtrijken heuvel te zoeken.
Als de baan is gespreid, en de roerstok gezet,
En hij vink weer met vink gaat verkloeken ;
Als bij 't wanken en 't wenken van 't jaar, dat verschiet,
Alles leeft en zich spoedt aan den hemel,
Als in heg en in struik, en bij beek en bij vliet,
Alles tiert van gekwink en gewemel ;
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Als in toppen, nu prijkend met rood en met goud,
Elke twijg van 't gewoel wordt bewogen,
En, niet min dan in bloeitijd, het Hollandsche woud
Mag op vroolijke wildzangen bogen.
Maar wie thans aan den duinweg bij 't vinkgetouw wacht,
Of den lijsterboog hangt in 't gebladert,
Of heromdoolt, met weitasch en vuurroer bevracht,
Tot hij wildbuit en zweet zich vergadert,
Hem verkwikt van omlaag het zoo streelend gezicht
Van die weiden en hoeven en dreven,
Die de kunst voor natuur tot een hof hier gesticht,
En aan vrijheid ter woon heeft gegeven.
Beur dan blijder, o Haarlem, uw torens omhoog,
En roep uit over beemden en velden,
Wat al heils, toen het land voor uw zetel zich boog,
Werd gekweekt door uw vorsten en helden.
Prijs den roem uwer graven van 't Hollandsche huis ;
Niet, hoe braaf ze in het steekspel zich droegen,
Niet, hoe vroom ze aan den Nijlvloed zich weerden voor 't kruis
Of den Moor van bij Lisbon verjoegen,
Maar, hoe talrijk, in 't oord aan hun heirstaf betrouwd,
Zich verhieven de dorpen en steden,
Hoe de klei werd bedijkt en de heigrond bebouwd,
En 't moeras van den kouter doorsneden ;
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Hoe, in schut van hun heirbijl, zeeghaftig gezwaaid,
Tot ontzag voor wie Holland wou moeien,
Steeds de nijverheid juichte om het loon hier gemaaid,
En het volk zijn vermogen zag groeien !
Was het vreemd, zoo, na 't zinken van 't achtbaar geslacht
(Toen, vervallen aan 't Henegouwsch wapen,
't Land, met Vlaandren in strijd, nu verloren zich dacht,
En der landzaten deugd scheen te slapen),
Was het vreemd, zoo, bij 't zi en van den Hollandschen leeuw
Dien de Binkert verhief van zijn kruinen,
Jong en oud met triomfen en jubelgeschreeuw,
Kwam uit Haarlem gestroomd naar de duinen ?
Waar hun Witte verscheen als een gift van omhoog ;
Hij, de zoon van dien Floris zoo goedig,
Hij, het beeld van dien vader in houding en oog,
En niet min dan zijn vader kloekmoedig.
Toen riep alles : „te wapen bij de oude banier !
Fluks te wapen, gij dappren en vromen !
Ziet uw helper, uw heirvoogd, uw redder is hier.
Ziet, het Hollandsche bloed is gekomen."
En om Haamstede drong zich de landzaat bijeen,
En de bloedige strijd werd gestreden,
En der Vlamingen hoogmoed verging en verdween,
Bij het Manpad met voeten getreden.
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Is 't geheugen van vorsten, den voorzaat zoo waard,
Ook nog steeds bij het nageslacht heilig ?
Bleef de plek, die hun lijkbus en asschen bewaart,
Nog in eer en voor smaadheden veilig ?
Vraagt, o vraagt het aan Egmonds verlatene stée,
Waar hun asch nu ten prooi is der winden,
Waar, van 't huis, daar eens Diederijk stortte zijn beé,
Zelfs geen bouwvallen meer zijn te vinden.
Ach ! de praal dier gewelven verzonk in den brand
Van de toortsen, door moedwil geheven,
En de baatzucht vernielde met schenzieke hand
Het geringe nog overgebleven.
Sprak voor oudheids bescherming noch stem, noch gevoel?
Zweeg én overheid én gemeente?
Zat men stil bij des mokers onstuimig gewoel,
Op der voorzaten heiligst gebeente?
0! verzoend zij de misdaad, geboet zij de schuld,
Dus te lang door verzuim nog aan 't groeien,
Zij de plicht weer van achting aan 't stamhuis vervuld,
Dat den grond heeft gelegd tot ons bloeien !
Zij de grafplaats dier vorsten van oneer bevrijd,
Voor verguizing en schennis beveiligd,
En door vorst en door volk haar een hulde gewijd,
Die 't ontzag van de dooden weer heiligt !
6
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Zoo win' Holland in luister en mogendheid aan,
Niet door schaamte gedrukt en veroordeeld,
Maar gerust bij het staren, in nijverheids baan,
Op der ouderen voetstap en voorbeeld.
Ja, geluk zij u, Holland, bij vroomheid en trouw !
Voere deugd u ten top van vermogen !
Dat de vreemdling verbaasd uwen voorspoed aanschouw,
En een zegen verknocht aan uw pogen.
Breng alom, als vanouds, dan hier wondren tot stand ;
Doe de stroomen hun landroof vergoeden ;
Sprei den groei van uw tuin over zeeduin en zand,
Over zeenat en dreigende vloeden.
Wreek oud Holland op Biesbosch en Haarlemmermeer,
Nu verplicht weder dorpen te dragen,
En nog 't jongste geslacht moog' van Willems beheer,
En den Nassauschen schepte'r gewagen !

AART VAN DER LEEUW

DE WONDERBOUW BIJ DORDRECHT

Zij bouwde' aan den bocht van twee stroomen
Het doolhof hunner stad ;
Hun werken en welvaart deed droomen
Dat ieder te eten had ;
En 's avonds, 't was zomer, dan dansten
Zij lustig aan de zee
Van 't wiegende water dat glansde
En zongen zielstevree.
Hoe blijer hun liedjes, hoe droever
Een beeldje bleek en fijn —
Dwaalde eenzaam aan scheemrenden oever
Sotheris, 't maagdelijn.
Zij dacht aan de stad die wel kleurig
Zijn luifel, pui en dak
Uitspreidde, als een ruiker zoo fleurig,
Maar wie toch iets ontbrak.
Wanneer zij dan lag op haar biezen,
De handjes vouwend vroom,
Als bang God in slaap te verliezen,
Bracht haar de schoonste droom
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Visioen van een kerk, met zijn toren
Vereenend hemel en land,
Uit deinende golven geboren,
De voet toch vast in 't zand.
Maar als zij ontwaakte, beschreide
Haar spijt hernieuwd gemis
Van een heilige plaats, een gewijde,
Waar 't innigst veilig is.
Vergeefs dat der wereld ontheven
Ze Ave-Maria's bad,
Er was nog iets beters te geven
Voor 't welzijn van haar stad.
Dan dit, o mijn Vader, zij spaarde,
Wie vaak het brood ontbrak,
Drie penningskens, luttel van waarde,
Doch daar een schat in stak.
Zij ging naar een bouwheer en telde
Haar geld hem vragend uit ;
Hij wachtte en lachte, maar zelden
Lacht een bouwheer z(56 luid.
-

Is dit dan geen rijkdom, waar jaren
Een teeder kind voor zwoegt,
Verdraagt ge dat hulplooze staren
Of gij nog meer behoeft ?

85
Ontmoedigd en moe liet zij zinken
De handen in den schoot
Drie penningskens hoorde ze er klinken
Toen werden haar wangen weer rood.
Dit driemaal en nogmaals, een regen
Van munten, gaaf en blank,
Gul danste den twijflaar tegen
Met blijen, klaren klank.
Dan knielde hij neer aan haar voeten
En schouwde, goud-omgloord,
Een kerk, die rees waar zich groeten
De Merwede en de Noord.
aan de haven
En gansch naar dit beeld
Werd vlijtig voortgebouwd
Uit de bron van Sotheris' gaven ;
Haar dankten jong en oud.
Maar 't vurigst zijzelve wel dankte
Als ze in haar buidel zocht
En telkens drie penninge'er klankten,
Hoe vaak ze ook zoeken mocht.
Wien moesten die vreugden mishagen?
Drie stakkers, armoe-krank,
Zij vonden dat hongrige magen
Geen reden zijn tot dank.
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o noem ze niet slecht, want hun drieën
Stierf wreed een lieve vrouw,
Hun kindertjes klomme' op hun knieën
Of vader nu zorgen zou.
Ze kusten zijn ledige handen,
Schreiden in slaap van kou,
Wat weegt bij zoo'n schreeuwende schande
Het wel van een schuchtere vrouw !
Zij fluisterden heimlijk in duister
Over dat blinkende goud,
Het zaad voor den rijzenden luister
Van 't groeiend, steenen woud.
— Ach braken wij brood van die steenen,
Wij wilden niemands dood,
Wij kunnen geen kindren zien weenen,
Sotheris' schat is groot. —
Krom aan den kruisweg zij kropen,
De maan scheen op het staal,
De duivel kwam medegeslopen.
Een vogel kraste driemaal.
Te middernacht is zij doorstoken,
In starlicht rees haar ziel,
Geen woord meer heeft zij gesproken,
Een bron sprong waar zij viel.
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Nu gristen bloedgierige klauwen,
Drie penningskens hun buit,
Om dit slechts een moord te berouwen !
Zij braken in tranen uit.
Zij vluchtten, doch werden gevangen,
Het vonnis, streng geveld,
Wees uit dat zij straks zouden hangen
Aan 't rad op 't galgenveld.
De beul leidt hen op langs de treden
Van 't purperen schavot.
Wie wuift daar ten teeken van vrede ?
Sotheris, lof zij God !
— Wij legden haar toch in de rozen,
Dekten haar toe met kruid
En bloeiende tijdeloozen,
Onze jong-gestorven bruid.
Zij lag daar, gesloten heur oogen,
Van bede en zucht omruischt,
Wij zagen haar hande' onbewogen
Boven haar boezem gekruist ?
Hoe treedt zij nu levend en blijde
Langs 't menschengolvend plein ?
Heil, sterker dan dood dreef haar 't lijden
Van wie haar broeders zijn.
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Zij togen te samen naar Rome,
De moordnaars en de maagd,
De paus heeft hun zonden vernomen,
Hem werd absolutie gevraagd.
En toen zij 't hoofd hief ten zegen,
Kwam bloot een bloedrood maal,
Om 't halsje als een ketting geregen,
Van droppeltjes koraal.
Toen weende de heilige Vader —
Daar sneed het wreede staal.
„Wanneer is Sotheris gestorven ?
Beschijnt haar nog de zon ?
Ik heb door de wereld gezworven,
Ik vond alleen de bron.
(Aart van der Leeuw. Liederen en Balladen.
Uitgave van W. Versluys, Amsterdam).

ROSALIE LOVELING

HET HUISJE IN DE DUINEN
Het scheepsvolk lichtte de ankers
En hief een kreet van heil ;
Het schip schoot door de golven ;
De zeewind zong in 't zeil.
Hoog in den top der masten,
Stak eene kleine hand
Vooruit, door vlag en zeilen,
Naar 't verre vaderland.
Daar zat de jonge scheepsknaap ;
Een lach zweefde om zijn mond.
Och ! hij dacht aan zijn huisjen
Dat in de duinen stond ;
En aan zijn zieke moeder
Die daar bij 't venster zat
Aan 't Lieve-Vrouwe-Beeldje,
Waarvoor zij 's avonds bad.
Hij dacht aan 't brokklig muurken,
Dat d' engen tuin omsloot,
En aan den violierstruik,
Die uit de klaver schoot,
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En hoe zijn moeder weende
Den avond voor 't vertrek —
Sinds zonk zoo menig avond
In scheemring over 't dek.
Hij wreef een traan uit de oogen,
En 't arme kind begon
Een oud vergeten liedje,
Dat zijne moeder kon.
Daar boven was er iemand
Die naar hem nederkeek :
Het was 't gelaat der mane,
Zoo ernstig en zoo bleek.
Zoo zag zijn arme moeder
Hem zoet en zwijgend aan,
Toen ze onder ruwe zeelien,
Den jongen knaap zag staan.
Maar thans komt hij weer rusten
Bij haar, na al den last,
Gelijk de moede zwaluw
Komt rusten op den mast.
Hij had een traan in de oogen,
Maar hoop en heil in 't hart,
Tot weer het ijzeren anker
Aan 't land geworpen werd.
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Daar stond het vriendlijk huisje
In roode schemertint,
En blikte naar de baren,
Als wachtte 't op het kind.
De stormen zijn vergeten :
De thuiskomst is zoo zoet !
Hoe 't kleine venster schittert
In d' avondzonnegloed !
Hij komt, hij stoot aan 't deurken,
Dat hem geen weerstand biedt,
En staart en zoekt in 't ronde,
Maar vindt zijn moeder niet !
Hij zag er slechts een zonstraal
Die door een spleetje scheen,
Waarin de stofjes glansden
En wemelden dooreen.
Hij zocht in 't eenzaam hof ken :
Waar was zijn moeder, waár ?
Zijn lip dorst het niet vragen,
Zijn harte woog zoo zwaar.
Och, 't gras groeit op haar terpje,
En of nu 't onweer woedt,
Het kan haar rust niet storen :
Zij sluimert er zoo zoet !
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De wind blies in de zeilen,
Het schip vertrok weerom,
Maar niemand dacht aan 't knaapje,
Dat langs het scheepstouw klom.
Alleen een groote sterre
Keek door den mist hem aan,
Gelijk een oog vol weemoed,
Verduisterd door een traan.
Hij vlood, gelijk de vogel
Die, door een pig bezeerd,
Nog bloedend voort wil vliegen,
Maar nooit naar 't nestje keert.
Nog staat het eenzaam huisje
Daar ginds in 't distlig duin :
Het kruid schiet uit de steenen ;
De mol wroet in den tuin.

P. H. VAN MOERKERKEN

DE GOUDEN HARP
het is al lang geleén,
Wij zaten saam
Ik spreek van bleek-vergane dagen
Woud en gebergt stond duister om ons heen,
De herfstnacht viel met wilde vlagen
Wij zaten saam aan 't oud geliefde meer,
ik had haar hand in mijne handen,
Wij zagen beide' in zelfde diepten neer,
Maar onze zielen toefde' in vreemde landen.
Hoorde ik de beken ginds in 't zwart ravijn
Hoe was hd ar oog dan zoo verloren
In andre sfeer, ach, verre van het mijn',
Dat zij die zangen niet mocht hooren ?
-

Vernam ik niet de wilde stem van 't woud,
Het stormlied door die donkre bogen
Hoe werd haar hand zoo zwak, zoo koud,
Welden daar tranen in haar oogen?
Toen zeide ik zacht, en boog mij tot haar neer
„Waarom u nooit geheel gegeven
Daar is geen ziel, geen schoonheid die ik meer
En dieper min dan u, uw leven.
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Waar toefdet gij in stralend-stillen nacht ?
Waart ge in diezelfde schoone lanen
Van uwe ziel, waar gij mij vaak wel bracht?
Mijn kind, mijn kind, waarom die tranen ?
Ach neen, nietwaar ? daar was een dieper oord,
Het hart uws harten, dat ik nimmer schouwde
o waarom nooit mijn bee verhoord !
Wat vreemde schroom kon u weerhouden ?"
Zij hief het hoofd en zag mij smeekend aan,
Haar hand gleed troostloos uit de mijne .
Weer hoorde ik 't woudenlied, een oceaan
Van onverdoofbre zielepijnen.
Zij sprak en wiegde zacht haar schoone hoofd :
„Neen, neen, gij hadt mij niet begrepen,
Gij hadt mijn zang, mijn harpspel niet geloofd,
't Lied eener vrouw kon u niet medesleepen.
Zeidet gij zelf niet dat geen schooner spel
En stemmeklank u kon bekoren
Dan wind in 't woud, dan 't murmelen der wel,
Dan in den Meinacht jonge vooglenkoren ?
Gij dwaaldet eenzaam langs de najaarszee,
Vouwdet uw handen voor den wilden donder ;
Maar als een menschenstem bezong haar wee,
Dan waart gij doof voor 't goddlijk wonder.
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Zoudt gij dan niet mijn grootst geluk, de klacht
Die trilde uit mijne gouden snaren,
Wreed hebben t'ruggewezen en veracht
Hoe mocht ik u mijn innigst openbaren ?"
Zij zweeg en met haar zweeg der stormen schal,
Een gouden licht gleed langs haar wangen ;
En als 'k mijn oogen wendde naar het dal,
Zag 'k daar het licht van mijn verlangen.
Haar gouden harp dreef in den bleeken nacht
Over nu effen waatren langzaam henen,
En van de snaren kwam een stralenpracht
Langs meer en dal en woud en berg geschenen.
Toen rees zij op, zag mij nog eenmaal aan,
Maar ach ! hoe verre reeds hare oogen
Haar schreden gingen naar die lichte paan
Waar haar de gouden snaren togen.
Zij ging zooals geen mensch op aarde gaat.
Toen zag 'k voor 't laatst den onvergeetbren luister
Van harp en oog en mond en lief gelaat
En eenzaam bleef ik in een grondloos duister.

NA

OOSTERLAND WIL IK VAREN
Na Oosterland wil ik varen
Daar woont er mijn zoete lief,
Over berg en over dalen
Schier over der heiden,
Daar woont er mijn zoete lief.
Al voor mijn zoeteliefs deurtje
Daar staan twee boompjes fi jn,
D'een draagt noten van muskaten,
Schier over der heiden,
En d'ander draagt nagelen fijn.
De noten zijn zoo ronde
Kruidnagelen ruiken zoo zoet.
Ik meende dat mij vrijde een ruiter,
Schier over der heiden,
Nu is het een arme bloed.

Hij nam ze bij der hande
Bij haar sneeuwwitte hand,
Hij leidde ze alzoo verre,
Schier over der heiden,
Daar zij een bedje vand.
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Daar lagen zij twee verborgen
Die lieve lange nacht,
Van den avond tot den morgen,
Schier over der heiden,
Tot scheender de lichte dag.
De zon is ondergegangen,
De sterren blinken zoo klaar,
Ik wou dat ik met mijn liefste,
Schier over der heiden
In een boomgaardje waar.
De boomgaard is gesloten
En daar mag niemand in,
Dan de fiere nachtegalen,
Schier over der heiden,
Die vliegen van boven daar in.
Men zal er den nachtegaal binden,
Zijn hoofdjen al aan zijn voén,
Dat hij geen meer zal klappen,
Schier over der heiden,
Wat twee zoete liefjes doen.
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Al hebt gij mij dan gebonden,
Mijn hartje is mijnder gezond,
Ik kan nog evenwel klappen,
Schier over der heiden,
Van twee zoetliefjes doorwond.
(Uit een Blauwboekje)

NAER OOSTLAND WILLEN WIJ RIJDEN
Naer Oostland willen wij rijden,
Naar Oostland willen wij mee,
Al over die groene heiden,
Frisch over die heiden,
Daer isser een betere stee.
Als wij binnen Oostland komen,
Al onder dat hooge huis fijn,
Daer worden wij binnen gelaten,
Frisch over die heiden
Zij heeten ons willekom zijn.
Ja, willekom moeten wij wezen,
Zeer willekom moeten wij zijn,
Daer zullen wij 't avond en morgen,
Frisch over die heiden,
Nog drinken den koelen wijn.

Wij drinken den wijn er uit schalen
En 't bier ook zooveel ons belieft ;
Daer is het zoo vroolijk te leven,
Frisch over die heiden,
Daer woont er mijn zoetelief.

W. N. PEYPERS

DE ONDERGANG VAN OUD-NAARDEN (1348)
De wachter op den torentrans
Staart naar de blaauwe baren ;
Zacht ruischt het koeltje langs de ree,
De maan gloort op de Zuiderzee ;
Wie ducht er thans gevaren ?
-

Bar is het 's winters op dien top,
Dan loeit het langs de golven ;
Dan beukt de branding muur en strand
En wordt het hellend oeverzand
Met vlokkig schuim bedolven.
Dan strijdt de visscher bangen strijd
Op 't kokend vlak daar ginder ;
Dan brandt de zeebaak mat en flauw
En rilt de wachter in de kou,
Bij 't geeslen van den winter.
Och, klimmend wordt dan vaak de nood
Bij 't woedend stormenloeien ;
De zee stijgt tot den oeverrand
En schudt de baak en breekt het strand
En dreigt in stad te vloeien.
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Maar thans verspreidt de lentenacht
Zijn geuren allerwegen ;
De dauw stroomt over veld en vliet,
De nachtegaal zingt blij zijn lied
Den schoonen morgen tegen.
En toch versombert 's wachters oog
Bij 't staren langs de heide ;
Daar ginder, in den maanlichtgloed,
Is 't of een onafzienbre stoet
In orde rukt ten strijde.
Zie, nog is 't weiflend voor het oog,
Het kronkelt langs de wegen ;
Gelijk een monster, reuzig groot,
Dat zich om woud en heirbaan sloot,
Schijnt het den wachter tegen.
Het slaat de breede wieken uit
Of krimpt ze weer tot eenen ;
Het schuifelt langs de bruine hei,
Of wijkt weer naar het woud terzij
En is voor 't oog verdwenen.
Maar nu, nu rijst het andermaal
En komt de vlakte nader ;
De wachter ziet te nauwer toe,
Kruist zich de borst en bang te moe
Bidt hij een „Onze Vader !”
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Helflikkerend als 't bliksemvuur
In 't ongewisse donker,
Dus schittren, in den maanlichtglans,
De spitsen van rapier en lans,
Met onverpoosd geflonker.
En zie, nu vlamt er toorts bij toorts
Als op een wenk ontstoken ;
En in een onbetembre vaart
Stroomt nu de heirdom stedewaart,
In krijgsdrift losgebroken.
„Voor Brederode en Wassenaar !
Weg, weg de Kabeljauwen !
Den dood die 't met graaf Willem houdt,
De roode mutsen zijn wel stout,
Zij zoeken 's nachts de grauwen !
Hier zijn de Hoekschen ! op, komt op,
Drost Heemskerk met uw scharen !
Wij vangen hier den vuurdans aan
En zwaaien woest de roode vaan
Tot langs de zuiderbaren !"
Nu greep de wacht het klokkenkoord
En liet den beijert zwieren :
„Op, trouwe burgers !" klonk de kreet,
Daar zijn de mannen van Margreet
Om 't bloedig feest te vieren !"
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En uit de zoete rust gesleurd
Staart elk versuft in 't ronde ;
Men knelt en jammert door elkaar,
Men grijpt naar zwaard noch beukelaar,
Maar vlucht alleen de sponde.
De vrouwen ijlen langs het strand
Met losgereten haren,
De kinders klemmende aan het hart,
Ontkleed, verkleumd, in bange smart
En tal van doodsgevaren.
„Voor Wassenaar en Brederej !”
Dus loeit het allerwegen ;
De brandtoorts vlamt in huis en schuur,
De Zuiderzee weerkaatst het vuur,
Der grijze veste ontstegen.
De hoeksche zwaarden moorden fel
En geven geen genade ;
Wel keert een stoere visschersdrom
Met kodde, bijl of spaak weerom,
Maar wint den moed te spade.
De Hoekschen plunderen naar lust
En doen de vuurzee koken ;
Als wolven in een lammerstal
Zoo doodt hun bloeddorst overal
In felle woede ontstoken.
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En toen de gulden morgen rees,
Zacht blozend op de golven,
Toen lag het steedje, kort geleên
Nog rijk aan bloei en hecht van steen,
In puin en asch bedolven.
En lijken, door het vuur verkoold,
Of door het zwaard gevallen,
Getuigen, door onschuldig bloed,
Van hoeksche woede en overmoed
En eischen wraak voor allen.
Ginds, op de heide, heinde en ver,
Of in het woud verscholen,
Daar jammren vrouw- en kinderschaar
Met droeven blik en rouwmisbaar,
Geplunderd en bestolen.
En verder, naar het gooische bosch
En langs de stichtsche dreven,
Daar keert de hoeksche ruiterdrom
Met rijken plunderbuit weerorn,
Het bloedig zwaard geheven.
De herfstwind brak de teugels los
En loeide weer van 't Noorden ;
De zee stak op langs 't eenzaam strand
En bruiste, vrij van dijk en band,
Langs de oude Naarderboorden.

105
En, overzwalpend muur en puin,
Kon niets haar macht weerstreven ;
Waar kort nog 's visschers woning stond,
Schuurt nu zijn net den barren grond
En wordt de buit geheven.
Men zegt, in 't middernachtlijk uur,
Dan komen uit de baren
De weeklacht en de stemmen voort
Der offers van den hoekschen moord
Uit lang vervlogen jaren.
En jaagt somwij1 het koel Zuidwest
De golven Noordwaarts henen,
Dan heft weer de oude grond de kruin,
Dan stijgt de waarheid uit dat puin
En groen bewassen steenen!
Dan spreekt die plek van burgerhaat
En adeldwang en veede ;
Dan leert zij : „trouw en broederband
Zijn 't rijkst kleinood voor volk en land,
De bron van bloei en vrede !"

E. J. POTGIETER

DE MEERMIN VAN HET HUIS TE MUIDEN
De wachter stak den hoorn ter ruste,
Op 't hooge Huis aan Flevoos meer ;
En 't riet des strands en 't woud der kuste
Gaf dof zijn luide tonen weer :
Maar jonge Winfried had geene ooren
Voor 't seinen van den torentrans ;
Het lied der Meermaagd deed zich hooren ;
De dartle wenkte hem ten dans.
„Wien de golf
Overdolf,
Wordt beschreid en beklaagd
Door de maagd,
Die de wijle om hem draagt ;
Maar de lust
En de rust
Wijken nooit uit de zaal
Van koraal ;
Ga met mij als ik daal !"
De wachter hield naar de oosterzijde
Vergeefs den strakken blik gevest,
En in zijn eenzaamheid benijdde
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Hij 't zwaluwpaar in 't warme nest ;
Maar jonge Winfried zag haar lokken
De sluijer heffen van een borst
Waarmee het blank der meerschuimvlokken
Niet om den eerprijs dingen dorst.
„Zie hoe schoon
Blinkt de kroon,
Die uw hair dra omspant,
Zoo ge 't land
Snel ontvlugt aan mijn hand ;
En ik bie
Meer dan die
In mijn weergaloos rijk ;
Kom en prijk
Er den vorsten gelijk !"
De wachter blies ; de tonen drongen
Heel 't landschap door : een schip in 't oost !
En 't krijgsvolk, geeuwende opgesprongen,
Scheen om den tol de wacht getroost:
Maar jonge Winfried zag de toortse
Pas flikkren van den torentop,
Of, overheerd door minnekoortse,
Gaf hij zich aan de golven op.
„Hier de lust
Niet gebluscht ;
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Want de koets, die ons beidt,
Is gespreid,
Waar geen priester ons scheidt ;
Waar de pracht
Van 't smaragd
Nooit verwelkt ! — Snelt ge er in?
Eeuwge min
Eischt de Meerkoningin."
De wachter stak den hoorn ter ruste
Op 't hooge Huis aan Flevoos meer ;
Het zeil, dat opdoemde aan de kuste,
Zonk in den schoot der golven neer.
Maar jonge Winfried bleef verloren,
Al deed des slotvoogds Kapelaan
Het watervlak den banvloek hooren
Toen weer de dag was opgegaan.

E. J. POTGIETER

HET GROOTJE VAN EEMNES
Er was rouwe op het huis,
Er was rouwe in de kluis,
Toen de Heer ons gebed had verworpen :
Want zoo lang als hij leed
Steeg een biddende kreet
Als een offerand op uit de dorpen.
Toen de doodsmare kwam
Zie, mijn wangen zijn stram,
Doch ik schreide als het kind van mijn kind'ren.
In der schamelen nood
Gaf hij meer nog dan brood,
Als een vriend had hij troost voor zijn mind'ren.
0, hoe heugt mij de dag
Toen mijn bitter geklag
Mij geen uitstel der pacht mocht verwerven,
En ik wenschte bij Reijn
Op het kerkhof te zijn
Zoo mijn weezen ook mij konden derven.
Het werd nooit mij verteld,
Wie het hem heeft gemeld,
Maar hij kwam, eer de schemering daalde.
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En 't mag, stervend, zijn geest
Nog ten troost zijn geweest,
Dat hij 't zóó voor de weduw' betaalde.
Want voor arm en voor rijk
Is het doodsbed gelijk,
Allerlaatste is een bede om ontferming.
Hij werd zeker verhoord :
Was hij steeds, naar Gods Woord,
Den verdrukten geen schild ter bescherming?

Ik ben de eenige niet,
Neen, zoo ver in 't verschiet
Uit de schouwen de rookwolkjes rijzen,
En men sikkels in 't graan
Door de Eemnessers ziet slaan,
Zullen dankbare harten hem prijzen.

TH. VAN RIJSWIJCK

DE OUDE SCHIPPER
Hij kruiste vijftig jaar op zee,
De wereld om en rond,
Nu lag hij oud en krachtloos neer,
In 't stulpje, dat bij 't woelig meer,
In 't zicht der golven stond.
Daar hoorde hij het windgegons .
Dat door den schoorsteen joeg ;
Daar zag hij uit het klein vertrek
Nog eens naar d' onafzienbre plek,
Die forsch haar golven sloeg.
„Ach sprak hij tot zijn trouwen maat,
En reikte hem de hand :
„Ik hijg naar lucht, mijn adem stuit !
Kom, hef mij 't muffe leger uit,
En breng mij op het strand
Verfrisch' de zeewind mij nog eens,
Help mij den heuvel op ;
Het waterkoeltje doet mij wel,
Kom breng mij, trouwe bootsgezel,
Nog eens bij 't stuivend sop !
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Neen ! weiger dit mijn aanzoek niet,
Mijn leven neigt naar 't graf ;
Hoor, hoe de stormwind loeit en woedt
Het tochtje koel' mij 't ziedend bloed,
Ach ! help mij 't leger af !"
Nu zat hij op de hooge rots,
En aamde zacht en ruim ;
De rukvlaag dreef zijn lokken om,
De orkaan stak op, de golfslag klom,
En smeet met kokend schuim.
Hij wierp den laatsten straal der zon
Een schampren glimlach toe,
Zag in de verte een ranke schuit,
Het woén des elements ten buit,
En snikte droef te moe :
„Ginds slaapt mijn vader, ginds, in zee,
Mijn broeder ligt er bij :
Mijn zoon is in den vloed vergaan ;
Zij rusten in den oceaan,
Hadde ik een graf als zij !"
En wagglend richtte hij zich op,
Als waar hij weer aan boord ;
Als ging hij in het zwierend want,
Het kijkglas in de vaste hand,
Gericht naar 't blauwend oord.
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Hij spiedde waar zijn vader sliep,
En waar zijn broeder was,
En waar zijn zoontje was vergaan
Nu hief de rukwind feller aan,
En wilder sloeg de plas.
Hij draaide en viel, en plofte in 't nat
En dreef met stroom en tij,
En zonk getroost naar 's afgronds diep,
Waar vader, broer en zoontje sliep,
En had een graf als zij !

8

ALBRECHT RODENBACH

DE ZANGER
De vedel aan de zijde,
het lied in ziel en mond,
zoo zwierf de zanger rond
al in den ouden tijde.
En riep hem stem en schalenklang
te midden leutig feestgedrang,
daar deed hij 't snaartuig ronken
vol toovrend' harmonie,
en zong de zielen dronken
van klang en poësie.
Nog zwerft alhier de zanger
en doolt stilzwijgend rond,
doch, houdt hij zijnen mond,
zijn ziele is liedrenzwanger.
Zweeg vreemd gezang en dorper lied,
verstiet men zijne tale niet,
nog zou de zwerver komen
en rijzen in de zaal,
vol beelden en vol droomen
en klang en bonte taal.
Weer zong hij u de sagen
van uit den ouden tijd,
der helden grootschen strijd
en grootscher nederlagen :
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De lichte sprook met vroeden zin,
het lied der abele dichtermin,
het lied ons ingeschapen
dat niemand zingen dorst :
het lied der Dietsche knapen,
dat smacht in veler borst.

ALBRECHT RODENBACH

OP HET SLAGVELD
Door de kruitwolk en des slagvelds gruwelen,
zoekend stapt de non waar hulp en troost biên.
Bloedig stort alom de krijgsman neder.
Lijk een engel komt zij toegevlogen,
knielt, verzorgt hem, biddend of met zoete
woorden hem vertroostend, helpt hem sterven
Ginter verre donderen de kanonnen,
spuigend. — Stervend stort de maged neder.
Ruiters stormen henen, lijken trappelend.
Meer dan eenen name zal men roemen,
meer dan eenen held, na 't bloedig kampen ;
niet, vrouwe, grooter dan de krijgsheld !
Och, 't is waar, wie kent uw name, nonne,
en of gij eens armen werkmans kind waart
of der ridders die ter kruisvaart togen ?

Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN

DE ZEESLAG BIJ KIJKDUIN
't Was op d' Augustusmorgen,
De lucht zoo grijs en laag ;
In nevelen verborgen
Hing nog de groote vraag,
De vraag, die duizend harten
Met sneller slag deed slaan :
Zal Holland 't onweer tarten
Of stervende ondergaan?
Hoe staarde van de duinen
De maagd van Holland rond,
Of ze op der golven kruinen
Heur schepen wedervond,
Heur schepen, rijk beladen
Met goud van ieder strand,
Met mannen, kloek van daden,
Met de eer van 't vaderland !
Maar 't was geen angstig staren,
Daar glansde hope in 't oog ;
Hoog rezen wel de baren,
Maar Hollands leeuw stond hoog !
Wat zorgen ook de morgen
Doe rijzen voor den dag,
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Twee helden blijven borgen,
Zij houden saam de vlag.
Twee helden ;
wat partijen
Ook wriemlen om hun naam,
Voor de eer van Holland strijen
Tromp en de Ruyter saam ;
Mocht de ijverzucht nog waken,
Geen sluipende achterdocht ;
Eén drift doet beiden blaken :
Wie 't best voor Holland vocht.
't Was op d' Augustusmorgen,
En langzaam rees de zon,
Of ze onder angst en zorgen
Heur langen loop begon ;
De maagd van Holland staarde, —
Daar dreef haar trotsche vloot
Op 't speelsche morgenkoeltjen
Ter zege — of wel ten dood !
Daar rolde langs de baren
De dreunende oorlogsgro et,
En riep den koningsvloten
Oud Hollands leus te moet ;
En duizend donders rolden
Dien eersten donder rm.;
Grijszwarte wolken rezen,
Omhulden mast en ra.
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Geen oog kan meer doorschouwen
Dien zwarten wolkennacht ;
Waarop zal Holland bouwen,
Zoo niet op 's Heeren kracht? ,—
Hoor, hoe de klokken kleppen
Van ieder bedehuis
Hoog boven d' oorlogsdonder
En 't dreunend strijdgedruisch.
Daar rust de kamp der volken,
Daar zwijgt het krijgsmetaal,
Daar glinstert door de wolken
Een heldre zonnestraal ; —
En in die gouden krone
De vlag van d' admiraal,
De vlag van Hollands eere,
De vlag der zegepraal!
Hoe staarde van de duinen
De maagd van Holland rond,
Toen ze op der golven kruinen
Haar helden wedervond!
Hoe juichte het haar tegen,
De Ruyters heldenwoord
„Wij hadden grooten zegen ;
Eer, Wien alle eer behoort I"

Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN

LEGENDE
Aya Sofia, somber
Bedekt uw hooge dom
Gelijk een grafgesteente
't Verleden, kil en stom.

Uw hooge hallen klagen
Stil tot uw zuilenrij
Hoe hier de dood kwam heerschen
Met looden dwinglandij.
Soms speelt om grauwe zerken
Een vlindertje zijn spel,
Soms jubelt op de graven
Een vogel frisch en hel.
Zoo zweeft soms door uw koepel
In stillen morgenstond
Op lichte, gouden wieken
Een blijde sage rond.
Toen op die n dag der dagen
De woeste Turkenschaar
Voortstormend was gedrongen
Aan 't gouden hoofdaltaar,

121
Toen vierde een grijze priester
De vleklooze offerand,....
Maar vele zwaarden blonken
En ruw greep meenge hand.
De zwaarden zonken neder,
De handen tastten rond
De priester was verdwenen,
Geen, die hem wedervond.
Geen, die hem weer aanschouwde
Hier in dit aardsche licht
Maar eenmaal zal hij komen,
Ten dage van 't gericht.
Als van u is genomen
De namelooze schand,
Dan zal hij blij volkinden
De vleklooze offerand ;
Dan zal hij blijde zingen
In vrijheidsmorgenrood:
„De Christus is verrezen,
Verrezen van den dood!"
Dan zingen uwe hallen,
Aya Sofia, 't na,
Dan jubelen uwe zuilen
Hun blij Alleluja!
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Dan breken ook de spitsen
Der stomme minaret,
Naast uwe koepelkronen
Als wachters neergezet ;

Dan komen weer de volken
Met klinkend feestgedruisch,
Dan straalt weer op uw heuvlen
Het zegevierend kruis.
„Wat leefde door den Heere
Vergaat in de eeuwen niet !''
Zoo zingt op alle graven
Gods vogeltje zijn lied.

F. SMIT KLEINE

OP DE VELUWE
Een kanten sluier is geweven
Door grijzen nevel, sneeuw en vorst
Om 't immergroen der slanke dennen :
December drukt hen aan zijn borst.
Niet langer ruischen hunne kronen
Een zoet-verlokkend golfgezang,
Zij huivren op den winteradem
En hunne kreten trillen bang.
De heide staart ten grauwen hemel,
Een wade dekt haar dorre leén :
Een reuzenlijk, waarbij de dennen
Als priesters preevlen hun gebeën.

A. C. W. STARING

ADA VAN HOLLAND
ALS GEVANGENE OP TEXEL, IN 1203

In 't gedruisch des winds verloren,
Over 't woelig ruim der zee,
Laat zich Ada's harptoon hooren,
Jammert dus haar hulploos wee :
„Feestlicht, aan de toorts ontstoken,
Die mijn vaders lijk bescheen ;
Echt, van morrend volk weersproken,
Van verbitterd bloed bestreen ;
'k Draag uw schuld 1 In moederhanden
Blonk de bruidstooi, mij ten val:
'k Sleep een boei aan Texels stranden
'k Was gravinne in Dordrechts wal !
Ach, dit hart (aan hem ontreten
Mijn genoot in 't kort gezag —
Nu op 's werelds vloen versmeten,
Waar mijn trouw niet volgen mag !)
Ada's hart, doorboord van wonden,
Kweekt geen aardsche wenschen meer ;
't Voelt zijn laatste kracht verslonden,
En geen balsem heelt het weer.
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Zwaait niet langer, krijgsbanieren,
Voor de ga van Lodewijk !
Willems vaan blijft zegevieren !
Dat ze op Leidens burchttin prijk' !
Vloei, neen ! vloei geen bloedstroom weder
Om mijn recht, op Hollands grond :
'k Leg den staf gewillig neder,
Die me op zooveel tranen stond.
Groent voor and'ren, eikenkruinen !
Hagen, bij dat graaflijk slot,
Waar, in 't luw der witte duinen,
't Roosje met den winter spot.
Lustoord van mijn kindsche dagen !
Heuvel aan den Vijverkant ;
Zwanen, op den plas gedragen,
En gespijzigd uit mijn hand ;
Duifjes, die mij placht te omzweven,
Daar ik in mijn bloemhof zat,
Of, in schaftw der hooge dreven,
Zingend langs den oever trad ;
Uurtjes, als de maan kwam lonken
Op de stille maagdencel ;
Viertijd aan de vlijt geschonken,
Bij gejok en snarenspel ;
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Andren moog de vreugd verzaden,
Die gij eens mijn jonkheid boodt !
Andren zij, op 's levens paden,
Zoete hoop ten tochtgenoot !
Vreugde, hoop is mij ontvaren,
Uitgespeeld de droeve rol;
Maak, o dood, mijn achttien jaren
Met het uur der slaking vol !"

A. C. W. STARING

EEN GELDERSCH LIED
Ik ben uit Geldersch bloed
Geen vleitoon klinkt mij zoet,
Mijn volksspraak, luttel rond,
Geeft nog den klank terug
Uit onzer vaadren mond.
Bij d'eiken aan den top
Eens heuvels, wies ik op,
In heiden zonder baan
Leerd' ik, ter jacht geschort,
Mijne eerste treden gaan.
En gesp ik 't harnas aan,
Ik volg geen vreemde &a:an :
Op Rossem's heldenspoor,
Streeft mij in stralend licht,
Het beeld der zege voor.
Ik ben uit Geldersch bloed
Oprecht is mijn gemoed ;
Aan eenvoud heb ik lust ;
Met pracht en weeld komt zorg ;
Genoegzaamheid baart rust.

JAN JANSZ. STARTER

NIEU LIEDEKEN TOT LOF VAN VRIESLANDT
O Vrieslandt so vol deugden, als ick een landschap weet,
Vercierd met duyzend vreugden ! u bodem is bekleed
Met korenrijcke velden, u steden zijn voorzien
Met wallen en met helden, die wijslyck u gebien.
O Friesche aerd ! recht edel landt,
Die door het swaerd de vrijheyt want.
U wel bebouwde landen zijn ryckelyck vercierd
Met vruchten veelderhande, en gras voor u ghediert,
Het welck den Heer laet groeyen, soo vruchtbaarlyck, dat elck
Sou segghen, daer te vloeyen kaes, butter, honingh, melck,
O Friesche aerd ! recht edel landt,
Die met het swaerd u vryheyt want.
Ghy siet u land bolwercken, met steden, schanssen sterck ;
Van dorpen, torens, kercken, ick uws ghelyck niet merck ;
In u roem-waerde wetten ghy van gheen reden wyckt,
Jae, als men 't recht sal setten, Athenen ghy ghelijckt.
O Friesche aerd ! recht edel landt,
Die met het swaerd u vryheyt want.
• grensen, die besluyten de dycken hoog en vast,
Waerop de zee moet stuyten ; gheen Coningh u belast ;
0 princelycke rycken, gheleghen in het Noord,
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Wie heeft van uws ghelycke zijn leven oyt ghehoord ?
o Friesche aerd! recht edel landt,
Die met het swaerd u vryheyt want.
D' inwoonders, heusch van zeden, geneygd tot eer en deugd,
Die hebben in de vreden en stilheyd haar gheneughd,
Den armen goedertieren, barmhertigh, mild, soo dat
Gheen eeuw heeft in manieren oyt uws ghelyck ghehad.
O Friesche aerd ! recht edel landt,
Die met het swaerd u vryheyt want.
adel, soo manhaftigh als oyt de wereld droegh,
Bewoont het land eendrachtigh, en send ook wonder vroegh
Haer kinderen ten strijde, die, met gheweer in d' hand,
Te sterven niet en mijden tot dienst van 't vaderland.
o Friesche aerd ! recht edel landt,
Die met het swaerd u vryheit want.
Noyt schoonder vrouwspersonen de blonde son bescheen,
Als in 't vrij Vrieslandt wonen, soo wel gesteld van leen,
Soo ryck van eerbaerheden, soo kuysch, soo soet van aerd,
Soo vriendelyck van reden, soo statigh noch bedaerd.
o Friesche aerd ! recht edel landt,
Die met het swaerd u vryheit want.
Rijck van geleerde mannen, de dienaers van Gods woord,
Eendrachtigh t' samen spannen, en brengen vruchten voord,
Die tot geen twisten streck en, maer tot de saligheyd,
9
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En om elck te verwecken tot ware eendrachtigheyd ;
O Friesche aerd ! recht edel landt,
Die met het swaerd u vryheyt want.
Wie kan u lof verkleynen ? de Friesen, in één strijd,
Verwonnen de Romeynen, in Keyser Carels tijd ;
Jae, sy bestormden Romen, en namen 't in, dat 's meer ;
Dies hebben zy bekomen de gulde vryheyt weér.
O Friesche aerd ! recht edel landt,
Die met het swaerd u vryheyt want.
Door haer manhaftigheden de Keyser Carel braef
Hun vryheyt, en oock mede syn halve wapen gaef,
Te voeren in haer schilden, met privilegie, van
Te leven soo sij wilden, en soo 't hun best stond an.
O Friesche aerd ! recht edel landt,
Die met het swaerd u vryheyt want.
0 Vrieslandt ! wilt beschutten u vryheyt tot de dood,
Laet niemand u ontnutten u privilegiën groot,
Wilt u als mannen weeren, blijft stadigh bij 't gebodt
Van u wel-wyse heeren, maer boven al van Godt !
O Friesche aerd ! recht edel landt
Die met het swaerd u vryheyt want.

HELENE SWARTH

HET PINKSTERKLEED
Heel het hoveke is blauw van vergeet-mij--niet.
0 wat zingen de wilgen in 't zilvren verschiet ?
Als een plek van den hemel is 't hoveken blauw. —
Daar zit bij haar kind een gebogen vrouw.
Wat naait toch de naald in haar vingren gezwind ?
— Een Pinksterenkleed voor haar eenig kind.
„0 moederken ! maak toch wat haast met uw werk !
Ik moet morgen al vroeg met mijn kleed naar de kerk."

o zij rept zich, zij rept zich, de bevende vrouw.

Als 't gewaad van een engel is 't kleedeken blauw.

En 't zal kleuren zoo mooi bij die wangetjes blank.
Maar hoe zal ze ter kerk gaan ? — ze is stervenskrank.
Geen wonder dat soms zich de naald vergist:
Heel de wereld wordt donker door tranenmist.
Haar zeven knapen tenger en blond,
Die slapen onder den kerkhofgrond.
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En het laatst zei haar beminde man :
- „'k Ga, waar ik de kinderen vinden kan."
En dit dochterken jong, dat nu sterven zal,
Dat was haar ooilam, haar kleinood, haar al.
- „O mijn harteken lief, o mijn bloemeken zoet,
Zeg wat moeder voor Pinkster je geven moet.
-

„O moeder, dan maak mij een kleedje z(56 blauw
Dat een engeltje wel met mij ruilen wou."
0 wat zingen, op 't kerkhof, in 't ver verschiet,
De zilveren wilgen voor weemoedslied ?
„O moederken, moederken, naai toch gauw !
'k Verlang zoo te dragen mijn kleedje blauw."
Droef is 't refrein van het wilgenlied :
- „Vergeet ons niet ! vergeet ons niet !"
O daar komen ze, al zingend hun zacht refrein,
Als spoken, geschoven in 't hoveken klein.
„Kom mee !En ze omringen het kindje en ze zingen
En het kindje is niet bang, maar strekt de armen gedwee.
- „O laat los toch, laat los toch mijn dochterken mooi !
Ik gaf u al achtmaal mijn lieven ten prooi.
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0 laat los toch, laat los toch ! neem mij dan voor haar !
Maar eerst toch mijn taak nog... haar kleedje is niet klaar."
Maar grijnzend en grijs, met hun tronken geknot,
Lachen de wilgen en 't klinkt als spot :
„0 moeder, o vrouw, en herkent gij ons niet ?
Wij waren uw vreugde en uw zielsverdriet :
Uw zeven zonen tenger en blond,
Bij wier lijdensbed gij te weenen stondt ;
Uw blijde bruigom, uw minnende man,
Wiens liefde de dood niet verminderen kan.
't Is beter dat een kindeken sterv'
Dan dat een maagd op aarde verdervt."
Toen slaakte de moeder een woesten kreet,
Terwijl het kleed op de bloemen gleed.
Het kindeken zat nu opgericht,
Verengeld straalde haar aangezicht.
Haar rechter strekte zij omhoog
En diep en vreemd was haar brekend oog.
De wilgen weken, instêe van die
Kwamen eerst twee en dan tweemaal drie
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Engelen blond als rijpend graan
Rondom haar kleine rustbank staan.
„O vader ! o broertjes! hoe blij ge ziet !
En uw kleed is zoo blauw als vergeetmijniet.
0 moeder, nu doe mij mijn kleedjen aan,
Dan zal ik met hen naar den hemel gaan."

„O kindeken, nog een steekje of wat,
Dan is het gereed voor mijn bleeken schat."
Toen knielde de moeder, van tranen blind.
Zoo knielde Maria voor 't Zalig Kind.
En boven het hoofd van haar lieve lam
Zag de moeder branden een blanke vlam.
— „En laat ge dan moeder alleen met haar wee ?
0 lieveken, lieveken, neem mij mee !"
* *

Het kind heeft haar Pinksterkleedjen aan,
Ze is, onder de wilgen, slapen gaan.
(Hélène Swarth. Octoberloover. Uitg.
P. N. v. Kampen & Zn. Amsterdam)

TOTIUS

VEGKOP
Bleek blink die seile vér teen die hang,
swart kom die kaffers met driftige drang,
béwend omhoog rijs gebed en gesang —
o so bang !
Donkre gevaartes dondrend temet,
blitsende flitse van pijle gewet,
borend naar bowe die skietgebed
Heere red!
Hoor die gebruis teen die wawiel aan
Hoor die geklots o'er die seile slaan !
Sug van vertwijfling die boesem ontgaan :
Heer dis gedaan !
Vas lé die roer in die trekker sijn hand,
fluks hou sijn vrou aan sijn sijde stand,
weg vlug Kalipi weer naar sijn land —
vér o'er die rand !
Swart lé die kaffers ; blom van die heir ;
„Samel bij hope die vijand sijn speer !
God het gesegend man en geweer !
Sink dan terneer ! Hom sij die eer

TWEE ZUSTERS
Het waren twee zusters zoo ongelijk ;
De eene was arm, de andere was rijk.
De arme klaagde de rijke haar nood,
En vroeg voor haar kinderen een droog stuk brood.
De rijke zei : „we geven niet meer ;"
En de arme ging bij haar kind'ren weer.
De rijke haar man kwam uit de kerk,
Begeerde te spijzen voor zijn werk.
Hij vond een steen in plaats van brood ;
Het mes ook scheen van bloed zoo rood.
Hij schrikte bij de wond're daan ;
Zag angstig toen zijn vrouwe aan.
„Aan wie hebt gij geweigerd brood 7"
— „Mijn zuster klaagt altijd haar nood."
Haar man zag haar verwijtend aan,
En zei — „Gij hebt niet wel gedaan."
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En toen berouwde zij haar daad
En ging met haaste al over straat.
ij kwam al voor haar zusters deur,
Haar zuster die kwam zelve voor.

„Zie zuster, hier is brood en geld !" .—
Zij werd verstooten met geweld :
— „Ga, vrekke, met uw geld en brood ;
Mijn arme kinderkens zijn dood !"

ADRIANUS VALERIUS

WAAR DAT MEN SIGH AL KEERD
Waar dat men sich al keerd of wend,
End' waer men loopt of staet ;
Waar dat me reyst of rotst, of rend,
End' waer men henen gaet,
Daer vint men, 't sy oock op wat Ree,
d' Hollander end' de Zeeuw ;
Sy loopen door de woeste Zee,
Als door het bosch de Leeuw :
In koud' en heete Landen al,
Gelegen Zuyd' of Noord',
Of Oost, of West, op berg' en dal,
Men van haer spreecken hoord.
Sy krygen menig Schip en Boot
Uyt 't Indiaensche Ryck,
Daer zyn geen volcken, oock hoe groot,
In veelen haers gelyck.
Het drijft haer alles op de 'hand
Hoe menig Schip en Schuyt
Beseylter wel dit soete Land?
Of tijd' van hier oock vyt?
Wat vaerter menig of en an?
Wat komt haer niet al voor?
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Daer met s'haar handeldrijven dan
De heele Werelt door.
't Vereenigd' vrij gevochten volck
Maeckt Spanjen d' oorlog moe
Sulcx dat hy zynen vreden tolck
Dit Land moet senden toe.
Wie soud' oyt hebben dit gedacht,
Dat d' hoogmoet van Papou,
Dat so een groote trotse macht
So buygsaem worden sou?
.

Venetiaen en Savoyaard,
Met and're volcken veel,
Hadd' Spanjen oock al me verward,
En sat haer op de keel ;
Hy meynd' hy soud' se slocken op,
Gantsch dempen en verslaen
Waar 't Staten volck op Spanjaerts kop
Daer self haest heeft gegaen.

o

Neerland ! so ghy maer en bout
Op God den Heer altijdt,
pylen vast gebonden hout,
End' t' saem eendrachtig zijt ;
So kan U Duyvel, Hel, noch Doot,
Niet krencken, noch vertreen,
Al waer oock Spanjen noch so groot,
Ja 's werelts machten een.

VAN TWEE KONINGSKINDEREN
Het waren twee conincskinderen,
Si hadden malcander so lief,
Si conden bijeen niet komen :
Het water was veel te diep.
Wat stac si op? drie keersen
Drie keersen van twaelf in 't pont,
Om daer mee te behouden
's Conincs sone, van jaren was jonc.
Met een quam daer een besje,
Een oude venijnde bes
En die blies uit die keersen,
Daer verdronker dien jonghen helt.
„Och, moeder, seidese, moeder !
Mijn hoofdjen doet mijnder soo wee,
Mocht icker een cort half uertje
Spanceren al langhes de see ?''
„Och dochter, seidese, dochter!
Alleen en meucht ghi niet gaen,
Wect op uw joncste suster
En later die met u gaen."
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„Mijn alderjoncste suster
Dat is also cleinen kint,
Si pluct maer al de roosjes
Die si in haer weghen vint."
„Si pluct maer al de roosjes
En die bladertjes laet si staen ;
Dan segghen maer alle de lieden :
Dat hebben conincskinderen ghedaen !"
De moeder ghinc nae de kerke,
De dochter ghinc haren ganc,
Si ghinc maer also verre,
Daer si haers vaders visscher vant.
„Och visscher, seidese, visscher,
Mijns vaders visscherkijn !
Woudt ghi een weinich visschen,
't Soud 1.4 wel ghelonet
Hi smeet sijn net in 't water,
De lootjens die ghinghen te gront,
Hoe haest was daer ghevisschet
Sconincs sone, van jaren was jonc !
Wat troc si van haer hande?
Een vingherlinc, root van gout ;
„Houdt daer, mijns vaders visscher,
Daer isser den lone van jou."
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Si nam hem in haer armen,
Si custe hem voor sijn mont :
„Och mondelinc, cost ghi spreken !
Och hertje, waert ghijder ghesont !"
Si nam hem in haer armen,
Si spronk er mee inde see:
„Adieu, mijn vader en moeder !
Van uw leven siet ghi mi niet meer
„Adieu, mijn vader en moeder !
Mijn vriendekens alle ghelijc,
Adieu, mijn suster en broeder !
Ik vaerder nae 't hemelrijc."

W. J. VAN ZEGGELEN

DE BURCHTVROUW VAN OUD-HAARLEM
Wie 't onvolprezen feit
Verbreidt
Van Weinbergs kloeke vrouwen,
Hem raad ik aan,
Om eens naar Haarlems vest te gaan,
(Licht zal de reis hem niet berouwen)
En daar 't kroniekboek op te slaan.
Schonk Bilderdijk een toon
Aan 't schoon
Van deugd en vrouwenwaarde,
Wist hij dan niet
Dat wat eens tierde op vreemd gebied,
Een voorbeeld vond in Hollands gaarde,
Wel waardig voor zijn geestig lied ?
De zaak verlokt me en 'k zal
't Geval
Zoo goed ik kan verhalen ;
Hoewel 'k erken,
Dat wie met Burgers losse pen,
Het feit met kracht en kleur kan malen,
Ik daar, helaas geen man voor ben.
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Oud-Haarlem, met zijn schans,
Doch thans

Vergruizeld en verstoven,
Was 't riddergoed
Van zeker heer uit aadlijk bloed
Dien 'k, als men 't praatje mag gelooven,
Als niet zeer pluis u schetsen moet.
De man, dus werd verteld,
Had geld,
Maar ook een ruim geweten ;
Zijn lieve vrouw,
Die andren 't hart bekoren zou,
Kreeg van dien beul meer slaag dan eten,
Tot loon van onbezweken trouw.
't Gaf lang, kwam hij zijn ga
Te na,
Geen aanstoot bij de buren ;
De goede ziel,
(Dat iedre deugd voor Jobs-deugd kniel !)
Kon zonder klacht heur smart verduren,
Hoe zwaar haar ook het leven viel.
Maar, wie in 't duister kwaad
Begaat,
Al blijft het lang bemanteld,
Het loopt niet mis —
Eens geeft het stof tot ergernis
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De steen wordt eindlijk weggekanteld,
Waarachter 't kwaad bedreven is.
Zoo kwam zijn boosheid vaak
Terspraak
Bij disch- of burenpraatje ;
De bullebak,
Wiens wrevel uit zijn oogen sprak,
Stond nergens in een gunstig blaadje,
Schoon hij daar nooit het hoofd mee brak.
Maar eindlijk moet hij wel ;
Want snel
Verbreidden zich de klachten.
Zijn zondengloed
Verhitte spoedig andren 't bloed,
Die, aangehitst, op middlen dachten,
Tot straf van zooveel euvelmoed.
Gelijk het meermaal gaat :
Het kwaad
Gedijt bij 't navertellen ;
Van mond tot mond
Ging 't als een loopend vuurtje rond,
Dat Satan 's nachts hem op kwam schellen,
En open tafel bij hem vond.
Een heerschap uit de buurt,
Bestuurd
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Door ongewonen ijver,
Verzaamde een schaar
Van strijdbre
dbre mannen bij elkaar,
En bracht den snooden kwaadbedrijver,
Ten laatst in nijpend lijfsgevaar.
Daar sloot zich om den wal
Een tal
Met zwaard en piek en keien ;
't Ging onverstoord,
Met steeds hernieuwde krachten voort,
En door het beuken en rammeien,
Bezweken weldra muur en poort.
Oud-Haarlems heer bezat
Een schat
Van windrig zelfvertrouwen
Maar in 't gevaar
Werd hij, helaas, te goed gewaar,
Dat op geen kracht meer viel te bouwen,
En sloeg hij dol de hand in 't haar.
Daar zat hij, 't hoofd vervuld
Van schuld
En tal van muizennesten !
Van buiten — dood,
Van binnen — zwakte en hongersnood ;
Geen mensch op wien hij 't oog kon vesten !
Geen middel dat hem overschoot !
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Hij wist voorzeker wel
Hoe fel
De vijand was verbeten ;
De vrees verblindt
Hij ving aan 't krijten als een kind,
En bijl en zwaard werd weggesmeten ;
Hoe de angst ontzenuwt en ontzind
Hulp daagde er aan een zij,
Waar hij
Geen redding ooit vermoed had,
Zijn beste schat,
Die hij miskend, versmeten had,
Wier levensweg hij nooit verzoet had,
Bewees wat kracht haar deugd bezat.
Een knaap toog naar het veld,
Verzeld
Van 's ridders droeve gade ;
De goede vrouw,
Gehuld in 't kleed van smart en rouw,
Bad aan den vijand lijfsgenade —
Een bloedhond die dat weigren zou.
Uit deernis met haar wee,
Wier beé
Zoo afstak bij zijn daden,
Schonk men 't verlof
Voor haar en wat haar 't naast betrof,
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Zoo veel ze op eigen lijf kon laden,
Van wat gehalte 't ware of stof.
Nauw sloot men dit verdrag,
Daar zag
De vijand haar vertrekken ;
Maar 't ging niet vlug,
Een groote kist droeg ze op den rug,
En eer zij argwaan op mocht wekken,
Verdween zij achter berg en brug.
Den vijand viel 't kasteel
Ten deel ;
Maar wie men 't eerst ging zoeken,
Hèm vond men niet,
Waarheen men 't oog ook weiden liet,
In donkre gaten, diepe hoeken,
Tot men ten laatst het waagstuk ried.
Ja, schoon haar wreed tiran, —
Haar man
Mocht ze in den nood niet laten :
Want in die kist
Waarin zij hem te bergen wist,
Onttrok zij hem aan wie hem haatten ;
Wat zulk een trouw voor 't hart beslist !
En vraagt ge 't mij ? Oprecht
Gezegd —
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Hij was die trouw niet waardig,
Want menig zucht
Door hem gewekt, riep wraak en tucht,
En roem ik háár als edelaardig
Hém doem ik om zijn laffe vlucht.
Wie 't onvolprezen feit

Verbreidt
Van Weinbergs kloeke vrouwen,
Hem raad ik aan
Om Haarlem niet voorbij te gaan ;
Daar kan men op de schoonen bouwen,
Daar . durft de trouw 't geweld weerstaan.

