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VONDEL .

OPDRACHT .')

AN U, mijn held, die uit de hoogste sfeeren,
Waar onbedekt Gods Eeuwge Waarheid straalt,
,,Gemeenschap" houdt met wie op aard verkeeren
En uit uw moedig voorbeeld leeren
Hoe dat men strijdt en zegepraalt, Aan U, wiens hoofd, dat op mijn hand kwam rusten, 2)
Voor de afgoon eener menigte nooit bo6g,
Wiens boezemgloed geen tachtig jaren bluschten
Wiens geest langs alle waereldkusten
En belle- en hemeltransen vloog, --Die diep doorzaagt, wat de ondergang zou wezen
Van Adams kroost, voor Paradijsles doof,
Die hen in 't beeld van Lucifer deedt lezen,
Wat staat to hopen, wat to vreezen
Bij Oodmoeds dienst en Ongeloof, Aan U dit Werk, met jeugdig vuur begonnen,
Aan U mijn strijd, in Christus' dienst gestreen,
Aan U de buit -- werd hier wat buits gewonnen
't Saluutschot onzer krijgskanonnen,
De kransen onzer eertropeen !

- 2 -

'k Zie u van hier, to midden der Marien,
Een zaalgen lath op 't koninklijk gelaat,
Die zingt en bidt, gebogen op uw knien,
Terwijl ge blijde op een van drien
Een blik vol wgevallen slaat :
Maria, die u 's levens last hielp dragen . 3)
Gelei:geest van uw Saertj'en Konstantijn ; 4 )
Maria, die ten Hoogtijde uwer dagen
Met u de Mis heeft opgedragen, 5)
Toen gij Gods Bruiloftsgast mocht zijn ;
Maria, die uw ouderdom verheugde, 6 )
Gelijk de zon het winterlandschap kleurt :
Een engel, vol van schoonheid, vrede, en deugde,
Die u voorafging in de vreugde,
Waar zij Gods Roze 7) tegengeurt .
Mijn held, mijn vader, neem dees vlotte bladeren
Die ik u wijde! - En gil l die 't eind der baan
Met vasten voet en 't hod omhoog mocht naderen,
Bid God, om nieuwen moed in de aderen
Van die uw weg door 't leven gaan .
Bid voor de Stad, 't ,, uweel van 't schoon Europe",
Uw Amsterdam, zoo dierbaar aan uw hart!
Dat zij haar heil van 't oude Wonder hope,
Ter Heilge Stee zich welvaart koope,
En d' ouden Lucifer met nieuwe krachten tart'!
^_7 Oct. 18 751 ) Van den Folks-almanak vvoor Nederlandsche Katholieken, bij de 25e verscbijning van den bundel .
2 ) Toespeling op de ontgraving van 's Dichters gebeente, op Woensdag
lg Jan . 1870 . [Zie Portretten ran F'ondel, 1876, BI . 209 .]
a i Maria de Wolff, huisvrouw van Vondel, oven . Feb . 16354) Sacrtgen v . d . V . oven . Sept. 1633 ; 't ,Zaligh kijntje" in 1632 .
5 ) Maria Tesselschade (Eusebia), die hem in zijne erkenning der katholicke
waarheid ter zijde heeft gestaan .
6) Vondels kleindochter. 7) De ,Rosa mystica" .

[FRAGMENTEN UIT DEN ONVOLTOOIDEN

ROMAN VAN ROSENBURCH .]
I.

RYNEGOM .
(EEN VOORSPEL .)

A . D . 1320.
DOOR
TH . KIRGHBIJL TEN DAM .

EGMONDT .

Mine Crone is vergaen als een dorre bloem opt velt,
Ende aen stucken gebroken wttermaten seer :
Daerom ben ick van mijn Edeldom verlaten veer .
RAEPHORST . Met recht moget ghi wel bedriven lamentatie
Over de grote blamatie,
Die u, o Egmondt, is geschiet!
Want men niet meet en sieE
Ofte mach aenschouwen
Het spanceeren vanden Edelen Joncheeren ende Joncfrouwen
Die savonts plagen to gaen spelen achter straten .
Maer in plaetse van dien, zijdi verlaten
Van uwen Rijckdom en Edelheit :
Het is to beschreyen hoe dattet bier leit .
Klaagzang van GERBRANT VAN RAEPHORST .

OG eer de Ryn, bij Leidens vesten
Te midden van zijn loop gestuit,
De Burchtstad in zijne armen sluit,
En zich verliest in 't zandig Westen
Nog eer hij vordert op zijn baan
Tot waar een nietig plekjen aarde,
Dat eenmaal duizend wondren baarde,
U toont waar Roomburch heeft gestaan Doch waar hij in verbreeden vloed,
Met zilverglans en zacht geklater,
Door 't oude Land van Swieten spoedt,
Vervrolijkt door zijn spieglend water :
Daar droeg weleer zijn Zuiderboord
Een lust- en levenkweekend oord,

- 4 Daar spreidden statige eikenboomen
Hun lommer op de koele stroomen ;
En zoo gij 't eeuwenoud prieel
Op 't golvend water waart genaderd Dan zaagt gij, door bet bruin gebladert',
In 't licht verschiet een schoon kasteel .
't Was Rynegom, dat, zwaar van muren,
Tot onvergangbre jeugd gevormd,
Der eeuwen aanren bleef verduren,
Op de achtbre transen losgestormd .
Als dan ook de avondzon die transen
Hoog boven 't lover uitgebouwd,
In 't stralen van zijn laatste glansen
Had oversproeid met blozend goud Dan sprak de wandlaar in zich-zelven,
Verrukt door 't luistervol verschiet :
Wat ook de tijd een graf moog delven,
Neen, Rynegom verdelgt hij niet!
En toch - thands is de burcht vergeten,
Die toen, sinds twee maal honderd Saar,
Door vrome Heeren werd bezeten,
De bloem van Rynlands Ridderschaar .
Dat was een teelt van ware helden De schrik van wie hun dorst weerstaan ;
De steun van iedren onderdaan
Dat waren Eedlen, als men zelden
Van Hollandsch bloed ten strijd zag gaan :
Maar geen Baroenen zoo vermetel,
Dat, voor hun trots en dwinglandij,
De Landsheer sidderde op zijn zetel,
Onzeker van zijn Heerschappij ;
Geen woeste ruitrenstoet - alomme
Met angst, in dorp en vlek, verbeid,
Als waar de naam van Rynegomme
Ter leuze aan de ongerechtigheid :
Neen! blank en vlekloos was hun wapen ;
En blanke deugd woonde in 't gemoed,
Als erfdeel aller Edelknapen
Gesproten uit hun heldenbloed .
Ook toen, van Godsdienstijver blakend,
Euroop ter derde Kruisvaart toog --En de eer van God en Kerk bewakend,
't Geschonden Heilig Graf in 't oog
Graaf FLORENS mee to wapen vloog :
Reeds toen zag men hun wakkre vaderen,
Aan haardstede en gezin ontscheurd,

- 5 De trouwe wapentuurs vergaderen
Der Christenheirtocht waard gekeurd ;
En steeds voor deugd en recht strijdvaardig,
Bleef hun geslacht, in woord en daad,
Den naam van 's Graven vrienden waardig,
Bij VELSENS en CLERMONTs verraad.
Zoo waren zij . . . Helaas! zij warren :
Want Rynegoms geduchte Heer
Lag reeds sints zeven bange jaren
Op 't onmeedoogend krankbed neer .
Schoon was de Burcht, bij de avondglansen
Omringd van 't zwaar geboomte aanschouwd ;
Maar vreeslijk binnen de oude transen Daar werd gerouwd, en diep gerouwd .
Daar zit een Bade, vroom en teder,
Versmiltende in een tranenbad,
Bij 't leger van den echtvriend neder,
Dien ze altoos trouw heeft liefgehad ;
Zij zat er lang ; en zit er weder ;
En smeekt van God wel duizend maal
Dat hij haar schoudren geef to dragen
De last der smart en felle plagen,
Die drukken op haar egemaal ;
En, mag zij 't niet - dan durft ze vragen,
Dat God hem in Zijn Hemel haal!
Want - o, hij Teed een bitter lijden :
Gekrenkt in 't vurig hersentuig,
Ligt hij den laatsten kamp to strijden,
In woest gelach en dol gejuich .
Naar men, met koorden, meer 't vermogen
Betoomd had van zijn lichaamskracht,
Spreekt wilder hem uit mond en oogen
De geest, die naar bevrijding tracht.
Het kranke voorhoofd beukt hij woedend
Op 't houten schot der legerstee,
En schatert, wen 't, gekneusd en bloedend,
De hechte spond' nog trillen dee .
En toch - nog mint hij wat hij minde ;
En roept met zachte en teedre stem,
,,Waar is de vrouw? waar is bet kinde?
Ik wachte op haar, ik wachte op hem!"
De vrouw nu stond hem bij, en schreide ;
Maar 't kind? - ach, sedert zeven jaar
Was 't dood voor hem, ontrukt aan beide,
't Was ver van hun - geen mensch wist waar

-6Ter tuchtiging der woeste Friezen
Toog Rynegom weleer ten strijd,
En in then wreeden tusschentijd
Moest hij zijn eenig kind verliezen,
Ging zijn geslacht den erfzoon kwijt .
Hij had bet angstig aarslen, temen,
Van AGNES al to licht geschat,
Toen ze in zijn arm bij 't afscheidnemen
Zoo onheilspellend beefde en bad .
„Vrees, lieve, vrees niet voor mijn leven,"
Sprak hij bemoedigend haar toe,
„Wat ook UW HUGO dede of doe,
Hij zal in dezen kamp niet sneven,
Daar werdt ge hem to dierbaar toe .
Vaarwel! en dat ik, bij mijn keeren,
Ons dierbaarst goed, ons eenig kind
Is 't mooglijk reeds in jonglingskleeren,
Ons-beider waardig, wedervind !"
Maar toen hij keerde, zat de vrouwe
Met stille sprakeloze smart,
Met naamloos leed in 't moederhart,
Ter neder in bet kleed der rouwe :
Toen trof de wreede slag zijn hoofd Het kind was uit des moeders armen,
Eer zij 't voor d' aanval kon beschermen,
In 't bosch des avonds weggeroofd :
Daar dekt een koud en doodlijk wit
De kaken van den zwakken vader,
En wat hem aanziet beeft en bidt,
En wijkt hem niet, noch treedt hem nader .
Hij - staat genageld aan den grond,
Als stolde 't bloed hem in zijn aaren ;
Hij wijst in klanken noch gebaren
De diepte der geslagen wond ;
Als zielloos gaapt de bleeke mond ;
Slechts de oogen staren dof in 't rond,
En 't kille zweet vloeit langs zijn haren .
Doch plotsling krijgt de ontroerde geest
De richtmg die men siddrend beidde : Het was beslist : zijn licht verscheidde :
't Vaarwel, dat hij zijn egaa zeide,
Was 't laatst verstaanbaar woord geweest
Door hem de droeve toegesproken ;
Sints was 't een taal van razernij ;
En als een stormvlaag, opgestoken
In 't barre winterjaargetij,

Maakte altoos doller losgebroken
De geest van iedren band zich vrij :
Nu -- ron hij met onkeerbre woede
Verloopen levensjaren door :
Dan riep hij, blij of droef to moede,
Maar steeds met dol verhitten bloede,
Zich feiten aan den geest hervoor,
Die niemant kende, noch bevroedde .
En zij, ze zat sints zeven jaren
Ter zij van 't vreeslijk ledekant,
En nooit nog kwam hij tot bedaren,
Hoe teer gekoesterd door heur hand .
En echter - 't scheen dat zich ten laatste
De wezensuitdruk van zijn kind
Zoo vaak niet in zijn brein weerkaatste,
Als hij er 't beeld van haar in plaatste
Die hij nog teerder had bemind .
Thands riep hij weer met zachte stem
,,Ik wachte op haar, ik wachte op hem!"
En toen, na aaklig zuchtenslaken,
Vloot weer het angstzweet Tangs zijn kaken ;
En brulde hij met dubblen klem :
,,Zij zijn geroofd! - Ha -- ruiterbenden Ja - ja - daar gaat de slagboom op -Nu - nu mijn strijdlans in de lenden ;
Die splijt den roover helm en kop ! Zij moet, zij moet hem toebehooren,
Die in 't gevloekte steekspel wint Hop, hop, mijn ros! daar klinkt de horen :
Voort ! ! ! op then zwarten daar - gezwind !
Gewond! -- gewond! - mijn ros verloren!
Weg! - weg - is vrouw en kind!
Zie! zie! den moorder naderkomen -Hoe GERAERT ! - GERAERT ! bloed voor 't hoofd ? Dat moest mijn lans, mijn laps doen stroomen . . .
Gij halt mij vrouw en kind ontroofd?
Ha, ha, zij lonkt u lieflijk tegen!
Mijn vloek zij u en haar! Neen -- Neen :
Mijn slagzwaard zwaai den huwlijkszegen
Op 't minnend paar - weg, weg, 't verdween !"
Toen stortte hij een vloed van tranen,
En 't gaf zijn matten boezem lucht,
Terwijl 't geweld der zielsorkanen
Scheen weg to sterven in een zucht .

-8Op eens, als aan den waan onttrokken,
Zag hij zijne egaa teder aan,
Wie, wezenloos bij zoo veel schokken,
Geen traan van smart in 't oog mocht staan ;
Maar toen zijn uitgebleekte kaken
Een lichte glimlachzweem omtoog,
Toen was 't als deed zijn blinkend oog
Haar plotsling uit een droom ontwaken :
,,Mijn God, mijn God! ik dank u!" riep zij,
En wierp zich weenend aan zijn borst :
Doch, toen zij zich herinren dorst
Dat de arm lien zij zoo liefdrijk zocht,
Gebonden, haar niet drukken mocht ;
Maar koud en roerloos bleef : toen liep zij
Weer wanhoopvol de slaapzaal door :
,,O Jezus, Vader in den Hoogen!
Schenk, schenk mij, arme, toch gehoor!
Geef dat nog eens zijn zielsvermogen
Te rug keer! Laat me, o God! verwerven,
Zij 't mij, om Jezus, toegezeid,
Dat, eer hij van deze aarde scheidt,
Zijn teer vaarwel, mij, moet hij sterven
Versterk in mijn geduldigheid!"
,,Hoe! boor ik wel?" riep zij verbleekend,
Toen iemant aan hair zijde sprekend
Haar toeriep : ,Dochterken, betrouw !
Neen, gij hebt niet vergeefs gebeden
In naam van Hem die heeft geleden ;
Zijn heilwoord tot de Joodsche Vrouw
Zij 't andwoord ook op uw gebed
Betrouw, 't geloof heeft u gered ."
Hij, die daar sprak, was zacht van wezen,
Een grijze baard versierde 't hoofd,
Dat, van de tabbaartkap beroofd,
In hem een dienaar Gods deed lezen .
Hij noemde Hollands Graaf zijn Heer,
Die, op de mare van het lijen
Des trouwsten uit zijn edelrijen,
Hem afzond, om, naar Jezus' leer,
Den kranke, in 't laatst der oogenblikken,
Te spijzen, zalven en verkwikken .
,,Uw zegen, Vader !" bad de vrouw,
Terwijl ze eerbiedig nederknielde,
,,Gods geest, die uwe taal bezielde
Verleen mij vrede bij mijn rouw!"
En toen hij haar gezegend had,
Toen trof een wondre klank hunne ooren,

- 9 De stem van HUGO deed zich hooren
Zoo teer of hij, als vroeger, bad ;
En als zij ijlings nadertrad
Was hij (God lof!) haar HUGO weder,
En sprak haar met een uitdruk aan
Als vroeger onbeschrijfbaar teder :
,,Zeg, liefste, komt ge mij ontslaan? • 'k heb reeds zoo veel uitgestaan En bond mijn zonde mij hier neder,
Zij werd beschreid met menig traan Ja, ja, de schuld is afgedaan . '
-- „ Uw zonde?" sprak zij, .,gave God
Dat mijne ziel zoo rein en heilig . . ."
-- ,Ik leed de straf, en 't hard gebod,
Maar toch, me lieve, smeek van God
Zijn zegen voor 't mij wachtend lot :
In Zijn genaa slechts ben ik veilig .
'k Heb reeds een eislijk lange nacht
In 't eenzaam lampjen liggen staren,
Dat vol geduld mijn opstaan wacht . . .
Maar nu toch is die nacht vervaren War, om mijn handen, doet het pijn
Ik heb geleden voor mijn zonden,
De band des geestes is ontbonden -Mag thands de kluister 't ook niet zijn,
Waarmee mijn leden zijn omwonden?
• zoo gij u uit d' eiken schrijn
Mijn korte, dubble knijf liet geven
Die, met den koppel van satijn
Nog voor onze echt door u geweven
Onze echt . . . . maar, lieve, weet ge 't wel,
Daar even ging de slotpoort open,
De klepel rammelde in de schel
Van ouden cove RTS wachterscel Hebt gij niet hooren spreken, loopen?
• zoo t eens vader JOZEF waar,
Mijn oude vriend van vroeger dagen,
Die, eer 'k ten grave word gedragen,
Mij bij kwam staan in 't jongst gevaar! ,,Ik zou," vervolgt hij met een zucht,
,,Zoo graag mijn hart hem openleggen
Hem 't geen 't geweten zegt herzeggen
Dat gaf mijn eigen boezem lucht!"
Toen trad de grijzaart zachtkens nader,
En vol geloof klonk Hucoos woord :
,,God lof! dat Hij u zond, mijn vader,
Hij heeft des kranken wensch verhoord

Ja, Jezus wil min ziel bewaren,
Hij, Hij heeft alles wel gedaan!
Ik zal gerust ten grave gaan,
Nu 'k hulp vind in mijn zielsbezwaren!"
Zoo spreekt hij, en de Godsvrucht straalt
Hem thands uit oogen, die to voren
Van 't vuur der geestverbijstring gloren,
In uitdruk wild en onbepaald .
Toen hebben hem des grijzaarts handen
Ontslagen van de kluisterbanden,
Gelijk hij zei de straf der schuld,
En met een hart van rouw gebroken
Heeft hij zijn laatste biecht gesproken,
Voor ons met eeuwge nacht omhuld
En weinig later knielde een gade
In 't zwart behangen slaapsalet
Ter neder bij eens dooden bed
En smeekte God voor hem genade ;
Zij droeg bet somber weduwkleed
Voor 't eerlijkst lid van 't Edeldomme
Dat ooit der waereld overleed,
Voor HUGo, Heer van Rynegomme .
Zij had met hem de schoonste dagen
In vroeger jaren doorgebracht ;
Zij droeg met hem des levens plagen ;
En thands moest zij alleenig dragen
Wat zij weleer to deelen placht .
Dat kon ze niet ; en vroom van harte
Bad zij tot God den Heer om licht ;
En God wees balsem voor haar smarte
In 't Hem geheiligd kloostersticht .
Daar, in de stille Godshuiswanden,
Kon nog heur hart van liefde branden
Tot Hem en 'tgeen zijn gunst haar gaf ;
Daar mocht ze, ontvoerd aan 't aardsch gewemel,
Met haren Zalige in den Hemel
Vereenigd zijn, in spijt van 't graf.
Zoo zag men dan, na twee paar weken,
Geen licht ook meer in 't slot ontsteken
Wanneer bet uur van d'avond sloeg ;
Noch ook bij 't kiemen van den morgen
De bloemen vrouwlijk tear verzorgen
Die 't linker torenvenster droeg .

De Burcht stond eenzaam - pants verlaten
Door AGIES en haar onderzaten ;
Maar echter binnen d' ouden trans
Was alles nog in fleur en wezen,
Gelijk het immer was voordezen,
Bij 't leven hares dierbren mans .
't Was, dat de moederlijke droomen,
Door hoop en liefde voortgebracht,
Nog altoos, wen ze aan d' erfzoon dacht,
Haar vleiden met zijn wederkornen .
,,En," zei ze dikwijls in zich-zelve,
,,Als dan fnijn kind bet slotgewelve
Eens, als ik dood ben, binnentreedt ;
Dan zal hij (God verleene 't) vinden,
Hoe teer zijn ouders hem beminden,
Uit wat ik hem heb toegereed ."
Ook vader JOZEF bracht zijn groeten
Aan 't eenzaam treurend Ridderslot :
De blanke Ryn vloot aan zijn voeten ;
En, onbewust van tijd en lot,
Stroomde even kalm bet spieglend water,
Waarvan voorheen bet zacht geklater
Een toon hield met den vreugdezang
Bij Rynegoms gezin in zwang .
,,Ja, 't licht keert eens in scheemring om
Ga slechts de nacht, o God ! niet verder,"
Zoo sprak de grijze zielenherder,
„En wees gij, Heer ! met Rynegom I) !"
1841 .
1) Dit stuk, dat de beer KIRGHBIJL TEN DAM bescbeidenlijk eene jongelingsproeve noentt, is de inleiding tot een gedicht van zekere uitgebreidheid.
Te rekenen naar dezen aanhef, meenen wij den Auteur met eenig vertrouwen
to inogen aanraden den opgenomen draad verder of to spinnen, want naar
ons oordeel heeft de Heer K . T . D . een niet to miskennen aanleg voor bet
romantische genre ; en eene anderszins loffelijke beschroomdheid overwinnende,
zal ZijnEd . de waarheid van bet spreekwoord ondervinden : Al doende leert men.
RED . [van bet tijdschrift Europa, waarin dit gedicht onder dagteekening :
St. Philips- en Jacobsavond . in . viii . *Ii., voor bet eerst gedrukt werd.
KIRGHBIJL TEN DAM is letterkeer van ALBERDINGK THIJM.]
[Zie de aanteekeningcn op bl . 34 •]

II .

HEER GIJSBRECHT VAN ROSENBURCHS
KINDSCHHEID .

De twee fragmenten, bier, ondcr dezen titel samengevat, en waarvan
her laatste onmiddelijk den Str~d op Duiyeland voorafgaat, in de Gids van 't
jaar 1844 [doch hierachter met belangrijke uitbreidingen] gepubliceerd, zijn,
even als laatstgenoemd stuk, aan eene compozitie ontleend, met we11 er bearbeiding de Auteur zich nog voortdurend bezighoudt . Hij aclitte den toestand van
Heer Gijsbrecht van Rosenburch, die zijn lotgevallen aan Vrouw Agnes van
Rynegom, de weduwe van Hugo, in de abdij van Rynsburch verhaalt,
duidelijk genoeg, mn er de twee op zich-zelven staande en bier me~gedeeldc
fragmenten uit to lichten - zonder nadere inleiding : de lezers van Van Lennep moeten zich echter wachten het bier bedoelde Rynegom met bet door
onzen talentvollen romandichter beschrevene to verwarren . Dit goed lag in de
nabijheid van Leiden aan den Ryn .
[Noot v. Aui . TH . bij de uitgave v . 1846] .

ROLIJK klonk de juichtoon rond
In 't kasteel van Rosenburch,
Toen mijn' vader, in zijn trouw,
De afgebeden wordingsstond
Van een erfzoon werd verkond,
Die naar hem gelijken zou ; I)
Toen zijn ruwe krijgmansooren,
In mijn eerste droeve kreet,
Moed, en vastheid, wilden hooren,
Die mij hem gelijken deed .
Maar verschriklijk vond hij 't zwart,
Dat zijn doodsch kasteel omgaf Vreeslijk was zijn doffe smart,
Woest -- de wanhoop van zijn hart :
Toen mijn moeder zonk in 't graf .
Want -- mijn vader was een krijger,
Hard van hoofd en van gemoed,
Trotsch, als de uitgedaagde tijger,
Wist hij van geen wederspoed,
Lachte hij met leed en grief :
Maar - hij had mijn moeder lief .
,,Gij, mijn zoon !" sprak vaak zijn stem,
Als hij, van mijn voedsters schoot,

- 13 Telke reis met vaster klem,
Me in zijn breede handen sloot,
„Gij, bet eenig kind der vrouwe,
Die aan minlijk zachten aard
Moed en grootheid heeft gepaard,
Gij - vergoedt mij eens mijn rouwe,
Toont u barer, mijner, waard!"
En dan wreef hij, zoo men zegt,
Als hij mij had neergelegd
Zich de zwarte wenkbraauwbogen ;
Floot zijn trouwe kamerwacht ;
Zag nog een maal teer me in de oogen ;
Klom to paard -- en toog ter jacht.
Maar bet kind, to bloo van aard
Voor bet trotsen van gevaren,
Rilde op d' aanblik van een zwaard ;
Daalde in moed, naar 't steeg in jaren ;
Werd een knaapjen zwak van geest,
Zacht van zin, en teer van leest
En de hoop in 's vaders oogen
Zag zich telkens meer bedrogen .
,,Nimmer zal mijn hand u dan,
Als een wakker oorlogsman,
Met een pook en schild verblijden? 2 )
Eeuwig," riep hij dag aan dag,
Onder bittren weemoedslach,
,,Zult gij, zelfs in oorlogstijden,
Weekaart, op een muildier rijden? Neen! -- en, waar mijn taaist geduld
Ook bij u to kort geschoten Dat gij krijgsman worden zult,
Eischt mijn roem : - en staat besloten !"
Dreigend scheen die taal mij toe,
Toen ik veertien lange jaren,
Onrustvol, en droef to moe,
Voor mijn oog in 't niet zag varen
'k Had mijn vader, reeds als kind,
Diep gevreesd, maar nooit bemind -En mijn buigen, vluchten, vreezen,
Moest den Held ondraaglijk wezen .
Liever had zijn trots gezien,
Dat, met Godvergeten zinnen,
De Erfzoon, warsch van 't ouderminnen,
Hem bet hoofd had durven bien,
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Dan, dat ik, met stille tranen,
Woorden van verzoening sprak,
Als zijn vloeken, voor vermanen,
Mij 't gedweezaam harte brak .
,,Gijsbrecht!" sprak hij koel van toon,
Met een streng, maar kalm, gelaat :
,,Gijsbrecht! 'k ducht in u, mijn zoon,
't Allerlaagst, afschuwlijkst, kwaad :
't Is geen ontucht, geen verkeerdheid
Die een monnik zou misstaan Neen! - 't is luiheid ; 't is geleerdheid ;
Lafheid in de ridderbaan .
Lafheid -- Gijsbrecht! soms beklaaglijk,
Wordt beschamend, wordt ondraaglijk,
Zoo zij 't hart eens zoons bewoont ;
Vaders kunnen teder blijven
Bij der kindren wanbedrijven -Maar geen lafheid zij verschoond
Die hun Huis en adel hoont!
Hoe? - een zoon der Wassenaren,
Ik - ik zou met grijze haren
De oneer zien van mijn geslacht?
Ik, met Hollandsch bloed in de aderen,
Dulden, dat een telg dier vaderen
Roem en Ridderplicht veracht?
Neen !" hernam hij, nog verwoeder,
,,Bij de schimmen uwer moeder !
Bij mijn God, en rechter hand!
Neen ! - gij zult geen kerkslak worden,
Die, versuft in 't kleed der orden,
Rosenburch verstrekt tot schand' !
't Vaderrecht is mij verbleven,
't Geen mijn woord tot u, voortaan,
Beter zin en toon zal geven :
Dan -- bylo ! zult gij 't verstaan !"
En sints dat vreeslijk stormig uur,
Was mij mijn vader wreed gezind ;
Zijn afkeer gunde rust noch duur
Aan 't voor zijn blik verkwijnend kind .
Maar hij vermeed de twisttooneelen
In 't hem een walg geworden huis ;
En zocht in Duitschlands ridderspelen,
't Vergeten van zijn drukkend kruis .
Eens, op een morgen vroeg, deed hij mij tot zich komen .
Hij zat in 't klein vertrek, dat, voor mijn moeders dood

Door haar bewoond, sints toen, hem, bij het eenzaam droomen
Waartoe hij vaak verviel, de liefste wijkplaats bood .
Den zetel nam hij in, waar eens zijn Bade op rustte ;
Een donker reisgewaad om of zijn torsche leen,
En 't scheen een droevig beeld, dat hem in mijmring suste,
Den vuurgloed in zijne oogen bluschte,
En staren deed op mij -- die bevend hem verscheen .
Ik zag hem vragend aan : hij scheen het niet to ontwaren
Dat ik hem toesprak : 'k vond hem schriklijk in then staat .
Verbleekend beidde ik wat dees stond mij zou verklaren .
'k Bleef spraakloos ; en ook hij hield met zich-zelven raad .
In 't eind hief hij zijn hand, waar 't peinzend hoofd op leende En strekt die mijwaards uit ; een huivring grijpt mij aan ;
Hij legt ze me op de kruin ; en 'tgeen zijn hart beweende
Gunt aan zijn starziend oog voor 't eerst een weemoedstraan .
Hij beefde toen zijn hand mijn blonde lokken roerde.
Maar spoedig spreekt hij, met vermand gemoed, mij toe :
,,Mijn zoon, wat u en mij, dit uur, to zamen voerde
Moet eindlijk blijken : 't zij ik wel dan kwalijk doe . -'k Ben van mijn Duitsche tocht zoo even weergekomen .
'k Heb, tot mijn bittre smart, bij 't reizen langs den Ryn,
In zeker slot, de dood des eigenaars vernomen :
Dat slot - die dood -- moest die uws Heer Oom Jacobs zijn !
Mijn broeder ('t laatste wat mij dierbaar bleef op aarde!)
Heeft, van zijn pelgrimstocht in 't Oosten thuisgekeerd,
In dees mijne armen (of geen last hem nog bezwaarde !)
Den laatsten strijd gestreen, en niet getriomfeerd ."
Ik hoorde, na dat woord, hem lang en roerend zuchten ;
Hij lachte ; en lispte zacht mijn zaalge moeders naam .
Een kwelgeest blies mij in - daar was iets bangs to duchten
Hij rees ; greep mij de hand ; en bracht me aan 't open raam .
,,Zie," sprak hij, in den hof, daar, onder gindsche abeelen,
Ziet gij dat jongsken wel, dat, in zijn zwart habiet,
Zoo lustig loopt en springs, als wist hij slechts van spelen,
Als kende hij den zin zijns sombren rouwkleeds niet?
Dat jongsken is uw neef, het erfkind van mijn broeder ; 3)
Dat heeft zijn laatste wil mijn zorgen toebetrouwd
Ik zal zijn momboor zijn, zijn vader, heer, en hoeder :
Die zoon uws vaders zij door u als broer beschouwd!"
,,Maar - nog iets : 'k mocht van hem reeds menig blijk erlangen
Dat hij mij eert, bemint, mijn lessen niet versmaadt --Maar dom wil zijn als ik - het krijgszwaard aan wil hangen ;
Hij dus - hij zal bij mij den laffen Map vervangen
Wien riddergrootheid tegenstaat!"
,,Schrei niet!" zoo riep hij, toen 'k ten toppunt der ontroering
Een doodschrik door de leen, met hevig kloppend hart,

Naar ieder teeken zocht, dat, in zijn geestvervoering,
Hem voorhield' wat ik leed aan bittre boezemsmart .
„Mijn Vader!" snikte ik luid ; - ,Herhaal then naam niet weder,"
Zoo kreet hij, „o waarom, mijn Machteld! vergt uw faam,
Uw deugd, mijn min voor u, dat ik mij-zelf verneder,
En mij niet schamen durf bij dezen vadernaam!
0 Gijsbrecht! zoo gij wist, wat in dit hart, sints jaren,
Sints gij een bloodaart wierdt, voor u besloten lag Wat naar en vreemd gevoel mij door het bloed bleef waren
Sints ik, in Machtelds kind - een laffen choorknaap zag :
Dan zocht ge, sedert lang mijn dreigende oog ontweken,
U, verre van mijn haat, een veilge schuilplaats uit ;
En mij , mij bleef het woord, de banvloek niet to spreken :
Dat ik voor u - mijn huis en armen sluit!
,,Heer Frits van Rynegom neemt, door ons lot bewogen,
U tot zijn paadje en leerknaap aan ;
Gij trekt tot zijnent ; laat hen zien, wat zij vermogen,
Die zich uw beetring onderstaan !
Geluk er mee als hen!" „Uw lastdier staat gezadeld :
Mijn schildknecht wacht u ! Voort ! Wat draalt en fleemt gij weer?
Va,arwel! - tot dat de tijd uw slaveninborst adelt :
Want - vroeger (peen, bij God!) zie u mijn oog niet weer!"
't Was mij, toen 'k dit mijn vonnis hoorde,
Als jaagde een droom mij It gistend bloed :
'k Had daar geen denkbeeld van ; en de onweerstaanbre vloed,
Waarmee mijns vaders drift mij taal en denkkracht smoorde,
Was overstelpend, maar niet doodlijk, voor 't gemoed .
Ik liet geen traan ; maar 'k voelde een spanning, die mijn slapen
En boezem gloeien deed van onverklaarbaar vuur ;
Ten laatste borst ik uit : ,Geef mij, Beef mij cen wapen!
Dat ik de rechten wreek der lijdende natuur!
Mijn vader! 't is dan waar? -- gij hebt uw kind verstooten,
Verstooten voor een vreemd, wiens zwak gij nog niet kent!
Gij doemt den telg, aan u ontsproten,
Tot eindeloze ellend?
Gij?" kreet ik ; maar mijn oog, dat wild naar boven blikte,
Ontmoette 't zijne - en we- vluchtte al mijn moed en kracht ;
'k Brak in de tranen los, waar mij de borst van stikte,
En werd in zwijm van daar gebracht .
En zie, daar ging geen etmaal om,
Of 'k vond mij (krank van droefenis)
In 't gastvrij slot van Rynegom
Aan vreemden haard, aan vreemden disch .
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Dat viel mij zwaar - die nooit voorheen
't Voorouderlijk kasteel verliet :
'k Was in den vreemden kring alleen Alleenig met mijn zielsverdriet .
En toch - zoo ik het gul onthaal,
De kieschheid van den welkomstgroet,
En de ongedwongen hartetaal,
Toen in dien vreemden kring ontmoet
Als ik dat alles thands herdenk,
En 't geen mij goeds ten deele viel
Een wijle van herinring schenk,
Dan kwelt een stil berouw mijn ziel,
Dat ik, voor ieder liefdrijk woord,
Zoo haast ik 't aadlijk huis betrad,
Niet, tot erkentnis aangespoord,
Gelijke vriendschap overhad .
Maar, 'k was mij-zelf toen niet : want later Getuigt dit, boorden van den Ryn !
En bruin geboomte, en golvend water,
Gij, echoos van ons vreugdgeschater,
Getuigt wat mij daarna ons Rynegom mocht zijn!
Ja, God heeft ieder in zijn leven,
Hoe rampvol dan zijn deel ook zij,
Een tijdperk van genot gegeven,
Een oord, zijn geest steeds bijgebleven Dat oord heet Rynegom voor mij !
Die jaren, in genot verzwonden,
Die door geen schuld vergalde vreugd,
Heb ik op Rynegom gevonden ;
In hem had God mij toegezonden
Een Eden voor de bloem der jeugd .
Daar look zij op, na 't stil verkwijnen ;
Daar geurde zij den omtrek rond,
Ten loon van 't koestrend zonlichtschijnen ;
Daar dacht ze aan veengrond noch woestijnen,
Waar ze eens Been lucht, geen kweeking vond .
En gij o Freedrik ! achtbre Vader
Van Hugo, then mijn ziel bemint!
Duld, dat mijn geest de dagen nader,
Waarin ge, uit toenmaals welige ader
De zangen hebt aanvaard van 't hulploos voedsterkind .
Ik vond in u geen harden meester,
Die slechts de taal kent van 't rapier ;
Gij waart me een zorgzaam hovenier,
2

Die van geen laag geplanten heester
Den stal en schaduw vergt van beuk of populier .
Bij u was 't leven zoet : door teedre vriendschapsbanden
Aan vader beide en zoon, aan heel 't gezin verknocht,
Mocht, neven 't liefdevuur, de vlam der kennis branden,
En gaf men 't zwaard mij eerst in handen,
Na dat ik uren lang de schrijfpen voeren mocht .
Wanneer de nacht op donzen wieken
Des zomermorgens ons ontvlood,
Wanneer 't bezielend uchtendkrieken
Zijn stralen door mijn venster schoot .Dan rees ik van mijn kalme sponde,
En toog, van Hugd vergezeld,
Den wijden ridderhof in 't ronde,
Of huppelde in het bloeiend veld .
Dan zaten we aan den Rynboord neder,
En dweepten van toekomstig heil :
Tot dat de torenklok ons weder
Te rug riep naar 't geliefd kasteel . 4
En in gesprek met Hugoos vader,
Verbeidde ons aan den ochtenddisch,
De man, wiens dierbre naam, met Rynegom to gader,
Voor mij de schoonste klankvorm is :
't Was vader Jozef! vrome priester! vriend, beschermer,
Bezieler van mijn jeugd, en aardsche toeverlaat, Voor wien mijn dankbaar hart nog even warm, ja warmer,
Als in mijn jonglingsdagen slaat!
Met hem, en bij hem, kreeg mijn leven hooger krachten
Mijn boezem werd vervuld met reine waarheidsmin ;
Een onbeschrijfbaar licht doorglanste mijn gedachten ;
En de aard werd hemel voor mijn opgetoaen zin .
Een uur, met hem in 't boekvertrek gesTeten,
Was mij een etmaal levens waard
En vaak was sedert lang de middagstond vergeten
En had zich reeds, ten avondeten,
't Gezinde in de oude zaal vergaard Wanneer wij nog, verdiept in stille mijmeringen,
Of naarstig onderzoek, met matgelezen oog
Op 't wachtend blad papier den laatsten schemer vingen, 5)
Die, door 't verheven raam, de boekcel binnentoog .
Eens, bezig met elkaar den inhoud op to sporen,
Van eenig overoud en half vergaan schriftuur,
Klonk plotselings een schelle horen
Ons beide in de ooren,
Van buiten d' ooster hofsteemuur .
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En weinig later, met van moed gekleurde koonen, s)
Met blijdschap in zijn blik, trad Hugo door 't gordijn,
Viel driftig me om den hals, en riep op luide tonen :
,,Juich, Gijsbert, juich, wij gaan, Schiedam, Schiedam, zal't zijn!
Verbeeld u!" ging hij voort, hij trail de kamer binnen ;
En vader, nooit verrast door 't minst voorziene feit,
Bood hem een zetel ; maar hij zat niet veer ; zijn zinnen
Bepeinsden wat bier best wat oorbaarst wierd gezeid :
Hij sprak ; sprak veel en lang ; en heel ons adeldomme
Had toegestemd : en thands dacht Jonkheer Willem niet,
Dat uit zijn riddrenstoet, de Heer van RynegommeAlleen hem in den nood en zonder bijstand liet!
Nu - Vader riep met vuur : ,Neen! dat zal God verhoeden ;
Drie eeuwen heeft mijn Huis 's lands Heeren voorgestaan,
En, wat de Vlaming ooit van Holland mocht vermoeden,
Oud-Rynegoms banier zal Vlaandren tegengaan 1" 7 )
Dit ging den bode recht naar wensch en welbehagen ;
Een handslag zonder arg bezegelde 't verbond ;
Toen sprak hij van Schiedam, van honderdtwintig dagen ;
Nam afscheid ; greep zijn kap ; en zie -- vertrok terstond."
,,Maar wie? Wie? vroeg ik toen ; wie kwam? wie sprak?
[wie ging?
Gij hebt vergeten, Huig, 't voornaamste ons uit to leggen . . ."
„He!" riep hij met verwondering,
,,Hebt gij me niet verstaan, ik meende 't u to zeggen :
Een graaflijk ridder, die, uit Jonkheer Willems naam,
Bij Hollands adeldom, als bode was gezonden,
En dezen, eer en roem, en onvergangbren faam,
En Vlaandrens wis verderf - den oorlog - kwam verkonden .
Een viertal maanden nog, dan Gijsbrecht, trekken wij,
Met Kennemer, en Fries, en wakkre Stichtenaren, 11 ) . .
Ons samen op Schiedam, waar de opperste in de ,
Waar Jonkheer Willem met den Bisschop zich vergaaren .
En dan - dan, Gijsbert - in de schepen, wel bemand!
Dan zeilen wij, vereend, naar 't woelig Zeeland over En steken Middelburg in brand,
Zoo 't langer heulen blijft met Gwy den Vlaamschen roover!
Hoezee, hoezee, ten strijd!" en schoon pas vijftien jaren,
Doch meerder mansch dan ik, greep Huig mij om 't gewaad,
En deed ons de enge cel zoo wild in 't ronde varen,
Dat alles danste en sprong, op de eigen trippelmaat .
Maar toen ik, afgemat, zijn forsche hand ontkomen,
Mij in een zetel wierp, en, met bedroefd gezicht,
In stilte nadacht over 't Been ik had vernomen,
Een blik naar Hugo heengericht Toen greep hij zacht mijn hand, en vroeg, met vriendlijk blozen,

Ot ik 't hem euvel nam, dat hij, zoo recht verheugd,
Dit krachtig middel had gekozen,
Urn lucht to geven aan zijn vreugd .
Voor mij, de krijgskreet had mij, gants en al, verslagen ;
Ik zag naar Jozef om - doch hem, wien dein en dans
Niet bijster vlijden, kwam ons dwaas geroes verjagen ;
En zie! dat trof mij diep - ter dezer stond althands :
Ja, heel het kluchtbedrijf, zoo plotsling mij verschenen,
Was mij zoo grievend, dat ik, stom van schrik en spijt,
In Hugoos bijzijn 't moest beweenen ;
En voor 't gevoel bezweek, mijn meester als altijd .
Maar toen hij mij zijn rouw betoonde,
Dat hij me, in schuldloosheid, dit Teed had aangedaan Toen schaamde ik mij voor hem, die 't in den i'riend verschoonde,
Dat de edelknaap zoo licht zich liet ter neder slaan .
De Winter toog voorbij ; de vroege lentestralen
Verzilverden de sneeuw op veld en wandelpaan,
Die, beeld van 't aardsch geluk, met d'eelsten gloed mocht pralen,
Nu zij het naast was aan 't vergaan .
Reeds smolt zij bier en ginds, en drupte van 't getakte,
Dat, met den voorjaarsmist, het purpren zonnelicht
Belette' in al zijn kracht to schieten langs de vlakte
Waarop ik, zonder doel, mijn blikken hield gericht .
Die lente, mij zoo waard, zoo wellekom voordezen,
Toen 'k Rosenburch mij nog ten sombren kerker schiep,
Tot dat me 't lieflijk lachend wezen
Van 't zoet seizoen naar buiten riep Die Lente, mij zoo waard, was thands to vroeg genaderd,
Te vroeg had zij 't getij verjaagd,
Dat ons, op Rynegom om d'avondhaard vergaderd,
Bij gullen vriendenkout, of boeken, pas doorbladerd,
Nog nimmer had mishaagd ;
Te vroeg kwam zij de rust en huislijkheid verstoren,
Te vroeg herriep ze ons, iedren dag,
Op 't ruime binnenplein, voorzien van zwaard en sporen
Tot oefning van den krijg, in weering, steek en slag ;
Te vroeg bracht zij de tijd, gevreesde tijd, mij nader,
Waarop de ontworpen tocht naar Zeeland wierde aanvaard ;
Te vroeg genaakte 't uur, dat Hugoos grijze Vader
Mij van een ,morgen" sprak, als nooit in hart en ader
Mij killer voorgevoel en doodsangst had gebaard .
Doch, spijt mijn zwakte, dorst mijn trotschheid niet bekennen,
Wat onbeschrijfbre vrees mij 't lichaam krimpen deed ;
lk poogde aan 't zwart verschiet mijn weigrend oog to wennen,
En toonde, als Hugo, tot den krijgstocht mij gereed .

En ja! den morgen onzer afreis zag ik dagen ; 9 )
Geen slaap had mij des nachts bet kloppend hoofd gekust ;
Ik moest getuige zijn van 't noodweer, van de vlagen
Die gierden langs mijn raam in 't aak4 uur der rust .
0 't was mij bang om 't hart ; en onder t klappertanden,
Sprak toch mijn mond geen wensch naar 't lome daglicht uit ;
'k Dorst niets clan vreezen ; 'k stak mijn tengre klamme handen
Niet vol geloof tot Jezus uit .
Ik duchtte 't morgenuur ; maar 't naderde ongebeden,
En, met de hageljacht, en 't loeiend windgeblaas,
Zag ik een weiflend licht op 't venster neergegleden,
Als weinig troostend merk des droeven dageraads .
En toch door kalmer geest gevoelde ik mij bezielen ;
Met min gejaagde vlucht dreef denk- na denkbeeld voort ;
En naar de beelden van 't verleden mij ontvielen,
Werd rustig door miln ziel de toekomst opgespoord .
Ik waarde er zacht in rond, al mijmrend verderstrevend ;
Mijn stof verloor 't besef; een sluimring sloot mijn oog ;
Tot dat ik, plotselijk herlevend,
Een schrillen bengelklep in 't oor ving van omhoog .
Nu trilde 't slot, als van den tooverzwijm ontslagen ;
Daar stroomde een levensgeest van uit dien klokslag been ;
Gedruisch van iedren acrd verkondde 't heuglijk dagen ;
Gemompel, wapenklank, geloop, en toortsendragen,
'k Vernam bet al, verward door een .
Ik rees ; en was gekleed. De groote wapenkamer
Verwachtte me aan den disch, waar heel de Ridderschap
Uit d'omtrek saamvergaard, bij hoffelijk gestamer,
Zich voorbereidde tot den lang gewenschten stap .
Hun yolk, en paarden, deels gestald, maar deels aan 't weder,
Dat nat en stormend bleef, op 't voorplein blootgesteld,
Vervloekte 't Maartsch getij, dat staal en glanzig leder
Zijn fraaisten gloed benam, eer 't blonk in 't oorlogsveld .
De Riddren dronken gul op 't slagen van hun pogen ;
Zij zwoeren trouw aan God, den Graaf en 't heilig Recht ;
En toen zij, ongehelmd, de kruin eerbiedig bogen Heeft Vader Jozef hun Gods zegen toegezegd .
Hij-zelf was dicht omgord, en stond geheel reisvaardig ;
Een muildier, hem ter dienst, was in den hof gereed :
Want vrome Freedrik dacht zich iedren kamp onwaardig,
Waar Jozefs zeegnend woord, dien dag, niet met hem streed .
In 't eind was de ure daar van 't afscheid . Treurig klonken
Door mist en stormgehuil de trompen van bet plein ;
't Gewoon blijgeestig vuur scheen Freedrik mee ontzonken,
En, met bezorgd gelaat, ontviel hem 't aftochtssein.
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De Ridders en Knapen verlaten hun huizing,
Bestroomen de slotplaats in talloze schaar ;
In spijt van de orkanen en hagelvalbruizing,
Voegt vrolijk zich rijder en ros bij elkaar .
De lansen verzamen hun strijdbare hoopen ;
Metaal en stoffaadje vliegt woelig door een ;
De bende stijgt op, en de poort stelt zich open
De trapplende hoefslag weerklinkt op het steen En Rynegoms baanderdoek steigert ten hoogen :
De Meerlen, op Zilver, bij 't splitsend Lazuur :
En Hugo roept luide, met tranen in de oogen :
,,Tsa, Gijsbert! het goud om den enkel gebogen! Naar Zeeland ! naar Zeeland ! ten oorlog gevlogen !"
En de echo herhaalde 't van Rynegoms muur .
1842 .
1)
2)
3)
a

Anno 1288 .
De eerste eere, der jongelingschap aangedaan . - Alkemade .
jonkheer Geeraart.
hell
kasteei ja! Zie Bild . Meng . P . XVII . SPr . L . 33, 35, 36, 39 1 . Uitdruk-

kelijk zegt Bilderdijk dat ei we] op ee rijmt, in zijn Woordvorsching 42 .
Woordv . 45, T . K . to d . 243, en alien, die heir op weer of neer, ja nog erger
op peer, ontbeer, en neer laten rijmen ; welke laatste zij dan, tegen de eigenaardige uitspraak aan, meir schrijven . Zie T. K . 1e d. 238, 166,, 258, ofschoon
bet om de verwantschap met 't Latijn en Fransch, en de eenheid met ons oude
naar of naer wel to dulden is .
r) Papier? ja, waarom niet? Zie La Lande, de Papiermaker, vermeerderd
door P. J . Kasteleyn, Bl. 3 volgg .
6) Bilderdijk op Huygens . 5" d . 118
7 ) Wagenaar hl . 157, III" (118) Wagenaar hl . 1 599) In 't begin van Maart, 1304 . Wag HL ,6o . Bild . III : 36 .

4

IFWTJ

r

a

I II .

a

a,

D E STRIJD OP DUIVELAND,
IN HET JAAR

1 3 04-

I

t Is 11eer GIJSBRECHT VAN ROSENBURCH, een godvruchtig dichter en geleerde, uit bet geslacht der WASSENAERS, die in bet klooster to Rynsburch
zijne lutgevallen verhaalt, aan de weduwe van Heer HUGO VAN RYNEGOM,
den vriend zijner jeugd . De dichter, van wien MELtS STOKE getuigd zou hebben, dat hij ,naradich" (dat is : arglistig), ,no fel," noch hehendig was .in
eenighen quade" - maar (veeleer) ,vroet in alien rade, oennoedich ende
goedertieren," bad zich gedrongen gezien, vijf-en-twintig jaar geleden, als
pleegzoon van Heer FREDERIK, den vader van HUGO, mede ten oorlog to
trekken, ter hulpe van Graaf WILLEM III ; en zbo was hij getuige geweest
van den kamp tegen GWY VAN VLAENUEREN en JAN VAN RENESSE, Om her
bezit der eilanden van Zeeland. Het behoeft geene aanwijzing, dat bet navolgend bataljetafereel . aan een reeks van meet andere schetsen ontleend is .
[Noot v .

A . TH .

bij de uitgave v . 1853] .

jIET ge gindsche heuvelklingen,
Vale terpen, mullen grond,
Waar Been aadren vochts ontspringen,
Wie Been geurig mos omringen,
Bloem- en bladerloos in 't rond?
Waar, beplast met najaarsregen,
Waar, doorgloeid van zomerzon,
Zelfs geen pelgrim op zijn wegen,
Hoe vermoeid, is neergezegen,
Waar geen duifjen toeven kon?
Waar de nachtwind, aaklig zwoegend,
Over dorre vlakten scheert,
Of, 't verstuifbaar zand doorploegend,
Immer 't ruw seizoen vervroegend,
Oogst- in Wintermaand verkeert?
Ziet gij haar? - Dan straks beleden,
Hoe, op 't eigen plekjen grond,
In 't verlaten oord van heden,
(Toen nog 't weeldrigst bloeiend Eden!)
't Schoonst Paleis der Graven stond . I)
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Hoe dit lusthuis, rijk aan levee,
Duizend schepslen onderhield ;
Met prieel en heg omgeven,
Wie 't gevogelte in kwam zweven,
Alles van een geest bezield .
0, de waarheid nooit vergeten,
Dat de bloem van 't huidig uur
Morgen ligt ter card gesmeten,
Van haar stengel afgereten
Door de vingren der Natuur!
Wie de Bubble heirmacht telden,
Door Graaf wILLEM saamgedaagd Zich de trouw voor oogen stelden,
Waar hem elk van Hollands helden,
Fries, en Stichtenaar, mee schraagt Wie hem Schouwen zien betreden,
Nu zijn yolk uit Zieriksee
Blodenborch heeft afgestreden,
Waar 't alom verdelgingseeden
Tegen Vlaendren galmen dee Neen, die kunnen 't niet beseffen,
Hoe zijn Holland nog in 't kort,
Na een bang en bloedig treffen,
Zonder uitzicht op verheffen,
Vlaamschen Owv ten offer wordt.
Wie, met duizend wapenknechten,
RYNEGOM ten strijd zag gaan Wie een aantal dier oprechten,
Vroeger, lauwren za bevechten,
Heden zag tot Riders slaan - 2 )
Wie een dertigtal der stoutsten,
Namen van erkend gezach,
In den kamp gewis de boudsten,
In ervaring mee van de oudsten,
Zich to scheep begeven zag Neen, die durft het niet voorspellen,
Hoe de wreede zeis der dood,
Al die grootheid neer zal vellen,
En wie minst haar slagen tellen,
't Eerst hergeeft aan 's aardrijks schoot .

- "5 ,,Udelheid der ijdelheden,"
Is geen riddren harteleer .
Op Schiedam to zaam gereden,
Wierd ook Zeeland reeds betreden
Door een deel van Willems heir .
,,Oortsee was onlangs getuige 3 )
,,Van hun echten heldenzin,
,,En wie nd nog wijke of buige,
,,Geen der koggen houdt den vuige,
,,Geen der evers houdt hem in!"
Zie, zoo dachten wn.LEMS trouwen
(Meestendeels to scheep genood)
Toen men, wars van zee to bouwen,
Tusschen Duiveland en Schouwen
Uit bleef zien naar Vlaendrens vloot Maar de nacht streek over de aarde,
En der krijgren ongeduld,
Dat aan boord in drift ontaardde
Vloekte 'tschip, dat hen vergaarde,
Met hun krijgswensch niet vervuld.
Plotsling stijgt een kreet naar boven :
,,Wakkre kempen, op! naar land!
,,Waartoe langer 't uur verschoven,
,,Dat we ons meester hier gelooven,
,,Dat we ons leegren langs het strand?"
,,Landwaards!" klonk het van de schepen,
,,Landwaards - wie er moed bezit
,,Eer des Vlamings looze greepen .
,,Ons, geboeid, er henen sleepen!
,,Landverovring zij ons wit!"
En -- als door een hand gedreven, 4)
Stiet de gantsche vloot aan wal ;
't Jeugdig krijgsvolk scheen aan 't leven
Uit der doode weergegeven,
Zoo weerklonk hun vreugdgeschal.
,,Klimt den dijk op!" - ,Grondt de palen!" 5)
,,Spant de tenten!" - ,Stelt de vaan!"
„Heden lustig avondmalen!
,,Morgen roem- en buitbehalen ! „WILLELYI-zelven voorgegaan!"

,,Doch, manhaften, thands niet stroopen !
„Lijfsbehoefte-alleen vervuld!" „Duiveland staat voor ons open ,,Thands de kost u opgeloopen,
,,Waar gij morgen strijden zult!"
Maar een deel der Friesche kempen
Drong het land al joelend in ;
Wist van niets dan lustig slempen.
Razend man en wijf beschempen,
Veel to ongastvrij naar hun zin .
Hier verwelkomd, daar verwezen,
Hier mishandeld, daar voldaan,
Ginds het yolk, in duizend vreezen,
Tot gedweezaamheid belezen,
Hier verslagen, daar aan 't slaan Voortgejaagd in dollen moede,
Bij de donkerheid der nacht
In den vreemde zonder hoede Zien zij zich, eer een 't vermoedde,
Snodelijk in 't net gebracht .
Weerstand moest de woesterts belgen :
Wraak ! eischt hart en ingewand ;
Wraak, die, wars van langer zwelgen,
Wil vernielen - komt verdelgen . . . .
Stak reeds huis en hof in brand! - 6)
Maar in 't ros doorblakerd donker,
Zien zij eensklaps orn zich rond
Zwarte koppen, staalgeflonker,
En bij fakkelknapping, klonk er
Kri!gsgekrij uit Vlaamschen mond : 7 )
,,Dood aan roovers! dood aan branders!" ,,Vlaendren!" - „Vlaendren boven al!" ,,Voorwaards voor de Duivelanders!" ,,Dood aan roovers ! dood aan branders !" ,,Geen genade, wie er val !"
En de Friezen, overvallen,
Zwaaien echter 't blank geweer,
Stellen zich in dubbeltallen,
Doen de leus van Holland schallen,
Vellen menig Vlaming veer ;
Maar to zwak tot weerstand bieden,
Zoekt een deel, in 't zwart der nacht,

't Gruwzaam strijdtooneel to vlieden Zien van rondom zich bespieden Worden, wijd en zijd, geslacht .
't Lichaam overdekt met wonden,
Heeft een enkle wapentuur
Slechts de legerplaats hervonden,
En kwam d'onzen 't feit verkonden
Van het laatste bloedige uur .
Graaf Willem had, aan de avond van then dag,
Met on-te-vreden oog zijn vloot naar land zien stevenen ;
En kon 't verschil in kans, dat hij met schrik voorzag,
Zoo cwv hen scheiden kwam, door moed noch macht verevenen .
Hij duchtte 't bangste ; maar met echten krijgsmansgeest
Gewoon den doolhofsgang van 't noodlot na to springen,
Ging hij zijn midlen na, verkoos uit weinig 't meest,
En - voer naar Duiveland, gelijk zijn volgelingen .
't Was alles rustig in ons leper ; 't zacht geklang
Der wachterwaapnen, en 't verwi!derd dof gezang
Van yolk, gevoelloos voor de winterkou dier lente,
Was al wat ik vernam door 't bochtig doek der tente,
Den RYNEGOMS en mij ten nachtverblijf bereid .
Zij sliepen stoorloos ; maar een vreemde an&stvalligheid
Beklemde mij de borst, en deed mij 't heil misgonnen
Van nuic, die, nu zijn geest van 't stof was overwonnen,
Zoo zachtkens aan mijn zij, schoon op zijn mantel, sliep,
Dat hij 't geliefd Kasteel mil voor den geest herriep .
Ik poogde mijmrend, met die beelden, de angst to sussen
Die door mijn leden reed ; -'k werd kalmer ; - maar intusschen
Vernam mijn oor, van verre, een dof, herhaald, gedruis,
Dat mij deed huivren ; - 'k richtte me op - een zacht gezuis,
De nachtwind, die omhoog 't banierdoek uit deed zweven,
Verving het, en 'k ontgaf mij de oorzaak van mijn beven .
Maar plotsling klonk een slag, die thands geen droombeeld scheen,
Een luid en lang gegalm, 't gedreun van honderd schreen,
Tot in mijn slaapplaats door ; mijn wachter staakt zijn treden Hij roept ; men andwoordt ; maar, bevreesd voor elke reden,
Had reeds mijn arm, naar HUGO heengestrekt,
Hem uit zijn diepen slaap gewekt,
Toen FREEDRIKS schildknaap, in de wapens tot de tanden,
De tent to binnen vliegt, en, met geheven handen, [macht Ons toeschreeuwt : ,8p! Verraad! de Vlaming! - heel zijn
,,Is van den dijk gezien, en worstelt met de wacht!" ,,Op! op! de vijand naakt!" zoo schreide 't van alomme
ij 't loeien van de tromp en doffe keteltromme
En FREEDRIK, fluks ontwaakt, ziet peinzend om zich neer ;
B
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Grijpt naar zijn vochtel ; rent naar buiten ; roept het heir 9 )
Met jeugdig forsche stem tot rassche samenscharing Voorziet ; beveelt ; bestemt ; en grijzaart in ervaring,
Maar jong in geestdrift, vuurt hij ze aan met hulp en kreet
Aanvaardt zijn strijdros, bindt zijn helm, en staat gereed
Gereed, to midden van zijn tiental wakkre lansen! 9 )
Heel 't leger is in roer. Der Eedlen pantsers glansen
In 't ongestadig licht, dat van eene enkle toorts
Herafstraalt. Alles leeft ; zoekt wapens, brand, en voords
Wat in den strijd bij nacht, wellicht als hinderpalen
Den vijand voorgesmakt, zijn aanval kon doen falen .
't Was al verwarring, wat men waarnam ; in den droom
Tot lijfsweer aangezet, was niemants arm zoo loom,
Geen voet zoo machtloos, en zoo willends voort to streven,
Als 't krijgsvolk, naauw bewust van waken als van leven,
En dravend her en der, schoon zonder ander doel
Dan lessching van hun drift, en meerdring van 't gewoel .
Maar eensklaps scheen hun roes, voor eedler kracht, geweken
De Vlaamsche Ridderschap gaf 't vreeslijk aanvalteeken,
En menig kavalier hervindt aan Hollands zij
Zijn koenheid ; velt zijn lans, en stort zich, met de rij
Der ARKELS, BREDEROOS, PERCIJNS, en RYNEGOMMEN,
In onweerstaanbren schok op de aangetogen drommen .
Maar 't voetvolk nadert - volgt de kromme buitenlijn
Der tenten, en op eens vertreden zij 't gordijn,
Om, dreigend afgeschaard in breede twintigtallen,
Onze' ordelozen hoop van achtren to overvallen War was ons heil verbeurd! daar vlood men wat men mocht!
Of wierp, pas half ontwaakt, zich neder voor 't gedrocht
Door de afgrond opgespuwd ; daar werden vriend en magen,
In 't vreeslijk duister, door elkanders hand verslagen, 10 )
En was de minste slag een doodslag then men leed!
Doch 's vijands paardevolk vond meesters, die 't bestreed,
En de onverwrikbre stand, de tegenren der onzen,
Doet menig Vlaming, met zijn ros, ter aarde bonzen,
Vertrappeld in den hoop, deels keerend, deels verplicht
Tot strijdcnd wijken, met onafgewend gezicht .
Ik sloot mijn oog voor't bloed, datrondsprong om mijn schreden Toen ik, den RYNEGOVMS gestaag ter zij gereden,
Met dubblen lemmerslag, die aanvalt en verweert,
De wapenkunst gedacht, in tranen aangeleerd .
Reeds mocht ons dapper heir zichzelf een doortocht banen,
En Vlaendrens ruiterstoet, verspreid, verslagen, wanen,
Toen dreunend trompgeschal ons toeklonk in 't verschiet,
En ons op nieuw de kans der bangste neerlaag liet .
Men zag in 't zwart der nacht geen kenbaar teeken schijnen ;
Maar Vlaendrens krijgskreet - en de drift der fantasijnen,

Wier talloos leger, na 't verdelgen van ons kamp
En voetvolk, ons alom, ten voorboo van den ramp,
Van achtren aanviel, ja, met werpsteen, speer, en pijlen,
Of morgenster en kolf, aanhoudend na bleef ijlen Verphchtte ons, hoe verzwakt, ons d' aanren to onderstaan,
En, door elkaar gesteund, op 't nachtspook los to gaan .
Dat was een schok, mijn God! - de luidste donderknallen
Zijn nimmer aan zoo zwaar een wolkenstrijd ontvallen
Als deze ontmoeting was : 'k zag alles om mij been,
Als in een neveldamp, verzwinden en vertreen .
't Was vreeslijk! Zuilens Heer, den wakkren BEVERWAERDE,
De twee PERCIJNEN - geen, die 't geeslend krijgslot spaarde ;
VAN HAERLEM, NAELDWIJC, en de Proost van Utrechts dom
Bezwijken op hun beurt : o God! en RYNECOMI?
Waar toeft hij nog? De nacht belet mij hem to ontdekken ;
1k hoor zijn leus niet meer ons yolk tot braafheid wekken . . . .
En, schoon ik in den kamp 't bewustzijn niet verloor, [door'k Weet naauw wat mij weervaart ; daar breekt de maanglans
En komt, door't aschgraauw zwerk, ons dood en weedom stichten,
't Afschuwlijk strijdtooneel, met droeve kleur verlichten .
1k zie de benden, half vermengeld met elkaar,
Deels worstlen, of, hereend, zich ijvrig bier en daar
Tot hoopen schikken, om op nieuw het lijf to wagen
Op 't afgestreden rif van d'aan hun zij verslagen .
Een tweede toe-ren volgt, die nieuwe dooden baart :
Maar, midden in 't gewoel, 't getuimel over de aard,
't Gestort der paarden, 't ruglings hellen der berijders,
Het bukken op de lans, voor 't zwaard der tegenstrijders,
En 't worstlen arm in arm - verheft, met fieren stal,
Een weerzijdsch heldenpaar zich stootvrij boven al .
Zij zwieren 't vreeslijk staal als bliksems om zich neder ;
Wat beiden tegenstaat, verheft den kop niet weder ;
Terwijl hun-beider kruin in 't hooggepluimd kasket,
Alleen de onschendbaarheid door God schijnt bijgezet .
Daar naadren zij elkaar! De mindre knechten wijken ;
Ze sleepen de afstand vlak, met stervenden en lijken
En oorlogstuig verspard, de legers zijn met schrik,
Met diep ontzag, vervuld ; zip wenschen 't oogenblik
(En huiverden zoo 't sloeg), dat de onverwonnen helden
Met losgevierden toom elkander tegensnelden .
En beiden straalt die wil, dat denkbeeld, van 't vizier :
Zij zijn elkandren waard - de Belg en Batavier!
En 't zwijgend krijgsrumoer, 't verstommen der gewonden,
De schrikbre werkloosheid - komt beiden luid verkonden,
Dat aan hun vuist alleen bet lot der lepers hangt,
En 't yolk van hen den palm of nederlaag verlangt .
Maar Hollands Ridder wendt op eens den stalen teugel ;
Een kreet van schimp stijgt op aan Vlaendrens zwaksten vleugel,

-- 3 0 -Die, in 't verschiet herhaald, den grijzen oorlogsheld
Een dreigende overmacht aan 's vijands zij voorspelt .
Doch ook hun krijgshoofd wijkt, en stelt zich ver van de ander :
Besluiteloos in schijn, verstaat hun hart elkander ; -En beider knaap (mijn vriend, mijn HUGO was 't voor d'een)
Reikt ze elk een glavie . Kalm - en vast, als niet bestreen - ~)
Zit ieder in 't gereide, - en roept zijn wakende' engel
Tot bijstand in dit uur ; - zij vieren toom en strengel En 't stierenpaar gelijk, dat zich in 't woud bekampt,
Stort de een op d'andre toe ; maar's Vlamingsspeerpuntschrampt
Van 't blinkend borstkuras zijns vijands ; diens glavije
Versplintert op het schild der wakkre weerpartije ; Men werpt de ontrouwe lans met wrevel langs de baan . . . .
Daar blinkt rondas en zwaard in 't helder licht der maan !
Daar valt een forsche slag! - daar wordt een slag gevangen,
En vreeslijk duur betaald! - men ziet den veerbos hangen
Des Vlaemschen kampioens - hij duizelt - maar zijn hand
Rijst, als verjeugdigd, op ; zijn tegenstander spant
Nog grooter strijdkracht in, verheft ten tweeden male
't Rapierwicht, dat op nieuw op 's vijands helmkam dale . . . .
Toen 't staal van Vlaendren, tot een laatsten stoot gespoord,
De schouderlasch bereikt, en Hollands borst doorboort .
Die slag verlamde ons heir ; slechts een, een dacht aan 't wreken
Van Hollands dappre ; rijdt, ontzind, en zonder spreken,
Maar doodlijk bleek van kaak, met wijdgesperd vizier,
Den reus van Vlaendren op ; zijn ongetemd rapier
Zwaait duizend slagen ; doch een tiental trouwe knechten
Spring toe, laat aan zijn jeugd den tweestrijd niet beslechten Want zie! 't was uuco-zelf, uw gaa, toen kind, Mevrouw,
Die, op zijns vaders lijk, diens vijand vellen wou .
En wie - wie was het, dien zijn hooggevoelend harte,
Voor 't oog der volken, met geheven lemmer tartte? 't Was (veelgetuigend woord !) de man, wiens schrikbre kracht
Zijn grooten vader-zelf ten onder had gebracht ;
De man, in half Euroop door niemant to evenaren : 12)
RENESSE, 't Zeeuwsche licht op Vlaendrens toorts gevaren!
Ik vloog, bij d'aandrang van 't op nieuw besprongen yolk,
Dat woelend voortgestuwd, gelijk een zandstofwolk,
Den storm der spietsen van de toegestroomde benden
Vergeefs to ontvluchten zocht, en uitzag onder 't wenden
Of WILLEM nog van ver den nachtstrijd niet vernam,
En, met den Mijterdrig, hunne aftocht dekken kwam - 13)
'k Vloog, in dien aandrang, 't vliedend ruitrental ter zijde,
Dat HUGO, wezenloos, hun laatste krachten wijdde .
Ik zag hem in den kring, ik volgde, en hoorde een kreet
Die d'aanren van den Graaf op 't slagveld kennen deed ;
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'k Vernam, door de afstand heen, 't verplettrend tegendruizen,
't Gedaver, noodgeschrei . en klettrend wapengruizen ;
'k Zag om - de Vlaming naakt ! - ik spreek een kort gebed,
En zink bewustloos veer, met ingebeukt helmet .
Zoo heb ik, daar in 't oorlogsveld,
Een weenreeks ten eind gebracht,
Alleen van 't Enolenpaar geteld,
Dat mij, van God, geheel de nacht
Goedgunstig scheen ter zij gesteld .
Zoo leefde ik, buiten stervensnood,
Te midden van verderf en dood,
Van schildgeklak en hoetgetred,
Waarbij de trouwe knechtenstoet,
Van toen de strijd werd voortgezet,
Rondom mij neerplofte in hun bloed
Of, hijgend naar hun ademtocht,
Van krachtloosheid den doodsnik zocht.
En toen ik eindlijk opgewekt,
Herrees, en 't smartlijk kloppend hoofd,
Nieuwsgierig rond mij uitgestrekt,
Van 't lastig ketelwicht beroofd,
Een verschen adem scheppen deed
In 't koeltjen, dat mij zacht omgleed Toen sprak de gloed der middagster
Reeds hoog ten hemel opgeklommen,
En 't helder watervlak van ver,
Met goud en diamant doorglommen Toen sprak de kalmte der natuur,
Slechts als van stonden, lang verleden,
Van 't moord- en jamrentelend uur,
Dat hier en ginder, om mijn schreden,
Een huivringwekkend schriktafreel
Had neergemaald met breed penseel .
En toen 'k mijn eenzaam dwalend oog
Liet weiden langs de kalme stroomen,
Scheen toch de vloot den strijd ontkomen,
Met wie nog tijdig boordwaards toog .
Maar later bleek mij bij 't vervolgen
Der paden, slingrend langs den stroom,
Dat menig vluchtling lag verzwolgen,
In 't slijk van d' overspoelden zoom.
Dat (ja !) Zuidwestwaards in 't verschiet
Een zeilental zich liet ontwaren,
Wellicht van deze ree gevaren :
Maar 't was Graaf Wua,EMs zeemacht niet .
De Vlaemsche saablen Leeuwenvaan

Woei van het meerendeel der schepen,
En de onzen, die 'k mocht gade slaan
Zag ik ze, als krijgsbuit, met zich sleepen!
Zoo was dan 't weiflend lot beslist,
Zoo moest dan 't Noord voor 't Zuiden zwichten ;
De laatste strijdkracht was verkwist,
Had werking, doel, en vrucht gemist En Gwy zou over Holland richten !
Zoo sprak en mijmerde ik, wien, schoon
Geen eedverband me aan WILLEM snoerde,
't Vooruitzicht van verderf en hoon,
Nu Holland boog voor Vlaendrens Zoon
t Mij ingekweekt gevoel ontroerde .
Maar toen 'k, uit de algemeene ramp,
Mijne oogen neersloeg op mij-zelven
En niets dan aarde, en luchtgewelven,
En niets dan lover, stroom, en damp,
Rondom mij zag ; ja, gants verlaten
Mij op 't vijandlijk eiland vond,
Waar hulpgeroep tot niets kon baten,
Dan, dat men mij ten doode zond
Als een van WILLEMS krijgssoldaten -Toen greep me een droevig denkbeeld aan,
En 'k ware in tranen voortgeschreden,
Had geen verwijderd hoetstaalslaan
Mij 't stellig naadren doen verstaan
Van benden, 't slagveld opgereden .
'k Besloot met onderworpen ziel
Mijn lot, hoe 't keeren mocht, to wachten,
En, wat mij dan ten deele viel -Bij God bleef heil, en moed, en krachten!
Zoo werd ik, lichtlijk slechts ontroerd,
Omringd, gevangen door de bende,
En, achtloos op een ros gesnoerd,
Bij 't gros der krijgslien meegevoerd,
Die 'k, uit hun spraak, voor Zeeuwsch erkende .
Na weinig rijdens, sloegen wij
Een dorpsstraat in, waar een der hutten
Een man van rang en heerschappij
Voor 't koude voorjaar bleek to schutten .
Een breede vaan bij d' ingangsmuur,
Woei uit - van goudgloed overtrokken,
In 't klimmend, omziend, Leeuwfiguur,
Op kelen veld, met gulden blokken .
En, ingeleid, verbeeld men zich
De ontzetting, die mij schier verstomde,

Toen Wl1 .LEMS Oom, de Mijterdrig,
Mij, bier ter stee, verwellekomde.
Maar weldra week de vreugdeblik,
Die, met mijn groet, hem tegenstraalde,
Voor nieuwe tranen, nieuwen schrik,
Toen mij zijn mond den val verhaalde
Van WILLEMS gantsche Legermacht ;
Hoe deze naauwlijks zelf het leven
Er ongedeerd had afgebracht,
En hem (den Bisschop!), tusschen sneven,
En de opgelegde kluistervracht,
Niet eens de keuze was verbleven ;
Hoe 't lijk des braver RYNEGOMMEN,
Naar boord getorst door slijk en dras,
Met wie er mee ten dijke of klommen,
In 't oeverslib verzonken was ;
En hoe (dit trof mij diepst van alien!)
Mijn Hu;o, door de maar misleid
Die tuigde van mijn stervend vallen,
Den duren eed had afgeleid,
„Tot rust van vriend- en vaderzielen,
Zoo hem de Heer in 't leven hield,
Bij 't Heilig Graf ter veer to knielen,
Van rouw en dankbaarheid bezield ;"
Ja, hoe hij, steeds zijn plicht voor oogen,
Door Vader JozErs woord vermand,
Met dezen reeds was heengetogen,
In bedevaart naar 's Heeren Land .
Zoo had ik dan, vervreemd van magen,
Ontbloot van vriend en toeverlaat,
Mijn vreeslijk lot alleen to dragen 't Gevangnislot in vreemden staat? -Helaas! naauw vlood een uur daar henen
In 's Bisschops minnelijk gesprek,
Of, weggevoerd naar 't voorvertrek,
Was me ook deer lotgenoot verdwenen .
Hij lei zijn hand mij op, bij 't scheiden,
En sprak me een troostwoord in 't gemoed,
Dat, als mijn blikken derwaarts weiden,
Mij heden hem nog zeegnen doet .
En zie! slechts weinig tijds verliep er
Toen mij een stap in de ooren klonk,
Wiens stout gedreun mij telkens dieper
In 't onheilspellend harte zonk .
En voorgegaan door speer en hamer,
Een lijfwacht, grijzend in 't geweer,
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fiere leest een blik op mij ter neer .
Die blik voldeed hem : mij, hergaf hij moed en krachten ;
Daar was iets goeds, iets grootsch, iets liefdrijks in zijn oog,
En 'k moest hem achten, meer dan achten,
Schoon hij mijn levensheil, mijn vrienden, mij onttoog .
Zijn woord tot mij was kort ; hij vroeg mijn naam en jaren :
Hij sprak mij van 't besprek met Gwv, zijn bondgenoot,
Om alien, die gevangen waren
Ver van hun haardsteen en altaren,
De Vlaemsche kerkernacht to werpen in den schoot
Maar 'k was zoo jong, zoo zwak ; mijn effen wezenstrekken
Voorspelden geen verraad, aan wie mij bijstand schonk Hij sprak mijn vonnis uit : 'k zou hem voor paadje strekken,
Tot boven Hollands hoofd een andere hemel blonk!
RENESSES

Wat bleef mij over? Zou 'k de nieuwe steun weerstreven,
Mij door Gods liefde ontstaan op 't hellend levenspad?
Moedwillig d' Eedlen Zeeuw, mijn laatsten vriend, begeven,
Om in ellende voort to leven,
Ter liefde van een trouw, die 'k nooit gezworen had?
Neen! 'k had geen vaderland dan Rynegoms landouwen :
Dat Vaderland, helaas! bestond voor mil niet meer ;
'k Mocht in RENESSES oog een glimp er van aanschouwen,
Hij, Balling als ik-zelf, hij was mijn rechte Heer .
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ANTEEKENINGEN.

RVNEGOM .
Bladz. 3, vers 8 . ifoomburclz of Romenburclr, was een liasteel of Blokliuis,
waarvan tnen den bouw, op grond van eenige aldaar opgegravene vreeutdigheden aan de Romeinen tocschrijft. Later moet het tot een Klooster zijn ingericht geworden, doch dat in bet lot der talloze gedenkteekenen van de kunst
onzer voorvaderen heeft moeten deelen, die, gedurende de troubien der zestiende eeuw (gelijk de toenmalige schrijvers bet noemen) 3 ,erdestrueert zijn .
De tondamenten der oude Burcht zijn bet eerst ontdclt in 1508, en vele der
toen uitgedolven antikiteiten werden aan Keizcr MAXIMILIAEN, bij zijne rein
door doze landen vereerd . Men vond er ooh beenderen van buitengewone
zwaarte, die langen tijd bet alhier bestaan van een reuzig menschengeslacht
hebben moeten bewijzen, dock eindelijk voor olifantsbeenderen (!) erkend en
verworpen zijn . Men moot (gelijk Burgenteester ORLERS in zijn Beschrijving
van Leiden) dit Room burg nict met Rodenbur,g of Radenbnrg verwarpen, dat
eene ridderlijke huizing was, van den Graaf to leen gehouden, en veel dicitcr
bij de stad gelegen . (Zic, des noods, GOUTHOEVCN, 2e dr . bl . 75, 82, VAN
MIERIS, Beschr. van L . D . II, 618, VAN LEEUWEN, Besclrr. van L . bl . 406, en
ook stuns op bet woord).
Bladz. 4, vets 6 . „Dan zaagt gij, door het bruin gebladert,
In 't licht vcrschiet cen schoon liasteel :
Ik heb er drie autoritciten voor, dat one Rynegoin op den linker of Zuidelijken Rynoever gelegen heeft : twee andere pleiten schijnbaar voor den reelter of Noordelijken . De zaak is deze : De hofetede, of overbliifsels van die,
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liggen aan den hoogen Ryndijk, en daar placht bet slot der Ileeren ook to
stain, dat is this order de gemeente Soeterwoude ; maar onl de nabijheid van
Leiderdorp, dat aan den reenter Rynoever ligt, zijn er eenige geweest, die de
ligging onder laatstgemelde gemeente stellen ; gelijk dan ook nog heden ten
dage de streek, waartoe Rynegom behoorde, nog kerkel,?jk onder Leiderdorp gerekend wordt, en daar in de wandeling voor doorgaat .
Bladz . 4, vets 32 . ,Geen woeste ruitrenstoet ."
Ruder kontt bier nog in de beteekenis van roover voor ; zoo voegde men
(zie Hoor'TS Ned . Ilistorien) ruiten en rooven wel bij elkander . Daar zou bier
bet een en ander in her midden to brengen zijn, betreffende bet gebruik van
zekere woorden in een verouderdc beteekenis - maar her mocht ons to vet
afvocren . De wijze waarop een woord van eenigzins onbepaalden omvang
wordt toegepast, draagt gewoonlijk her kcnmerk van den tijd, waarin het gebezigd werd ; zeer grout is de afwijking van den vroegeren zin echter zeldzaanl ; en deze mogen nu en dan herdacht worden, opdat men bet woord,
gaande weg, niet nog vreemder aan zijn oorsprong make, hetgeen enkel tot
nadeel van de redelijklleid eener tale kan zijn . Voor mij (als men her oordeel mij toestaat) ik houde bet voor zeer geoorloofd, ja raadzaam, eukele
reizen cell woord in de oude beteekenis to gebruiken, mits bet met eenige
smack geschiede . Een gevoelig autcur zal menigmaal hetzelfde woord bij eenige
verscheidenheid van zin bezigen, en dezen doen bepalen door bet verband,
waarin her tot de geheele reden staat ; en dit zal bet geval blijven, zoo lang
onze gcest rijkcr aan nuanceeringen dan de tail is : bet gnat bier nu als met
de uitspraak en llct schrift . Het woord bootst de gedacltte, de letters bootsen
de klanken na, maar danrom kan men zich niet verbinden bet zelfde woord,
of de zelfde letter altoos en op alle plaatsen volkomen de zelfde kracht to
willen zien toegekend : men schrijft voor lezenden, dat denkenden tevens zijn.
Een vroom ridder uit de 12de eeuw is iets anders dan een vroom zusjen uit de
Igde ; de deugd van een zwaard is iets anders dan de deugd van een vrouw ;
snood is zoo wel snedig, listig, als boos ; en zoo lang men de Gene aanspraak
niet out de andere verwerpt - of reden oln reden - of noten oul noten doorzie ik de verkeerdheid niet van bet handhaven of weder invoeren van
zoodanige onderscheidingen .
Bladz . 4, vets 41 . ,Euroop ter derde kruisvaart toog" - in 1188 .
Bladz . 4, vers 44 . „Graaf FLORENS mee to wapen vloog" - FLORENS III .
Bladz . 5, vets 6 . ,Bij VELSENS en CLERMONTS verrnad :
In 1234, of volgends cenigen 123 .5, werd, gelijk men wcet, FLORENS IV
door den Graaf van CLERMONT, nit minnenijd, to Corbid in een steekspel verraderlijk om hals gebracht. net gebeurde met FLORENS V kept men, al is de
Traditie onder ons schier dood, nit de jaarlijksche ralbraking van VONDELS
G sbrecht . De woord had plants in 't jaar 1296, en niet ten gevolge van eeuig
overspel. Dat is een der schitterendste staaltjens van misverstand, waarin de
hoovaardige Wetenschap, die in den regel zoo weinig weet, ooit vervallen is .
De verraders bedreigden den Graaf en wilden hem to lijf ; de Graaf nu „hilt
over spel," zegt de Chronijk, d . i. de Graaf hielt ['t] voor spel, voor een grapjen.
En ziedaar nu fantasten en kritikasters op him paardtjen om to vertellen, dat
de Graaf zich aan „overspel" schuldig maakte . Honderd jaren na 't geval
kwam er zelfs een liedeken op, dat men onder bet volt : bracht (ruimschoots
door de Maerlantscbe School geprxpareerd om zijn Overlleden de plak to doen
gevoelen, ofschoon vELTHEM aan bet praatjen geen steun gaf), en waarvan
dat overspel schering en inslag uitmaakte. Ofschoon SCRIVEttmUS en MATTH .
vossius de zaak bestreden hadden, kon de wijsheid der meeste historici zich
maar niet met de waarschuwing des laatsten vereenigen, dat alles op bet misverstaan van MELIS STOKE steunde. Gelukkig stond er in de helft der vorige
eeuw cell man op, die even helder als stout nit zijn oogen lack ; met de
linker hand nam llij de Professors der Taal en Geschiedenis bij de ooren, trok
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andere hand op de schrapjens, die hij, verklarender wijze, tusschen de woordjens over en voor gesteld had : over -= voor. 'I'evens lachte hij met cen beschamende deernis over de dwaling, die genoenid liedeken tot den tijd, ofnog
erger, tot de schriften van MELIS STOKE bracht ; en de zaak was afgedaan .
Die man was EALTHASAR HUYDECOPER, voor zijn tijd een reus in de Kritiek,
een lIerkules, wiens bezemzwaai vrij wat would-be-klassiek vuilnis in de Noordzee gevaagd heeft . ,Est-ce qu'il y a, parmi ces messieurs et ces dames, quelqu'un qui par hasard l'ait entendu noncmer?" - ,Qui, EUGENE SUE, ALEX .
DUMAS?" - ,Je Tolls dencande pardon, it ne s'agit que d'un Ilollandais, d'un
compatriote . . - honndte honcme ."
Bladz . 6, vets i . ,Ter tuchtiging der woeste Friezen
Toog RYNE(:OM weleer tell strijd," in 1312 . Zie (als in
ieders handen) WAGENAAR III, 195 en volgende.
Bladz . 6, vets 17 . ,Is t inooglijk reeds in jonglingskle6ren . "
In eene eeuw, toen de kleeding, zoo van de verschillende Standen als leettijden, minder uniform en sniakeloos was dan tegenwoordig, en Dog, naar bull
aard, voor de uitdrukking van liet charakter des persoons gehouden werd, was
bet een feest in de adelijke familien, wanneer bet kind de jonglingskle6ren
werden aangetogen, en hij den dolk benevens de ,aliuoniere" op zijde kreeg .
Den eersten eigenlijken rang ontving hij echter later in de wapening met
pool: en schild ; om daar dikwerf bij vervolg van tijd hooger eerbewijzen aan
toe to zien voegen. Zie dit wapenen met pook en schild vermeld bij ALKEMADE en VAN DER SCHELLING, Behandeling van 't Kamprecht, bl . 28 .
Bladz . 8, vets 31 . ,Betrouw, 't geloof heeft u gered ." MATTH . IX, 22 .
Bladz. 9, vets 18. ,Eisljk," met ei? - Hier ter plaatse ja. lets kan niet
~sl~k wezen, zonder zing to verwekken, en eisljk groot bijv . beteekent outzettend groot, al gaat die ontzetting met geen huivering gepaard . IJzen dat koud
worden en eizen dat bloot schrikken beteekent, vinden wij beide elders in de
vial to rug . BILDERDIJK verklaart eisen (eizen) een Hollandsch grondwoord (?)
to zijn, dat treffen, wonden, of getroffen worden beduidt, en leidt er eizenkruid en guisarme (!) van of (zie hem op Eizenkruid) . HUYDECOPER liaalt bet
uit bet Fr . D . en acht eisl jk een samentrekking van egeslich to zijn, als men
bij wILLERAMUS [en ook elders] aantreft . Lipsias heeft in zijn Glossar Egisliko : Terribiliter : nos, Eisselick ; en Egislikis, Te ; -ribilis . Wij, Hollanders, die
tot verstand onzer taal meestentijds slechts de analogien to raadplegen liebben,
welke die taal ons zelf aan de hand doet, vinden eizen in vereizen, in vreizen
of vreezen to rug ; jzen in ver zen of vriizen, dat wij thands met den tweeklank is (als in meer woorden) verkiezen to schrijven ; en die meet van
autoriteiten dan redeneeringen houdt, sla FIUYDECOPERS Proeve OP, II, 340 en
volgende (Zie Ook KILIAEN Op Priezen, VAN DER SCHUEREN, Teutlconista, op
evslick en iselick, IIILDERDIJK op vrees en eizenkruid).
l1ladz . 10, vets 7 . ,Oogen, die to voren
Van 't vuur der geestverbijstring gloren,"
Gloren, zegt BILDERDIJK, is zoo wel imp. van glieren, als p;wsens van 't
daaruit gevormde gloren of glooren (Prjsvaarzen, Bl . 128, Poezy, Id . 8 0 . I,
{,4). Men denke ook aan klieven en kloven ; piek en pook ; waak en wacht ;
:uigcn, zoogen ; ruik, rook ; guiclcel, goochel, enz .
DE STRIJD on DUIVELAND .
i) 't Huis to 's Gravenzande. 2) M . STOKE, I'II, 131 . 3) BILD ., Gesch . des
lead., III, 37. 4) 't Goudsche Kron jkjen, 89 . 5) GoUTHOEVEN, 3 .57 . 6) De
Klerk uit de lage Landen, 194. 7 ) Gekr6~, leuze. 8) Pochtel, Zwaard . 9) ledere
ridderlans vertegenwoordigde een bende knechten . 10) GOUTHOEVEN, 357
11) Glavie of glav~je, lans of Schacht, speer. 12) BILD . Gesch . d. Pad., III, 2513) M terdrig, de Bisschop : Gwv VAN AVENNI S .

GELUKWENSCH
AAN

VICTOR HUGO,
OP IIET GERUCHT ZIJNER PROMOTIE TOT MAIRE VAN BEN DER
ARRONDISSEMENTEN VAN DE STAD PARIJS .

IJ komen, Edel Achtbre Heer,
Gelijk weleer
U thands kongratuleeren :
Niet met de queue, die vaardig was

W

Burgraa'es, Borgia, Ruy-Bias

Naar eisch to applaudiseeren Maar met de Burgemeestersstaart,
Door u van 't,,Vrije yolk" aanvaard .
Wij brengen u de hulde toe,
Die wel to moe
Gebracht behoort to worden
Aan elk, die in 't „subliem" Parijs
Gewerkt, gestreefd heeft op zijn wijs
Voor 't nieuw begrip van ,Orden" Maar meest aan wie den Dichterkrans
Vereent met Burgemeesterglans .
Gun, dat in deze uw aureool
Geheel uw school
Zich koestren loom en bade
Lag ook uw Pairschap in een hoek Triomf! de korte staatsiebroek
Komt thands u weer to stade,
En wij hervinden u geheel :
Want Pair en Maire scheelt niet veel .
Hij, die als gij een leven lang
Discours en Zang
Heeft opgehoopt tot bergen,
Om, hoog en hooger voortgeleid,
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Een gunst to kunnen vergen,
Die mocht het Wijkbeheerderschap
Wel vinden boven aan den trap!
Hoe deftig staat die burgerkroon,
Hoe zedig schoon,
Op dat profeetenvoorhoofd !
Hoe waardig prezideert Hugo
Het muf en duf en druk bureau,
Dat nacht en dag nu doorslooft!
Is 't met zijn dichterschool gedaan Vijf maagre klerken voert hij aan .
Hoe krachtig (of die Bardenhand
Nog snaren spant)
Omklemt hij 't wijkregister!
Hij spreekt : een bleeke Klerk ziet op ;
Hij wenkt : de Klerk vliegt in galop . . .
Hij vraagt nog naauw : reeds is 'ter!
Wat is 't? - een provizoire kuur
Van 't provizoire volksbestuur :
,,Daar alles thands gel k moet zijn,
Zoo zij Been schijn
Van titels meer gelezen ;
En dus (al noemt ge u geen Baron)
Daar elk geen Maire wezen kon
Zult ge ook geen Maire wezen ;
Wel Maire . . . . maar geen Maire . . . . neen!
Of anders -- vraag maar aan 't Gemeen!"
O Maire, die geen Maire zijt,
Ook 't Pairschap kwijt! . .
En dichter, gants ontdichterd!
Wat blijft u over? -- Andwoord toch !
Zeg, voelt ge, hoort ge, leeft ge nog?
Of hebt ge volksverlichterd,
Tot dat in ijdle damp en lucht
Uw stoflijkheid was weggezucht?
Ja,

is weggezucht!
Zie tot wat vlucht,
Wat idealizatie,
Het oproer zich verheffen mocht :
stoflijkheid

- 39 -

,,Wat zijn er weinig omgebrocht!"
,,Vat brandt dat Volk met gratie!"
Niets is meer koud materiel Maar . . . hoe veel dagen strekt het meel?
Hoe 't zij - of dichter-magistraat Of diplomaat,
Uit schildersdeeg 1 ) geknoedeld Ze zijn wel waardig, allemaal,
Dees Heerschappij van 't Ideaal,
Door bloed noch stof bezoedeld :
De Vrijheid komt den Tempel uit 2),
En wordt het Volk tot blijde bruid .
Dat is een vreugd ! die schoone maagd,
Zoo vaak gevraagd,
Als bruigom to behagen!
En kleurt het ,'erwsel van haar koon
Den bakkebaard van d'eedlen zoon
Der Februaridagen . . . .
Dat merkt hij niet, bij 't wittebrood . . . .
Maar eet hij zich, voor morgen, dood?
Zoo niet - dan, Maire, kiest wellicht,
Voor 't maatgedicht,
Uw dartelzieke Muze
Geen koning zich meer uit tot held,
Maar ziet zich, huivrend, voorgesteld Le Peuple qui s'amuse 3) ;

'tOntwaakte yolk, in 't,,vrij" Parijs,
Zich-zelf rermakend op zijn wijs!
Verbeid het (kunt ge) zonder schroom,
Als uit hun droom
Fabriek- en ambachtslieden
't Bewind bestormen gaan om werk, . . .
Of, daar bedrogen, dubbel sterk
De hand der hulp gaan bieden
Aan 't ,vrije" Proletariaat,
Dat ook Gelijkheid preeken gaat .
Maar neem. inmiddels, onzen groet ;
't Ontrust gemoed
Komt u geen onheil wenschen .
Heil den ,vooruitgang" onzer tijd !

- 40 Zijt gij uw waereldinvloed kwijt,
Gij wordt van al uw menschen,
Als hoofd van 't Arrondissement,
Benijd, belaagd ; voor 't minst - gekend!
Maart, 1848 .
1) Gudin, niet cene zending naar Londen belast.
Z) „La Liberte, coniinee pendant deux mille ans dans les
s' ecbappera du temple ." LAMARTINE .
3) ,Le Roi s'amuse, drame par Victor Hugo ."

sanctµaires,

AAN L . ROYER,
nIJ ZIJN 13ENOEMING TOT KOMMANDEUR . 1 )

AAR Staatslist en geweld onmachtig voor bezweken,
Volbracht uw kunst, Royer : gij deedt den Zwijger spreken .
Gij deedt, gij deedt veel meer -hoe kan het mooglijk zijn ? De doodgeschoten prins staat levend op het plein,
En zegt aan Willem Twee, met opgeheven vinger :
,,Ik word, beminde Neef, een piedestal-afspringer,
Een naneefranselaar, een steker naar uw kroon,
Zoo gij den Mechelaar Royer, zen waders zoon,
Geen kommandeurskruis geeft met lint en toebehooren ."

W

Wat zou de Koning doen? Och arm, hij was verloren
Zoo hem de koopren man een fikschen oorvijg gaf,
Of 't opgehangen zwaard van leer trok tot zijn straf ;
Of licht de bronzen paal, waarop hij de Unie opplakt,
Met perkament en al den Koning naar den kop smakt!
De Koning, nimmer links, grijpt straks een stalen pen
En roept zijn voorzaat toe : ,Bedenk toch, wie ik ben !
De held van Quatre-Bras lacht, oud-oom, met uw dreigen!
Gij zijt uw rol verleerd : den Zwijger voegt het zwijgen !
'k Gaf Been permissie tot uw plaatsing in den Haag
Opdat ge mij mijn plicht herinren zoudt, en staag,

Met ongevraagden raad mijn Koningsoor vervelen .
'k Weet zonder u, kompeer, wel kruisen uit to deelen ."
-- ,Helaas! hernam de Prins, „dat is maar al to waar
En V . . . . aan de munt, en S
de broddelaar,
En al de Grootmajoors der Amsterdamsche schutters
Getuigen dit om 't zeerst - maar beunhaas van de grutters, 2)
Noch slokkieskoopman 3 ) is 't, die thands uw gunst verbeidt .
Royer heeft meer verdiend, dan gunst der Majesteit :
Hij heeft verdiend dat ik, Oranjes hooFste glorie,
Mijn koopren stem verhef in deze kruishistorie
En eisch : maak Kommandeur hem, die naar cavil en wensch
De kleiklomp kommandeert : word vleesch, word kleed,
[word mensch!"
En zie ; de Koning ging al mompelend naar binnen :
,,Wat raakt then ouden paai hetgeen ik ga beginnen?
'k Zal meer doen dan hil vraagt en pour moo cher Royer
Een briefjen knutslen gaan, recht koninklijk van snee ."
De Koning neemt een stoel, krijgt uit zijn secretaire
Het meergemelde kruis en met zijn savoir-faire
En met zijn stalen pen schrijft hij een brief er bij
Zoo vleiend, of Rover le Poi was en niet hij .
En thands geluk, geluk! o prins der prinsformeerders!
't Fortuin gehoorzame u, gij roem der Kommandeerders!
En daar gij trouw beweest aan d' Opperkommandeur,
Ontsluit t-lij op uw woord u eens des Hemels deur .
to

Juni 1848 .

1 ) Van de Eikenkroun, voor de v°crvaardiging van 't brouzcn standbceld
des Zlvijgers .
2 ) De Ridder K
konnuissionair in graneu .
3) Dc Ridder D . V
magauijnhouder van steri ;c drauhen .
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LAMARTINE,
~N

NIEUNE BETREKKING .

„Duivenpost . Parijs, Zondag 6 Augustus . -

Dc beer LAMARTINE is, met bijna algemeene stemmen, gekozen tot lid van den
gemeenteraad van Macon ."
Handelsblad, 8 Augustus, 1848 .

ET bijna algemeene stemmen
Gekozen tot Gemeenteraad?"
Nu! 't moet een gulzig demokraat,
Eene eerzucht wezen, niet to temmen Wien dit nog onbevredigd laat .
Neen ! al beleeft men rare tijden,
Dit, op mijn woord, verdient een bon,
Dat m'onzen „Franschen Washington"
Ten slotte plaats geeft zijde aan zijden
Met de achtbre boeren van Macon.
Neen, zonder gekheid ! dat kan schikken .
Zoo komt bet toch nog eens to pas,
Dat men bet hoofd van Frankrijk was :
Men heeft belangen leeren wikken . . .
Dus zachts 't accijns van wijn en gras .
De Theorie der Volksregeering,
Der voile Vrijheid -- spijt de Kerk,
En spijt den Troon - gepreekt in 't werk
Der Girondins, wrocht de Ommekeering,
Die pronkt met 's dichters zegelmerk
Helaas! dat rijk der Idealen
(6//j hebben 't ook geprofeteerd 1 )
Nam gaauw een eind ; en (hoe verkeerd)
Men heeft elkaar als Kannibalen
Op menschenvleesch geregaleerd.
,,Dat 's wel wat vrij voor yr je mmsnen . . .
Dat stuit mij in 't ,sublieme yolk","
Sprak Lamartine ; en, in een wolk,

- 43 (Toen elk weer kruit deed op de pannen)
Verschool hij zich voor buks en dolk.
Die wolk, een dichterlijke nevel!
Zijn oud verblijf, omsloot hem naauw .
Hij was niet meer . Maar, 't Volk toch trouw,
Met zwarten rok, bij zwaard en stevel,
Kwam hij nog even onder 't graauw .
En sedert is hij weggebleven
Doch, aan de fulpen rups gelijk,
Die 't vormloos popjen neemt ter wijk
Slechts om als vlinder op to leven Zoo wordt hij nieuwe krachten rijk .
Hij is in eedler staat herboren,
En bij de boeren van Macon
Zal hij meer dan ooit boer verzon
In hun areopaag doen hooren ;
Zijn nieuwe levensloop begon .
Hij 's daar om vrienden niet verlegen ;
El,ires bard heeft daar „zijn stulp"
(Of slot), zijn „tak", zijn „halm", zijn ,schulp",
(In proza : bosschen, velden, wegen)
Hij maakt er staat op ieders hulp .
Hoe heerlijk staat ook elk der boeren
Zoo menig maaltijd voor den geest!
Zoo menig reformistisch feest,
Waar de Orateur hun al zijn toeren
Vertoonde, zoo van taal als leest !
Nu wacht dan ook (spijt alle twisten)
Der heerschappij van 't Ideaal
Nog pas haar echte zegepraal .
Vriend Hugo met zijn romantisten
Zijn immers gardes-nationaal!
En Lamartine moog niet langer
De spil zijn van den Franschen Staat De nieuwe post is ook niet kwaad
Voor Frankrijks eersten, teersten, zanger :
Lid van een lands-gemeenteraad!
Wellicht (komt hij wat voort met schrijven
Dat hem 't Kollegie, hooggeleerd,
Tot sekretaris promoveert . . . .
Te meer, daar zij zijn huurders ") blijven,
En 't Fransche geld niet abondeert .

-)

- 44 En moest, bij scheiden of bij trouwen
Van bon-gros-Jean met Jeanneton,
De Burgemeester van Macon
Een zielvermurwende aanspraak houen -Licht gunt men 't hem 3) nu sans fafon .
Wat was het dom, 'tgeen Gothe zeide,
,,Dat elke dichter ondergaat,
Die duikt in 't politiek gewaad ;"
Of Lamartine en Hugo, beide,
Den roem niet bleven van den Staat!
9 Aug ., 184 8 1) Hierboven, Meng ., bl . 240-242 . [dlgeazeen Letterlierrend Naandschrift,
32e Jg . N . Ser . IV .]

2) Men weet, dat Lamartine to Macon zijne bezittingen heeft . Men zal
zich dit, met den toon, waarop hij er in zijn DZeditatit'n over spreekt, wel
reeds bij bet toe koeplet herinnerd hebben .
3) Lamartine doet gaarne aanspraken . Toen een der Fransche Prinsen (in
de dagen van het koningschap) de departementen doorreisde, had de dichter
er op gerekend door den Prefekt to worden aangezocht om het receptiediskoers to houden . Maar de Prefekt kweet zich zelf van die taak . Eenige dagen
daarna plaatste Lamartine in het joernaal der streek de aanspraak, die hij zoo
gehouden hebben, indien 't hem verzocht was .

[OPDRACHT VAN
,,PALET en HARP" .]

bracadabra is zijn lied ."
4>ldus de bloem de Recensenten,
Zu jaar op jaar, en anders niet .
„ Oaysuur en rijm voor poezij to venten
7dechtuit gezeid, dat is wat kras . . . .
ych! en als dan zijn rijm nog maar verstaanbaar was!
%aar onzin is 't . . . . of vloekbre paperij . . . ."
Milieve, Wim, 1 ) mijn oude voogd ben jij,
died, recenseer die goede lien . . . . en mij .
4 Juli '49,,

1) [Dr. AV . J . Cramer.]

AFSCHEIDGROET .
[OP IIET

NEDERL . LETTERKUNDIG CONGRES TE GENT]
ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 1849 .

EN toon moet mil van 't hart, eer, broedren, cer wij scheiden,

in 't maliekleed, de broer zijn broeders toe,
EOpZoo'ssprak,
keizers stem vergaard ter keering van den Heiden,

Die 't christlijk Nederland kwam geeslen met zijn roe .
Zoo blonk een teedre traan den wakkren zoons in de oogen
Van graaf en Forestier ; zoo beefde hun de mond ;
Zoo sloeg er hand in hand eer al de broedren togen
Naar ieders veldbanier, die ginds to wappren stond .
Ook ons vereent een band in werken en gevoelen,
Ons blinkt een zelfde wit aan 't eind van de eigen baan ;
De band, dat wij den bloei van 't Nederlandsch bedoelen ;
Het wit, dat eenheid beet in 't nationaal bestaan,
Ginds wappren vaan bij vaan ; in benden afgezonderd
Wordt lichter door ons heir, dat hem rondom belaagt,
De geest der bastaardij van 't hoog gestoelt gedonderd,
Verpletterd door een yolk, dat slechts to leven vraagt .
Ja, broeders, ja mijn hart geeft andwoord op uw stemme ;
Ook 't noorden bleef, helaas! bleef niet van aanval vrij,
Schoon vreemde landaard ons de borst nog niet beklemme,
Reeds sluipt hij bij ons rond, kwam onzen haard nabij,
Drong in 't satijnen kleed van fransche logenschriften,
Schier tot het zuiver hart van onze maagden door,
Bedreigt en smaak en taal, en zweept de laagste driften
Tot muiting tegen God, tot duizling buiten 't spoor .
Voorwaar, de geest, die eens den wakkren burgerijen
Van Gent en Amsterdam hun deugd en veerkracht schonk,

Vloeide uit geen fransche pel'S, gecn fransche fantazijen,
Maar leefde door zichzelf, groeide uit de boezemvonk,
Door God ons in 't gemoed, dat trouw gemoed ontstoken;
Neen, neen, del' vaadren oog zag aan geen vuig Parijs
f/erborgenhedelJ aI', in helsche nacht gedoken,
Doch thands, tot Frankrijk's eel', ontbloot naar Frankrijk's wijs.
De vaadren leerden daar geen gruwlen, zelfs geen greepen
Als Frankrijk in deze eeuw aan ons tot voorbeeld geeft;
De vaadren wisten met geen hersenschim te dweepen Zij dweepten met den roem, door Gods genaa beleefd.
Mijn broedren, in de stad, waar eenmaal Charlemagne,
Ons beider vorst, zijn' vriend 1) dat Godshuis heef! betrouwd;
En waar zijn naamgenoot haar lievend boven Spanje,
Zich, neen, geen keizer meer, maar burger heeft beschouwd;
De stad. ons Noord zoo eng, zoo inniglijk verbonden.
Daar klinke de afscheidgroet, die stroomt uit onzen mond;
Haar veste galm ze weer en moge luid verkonden
Dat we aIle burgers zijn in 't eigen volksverbond:
Aanvaardt, aanvaardt den dank, uit vol gemoed gesproken;
o minacht op mijn koon geen warme erkentnistraan:
Gij grijpt de handen vast, geestdriftig toegestoken:
Dat, broeders, is genoeg: gij hebt ons hart verstaan.
En thands - vtrneemt ons woord in deze plechtige ure,
God ziet met welk een kracht 't hier in mijn binnenst brandt,
Wat ooit ook martelaar del' goede zaak verdure Wij blijven trouw aan God, de taal en Nederland.
Wij zuBen neven u, wij zuIlen met u werken,
Dat niet del' vaadren schim de hoon zij toegcbracht
Te zien, hoe 't bastertkroost met uitgespreide vlerken
De panden laf ontvlucht van 't wakker voorgeslacht;
Opdat met vreemde taal, met vreemde leer en zeden
Geen oodeugd uit den vreemde ooit hier heur wortlen schiet,
Opdat dus wij, die zelt~ die kloek en rustloos streden,
Verdierl:o, dat oos God zijo vaderhulpe bied!
I) Egillhard.

DE PRINCEN VAN ORANJE.
OI'(:EDIU\GEN AAJ:\:
HARE MAJESTEIT DE KONINGIN ANNA PAULOWNA:
IH: J)()ORLCCII'J'J(;t,: El'i DIEP GE~:EllI\lEDIGDE \\'EDU\\'E
V~N ONZEN UEMINDEN EN ROEMRijKEX KOJ:\:ING
WILLEM II

RIE Keizers zijn er die de Nieuwere Histone
Bestralen met cen gloed van Majesteit en Glorie:
CAROLCS MAGNcs: CHARLI:S QlTINT: N,\POLEON.
Wie stelt in Ieders eeu\\', een held dien belden over;' 
Een Zetel werd gekroond met dat drievoudig lover:
ORANJES Princentrans' blank drie werf zulk cen zan.

D

De Faam, in haar liedren verkondigt hun namen:
Den WILLE~I, steun van 't Rijk: gij kent hem, Roncevaux!
Den WILLE~I, Spanjes schrik en Neerlands halfgod samen.
Den \VILLE.\I van ons hart, den held van \YaterIoo.
A,ISTEIUJAM: O. H. J. 11>5 I.
Dell Inlh'lIl, sie/Ill rail '1 liilk. Een der hewe1l1lhtc Paladijnen \'an Kard den
Groote, die hem vulgends de overlevering dcr vlJlken, met zijn z\\'aard JOYilSil
en de stad Uranje begiftigd heeft. AI, Heilige is hij dour de Kerk in eere
gehouden, IJnder den naam van Sint Wilk1l1 van Gellone IJf in de \VlJe,tijl1c.
/)"11 117I1c::I, ,)/Jitn;es sdzrik. Zijn drie eeu\\'cn lang onpeilhaar charakter heef(
hem den naam van £w!i!;cr doen verwerven: maar hi] \\'.lS de gwndvestcr
van Euwpaas heroel111hte repllhliek.

WILLEM VAN ORAN JE.
/\. D. 8c6.

"
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IV, 't zij zoo! 't is waar .... het is Sinte MatthIjs!
I " WeI; schaf dan voor heden min sobere spijs.
I'
Want anders •... gij weet in de tijd van de vasten 
~
__ II"ZOU 'k noode de Abdij op forellen vergasten.
"Wat groente, wat brood, .... 't is al meer dan betaamt:
"De voortijd maakt ons in zoo veel reeds beschaamd;"
Zoo, zittende voor een quartijn van Cvrillus,
Sprak de Abt van Gellone tot broeder' Camillus.

.i"

"Maar wie zal...?" - "Wie gaan zaI? 't ZiJ de eerste, die kan ;...
"Wien hoor 'k in de gangen? Hij zij onze man!
"Ha, 't is broeder Willem ... la, 'k wenschte weI, broeder,
"Wat visch voor van daag: geef de merrie haar voeder,
"En neem een paar korfjens en 't stalknaapjen mee.
"Een uur of wat rijdens ... tot waar Sint-Andre
"Zijn needrige torenspits zichtbaar Iaat worden ...
"Daar wonen de visschers; daar komt gij in orden.
"Geef gij aan den broeder het noodige geld!"
Nu dit hem met-een in de hand is geteld,
Knikt Willem gemoedlijk, en keert op zijn schreden,
En was ook al gaauw uit het klooster gereden.
Hij draafde vrij stumprig en sukkelend voort.
De bles was 't ontwend; en die pij en dat koord, ...
Die monnikskap, wapprend om slapen en ooren, ...
Het kenschetst hem niet als tot ruiter gebaren.
Zoo'n kloostergeleerde - 't staat vreemd op een paard! .•
Die staljongen - is zonder grand niet vervaard;
Gezeten van achter (de bles was vrij sterrek)
Klemt hij zich weI vast aan den wigglenden klerrek.
Zoo denkt ge! - maar och, hoe bedriegt soms de schijn
Wat spreekwoorden zelfs al vol leugentaal zijn!
Al lijken de kappen een haar op elkander,
Tochzeit de eene monnik niet altoos den ander.
N li rijdt broeder Willem zoo zachtjens door 't bosch;
Twee korfjens, een knaap voert hij mee op zljn ros;

+9 Een inktkruikjen steekt uit zijn tasch; en die scheede
Bevat slechts een pen punter, argloos van snede.
Maar de sprong van den grijzenden baard op de borst
Maar de glans van den blik, die soms rondschouwt en vorscht
Hoe lang men nog Zuidwaards zal hebben te rijden -Maar het hoofd, dat soms rijst als in jeugdiger tijden -
En de vuist, die den slappenden toom soms vervat
En de knie, die zich spant en het bergachtig pad
Den klepper op eenmaal soms over doet schieten,
En springen en waden, waar beektakken vlieten
Of heester en kloof hem den weg soms verspart 
Tuigt kracht in de spieren, en moed in het hart.
Geen wonder! geen wonder! de bode, die heden
Om visch voor het klooster daar heen gaat gereden,
Hem sierde eens een naam in de waereld vermaard;
Hij droeg eens een schild, waar del' Heidenen zwaard
Or splinterde in Duitschland, Itaaljen, en Spanje:
Dat schild - was het wapen van 't Prinsdom Oranje.
Oranje! geen held onverwinbaar als hij!
Een Roelant-alleen streeft dees Willem op zij.
Waar Ronceval davert op d' aanren diens braven,
Daar vluchten geen Franken, nog buigen als slaven.
Daar klieve 't Verraad hen den helm van de romp
Zij knabblen or ketens hun tanden niet stomp:
Daar steek Groote Karel met droefhcid zijn horen,
Herroepend zijn heiden: .... Gem dooden, die hooren!
Oranje! ._- steeds galmden de harren zijn naam!
Niets kon hij bcnijden: geen' Koning' Lij n faam!
De dichters, na ecuwen, weerhielden hun tongen 
Eel' \Villem den roem van zijn Heer hader verdrongen!
Nog schalt soms den vreedzamen Benediktijn
De strijdleus in 't 001' van den krijgspaladijn:
Nog treden somwijlen hem beelden ,;oor oogen,
Daar levend voor jaren; sints jaren vcrvlogen.
,,'t Is lang geleen! - hij had, na felgevochren srrijd,
Van 't Sarazijnsch geweld de Oranjestad bevrijd.
Toen nog maar erfzoon van de Graven van Narbonne,
Bezat hij geen gebied aan de oevers van de Rhone.
Doorblaakt van Christenvul1r sloeg hij 't beleg er neer;
Sneed iedren toevoer af; en nood dwong 'r Moorsche heir,
Dat op de wallen van de Iceggeroofde veste
Zijn vaandels had geplant, bij 't krijgsruig dat hun restte
De sroutste plonderaars re levren in zijn hand
En aan de dood; hun rrillende Emir, zelf in band,
Om wien de hoofden, prachtige cdellien, zich schaarden

+
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Met tal van vrouwen, bood de halvc-maan-standaarden
Geknield den Veldheer aan; hij trok de straten door
Bij vreugd- en noodgeschrei der burgers, die de Moor,
Na kneveling en schlmp en schade aan lijf en have,
Naar wellust martlen wOll, den jongen Christen Grave
Ten schouwspel, op den wal geblakerd en geslacht -
Toen d' arme burgerij een muurbres uitkomst bracht,
En de Emir, dol van spijt, doch met betoomde woede
De poorten openstelde, en voor des Veldheers roede
't Getulband voorhoofd boog. Een hoog schavot verrees;
't Geboefte ontving zijn straf. Toen klonk: "Gij, Emir, wees
"Mijn krijgsgevangen: om uw dapperheid van dade
"Me in 't open veld getoond, geworde u lijfsgenade!
"Uw woord tot onderpand - en, om mijns Heilands wil,
"Ontboeit hem, knechten!" - Maar op eens, wat luide gil!
Een jonge maagd schiet toe; zij dringt zich uit de scharen;
Een paerelsnoer doorkranst haar blinkendzwarte haren;
Den sluier hief zij van het beeldschoon bleek gelaat,
Waar zich, in flukschen bios, een vreugde zonder maat
Op uitspreekt; met de ziel in elken blik der oogen,
Die lichtend langs de rij der Christen krijgers vlogen,
Zoekt zij den Veldheer, stort ter aarde voor zijn ros,
En barst in dank op dank in tranenstroomen los.
"Gij schenkt hem 't leven! ... 0, de dochter kust u w voeten!
"En wat de vader deed - ik wil daar nag voor boeten,
"Grootmoedig Veldheer, neem mijn schatten, neem mijn bloed
"In dank voor zoo veel deugd. 0, zeg mij, wat voldoet
"Voor deze weldaad? .. Is hij, is hij wei behouen? ...
,,0, vraag een losprijs! - dat mijn harte moog vertrouwen!"
- ,,'t Is om mijns Heilands wil, pie mij de liefde leert,
"Die mij mijn vijand leert beminnen - die begeert
"Doet wei aan wie u haa!", dat ik den nder heden
"Der dochter weergeef; 'k wil geen losprijs! Gaat in Yfeden!"
Reeds lag het schoone kind den Emir aan de borst:
Maar toch, eer ze aan haar heil (een droom?) gelooven dorst,
En, hupplend, aan de zij des grijzaarts henentreden 
Zag zij tot Willem op (wiens harte bij haar reden
Een schuchtre gloed doordrong), en sprak met teere stem:
"Dien Heiland, Dien gij dient, waar, Heer, waar 'lind ik Hem '!""

°

dat tooneel wordt in zijn rustig later leven
Den Kloosterbroeder vaak herschilderd en hergeven.
Geen wonder! 't heeft voor hem beslist van heel zijn lot:
De God van Willem werd der teedre maged God:
En - knielend voor den troon van Keizer Charlemanje,
Kroont haar als hem de kroon des Prinsdoms \"an Oranje.
Wat zegen.... wat geluk.... wat bittre rampspoed viel
Hem sedert al te beurt! Yermoeid naar stor en ziel,
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Trekt hij, uit strijd op strijd, aan lauwren rijk en wonden,
Ten zijnenr. 0, zijn hart waant reeds 't geluk hervonden
In de armen van zijn gade en kindren .... Wreede slag!
Hi; naakt zijn stad; betreedt zijn slot: - de volle dag,
Zijn gloende heilzon, keert in middernachtlijk duister:
Hij zinkt tel' aard: de krans van licht en rozenluister
Is hem van 't hoofd gerukt: daar kwam hij aangetreen 
Daar draagt men die hij riep naar de eeuwge rustplaats heen!
Nu wil ook hij de rust: ja, ... hij is oud van dagen! ...
Ja, .. de arm verloor zijn kracht... ja!.. 't hart telt mindel' slagen;
Ja, 't was te lang zich-zelf met zoo veel werks be1ast ...
Zijn erfzoon zij de zorg op 't schoudrenpaar getast
Bij 't streelend mantelbont. Hij drukt zijn kroost aan 't harte
En zoekt een heulbron op, voor Hemeldorst en smarte.
Ze is door hem-zelf gesticht, de wijkplaats, die hij mint.
En waar hij 't oud geluk, bij meerder vree, hervindt.
"Heer! -~ Heer! - hoort ge ginds niet dat joe1end gedruisch?
,,'k Ben bang in dit bosch, lieve Heer!" met een kruis,
En een ril, sprak van achter op 't lastpaard gezeten
De knaap dus tot Willem, zich-zelf haast vergeten.
,,\Vat~ ... Onraad'? ... WeI foei! \Vees niet bang, beste man,
"Z60 zijn wij het bosch uit ... Ons valt men niet an:
"Mijn tasch is te dun om tot roof te bekoren;
"Kom, laat mij veel liever uw liedtjen eens hooren.
"Gedraafd en gezongen met vrolijken zin!
"Dan halen niet eens die kornuiten ons in."
-"Heel'. .. 'k durf niet; ... maar - daar gij 'et wilt - zal 't
En bevend begon hij een liedtjen te neuren.
[gebeuren."

Zij draafden vrij hard. Bij het blaadrengeruisch
Denkt telkens het knaapjen: 'och, waren wij thuis!'
Een windvlaag verhett zich: de kruinen del' boomen,
Zij spellen den stalknaap: 'ze komen! ze komen"
En Willem, al zwijgt hij nog wat hij geloott.
Keert somtijds. met zorgende blikken, het hoofd.
Daar hoort hij al dichter het trapplen van paarden.
Die ginds langs het lover de takken ontblaarden;
Het kruisen van stemmen. gevloek en gelach.
En 't sleepen eens wagens; en cindlijk. hij zag
Den een na den ander een zevental ruiters.
Dat vIak op hen aanreed: 't zijn moorsche vrijbuiters!
"Heel' Jezus! wees met ons!" zoo tluistert de knecht,
Terwijl hij zich krampig aan 't monnikskleed hecht.
En \Villem rijdt door. "Sta. gij monnik! bij Mamet!
"Eel' ik op uw rug met den sabel mijn naam zet !"
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"Sta, monnik! ... Uw buidel! ... Voort, mannen! dat pak
"Van zijn rug! waar hij zeker zijn goud in verstak .. ."
En Willem betoomt zich met moeite van binnen;
En andwoordt, als past, met zachtmoedige zinnen:
"Dat pak? - 't is mijn dienstknaap! Wat, Heeren, kunt gij
"Voor schatten vermoedell in graauwharen pij!
"Ik bid - laat mij gaan, en trekt rustig uw wegen! .•.
"Aan 't rooven op klerken is voordeel noch zegen."
- "Wat, klerken!" zoo joelt men; ,,'t Is juist uws gelijk
"Die 't meest ons belemmert ... maar liit heeft uw rijk!
"Hier, mannen, den knaap in die kreek daar gesmeten!
"En beiden de plunje van 't lichaam gereten!"
Ze ontkleeden den halfdooden stalknaap op stee,
Zij binden hem hallden en voeten, en ree
Den monnik, dien zij met hun vijven omringen,
Tot afstappen en tot ontkleeden te dwingen.
Smaalt schaatrend hun hoofdman: "Gij zijt, arme bloed,
"Gelukkig niet de eerste, dien 'k heden ontmoet .. ,
"Wij hebben daarginder een lijk of wat leggen ...
"Zoo varen ze, die zich niet laten gezeggen.
" We maakten hun goud, en wat anders nog, buit,
"Gepakt in die kar ... 't Zag er slecht met u uit,
"Zoo de hongrige wolven, voor 't eerste verlangen,
"Niet eerst een kapoentje' of wat hadden gevangen:
"Geen lid bleef u heel! Nu maar straks van uw beest!
"Toe! voort uit den tabber!! Het minst is ons meest!
"Die tasch en die rozekrans!... Kousen en schoenen ...
"Uw pij uit! - Die hoofdkap bij de andre kaproenen!"
- "Ai God!" bidt de knaap, en hij heft uit de kreek
Zijn armen ten Hemel, "ai Heere, verbreek
"Het opzet dier boozen ! Wend af hunne handen!
"En spaar, spaar mijn edelen meester die schanden!"
Heer WiUem staat barvoets; zijn opperkleed gaat
Den huifwagen in met het zadelgeraad:
"Foei!" spreekt hij, en denkt: '0 mij, hadde ik een wapen ! . :
"Slechts vloek zult gij u uit dit boevenstuk rapen ...
"Een weerloze monnik - maar geeft me mijn knecht [recht,
Voor 't minste dan weder!" - "Dien knaap? - Gij hebt
,,'k Vergat 'em al haast," sprak het hoofd van de Mooren:
"Den knaap in de kar! - en den paarden de sporen! 
"Vaarwel, ... vrome vader! en als ge in dit bosch
"AUeen u verveelt, in uw luchtigen dos, ...
"Dat kan toch den beste' eremiet overkomen, ...
"Hier hebt gij een koord - en daarginder staan boomen!"
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Zoo sprekend, en sporend zijn ros in den draf,
Ontrent hem de hoofdman. Maar spottend en straf
Roept Willem op ecnmaal, terwijl ze alle zeven
Met huifkar en schreienden knaap hem begeven:
"Fraai, mannen! fraai, helden! - Uw prooi lacht u uit:
"Het best van zijn goed werd niet eens nog uw buit!
"De gordel, die schuilt in mijn onderste kleeren,
"Is meer dan uw dubbelde roof te waardeeren!
"Een gesp is er aan van het edelste goud,
"Die pronkt met een krans van robijn en miraud
"En keurdiamanten; voor tweeduizend ponden
"Wordt iedere goudsmid haar kooper bevonden.
"Gij kweet u voorbeeldig!" De troep wendt den kop;
De hoofdman rijdt nader: "Zou 't waar zijn? - Pas op,
"Vrome klerk! heef!: uw argloze scherts ons belogen
"Dan stoot ik mijn pricm door die tong en die oogen! .••
"Te voorschijn die gordcl!" - "Ik schenk hem u, Heer,"
Zegt WiIlem, "maar eer ik hem gcef (bij uw cer,
"Gij moogt mij niet wcigren!) schenk mij dan dien leedren,
"Opdat ik mij gord met de rest van mijn kleedren!"
- "Dat gaat!" roept de hoofdman, cn stijgt van zijn paard,
En haakt zich den riem van het lijf, cn ter aard
Zich buigend om 't kleinood van Willem te ontvangen,
Daar steigert den monnik het bloed naar de wangen,
Daar heft hij de vuist, en met morslenden slag,
Een slag als geen hamer op 't aanbecld vermag,
Verplet hij de hersens aan 't hoofd dcr bandietcn,
Dat brcinstof en bloed door het schedelbeen schieten.
Met rukt hij het kromzwaard den Moor van de zij;
Hij springt in den zadel: gecn vrccslijk als hij!
Hij stort zich te midden der wanklcnde knechten,
Die denken aan bijstand, noch vluchten, noch vechten.
"Oranje vooruit! - Ha, gij wolvengebroed!
"De Leeuw is ontwaakt, en hij smacht naar uw bloed!
"Voort, schurken! of 'k laat naar het diepste der hellen
"Elk uwer zijn eerlozen meester verzellen! ..."
Een bliksem gelijk zwiert het staal in zijn vuist;
Hij houwt en verminkt, en verjaagt, en vergruist.
Daar liggen drie roovers, en weerloos, ter aarde;
Daar vluchten vier andren zijn doodlijken zwaarde.
Zij kreunen om lijken of huifkar zich niet;
Reeds zijn zij geweken in 't verste verschiet;
En Willem van d'aakligen rechtsplicht ontslagen
Vereent zijn gebed met een toon uit den wagen.
Hij nadert dien; opent de huif. .. Groote God!
Zijn knaap niet aIleen werd geboeid door het rot ...
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Twee andre gevangnen, wien doeken en banden
Het roepen belett'en en 't roeren der handen! ...
De schaduw der huive floerst Willem het oog;
Daar kerft hij de boeietL .. Neen, God! hij bedroog
Zich niet in zijn zielsdrift: daar klinken hun stemmen ...
Daar schalt het "mijn vader!" "mijn kindren!" daar klemmen
Zijn zoon en zijn dochter Heer WiUem aan 't hart.
"Hoe dlis? .. hoe gij - beiden? .. Dank, God! dat die smart
"In vreugde gekeerd is!
Gij waart overvallen
"Door 't helsche geboefte!
en aUeen •.. tegen allen ..."
- "Neen, vader! mijn mannen, het offer der trouw,
"Zijn ginder verslagen; ... de schaamte en de rouw
"Dat ik ze overleef ... haar kon niets weer verzoeten
"Dan 't uur van dit roemrijk, dit zalig ontmoeten:
"De vader voltoog, wat de zoon niet vermocht ..."
- "We aanvaardden," zoo koosde de zuster, "dees tocht,
"Om u in het klooster te komen verrassen ...
"We hebben steeds in de Cortezische plassen
"Niet ver van 'et burchtslot zoo heerlijken visch!
"En hadden dien heden bestemd voor uw disch; ...
"Hij hangt in een korfjen hier achter den wagen."
- "Zoo waarlijk!" schertst WiUem, "dan mocht ik toch slagen!
"Om visch werd de reis dezen morgen aanvaard ..."
En glimlachend lei hij de zweep op het paard;
De staljongen moest met den bles het maar steUen,
En de Abt kreeg twee gasten en goede forellen.
I8S!.

TROUW.
EEN HULDEGROET
AAN ZIJNE ;\IAJESTEIT

KONING WILL EM DEN DERDE,
IIIJ ZIJN BEZOEK VAN lDISTER DA;\I,
IN GRASMAAND,

1853.

"JE MAI~'1TENDRAl"

's Konings wapenspreuk.

E forsche toon der krijgsklaroenen,
Wild schettrend door 't gekromd metaal
Met floers omwonden eerfestoenen
Bij 't vieren van de zegepraal 

D
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De feestkaros der oorlogshelden,
Wiens raadren ploegen door de velden
Met versche lijken overdekt Ach, 't zijn te droeve glorieteekenen,
Slechts bij 't geschrei der half bezwekenen
Den overwinnaar mild gestrekt.
't Is heerlijk, wen een moedig Koning,
Aan 't hoofd der zonen van zijn land,
Bij vrijgevochten haard en woning
't Behouden vaandel nederplant Maar hoe veel bloeds en hoe veel tranen
Doorweeken de uitgewaaide banen,
Doorboord, verscheurd, en half vergaan;
Op hoe veel diepe boezemwonden,
Op hoe veel ramps in luttle stonden,
Komt de eerlaurier des krijgs te staan!
Neen, schooner praalt en onverduisterd
De Krans van 't kalm Gehandhaafd Recht;
De gloed \\"aarmee zij 't hoofd omluistert
Straalt uit geen vuurvlam van 't gevecht.
Die eerkrans is niet saamgeweven
Uit jonge twijgen, pas in 't leven,
En van de stammen afgerukt.
Zij kroont den held, die zander offers
Van burgerbloed en goudschatkoffers
De VvTet verweert en niemant drukt.
Hij is weI waardig aller eeren
Die, trouw aan 't Koninklijke woord,
Bezworen in het Huis des Heeren,
De Heilge Stem der \Vet verhoort.
Die ,tl zijn yolk, die al zijn zonen
Het zelfde vaderhart wil toonen,
En allen 't eigen Recht bewaart;
Die ware Vri;heid op doet bloeyen,
En elks geboomte welig groeyen,
Dat vruchten drage in ieders gaard!
Die boomen, welig opgeschoten.
Zij bieden eens den eedlen Vorst
Om strijd de schaduw van hun loten
Voor 't hoofd dat aUer zorgen torst.
De kindren van de Nederlanden
Zij wuiven hem, met hoed en handen,
De feestgroet hunner liefde toe,
En allen -~- wat hen ooit verdeele! ...
Zij roepen eindlijk luider kele:
"Dat God den Koning bijstand doe!"
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De Tweedracht trekke op vleermuisvlerken
Langs dorp en stad en vlek en veld --
Zij zwier haar toortse voor de kerken,
Die Roomsch of Onroomsch openstelt:
Daarbinnen, onder aller boogen,
Klinkt toch de bede naar dcn Hoogen 
"Geef kracht, 0 God, aan 's Konings hand,
Den Rijksstaf voerend in ons midden,
Vaor wien U al de stemmen bidden
Dcr vrienden van het vaderland!"
Hoog bovcn alle twistpartijcn
Verheft een zuil haar marmren lccst:
Daar blinkt de Grondwct op der Vrijen,
G-eschreven door eens Konings Geest.
Eens Konings Schim staat daar te waken,
Opdat geen hand haar aan moog rakcn
De lettrcn van die gulden W ct.
Een andrc Koning, vol van levcn,
Zweert, dat hij doad aan 't woord zal geven;
En heef!: zijn Kroon te pand gezet.
Dank, Koning! uit Oranjes bloede,
Dank, Koning, voor uw Vorstentrouw r
Uw volk gaat veilig in uw hoede:
't Wist, dat uw woord vol harden ZOllo
Wij voelcn staag met hechter banden
De harten, die er voor U branden,
Heel Neerland aan uw Huis verknocht.
Oranje is Neerlands heil en leven:
Die Nedcrland den dood wil geven
Hij hebbe Oranjes val gewrocht!
Eens klonk 't "Wilhelmus van Nassouwen"
Als krijgsleus van een heeten strijd:
't Zijn steden, die e1kaar benaauwen, ...
Beef!:, burgers, die de zwakste zijt!
Mijn Amsterdam, in toom ontstoken,
Is op Noord-Holland losgebroken, ')
Waar zij 't metalcn voorhoofd stoot:
Klonk toen 't "Wilhe1mus" van de lippcn.
De toon sticrf in de lijkkleedslippen
Des blocdvricnds door den vl'iend gedood.
Maar hedcn kan 't als feestzang galmcn;
't "Wilhelmus" wcl'd dc lcus del' vrec.
Hij wijke uit Neerlands gouden schalmen,
Wien 't heilig licd niet trillen dee!
Wij dulden in de vollc keten
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Van burger, broeder, ingezeten,
Die om den hals des Liebaarts praalt,
Geen schakels, die als bladtin breken,
De Oranje-goudkleur zij hun teeken:
Die heeft met ons gezegepraald.
Te Waterloo heeft ze oyerwonnen
Der Revolutie moedigst Kind;
En de Arend staarde zich zijn zonnen
Op haar ontplooide schittring blind.
Heel Neerland, deelend in de glorie
Der toen bevochten volksviktorie,
Heeft aan Oranje trouw belootd:
En is een deel der Nederlanden
Hervallen in eens vreemden handen
Wij blijven trouw, en hoofd voor hoofd.
Naakt ooit de vijand Neerlands palen
Wenk, Nassau, dan uw Leeuw ten strijd;
Wij zullen met hem zegepralen
Of achten ons den dood gewijd.
Oranje steek' zijn zilvren horen - 2)
't Zal dringen in de luistrende ooren
Van Hollands en Noord-Brabants yolk:
Zij kennen 't oude Liebaartloeyen,
En tarten moordgeweer en boeyen
Voor U, des RECIITS getrouwe tolk!

I;)

Ja, Trouw voor Trouw, ja, Plicht, bij Rechten!
Wij bieden, wat Gij wenschen kunt,
Wat lage driften zich bevechten Gij blijft Oud-Neerlands middelpunt.
Van ouds, wat veetc hen verdcelde,
Wen's Vorsten roep hun harten streelde,
De brave Vaadren snclden aan;
En wij, in vrijheid uw vazallcn,
Wij zullen uwer nict ontvallen:
Ons vaandel is de Oranjevaan!
April, 1853.

1) Ao. 1573, toen de zoogenaamde "lag van Bossu geleverd i.,. Vergelijk
den Gids, 1851, Dl. I, bl. 69:- cn volgendc.
2) 't l\!oge den Lezer niet onbekend zijn, dat het wapcn van Oranje in
een sabelen horen bestaat, met dh'CTetl binnenzijde (zichtbaar ann beker en
mondstuk). leder-ccn weet, dat lieZ'aart "oor leeuw gebruikt wordt, hoewcl
in de Wapcnkundc liebaart (bij verba,tering l!!ijJaard) meermalen voor een
leeuw geldt met l,et ailJlgeo:i< ht bcpaaldelijk ell (ace.

AAN MR. ISAAC DA COSTA.
[OPDRACHT V.\N:

IIET VOORGEUORCHTEJ.

ACosta! strijdgenoot! mijn vriend en vijand tevens!
Mijn vriend: om dat een vuur ons-beider borst doorblaakt;
Een doel ons leidt: de roem van d'eigen Vorst des Levens:
Om dat ons-beider liefcte een zelfden hoogmoed wraakt:
Om dat een Kunst ons drenkt, met waatren klaar en levend,
Al vliegt gij op de baan, het moedig ros gelijk,
En keert den zandgrond om en plet wat - wederstrevend
Uw hoefslag (fier genet!) uw blikk'rend oog niet wijk';
Al kan mijn zwakkren tred, als u, geen roem gebeuren 
Anch'io son pittor en heb mijn plaats verdiend,
Waar 't heerlijk vaandel golft met teisterbantsche kleuren
De plaats en eernaam van u w v r i end.
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En toch uw vijand! - wie, wie onzer wil 't verbloemen,
Wie galmt niet eerder voor heel Nederland het uit,
Dat strijdigheid van Leer, van Dienst, waarnaar we ons noemen,
Weer- tegen weerstand in zich sluit?
Niet enkel wederstand: liw zwaard t r i I t in de schede
Ter schending van mijn Heiligdom:
En ik -- ik wacht, noch hoop, noch bid voor mij den vrede
Dan met het lijkgewaad des roomschen strijders om.
Wat ik als God aanbid - het dierbaarst pand op aarde
Der liefde van den Eengen Heer 
,Het blijk, dat nimmer gift Zijn giften evenaarde,
Het heerlijk middenpunt der Leer 
Het levend blijk, dat God geen logen heeft gesproken
In 't woord: "Ik laat u niet verweesd",
Het "Meer dan manna-zelf", "den kinderen gebroken",
Gewaarmerkt door Schriftuur en h 0 0 r b r e n Heilgen Geest:
Dat ziet ge - en keert u af! -- Het weiden van de schapen
Vertrouwt gij elken vreemdling aan,
Die met den leeraarshoed op de ongewijde slapen
De Kerkgemeente voor wil gaan.
Ach, dierf ik wat gij derft - de Heer is mijn getuige
't Bracht mijn geloof den doodsteek toe:
En daarom _. schoon mijn hart niet voor uw dwaling buige 
Gun, dat ik pEcht van oodmoed doe!
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Want zie! reeds mindre gaaf, reeds minder pand van trouwe
Spoort u tot ijvren voor den Heer:
Wat verg men dies van mij, van mij die Hem aanschouwe
Niet slechts in 't minder, maar in 't meer!

o

blonk nog eens Gods Zoon, verrezen, u in de oogen
leefdet gij een uur des levens volheid mee 
Hoe gingt ge, 0 Cleophas, dien Heiland nagevlogen,
Die immers op den weg u 't hart reeds branden dee!

o

Heeft God die Kerk gesticht, waar 't klinkt van alle zijden:
,Ginds is de Christus!'... ,hier!'... ,neen, derwaart!' ... ,ter
[woestijn 1'?
Keer, kind, tot's Vaders huis! en tranen van verblijden,
Zelfs van den ouder zoon, zij zullen 't welkom zijn.
Zondag L.etare (6 Maart), 1853.

OP DE VROEGE DOOD
V.\N

HERMAN JACQUES CONSTANT VAN NOUHUYS,
lWERLEDEN mNNEN AMSTERDAM,

den feestdag

1'(11I

SiC

Cecilia, ill het .Taar der Genade 1853.

EN trouwe Dienaar van den Meester, die de gaven
Niet met een tragen moed verheeld heeft of begraven,
Maar die het Godlijk zaad in vruchtbren grand ontving,
En bloemen heeft gekweekt ter Godverheerlijking:
Ginds bloemen van de Liefde, in stichten en verplegen;
Daar bloemen van de Kunst langs de open Hemelwegen;
Hier Reinheidslelien, naar 's Heeren heilig woord.
God heeft hem jong verplaatst in 't eeuwig bloeyend oord:
WeI stierf hij, maar hij is zijn vrienden niet ontvallen:
Hij werkt nog, in 't gebed, een arbeid met ons allen.

E

Dtr Vtreeniging Rcgr voor a IIcn 1) aangebodtn door hare Leden J. A.
Alhtrdingk Thijm, Rcdacrcur, en C. L. Van Langcnhuy~en, l.'irgever van den, in
verttniging mer den I-Jeer Van NlIuhuys hewcrkren, Voll,,·Almanak )'oor iYeder
landsihe Ktltholieken.
1) [Dar is: de Karholieke Kie,vcreeni;,;ing van ditn naam.J

HET KOGGESCHIP.
(DE LEGENDE VAN Al\lSTERDAM.)
EINIlE DER XIE EEl'\\".

MEJUFVROUW CATHARINA VAN STAVEREN,
DIE MET DE WARMTE VAl\" EEN DlCIITERLlJK GDIOED HARE VADERSTAD
LlEFHEEFT.
EERIlIEDIG EN "RIENDSCHAPpELIJK OPGEDRAGEN.

hooge Vierschaar was gespannen;
De Keizer zat ten throon;
Graaf Ecbrecht is des Rijks verbannen,
Een dubble trouwloosheid ten loon.
"Zijn landen, mijner mildheid gaven,
"Verleen ik, wijd en zijd,
(Zoo spreekt de Keizer) u. mijn Graven,
"Die dezer gunste waardig zijt.
"Gij, Bisschop Coenraed, ree ten strijde.
"En raadsman bij den Throon,
"Weet, dat ik Stav'ren u verlijdde:
"Uw trouw ontvange op nieuw haar loon: 1)
,,'k Schenk thands aan Sinte Maertens Kerke
"Het Oost- en Westergoo.
"Dat zij den Keizerscepter sterke! 
"Ten Eeuwgen Dage blijve 't zoo!"
En Utrechts Bisschop, ree ten strijde,
Kent Vrieslands vrijheidsdriti:;
Maar 't zwaard betrouwend aan zijn zijde,
Aanvaardt hij 't zegelschrift.
Steekt nu bij-een de rosse hoofden,
En roemt der Vrijen plicht!
Telt, Vriezen, uwer heIden namen!
Al spant gij al uw krachten samen, 
Gij zijt een lcen van 't Sticht.
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Ai hebt gij nimmer vreemde Heeren
Aan Vriesche kust geduld -
Sint Maerten biedt den staf of - 't wapen :
Legt bij zijn krootse u zacht te slapen, 2)
Of 't uur des snevens is vervuld.
De Dageraad spreidt rozeglansen
Op 't blank azuur der zee,
En rozeglansen op de dampen
Die met de gouden stralen kampen
Aan Vriesche en Stichtsche ree.
Wei, Visscherman, wei zult ge 't wagen?
Ziet ge aan den Wester trans
Dat wolkjen niet het blaauw betrekken? 
't Zal voor de noen zijn vleuglen strekken
En dooven al dien glans.
Klinkt u die verre drift der golven
Niet dreigend III het oor?
Ontbindt gij hier voor 't eerst uw zeilen,
Bij 't altoos rondzien, altoos peilen
Van 't ongebaande spoor?
De kogge, in spljt der tegenwinden,
Wijkt, zwenkende, elken wal;
De wolken drijven telkens lager
Als herten, vluchtend voor den jager,
Die neerstormt in het dal.
"Wei, Visscherman! hoe kunt ge 't wagen!"
,
Zoo gallemt Stav'rens ree.
"Een golfslag nog, een slag der winden
"Gij komt een wisse schipbreuk vinden
"Ter strand of in de zee!"
"Ontbindt gij hier voor 't eerst uw zeilen,
"Gij, arme Stichtenaar!"
"Staat, burgers, bij! .. ." "Op! kondschap vragen!"
"De kog is uit elkaar geslagen!
"De visscher vlucht van daar!"
"Ha, vuige spie! Daar zijt ge tijdig
"Ontworsteld aan de meer!
"AI dekt een visschersjak uw leden
"De wolf kwam zich in 't schaapsvel kleeden
"Hij ziet zijn bosch niet weer!"
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"Wat Visscher draagt aan witten yinger
"Zoo schoonen gouden ring!"
"Bespieder van de Vriesche vaarten ...."
"God weet, de Koster van Sint Maerten!"
Zoo joelt en schalt de kring.
"Wie heeft u in uw dood gezonden
"Naar 't Vriesche, vrije land?"
"Wij dulden Graaf- noch Bisschopsknechten,
"Dan om te dienen, of te vechten!"
"Spreek!" galmt 'et langs 'et strand.
"Ik ben geen spie!" zoo roept de Visscher;
"Ik draag te recht dit kleed.
"En sta ik tot des Bisschops wenken -
"Gij mocht, vermeetlen, drie maal denken,
"Eer ge aan zijn boo misdeedt!
"Ik heb een gunstbrief mee te deelen;
"Geleidt mrj ten Stadhuis!
-~ "Wij willen hier geen Bisschopsgaven;
"Het goud stroomt door de vrije haven
"Den Staverers in lmis." 3)
"Voort, voort! ter Galgeven met dezen!" 4)
"Wech met den Stichtenaar!
"Geen tijdverlics! den boef gevangen;
"En aan den hoogsten boom gehangen!"
Zoo schreeuwt de dartle schaar.
"Neen 1" roept er een, "aan hand en voeten
"Hem vastge1egd, en zoo ter zee!
"Een kogge zander roer gekozen ....
"En voere de eb den roekelozen
"Van Vrieslands vrije ree!"
't Geschiedt; geboeid zijn voet en handen.
De kogge neemt hem op;
En bleek van toorne, snel ter sprake,
Zweert hij den Friezen felle wrake
Met fier geheven kop.
"Ha!" roept hij, "zijn dat Stav'rens helden,
"Met twaalve tegen eenen man! .
"Die 't recht der afgezanten breken! .
,,'k Verdwale en sterve in deze streken
"Maar! ... ducht mijns meesters ban!"

Zij joelen, schaatren, door elkander.
't Was avond, en de storm bedaard;
Doch Sprokkels buyig winterweder
Joeg dikken mist op d'omtrek neder,
Die borst en blik bezwaart.
Op eens daar dringt met forsche spieren
Een Vries naar voren; roept zij n hond:
"Wat tel ik," zegt hij, ,,'t heilloos leven!
'k Ga met dit uur mijn stad begeven!
"Die 't oude gastrecht schond."
Hij torst een roeispaan op zijn schouder,
En springt op eens in 't holle boord:
WeI wilden zij zijn vaart beletten 
Maar eer ze een enkle schree verzetten
Vliegt reeds de kog door 't meerviak voort.
Zij baant zich in de dikke neevlen
, Een telkens weer gesloten pad;
Een graauwe zee schijnt hen te omsluiten:
Niets kan dien kloeken Veerman stuiten;
Hij ploegt met zekerheid door 't nat.
Zijn poedel is hem nagesprongen,
En ligt ter boegpunt buiten boord.
"Naar 't Sticht!" zoo doet hij d'open ooren
Des trouwen graauwen wachtel's hooren:
De poedel keert den rug aan 't Noord.
De Visscher is bevrijd van boeyen,
Hij staat te mij mren in de kog.
,,'k Vrees," zegt de Veerman, "klif noch platen;
"Als 't drijvend wier ons vrij wil laten,
"Zijn wij in 't echte, rechte zog."
De meer is kalm; de zachte siagen
Der golven stuwen 't vreemde schip;
Steeds wijst de poedel op den steven
Het spoor waarin zij veilig streven,
Langs Hollands mersch of Urriks klip.
Nog kieeft de mistdamp op hun kleedren;
Nog sluyert hij de vogelvlucht,
Die somtijds heenruischt om hunne ooren.
Soms varen ze als geheel verloren,
Van de aard venreemd, in zwarte lucht.

6+ 
De nacht viel neer; geen enkle scheemring
Van 't maanlicht wemelt in hun zwart;
Soms woelt de kog door knorstige aarde,
Of schuurt \Vaal' 't zand in plaat vergaarde
Zich voort; of blijft in 't wier verward.
De wrikspaan doet dan zware diensten,
Maar vaak vergeefs; het moeizaam werk
Des mans, in voorhoofdzweet voltogen,
Boeit 's Visschers rustig starende oogen.
Hij slooft niet mee, hoe groot en sterk.
En uur aan uren zijn vervlogen;
De poedel blaft en trilt van vreugd.
De wind steekt op; het zeil staat strakker;
't Noordoosten stuwt het altoos vlakker,
En doet den loven Veerman dellgd.
Een forsche windvlaag, breed van schachten,
Veegt, mijlen vel', den nachtmist voort.
Het maanlicht breekt de dunne dampen;
't Gelonk del' kleene zilverlampen.
Blinkt door de stilte van het oord.
De stroom draagt rimpelende spiegels,
Ginds, vel', in donker land gelijst;
De baan, waarop zij voorwaart snellen
Schijnt beider oog iets vreemds te spellen,
Bij 't bruin verschiet dat gindel' rijst.
"Dat is geen Vechtstroom j" zegt de Visscher;
En de andre haalt de schoudren op:
"Mijn hond heeft herwaards ons gewezen,
"Hier schijnt geen zandplaat meer te vreezen!"
De poedel heft den ruigen kop.
Gestrektes hal5', gestrekter pooten,
Zoo staat het dier ten boeg del' schuit;
H et huilt en blaft, de pluimstaart zwierend;
En zie, op eens zich opwaart stierend,
Daar springt het voor den steven uit.
Het klieft den vloed met rappe slagen,
En naakt den oever schudt zich droog;
Dan loopt het huilend heen en wedel',
En roept zijn meester, blijde en teder,
En staart tel' kog met vonklend oog.

Hicr bruist een stroom met blanke lijnen,
Met zachten golf ten landen uiti
En doet zijn zoete watervloeden
Met vreugde in andre bedding spoeden,
Ais ijlt de bruidegom ter bruid.
De kogge komt de landtong nader,
\Vaarlangs het zuiver water schieti
De vreemden drukken weer Gods aarde,
En danken Hem, die beiden spaarde
Toen aUes hen te wreed verstiet.
"Ik ben een Visscher dezer streken,"
Begint de strenge Stichtenaari
"Zoo ver uw oog hier rand kan weiden
"Mag, moet, mijn hand de netten spreiden,
"Naar 't voorbeeld eener Heilgenschaar.
"Gij, anne, vondt geen heil in 't leveni
"AUeen uw wachthond was u trouw:
,,'k Heb hier te geven en beveleni
Gij zult in mijnen rijkdom deelen:
"Licht einden dan uw ramp en rouw.
"Hierlangs giet de Aemstel sedert eeuwen
"Zijn weemlend water uit in 't Yi
"Lang zal die stroom nog herwaart vloeyen,
En, hoort mij God, dees plek doen bloeyen,
"Bevruchtend uwe heerschappij.
"Uw naam?" - ,,'k Ben \\Tolfgeer," spreekt verwonder
De Veerman. ,,"Vel! zoo doet uw plicht!
,,'k Noem u tot Schouth van de Amstellanden;
"Hier rijzen dra uw burchtslotwanden.
"lk ben de Risschop van het Sticht."
En \Voltgeer \verpt verrukt zich neder.
De Bisschop gaat dus plechtig voort:
"En ook mijn Keizer zal u loonen: j)
"Uw Zegel zal de Kogge toonen
"Die ons vereende in 't stuurloos boord.
"Het zinnebeeld van hechte trouwe,
"Uw hond, zal in 't blazoenveld staan;
"En elke gift van laatre Heeren
"Z.1l dezen luister nog vermeeren,
"En tuigen van uw vroom bestaan. L)
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"En eenmaal sturen deze stroomen
"Geen roere1ooze kiel meer uit,
"Maar aBe zee, in krijg en vrede,
"Zal sLhepen zien van dezer stede
"Door uwe Kogge voorbeduid.
"Ik ben naar Stav'ren heengetogen
"Ter peiling van het volksgemoed;
"Zij roerden ongerechte handen:
"Hun rijke haven zal verzanden! 7)
"Vergaan zal Stav'rens goud en goed'
"En nu, bij 't opgaan van den morgen,
"Die purperrood in 't Oosten brandt,
"Zijt gij beleend m~t onzer gave;
"Ik groet u, met Smt Maertens stave,
"Heer \Volvegeer van Aemstelland!" 8)
-

"Zoo \Vaar mij God (ten hoogen Heemlen)
"Geholpen heeft in dezer nacht,
,,'k Zal, Heer, zoo lang dees stroomen vloeyen,
"Uw landen groeyen doen en bloeven.
"Ten spijt van uwer haatren macht!"
Een slot verrees ter westerzijde
Van d' onbedijkten Aemstelvloed;
Aan de oostzij lieten stulp en hutten
Zich binnen muur en gracht beschutten
Van 't nieuw ontluikend Riddergoed. 9)
En burcht en dorp, ter stad gerezen.
Zond schepen uit, huns weegs bewust;
In alle zeeen, alle stroomen,
Is Amstels rijke vloot gekomen;
Zijn vlagge waaide aan elke kust.

St.

En van het Achtste Volaereldwonder
Hiet~ met den ronden torentop,
Mijn Amsterdam, in 't vuur der weelde,
Die om haar blonde koonen speelde,
Het KoggesLhip ten Hemel op.
Ed/lll'flflrt (1.1 Oktober). I 85~.

1) De gift van het Graa[,chap Stavoren geschiedde reeds in loii, maar de
Vriezen Heten zich allermin't de hecr,chappij van een Zwaab, ah Bis,choJ!
Coenraed, rustig wclgevallen.
Deze BisscJwp was opvoeder van den Keizer gewee,t (volgcnlh anderen
van zijn won lIendrik V), en trok dapper met hem ten oor" 'g. Hij was het,
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wicns Id'ijg,volk in I\lilaan dc Maria-kerl, vcrwoesttc en dic, tot hocte, de
Mariakcrk te Utrecht ,tichtte; (11011. Iiat. Saent, II, 16, 1;-); hij du,; ook die
vcrmoord wcrd (L.1- April 1099), volgend~ sommigen door den vadcr des
jongcn hOlnl"1llcesters, dic dcn Bisschop voor geld het geheim der rundeering
van dezc kerk zou vcrraden hehhen; volgends eene waarschijnlijker mecning
rloor een Vrie~chen aanhanger van Markgraaf Echrccht. Zie over dezen en
den Bis'ichop hijv. M. J. Schmidt, Pr., Geseh der IJeutsc!ten, III, 114, 117, 113.
Dc Keizer, die hier optreedt, is inclerdaad de hecvaartganger van Canossa.
Hij verznende zich nooit geheel met den Paus: maar welke gunstige ge
volgen voor zijn charakter en voor het Rijk de vernedering gehad heeft, hem
door Gregorius VII aangeda~n, zie men zelfs hij den anti-pausgezinden Dr,
J. G, A. Wirth, Gadl. dtr DCII!sc!tcn, II, 102, 103.
2) Krootsc-Crosse, hisschopsstal:
3) Stavoren was de rijk,te en weelderigste stad van Vrie,land.
\) Galgeven. Z.-O.-waanj, van Stavoren; het habrecht werd daar vol
trokken.
5) Keizer lIendrik deed veel voor dezen hissdlOp.
I;) "Twee Visschcrs mct een Hondt ende Schip 'ionder mer (dit is noch het
uude wapen van Atmterdam) waren de ecrste, die eene hutte aen den Dam
om de gcIegentheit van het Y ende den AmstcI oprichteden," Scriverius,
Clmlll., hI. 16. Later kwamen er anderer lIeeren banieren bij. VcrkeerdeIijk
spreekt Scrivcrim hier van een wapen. Zie Glds 1366, No. 9. Ife! 11'apen del'
star! Amst. door T. A. £\. Th.
7) 't Is hekend, dat de haven van Stavoren verzand is; maar dit wordt
aan de weelderigheid eener haldadige hnrgere, toegeschreven. Zie ;\"cdcrl.
Fnlksol'erl. door J. W. Wolff, 1844, hI. 31.
8) Wolfgerus van Amestelle is de eerste van dit ge~lacht; hi.i stond, aI.
gctuige hij eenen hrief van den BissdlOp van Utrecht, onder zijn diemtlllannen,
v<'tor de vrije-lieden, in de jaren II05 en I I ~6.
Dc opvolging dcr lIeeren van Amstel is aldus: I. \Volfgeer: van om\tr.
1100 tot otl1str. Il30. 2. Egbert: van omstr. 1130 tot na 1172.3. Gijshrecl1t:
in Il76 cn 1173, 4. Gijsbrecht II: 1200-1228, Gijshrccht III: 1228-1252
(aldu'i volg. dcn I-Icer .1. Ter Gouw). Gijshrecht IV. 1252-1274, waarna hij
afwi'~eling in zijne heerschappij geknot, 's Graven gevangcne, gedeeIteIijk
her~teld, eindelijk op het hoogste eedhreukig en vemlJfdeeId.
9) Hct slot deT Hceren van Acmstel stond aan dc \Vc,tzijde van den stroom,
op de plaat'i waar thands de ;'Ilieuwendijk ligt, tllsschende Oude- en Papen
brug. Aan de Oo,tzijde hebben de ecrste Imizen gcstaan, dm ter plaatse van
de \Varmoesstraa,. Aan die zijde is dan ook de Oude Kerk gehouwd, dic
aan 5t Tan dcn Dooper, en aan St Nikolaas, den PatrlHJIl der Vi"chers en
Kooplieclen, gewijd was. De eerstc gracht, dic hurcht en ,tede omringde,
waren dc nog bestaande Oude- en Niellwezijds-Vonrburgwallen. !\Icn zal den
auteur ecnige ingenot11enheid met zijn(~'
" ' ,
engstcn zin, ten
I der Heeren
van
goede hnuden. Olmtreeks 120~ was
in de vorige
Amstel, waarvan McIis Swke spreekt: Il. Ill, v. 144-15;-;
Eeuw hectte zij de ,,'Neespcr hierkadc", waaruit verklaard kan worden, dat,
in de XYIle, ,,''1' GHE:CROO="T \VE'EI'" in den gevel van het huh ziJner ge
hnorte 'tond. Wonnde, in een dcr kuiper,huizcn van dit huunjen, de "cuypcr"
,Tacnh C]aessen, die (len 2;\en .Ian. 1590 ten aanteekencn ginf( met I\d \\'il
Icmsdr'! Ilc "Puye" vermeldt zijn adrcs als: "byde Otlck op de nie,ijt\ VIlIIT

w,

hurg,val."

[Catharina Van Staveren is Mej• .roanna Ii:uytenhwuwcr. bter Men. II. F
Ilicpen bwck. J

DEDICACE.
[DE LA LITTERATURE NEERLANDAISE,

"JlIIsterdalll

a SES

DIFFERENTES EPOQUES.

1854.J

vous, mes bons amis de France et d'Allemagne,
Ces modestes feuillets!
Vous, paladins feaux de man Roi Charlemagne,
En grace acceptez-Ies!

A

A genoux sur 1'1 tombe Oll repose la cendre
De ce grand Empereur.
J'invoquai sa grande ame, et je la vis descendre,
Pour conforter mon coeur.
J'ai vu briller un glaive: et Ie fier paganisme
Palit a son eclair;
Des os extenues de l'ancien classicisme
Je vis tomber la chair.
Passe, -

poudre, - neant, que rien ne vivifie
Qu'un erudi~ orgueil,
L'antiquite jamais d'une Eternelle Vie
Ne peut franchir Ie seui!.

Si notre oeuvre est humaine, un rien va la detruire; I)
Mais si l'oeuvre est de Dieu,
Si l'Esprit du Seigneur saintement y respire
Ah, qu'on y pourra peu!
Les peuples du grand Roi gardant la souvenance
D'un passe glorietlX,
N'ont pu te celebrer, <'> vaine Re1Iaisstlllce
Comme une oeuvre des cieux.
Ils n'encenseront plus ta belle barbarie,
Qui les a renies;
L'Art chretien, a son tour, confond l'Academie
Qui l'a frappe des pieds.
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Gcrmains, nc courbons plus nos fronts devant l'idole!
La vie est dans la Croix:
Jesus nous soit rendu dans les arts, a l'ecole!
LE DIElI DE DnT, Ie Roi des Rois. 2)
Et les larmes aux yeux, dans la grande Chapelle, 3)
Jurons a l'Empereur:
"Ta tache inachevee etait chretienne et belle,
Et reste chere au coeur."
"Elle aura nos deux bras. C'est Vonde! qui nous somme
D'entourer l'etendard;
L'ombre de son rival nous chante un Dieu fait Homme, 4)
Type sacre de l'Art."
Amsterdam, Novembre, IHS3.
1) Act. Apu"t. Cap. V, v. SB, 39.
3) A Aix-la-Chapelle. ") l3ilderdijl;.
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VAN

DEN HEER VAN BREDERODE.

L
L&rSI" (illde,",\(/djl vuur dell \'ermccndcn HE]\;])RIK \'A]\; BREDERODE.

Het Doek hing tegell eell der bltitemvOl1delt

1'011

de Bibli,!theek.J

NDEN haerlemschen landouwe was Brederode wei bekent.
Doude faeme en heefti metten hoicxschen niet geschent.
MaeI' ons glorye hebben de troublen van tjaer Ixvj gheendt.
Myne cnechten bernden tEgmont die librye aen allen houcken:
Dies moet ick achter landen gaen om penitencye te versoucken,
En blyven hier volveerdich staen tot beschermenisse vanden
.
[boucken.

I

(0 -

II.
[T1J'i'<,de oJldcr.l'chrift dcudfdc schildcrij, toen mcn tot dc ontdckking was
gckomcn, dat dc afgebcelde niet was IIcndrik, maar REINOUT III VAN
BREDERODE, ridder cn dekcn van 't guldcn VUes, Vrijheer van Viancn,
Burggraaf van Utrecht, IIeer v. Haverincourt tcr Ameidc etc., Raad van
Keizer Karel V, Groot-Fnrcstier van Holland, geb, 1493 t 25 Sept. 1556
cn hij van schlJtshecr dcr boekcrij tot toczicnden tafelvoogd in de huiskamcr
de~ dichtcrs zoo ter l-kcrengracht als Pijpcnmarkt, bcvnrdcrd wcrd:]

ERE Reinout die derde van Brederoed ben ick vrij onbe
,
[vreest,
Hou ende getrouwe mijner Kercken ende Coninck ben ick
[altijt gheweest.
Dies moet Egmonde, Wassenare, Arkle mijn kints nasaet over
[leven,
Midts sij aender w'1rachtighe religie hem blijven houden ende
[cleven.
Tenen pande van 't gheloof moet mijn ymagie blijven strecken,
Oock '1ls thymus met sijnen bladeren dese tafe! zal bedecken,

H

S. D. G.

HET SCHRIFT.
AAN DEN HEER

J.

A. DE RIJK

AAR 't kouter ooit door de aardkluit dring
en langs den akker snell',
Het geldt geen penneslingering
langs 't willig album vel;
Geen leven, dat de ploeg verwekk'
'11 trillend in de voor,
Dat zulk een gloed en kr'1cht verstrekk'
als 't zwierend letterspoor!
Hier bloeit de g'1ntsche ziel uit op
en stort haar overvloed
Van liefde en vreugd, van bloem en knop,
haar vollen halm van moed,
Haar ruischend heir gevoelens uit
in 't onbedwongen schrift:,

W
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Dat aBe beeld des geestes uit
en schildert elke drift;
Het schrift dat klaagt, het schrift dat juicht,
het schrift dat weiflend zwenkt
En dat zich naar den hamer buigt
waarmee de ziele denkt:
Ja 't is een staage hamerslag
die 111 ons harte huist,
En stijven of vermurwen mag
en vastklinkt of vergruist.
En wat wij smeden in het hoofd
of wat in 't hart verkoolt,
En wat gegloeid wordt of gedoofd,
en doel treft of verdoolt
Dat spreekt zich in de lettren uit,
die vloeyen door de pen 
En die mijn schrift zijn oog ontsluit,
hij weet, ... helaas, wie 'k ben.
Helaas! -

eens riep mijn fiere moed
't quus ego overluid,
Maar Een, die 't al ten beste doet,
trok mii den slagveer uit.
Sints wankt mijn pen en flaauwt mijn oog
en schoon mijn zorge waak,
't Betwijfel, blikkend naar omhoog,
mijn trouw aan eigen zaak.
lk hoop, ik hoop, dat eens mijn hand
haar oude greep hervind
En 'k weer mij voel in's harten brand
mijns Keizers Karels kind.
God sterke u! God beproeve uw moeel, ..•
beproeve llW hoogmoed niet,
Zooals in sombren tegenspoed
mijn zielskracht is geschied!
o bidden wij, blj 't wagglend lot,
dat Gods genade ons leid'
En 't heilgevoel van kracht in God
ons breng in de Eeuwigheid!
18 Aug. 1856
[In de vnurlaat<;te <;trophe zimpeclt de tlichtcr 01' her uverlijden van zijn
bfileder Lambent!- Joanne, Alh. Thijm, I Dec. 1854; geh. ~o Sept. 182~.J

SOPHIA FREDERIKA MATHILDE.

lIoe lier sloeg mij het hart, aI, de dagbladen verhaalden, dat die hooge
Vrollw, die ten onzent cen bijna vergeten Icvcn Icidde, door het bllitenland
zoo hoog gcwa;lrdcerd wenl. Tocn zij in 1358 in Frankrijk \'erbleel~ maaktc
ik, van de mij verlecndc vrijheid gcbruik, 11m bij Imar thllbkcer tc Hliistcrcn ;
[i'\O()t nn A. Th.]

EN stofwolk rees naar boven ... De "Groote Natie" stond
Aan plein en wandelwegen met juichensreeden mond.
Reeds had Parijs het ruischen van 't weemlend drukperswoord
Als wapenkoningsmare in elken kring gehoord.
"Daar komt Ze," stormt de tijding; en Duitschlands eelste bloem
Straalt in het Hof des Keizers, met Koninginnenroem,
De schoone, blonde Roze, wier fijn en smetloos blad
De gloed van 't gouden harte doorwaamd, dooraderd had ...
En 't woord van teedren eerbied en van bewondring saaffi
Versmolt op Frankrijks lippen met Neerlands schoonsten naam.
De Wuftheid stand verlegen; de Geestigheid hield feest; [Geest.
De Smaak bracht geurgen wierook aan Schoonheid, Deugd, en

E

Wat zong de kleine vogel, in 't wuivend Haagsche Bosch,
Toen Holland stond te fluisteren met diepen schaamteblos?
Wat zong de kleine vogel, toen in heur hof en laan
SOPHIA herwaards keerde. van Frankrijks loverbaan i
"Strooi, Holland, vrij uw bloemen thands voor haar voeten uit 
"In hulde- en eerebieden is Frankrijk u vooruit.
"Gij zijt te-kort-gebleven in liefde- en eerelied:
"Europaas keurvorstinne begreept ... verdient gij niet!"
Toch staan er Dietsche kinderen met diep getroffen hart
Bij 't zingen van den vogel; en fierheid, vreugde en smart
Spreekt uit hun blinkende oogen; zij naadren u, Vorstin!
En brengen op uw feestdag geen schuldverschooning in!
Het eenigst wat hun restte - een woord van nieuwe trouw
Wordt aan uw voet gesproken, Doorluchte, dierbre Vrouw!
"In liefde- en eerbetooning vergelden we aan uw Zoon
,,\Vat ooit te kort mocht blijven aan 's Moeders eerbetoon."

God spaar' de schoone Roze, die bloeit in Ncerlands hof
Strew!' Neerlands riddertrouwe des Vreemden hulde dof!
Strekk' lang zijn Koninginne een roem voor Nederland!
Ga met Oranjes luister ons welzijn hand aan hand!
Blijve aan haar roem verbonden ons vrije volksbestaan,
En slechts met NeerJands bodem moog' 't Stamhuis ondergaan!

***

Zoo schreef de blade veer, pas uit cen wiek gesneden
Die, roekloos in haar vlucht, de zon der Heilge Kunst
Misschien te na kwam .... Mag de dauwdrop uwer gunst
Haar zeegnen: 't is, Vorstin, haar keurloon hier beneden.
185~{.

CHRISTEN KUNST. 1)

EEN! ot zij 0 n s de oogen ombonden 
Der zonne is haar licht niet belet!
De Waarheid, miskend en geschonden,
Gaat rustig haar maagdlijken tred.

N

En wierd u de rechte geketend,
Ter fnuiking van veder of zwaard 
Uw Zi\KE is haar loopbaan geteekend:
Geen macht kan haar keeren op aard.
Een zwaard en een pen zal er komen
Zoo lang er t'en menschenhart klopp'.
Men veIl' en verbrande de boomen 
Ginds schieten de zaadkorrels op!
En of zich, in 't woclen der scharen.
Uw woord als een zuchtien verloor:
Ze zullen 't gemis niet ontwaren
In 't eerJang ontclbare chaar.
De letHe zal des niet verzwinden
Met lovren en vogelgezang,
Al drongen vertwijflende ontzinden
Een leeuwrik of twee in 't gevang.
1)

Ann den

Ik'tllurd~r d~r

"Diet,che \\'aramk".lk !urm

j, V:llI
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OP EEN BYBEL VAN DEN ANTWERPSCHEN
MOURENTORF.
(NAAR EEN I1S. DER XVII" EEUW.)

y zegghen dat het roomsche volek
Den Bvbel niet mach lezen:
Daer and~ers in zijn leughenwolck
Het Priesterdom, als Hemeltolck,
Niet veiligh meer zou wezen,
En Heeroom, als voor Jezen,
Ons koetjen dan niet langher molek.
Ick las oock trouw de boeckjens door
Die Nieuw-ghezinden schreven,
Zy hangen er gheen doeckjens voor:
Zy teekenen nae 't leven.
Maer nu ick al hun felle smaet,
En al hun fijne vonden,
De dichtsels van d' oprechtsten haet,
Gepent, geprent, gebonden,
En uitgejoedelt op de straet 
Manmoedigh heb verslonden:
Nu is mijn holle roomsche maegh
Naer and're spijs noch even graeg,
Mijn Geuzenzin noch even traegh,
En 't harte roomscher noch van daegh
Dan 't gistren wiert bevonden.
Ick tast dan naer het Bijbel-boeck,
De bron van ons officie!
En vinde er Baal- en kettervloeck,
En Kerck en Sacrificie!
Ey lachen wy den Geus wat uit:
Die domme gans moest weten
Dat, tot begin en tot besluit,
Te Metten en Compleeten
\Vy braef Schriftuurspijs eten:
Met Paus en Cardinael voorop,
Die onze boecken keuren,
En hoeden ons aen teen en top
Voor geuzenleus en leuren;
"Ny gun'nen hun haer "Byenkorff" 1),
Dat vuvle verckenbroetsel,
En kussen Ol1zen Mourentort~
Ons dierbaer zielenvoetsel!
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DEN :\lARKIES VAN CARAllAS.

pond sterl. wurden tuegestaan um de fundatie
kusten gaed te maken van een nieuw Ministerie-ge
bouw v. Buitenl. Zaken t). - Lurd Palmerston heeft
verklaard, dat hij het onder zijn vuorgangers bekrounde
Gut hie k e plan van Scutt ter zijde zoude leggen, daar
de gothische stijl voor kloosters enJezu'itenkol
legies zeer geschikt kon zijn, maar dat, volgends
hem, een gebouw in den 1ta 1i a a n sc hen stijl "would
1,e more appropriate and mure nat ion a I." Prnces

",,0,000

wrbaal de,' Zitling.

,,\Voensdag, 17 Aug, is een deputatie van klassieke ar
chitekten. onder welke men de HI-I. Banks, Barry.
Garlick en Broderick opmerkte, niet-bekroonde kandi
daten bij den onlangs gehouden prijskamp, - Lord
Palmerston gaan bedanken en feliciteeren. Zijne Lord
,chap andwoordde minzaam, dat de Gothiek uit de
cijd wa", en geen stijl voor het tegcnwoordig doel ge
sLhikter, zuiniger en mooyer was "than the Horizon
t,d, ur Classic, or Italian," ('niofl, Aug. 19.
I

1AUW, miauw, priwie, bambam,
Klikerie, klikerie, miaauw!
Lord Palmerston. Lord Palmerston
Je krijgt, je krijgt, je krijgt geen bon!
Ei zeg ons hoe het kwam, 
Tingtang, klikerie, bam-bam!

M
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Dat jij zoo dom, dat jij zoo dom
Biem-bam-bombom, biem-bam-bombom,
De kunst, de kunst Italiall,
iVIy good, 1IIy l1ice, 1111' dacr 1IIfl!!,
(Je weet, je weet da' je 't niet en ken)
Biem-bom, biem-bam,
In Ylillr bescherming nam!

Miaauw, miaauw, priwie bam-bam!
Klikerie, klikerie, miaauw!
De statesman van den cchten stam,
PREi\lIER 1'iolol1, pierewie bam-bam,
In 't cuncert van St. .Ja1lles
Aan de oevers van den Theems,
Hij maakte zulk een valsch muziek:
"The dml haal je kerkgothiek!"
(Zoo klonk zijn tiere taal
Tot lof van 't Grieksch horizontaal):
"Klassiek, klassiek, geef mij klassiek!, ..
(Karrewak, karrewiek!)
"Of anders word ik ziek."

Miaauw, miaauw, faridon, fariden!
(Je weet, je weet da'je 't !liet en ken)
Wat doet hij in de schuh!
De "ienx premier, hoe koud en stout,
Heeft nel'er, neFer zeegebouwd Wat doet hij in de schuit t
"Vrij eet Jezwiet en paap hem ziek -"
Zoo roept hij "aan YOllr dalll11'd Gothiek!
"Ik lust, ik lust, ik lust hem niet:
"Ik ben," zegt hij, ,,'k ben geen Jczwiet,
"Jezwiet, Gothiek, Gothiek, Jezwiet,
(Tingtang, pieriwiet I)
,,'t Is eender wat men ziet."
4

Mjaauw-mjauw, mjaauw-mjaauw, pieriwie, Sjie, sjie!
Lord Palmerston, lord Palmerston!
Mie-ouw, mie-ouw, mie-ouw!
Biembarberdebam, biembamberdebam,

_
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langoor van den echtcn stam,
\Vat doe JOII in de kOli?
Bribam, ronbombom, sjloep-sjloep-perdebom,
If/hat are )'Oil stom, w/tat are '"Ott stom!
Jij jonge blom, jij jonge blon1!
'Jillir britsche zuurmuil redt je niet,
\Vant, borstje, geen jJllr-stlllg Jezwiet,
Tingtang, pieri\viet,
Erkent het Gothendom 2)
('{NI,

5

Jezwictenstijl, jczwietenstijl!
(Steek, langoor! de ooren op!)
Dat is juist ,,\'0111' Italiall
Vertaald door Rubens' teekenpen;
rOllr classic, YOllr horizontaal ~
Spreekt al te maal, Jezwietentaal,
looals jij dat bedoelt 3)
leg, is die plak gevoeld '?
Voort, do moor, val maar niet in slaap,
Voort, uit mijn school" gij domme knaap!
Neem les bij Garlick, Broderick,
Karrewak, karrewiek,
Bij Banks en Barry's kliek!
(j

Jc cliqlle, je claque, ze laten jou
Mi-ouw, mi-ouw, piesj, piesj, mi-ouw!
Al gaauw in 't naauw,
Bieribam, kliekeric, bibaauw!
\Vaar haal je een bezem tach van daan,
En veegt van Englands oude baan
loo menig bouwstuk af
Dat .'I'ott zoo billijk aanstoot gaf! ...
Miaauw!
,,\Vech-wech poesie wech, wech-wech, poesie wech
Vloekt Palmerston: "Leg, Gli/hit, leg!"
En Scott, en Clutton, Beresford Hope,
le zullcn rollen over hOJp.

Mijn Palmerston, mijn Palmerston!
Mjauw-mjauw, kieriwic, krankan!
.Ie krijgt, je knjgt, gecn bon!

Jc Jczwietisme is Engelsch, man,

v v -
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Rataplan, rataplan, sjloep~jliepsjlap, rataplan
vv
'i/
'i.!
't Is inheemsch aan den Theems!
v Z! (I
'i'
De Gothiek (bij St. James~)

v

L'
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Is meer Britsch, blinde gids,
-

v-z-'

Titan YOllr ltalian
'l'our Hori;untal Classical:
Je hebt geen fijne smell:
'l'ollr Pombal's nose, your Pombal's IIOse
111akes ."011 so hersenloos.

Maar 'k weet weI waar de schoen 'em knelt,
Mijn looze Lord, ... piesjwiwiwi ....
Is op Itaalje zeer gesteld!
Daar zit zijn geld.
De Revolutie speelt mooi weer
Van 't goud van dezen braven Heer.
De Revolutie handelt dom, ....
Bieribam, bieribom!
Nu vraagt de Lord zijn geld weerom;
Zij liet zijn Lordschap onvoldaan ~
Des moet de Renaissance er aan;
De Rev 0 I uti e houdt geen woord
Des moet haar zuster op de koord.
9

Mjauw, mjauw, pieriwie, krangkrang!
Kliekterie, kliekteriek, tingtang!
Lord Palmerston, Lord Palmerston,
We kuipen ."1011 in een spijkerton
En roBen je, born born,
Zoo domme, domme, domme, domme, dom!
Biribie, bambam, door Londen om,
En bieden u een snuifie
Kom fnies eens, Pombal, brave Lord!
Licht dat je dan weer beter wordt;
Reeds rijst Je grijze kuitie,
Al was, 0 IUlster van' orkest
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Het huidig kattekl uitie,
Wat indigest.
Maar! basta -- 't is genoeg geklest
Door u en ons.... hierna de rest
We sluiten 't kiekkast-schuitie;
Het spul is uit, 0 goede lien:
Het poppetje gezien.
aanko"p van het ~rr ko~t buitcndi~n 120.000 pond ,t~rI. Het g~'
bouwwerk zal ongeveer te staan komen op /.000.000 ponden ster!.
2) leder-een, hebalvcn Lord Pahner,ton, weet, dat de zoogenaamde Jezu·
"ietemtijl, waarnaar, in Belgien en Fran krijk, verschillende kerken gehlluwd
zijn, niets minder is dan Gothick. De Duitsche arch,-eoloog, Heinrich Otte, is
dan ook cen voorstander dcr Gothick, onder anderen, om dat hij er eene anti·
jczu'ietische strekking in bespeurd heeft, hetgeen niet wcchneemt, dat, met de
gemakkeJijkheid, waarmedc dc zonen der berocmde Socicteit aan aile eerlijke
cn redel\il;c hehoeftcn der samenleving te gemoet weten tc komen, tegen
woordig .leZlfietcn in de voorste rangen staan van de bevorderaars dcr chri~
teliJkc bouwkunst. Wij nocmen slecht' de PI'. Cahicr en ;\lartin, die voor de
Beeldcnde kunsten hebben gedaan wat Pro Lambil10tte voor dc Muziek onder·
nam . .la, welhaast zal men de PP. tc Rotterdam op ruime schaal van Lord
Palmcrstons verlof gehruik zien makcn; maar de Lord kan dit even min ler
verdediging zijn~r blijkharc onkunde inroepcn, al~ iemant de Gothiek Ro·
meinsch noemcn zal, uit !Hlofd; dc apsidcn der Pauselijke Kathedraal en der
Sta l\laria l\laggiore ogi\'aal bevcmterd zijn.
:1) "Lonl .1. l\lanners observed that Dr. Ncwman had been called upon to
decid~ uJlon thc dc~ign for a new building in Dublin which was intended
li'r the lesuit,; and he said that the Gothic style wa~ not so much in ac
conlance' whit the real Ultramontane spirit as the Italian ~tyJe (!illt,~II!c'r):'
flr()(fS "t:rb. tIer /)t:/!. Zitling.
1)
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PAST OP EENEN SUNS WEGHES BUSTEREN

EGBERTVM WILHELMVM
NEGOVAGVM tot STERCKENBORCH,
NVMMEROLDT en DVYVENVVEERT.

GIDSE, DOOR

GflEDRUCKT TOT ADlrfELREJ)A~DIE, IN DEN BERGH TIBIJOR
UP TCINGEL HYDER

BEI;UNGII-fLliY{8,

MD CCC LX.

"Tot llwer eeren llcmCt voor tgoedc:'
FllANS FR.\ET.

I.
-~

:HESELLEKENS, wat mach'er de goe redene tach al
.
[ we[en,
'" AIDat onfen Gids meer loopt te trantelen ende te ~an~ . _ .. _l!!Il
[telen als voor-dden?
Hy draeyt en fwaeyt (met oorlof) foo holderdeldockerol,
Als een af-ghetapt afiJns-fuft: ofte als een bierkinneken pas hallefvol.
D' handt, daer hy dus langhe mee wegh-wees, begint te ramrr-telen
[op elken wmdt;
En fijn lanteernken, dat ons te lichten plach, is gants cout ge
[worden ende blint.
- "Miffchien verfiet ghy u en is den man niet heel foo fwack
[als ghijt bediet."

"i

Tis alles lIloughlijcl.:, lieJ'e geji://ekells, IIltler wtloji·!Ji./IJe/i.ick

etJ

iJ1et Iliet!
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II.
EGHT my,

kharpe geeften, waer is die coene handt ghe
[bleven,
Die ons bicants mer Prince Mouringhs tijt te-rugghe had
[ghedreven?
\Vaer is fijn trouwe middel-eeu-qua-jonfticheyt, die door geen
["Trudewijf en fijnen man"
Oyt wert geloochent: want gheenen Trudeman, die 't Harle
[veenfche Dietfch foo aerdich can 1).
Seghtme of de Gids van pofitief 1600 noch iet aers over heeft
[ghehouwen:
Ais dat Hollant iteeds "getrapt" wert 2) tot opt Wilhelmus van
[Naffouwen? 3)
Is dat het nieuwfte condtfchap, dwelek d' Hiftory-bouck ons
[biedt?

S

0

Tis aliI's lIIooghlijck, lie1'e ghefellekells, maer waer(2'hijile!i;i:k

ell

ijlet lIiet,

III.
AT onfen Gids hem door dees memorve oock niet te feer
. [en laet verflaen!
Want hoe coft 'er een volek vertrapt fijn, dat te voren niet
[en had »beftaen"? 4)
Ons beftaen is pas beworpen anno viiftien-tfeftigh ende fdTe:
Soo waffet voleks-beftaen dan niet befnoeyt gheweeft door d' In
[quifitie en hare melTen.
Sy hebben tachtentich jaer ghevochten, om een volek te maken
.
[levendigh,
Dat alweer in fijne flaepmuts lagh ghedoken anno fefthienhondert
[ende tfeventigh. 5)
Of haer reeckeningh wel accordeert met wat waerachtelijcken is
[ghekhiet?

D

Tis all' mooghlij'ck b)' de(ell Here1l; maer wael:(i'/zijilelijck

ell

tjlet lIIet.

IV.
TER omhelfinghe des "heilige" Swijgers en een Goddin G)
(J uftini 7) moeder? als ick mach vraghcn.)
Wert een kint gheteelt: dat "vrije Nederlandt": dat dus
[tneghentich meymaenkens ,viert ghedragen!
Maer wat claptmen nn wonder-kinderkens: wt phyfica plus Re
[naiiTance
Quam dat eytjen der Rcformacie 3) ende Europa toogh ala dallce,
D' "enghe banden" n) vielen ewech; men ()1J(~ecte dat Griecx ende
Ldat Hebreus 10) ~
En: Vader Luther dreef fijn "efelken," het "Paufken," naer den
[Tyber: vive Ie geus!

W

-

8~-

Ten is geen doodendans, die daer ghedanft wort; domperye fmeet
[men in 'et riet:
Tis a/I 1l1ooghly'ck inde niewe leere; maer waoIchijnelijck ell i/Jet niet.

V.
AT nuwe geloove, nae des Gids befche::dt, wter ontwaecte
[Letterconite wert gheboren:
En dat niewe waffet ouwde-felf 1I) - dat in der midden-eeu
[ons ginck verloren!
Dies quam dan oock dat oude linea recta uyt de Griecxe lettercon
[ften voort,
En die Paulus prijft voor Ariftophanes, oft boven Pindarus, valt
[niet d' accoort.
D' Her Limburch Brauwer, in onfen daghen, fpreekt Sanfcrijt als
(een out BramiJn: 12)
Hout uw hart vaft, ghy Mouringhianen, 13) en ghy volghelingen
[van Calvijn!
tOude-nieu is in gevaer: want de nieuwe moeder, het Sanfcrijt 14)
Sal die noch Smoutsch gheloove baren? - Seer 111Mg/zly'ck - moer

D

[waerfl:/zy'ne!y'ck eylacy niet!

VI.
AER dat nyemant hem des turbeere: want om £EN religie ift
[niet te doene:
Alfe wy de feeckere, de uE-religie maer en hebben: onver
[fchilligh van wat fatfoene. 15)
Tfy, tfy, wie zijn foo Empel, dat fy een leere tolereeren met for
[mulen!
Den Gids heeft beter fpel - hij heeft DE Godtfdienft, de die van
[den dichter des Conincx van Thulen.
Schiller ende Goethe waren groat ghenouch - en hebben die 'r om
[ghegheven
By wat "Kerck-ghenootfchappe" fy werden in-gheblaffert en
[waerfe belanden fouden nae dit leven?
Heeft den Hemel niet alle kleuren? alnae de brille waer men hem
[door fiet? 

M

't Is all flJooghly'ck ill philoflpllye, maer wao/c/lijll/Yd.

eJl

iilet dud fliet.

VII.
ERT, foo doende, niet de theologie tot fcepticifmo ten voe
[ten wte,
Dat in de geeftighe "leeckedichies" 16) gheheel den draeck
[fteeckt mettet abfolute?
"Wy peyfden dat onfe Sehillerianen minder "g'lijekgoldieh"
[waren op dat punet!"

W

Eylieve, formuleert my dan hare leer eens - maer 1'0 n de r f 0 r
[mules .... als ghylie cundt!
Tis 1'00 feer geriefiijcken: met dees "DE godtsdienft" zijnfy van alle
[mercten thuys:
En de "vrije en heilighe" 17) mormoon-polygamen fijn 1'00 goedt
[als de dienaers van theyligh cruys.
Ten comt er maer op aen de "enghe banden" 18) te verfmijten ....
[Oock van fLandts wet, en fLandts credien'
't Is fIIf 1JIolJghfi.fck b_y dcle Heeren, lJIaeJ" adJ,:;!efi./ck en ijjet 1IIet.

VIII.
LS het volcxken der wetten moey werdt - dan moettet de
[wetten maer overtreden,
Ende fegghen catechifeerlijck (licht meer dan eerlijck): weI
[neen, den Coninck die fchondt fijn eeden.
Dan lapt men 'er maer by, dat om haer fecrete fimpathien 19)
De fchool-meyfters in Vlaenderen gefoden en gevilt werden van
[den Cchouders tot aende knyen.
De vrijheydt is het "heylighe". Die haer alfailgieert heeft aenden
[hooft-Godt hem vergrepen:
Over van Deventers 20) ondiepten en door Leo's modder lal men
[hem fleepen.
Eri fal vemant dit willen keeren, die vrient Sammeken 21) ontfiet??
't Is afi IJlliOghef~ick by UJI/ell radle, lJIaeJ" wao:li:hijiJii./ck Ctl Illet tllet!

A

IX.
IE lou, wt rechtveerdicheyt voor de Papiften, buiten het
[fpoor dorven dwalen
En Sam-Jans gramfchap, door dien overmoedt, op fijnen
[halfe dorven halen! 22)
Die 'loor den Afgodt niet buygen en wil C.fcificct: den vader van
[Juftijn) 
Die fal gevloect worden e11ghebannen en gheen Nederlander meer
[en fijn.
Sy wille n naturelijck in alles vryheydt, vryheit voor dl:S mannes
[wille ende gheweten,
Maer me n doctrvneere 10 als de Heren, of wercit voor baftert
.
[wtghecreten. 23)
Sy moghen loden ende Biffchoppen 24) lafteren, en l'puwen de
[de'lotie aen van Jan en Piet:

W

SlIfcke rcchtl'cerdicheyt mach liJlWd-ell-11icll /1./11: l'an firicter Ill/'ticim.fchi./Ilt
(.f.i' 111:; 11iet.

x.

y dele Her en Jogieert vrijheycit, nadi: authoriteyt - als by den
[Supprimeerkeyfer der couranten,
Die de banniere der civililacy, Godt loft: in Italyen is gaan
[pJanten.

B
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Die de vrome pongiaerthelden vry maeckt, en naer wel gheregu
[leerde polycie
De Biffchoppen doet fwyghen en den Paus brenght in ghevangen
[mans condicy.
D' "enghe banden" moeten ewech! twee mael dry is levend'hallef:
En als ghy twyfelt aen 't oude-nieuwe, fijdy een ergher als oyt
[Ducd'alf.
Vrijheydt? weI Ieecker, "heilighe vryheidt" - als onlen Gids u
[dat bediedt:
17001' fIJil opinies, /ijile

"we!t-aelt~/jlJllwllngell",

l'rij/Jeydt; - lIll' c!eyne
[opifliekens behoeJ'elije 1II'et.

XI.

y moghen walen ende dwalen foo veel als fy maer connen;
Te met was Huygens ons notabele dichter: nu heeft Da Cofta
[tvoortaen ghewonnen. ~5)
Buycht u, buycht u, voor den wtgheroepen Prince der Poeten:
Prince? ja, ja! mits hy van Bilderdijck, den grooten meyitere
[niet meer wil weten! ~6)
Prince, Prince, foo langh de gidsen in edelmoedicheyt verfa
[men,
Om met gloende colen op fynen hoofde hunnen vijant te be
[fchamen.
Ick hadd noch liever de morwe appelen, waar ons d'oude Gids
[mee wellecom hiet,
Als fulcke colen, die reverentelijck walle men ; matr Oell, l'ee!

S

[warrelllell ell doenlv Iliet.

XII.
SINT miefter Hofdijck Iijn luchtig proIe Ichreef, bij Boerhaeve,
[Van der HeIst, Willem de Derde en Amftelredamme, 
1ft ongelooflijk wat fmans genie, in de ooghe der Gidfen,
[flucx fchoot in vlamme.
Sijn "JEddon" ofte "Helene"? - op mijnder cere, ten is de peyne
[weert niet te recenseeren:
Maer wat die man eenen breeden blick heeti: op voerfchreven
[hooftltadt en welghemelte Heeren! 27)
Sijn !ollpe wordt gewraeckt folio I!; folio 2+6 maect het fcharpe
[glas
Hem tot den fchildenaer van vrou natuyr, foo gheluckich als
[er oyt een was.
Ha tea, vricnt Hofdijck! den Gids erkendy! ha tea, verjaecht
vry u verdriet!
Wat fchrijfdy fchoone pro[a in Itadt en landtfchap! - Maer t/r,

T

r

[een die/Iter ell /i.ftghe lIiet!

XIII.

M

IJN heerken Leo heeft wat fuperititieufelijck gerevelt over
[fpoken. 20)
Wy waren onthalft door den blauwen beul 29) hadden oyt
[wy-anderen aldus ghefproken:
Nochtans die beul was mv noch lief: maer isdie Leo, Godtwoudts!
[een gids?
Dat fijn pas ftucken voor den TiJt-fpieghe1, voor Lees-cabinet
[teken, of voor den ouden Heer Smits.
Waren Gidses uren niet te precioos om twee hondert deelen
[te digereeren 
Dan coft hij in Bilderdijck weI wat vinden, wat dier qua Heine
[fmaeck hem coft cureren.
Ick ben vafr curieus naer alle de "fchatten", die den Gids ons
[toereyt in 't verfchiet ..... 30)
Sal 't van confequentie fijn? Tis alles I!llloghlifck, I!laar Jl'aeJ/i'hij'lllij'ck
.

[ell t)7et Iliet.

XIV.
DOCH wat vraechtmen nae confequentie - als DE banden
[maer fijn verfmeten:
Als Sam Janneken het maer voor 't fegghen heeft, \\ at men
[vertellen moet en wat vergheten:
Tis een aterlingh die van hem af wijckt, in fake "Spanjaerden" ...
[maer t "metalen crul's" 31)
Ay, ay! clop op 'et mondeke! ay, ay, goe manneken, du biltabuys.
Alle gidsen moeten over boort: behalve den wijfen (die bv Van
[Campen') Dat is de fonn' - wat plel'tghe langher doch 'loor cleyne rterre
[kens en doffe lampen!
Sijn licht Itraelt men fc h e 1ij c k. -- dat is het ware: daerom
[verwandelt het foo fubiit:
Dat is het kentevcken vander waerheit; (Iechs (teeHen DlI'alilJghe

E

,

'[,'erondert l1iet.

XV.
IJN 'lrient Willem Nuyens, een Stichtfch ftudent, zij me
[dicind? ende obstefri,e doctoor 
Den Gids, met fijne grilli' negligetltia, maeckt hem tot een
[roomfchgefindt Pa(toor! 32)
Maer de faycten hebben alle couleuren; thanght, waerachtel~jck,
[maer aen de bnlle:
Giftren was Nuyens genees-meerter ende huylvader; heden, Iefu
[wijt, ja Pafloor, en al watmen wille!
Gifteren was Tofcane tghevloeckte landt waer de Madia'is worden
[gecnevelt ende .... niet begrepen:

M
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Van daech is 'et alderfijnst in befchaving 33) ... miffchien door
[de revolutionnaire cnepen.
Als de Gids fpreeckt, iil: orakeltael: de Venus van Milo (wort
[u bediet)
Is die van Medicis! 34) Seght is dat docterlijck? -- Ti3 Ci(((e
[/yck -

a({oo gaept /perre!inck, dat ghy"! geniet!

XVI.
ET leeghen lachter mach d'Her Du Rieu van canonifati~n
[wel fpreken;3a)
Hy verhocuft en verpocuft ielfs Godinnen; hy cucht, hy
[grenickt ende geeft een teecken:
En "foo als bekent is" Venus van Medicis fullen de afJllen
[gaen ontbreken !
Doctor Du Rieu is fijnen neus in Romes vetpotten wefen iteken.
Doctor Du Rieu magh'et weer fegghen; hy weet de dinghen
.
[goedt en grondigh;
En als hijfe niet en weet, dan draeyt en cneedt, en propt en
[ftopt, en doemt ot1:e roemt hijfe elaer en bondigh.
Het pauffelijck archijf fmacht achter flot: toch niet voor DR.
[Pertz? 36) Die was dan een cort-gheroct Iefuiit?
Ey ey, g'hadt eyghelijck mogen afwijfen - maer doctor Dlt Rim

M

[en ,{oltdt glly"! lIiet!

XVII.
0, io, tfpel is ghewonnen (niet licht gheronnen!) voor onfen
[Gids!
Hy heeft de waerheydt, hy fchrijt1: met elaerheyt; ick roem
[Gjn gaerheyt oft hebbe 'et mis!
De vrije blijheyd, de heylghe vrijheydt, laet alle rijmen voor
[yeghlijck vrij,
Daert ongherijmde noch niet verfwijmde, maer licht fijn voeten
[en treckt ten rev!
Ds op s, ey op y', daer fijn geen wetten, gheen bandt in 't landt;
God en den duyvel, roet ende fuyvel, wit ende fwart, tis eenerhandt.
Tfa, klinckt wt alle hoecken, 111 alle talen, het vrijheidtliedt:
Het Objective, het waerlijck Schoone, tCoedt ill peljoolle, beftaet

1

[toch lIiet!

XVIII.

E,

dat ick daniTe, de Renaiffance verfloech de aeloude
[tradiciegril!
Tfa vrijheyd boven! Men mach ghelooven, men mach
[bedrijven al wat men wil:
Mits wy trompetten, geen lorngietten, hoe veer fij kijcken, zljn
[te gelijcken, by onfen Gids fijn bril.
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Die hout het hoochfte hof; daer fonder failgeeren, condtghe
[appelleren,
Als, groote oft cleyne, g'int oncerteyne, met ancxt end' peyne,
[niet wilt verferen.
De Gidfo'iden zijn abele lieden, die alle queftien refolveren.
Vrijheydt; geen vrijheit; ja, nochtans neen; thooehfte ghefaeh
[ende erediet
Huyft by Van Campen: wilt daer maer bellen, wilt daer maer
[[tampen,
lieve Ghefellen: g'hebtet voor tvragen; g'hebtet voor tdragen;
g'hebtet voor tvatten: den (;ids fi/II /Jzatten, j'ifll ga!nuot{patten,
[1'er1llilldre1J l1iet.

Matigh in (oeticheydt.
AANTEEKENINGEN.
I) "Dy wilt het zien bij mbt en duisteren nacht": Icest men l'teeds in de
middeleeuwsche proeve van Baklmysen, (;ids, 1843, II, bl. 6.
2) "Na getrapt EN vcrtrcden te zijn, na het onduldbare geduld te hebben,
rieht dat volk in dc I6de Ecuw ter gelegener tijde zich 01"" Gids 1360, bl. 2.
3) "Eigcnlijk heb ik met dien Jlaam reeds allcs gezegd." De Gid;,oide LCD,
1860, bl. 96.
<) "Tachtig iaren ftrijdt het mct afwisselend geluk voor zijn volksbcstaan",
bl. 2. ".Ia, waarlijk, \Villcm van Granje is de schepper van ons land." ill. 97.
") "Met de flaapmms 01' het dommelcnd hoofd had men den vijand (Lo
dewijk XIV) zien naderen", bl. z.
G) "C'it de omarmingen van den grootcn Zwijger en dc heiligc godin der
vrijheid is een ;,choon kind geborcn, en dat ;,choone kind noemen wij: het
vrijc, gc1ukld bc Nederland", bl. 97. "Ook gedenkt dat kind met innige Hefde
zijn grootcn vader, want het is met diens HEILIG cdd biDed gedoopt." ald.
Dit laatste is eigcnlijk cen plagiaat uit S. J. van den Bcrgh, die in zijn 2 ll
"vaderlandschen" humid Granje reeds, in 't jaar 1852, geheatiliccrd had'
althands "Granics Icven": zie hi. 34.
7) Jmtinus van Nasfau, een van Granjes "groote teigen", ald. hI. 9 - halve
zwager van de "Junckvrouwe v.l\lcchelcn'·, wier weiland door Hugo de Groot,
ter cerc van den "grooten" telg Maurits, ZOo roerend gedramatizeerd werd.
a) "De kerkhervurming der vijfticnde eeuw (sh) was de gezegendc vrncht
van dc groote ontdekkingcn en uitvindingen 01' natuurkundig en maatfchap
pelijk gehied, maar niet minder uuk van dc herleving der kla,fieke letter
kundc." (:ids, IS60, hi. 22.
!I) "Dc gecst dcr menschen Olmloeg zich (in dc XV Ie E. 'I) van de enge
handen dic hem omkluisterd hidden". Ald.
10) "De veertiende eeuw ontdektc het Grieksch en het Hehreeuwsch." Ald.
Al drocg hct portaal dcr Egmonder Abdij, in de Xc, rccds cen gricksch opfchrift.
11) "Dc voortgang der Hen'orming wordt geschilderd. Het nieuw - 't aloud
gdoof: door cen cnkdcn tusschcnzin verkondigt Da Costa ecne voor hem en
voor duizendcn onbctwiqbarc wanheid", hi. :-. De bij velen zoo hooggdchatte
f.raf111us dacht andcrs over de katechisnlllsfen dcr XVIc Eeuw: "Ick meyn
gewiffelijck dattct Luther fdve nict 'lualijck ne111en cn fal, 1'00 ye1l1ant, ergens
in, cen ander gevoc1en hecft 'lIs hy: gC111erckt hy felfs vryd0111 ge
bruyckt om af te w~ickcn, niet allcen van 't gevoelen ALLER
Kcrckelijckc Lccraren, 111acr oock ALLER Scholen en Conci
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lien." Fande 1'1:1'( 1ri!, Tegen D. Martin11'i Luther. Ned. druk van 16-1-5,
t'A1I1fterdam, fol. I, 2, 1669, t'Alck11laer, fol. 2
11) ,,'V"ij leerden niet alleen de taal van het land yerstaan, zoo als ze vuM
duizenden jaren daar gesproken en geschreven werd .••", bl. 23.
13) De geloofsgenoten van des "grooten Oranjes" "grouten telg" Prins Mau
rits van Nasfau, den vrijheidlievenden vriend van Oldenbarneveldt, Hugo de
Groot, en Joost van den Vondel.
Il) "Nog1l1aals eene nieuwe periode in de geschiedenis der 1I1enschheid i,
ons geopend, sinds ouk tham weder de blik in ons heden en voorleden den
gezigteinder ziet verrui1l1d•.•• Die taal, het oude Sanskriet, verklaarde 011S•••
van waar we gekomen zijn -,. enz. ald.
15) ,,(Da Costaas) gedachten zijn er misschien minder algemeen men
schelijk waar door getint, dat ze vaak de voertui"en zijn niet van de
Godsdienst, maar van e e n e Godsdien'it;" bl 19. Da Costa zalmisfchien zeg
gen: "l1U, als ze maar u i t flu it end god del ~i k w a ,1 r getint zijn."
16) Die "Leekedichtjens" zUn inderdaad wonder aardig; maar zou de dichter
het wechvallen van allen pozitieven grondflag betreurt (met luimigen wee
moed) - hij weet er blijkbaar geen aan te brengen.
17) "Een heerlijk, goddelijk woord" (dagteekenend van den i\lunsterscben
Vrede): "de mensch is vrij, zijne regten zijn heilig": elders: "de heilige
godin der vrijheid", bl. 96, 9;"
18) Strnfe IV, noot 9'
19) Gids, 186o, ald. hI. 208.
20 I Dc bekende fiiJlloze Gidsoide.
~I) Dc "Gids" verbeugt zich weder in de kollahoratie van den I-leer S. J. Van
den Bergh; den geuefenden dichter, die in ziin l'tlderla71Jschc bundels nadruk
keliik ontpoortert en vagabond verklaart al wie in de zaken del' XVle Ecmv
niet denkt als hij.
22) "ITet Godsgebouw dat in ziin jeugd Om's va del's muicbclmuord, Der
Domheid en del' I-lei tot vrcugd, Te DeU111S had gehoord, Doorklunk nu 't
loflied van den ;;:oon" (bundel IS52, bl. 114). S J. van den Bergh. Men
heeft echter niet gedankt voor de daad van den Burgonjer, maar vuur den
val van bet houfd del' Rcvolutie.
23) "De beeldstorming ••• was als eene gewclddadige openbaring van den
Yolkswil". Bl. 7, 8; vonrds S. .T. v. d. n. pa.lsim.
2') De geestige gid'ioide Leo fchertst, in taveernefiijl, met den uit11luntenden
Bisfchop van i\lu11'iter, i\Igr MUller. Zie hoe de Toden en de wijmlterfprcnke
laars bii "onze l3uren" duor hem behandeld worden, bl. 98 en yolgg.
25) "Ik aarzel niet hem den grootsten NederIandschen dichter te heeten",bl 18.
26) "Dat hy nog dikwerf zijne zangen doe hooren, dat hij nog lang moge
heerschen in het riik der )1oi!zy. Hii wordt geho',rd door cene talriike scharc•••
minder wellicht waar hij ••• den handschoe opneetnt yoor een gestnrvene, in
de waardeering CII beoordeeling van wien hij skclns door weinigen wordt ge
volgd.'· Bl. ]9.
.
2.) .\l1cng' [wiizigt zichJ zi}nc eenzijdige be wondering der middenceuwen
en wint ziin blik, eindeliik tot onze zeventiende ceuw doorgedrongen 0), on
loochenbaar aan omvang." Bl. 2-1-6.
28) Zie de humori ,tische wartaal, bl. 8 I.
29) Men weet, dat het afgeiegde blaamre lImflag den vroegeren "Gids" met
dezcn naam heeft doen befiempe1cn.
"0) "Ik zou \'reezen van de vriigevigheid mijner mederedaktellren misbruik
te ma);cn door, bij de veelheid der tel' hunner beschikking li~gende schatten,
eene rllimte te eischen, welke ook hun hehoort." bl. ro. Bet komplimentien
is nict (\ :',·l i lc-jJo1!rjJlJint.
"I) [I-Ict Mera1cn !;rnis-monllment: het Emdracllt.l'toeeld 0)1 den Dam te
Amsterdam].

32) nil ftrore XY: Dr. "'. i'\. ])u Rieu, in ccn nul;, (lat zich cyenzeer
kenmerkt door den bedaardcn cn kie'chen toon, ten opzichte van een land
en van inllellingen wier gastvri]hcid hij, maandcn lang, genotcn heelr, ai>
door de nau\\'l;enrighcid cn onheyangcnheid waarl1lede hI] cr ziJne waarne
mingen heeft [\cdaan - zegt dat de 'Vc,twollder doctor ,V. J. F. Nuyem een
pastoor is! (;ids, 1860, hI. 1+8. 't b goed, dat de nomd·lwllamhche boercn.
die f\aarne lachen, den "Gids" niet !ezell. Dr Du [tieu hcclt dit bcricht blijk
baar uit zeker "l'nlkINfii;" 6epllt ~ het harnwniesch muziekinltrul1lent, waar
naar hij zijne zicl, YOIJr hij aan 't fchrijYen ging, fchijnt f\cftel1ld te hebhen.
Het lolklbli:d wist cr nog bij te verte11en, dat Dr Nllyells in Lcu\'en genu·
deen] had. Jh'llh'~ lididil:leJIf, Illes rlmis! "'at ZOll(lt gij ze rparen, de helotell
die mi,lchicn onnouzel genoeg z~n om vuur den Keizer yan ()oslenriJk tc
bidden D en den ken, dat God machtig i, om dCll cdclcn Hahshurgcr te k
hUllden en eindelijk tc doen lc[\cpralcn, ten rpijt allcr politiekc en wetei11CIJ:lp
peliJkc kamclco11>.
:1,1) "Dn T",cane daarentegcn 01' het gehied der wetcn'chap ccn sch"onCll
rang innecmt, blcek l1lij meer dan eens " Cit!s, hI. 1+9.
3\) ~len i, niet gc111kkigcr mct de hcidenschc ;!;odinncn, dan mct de room
sche doktoren: "de l\lcdiecischc Venus, wier annen, Zlll' aI< hekend is (!),
onthrekcn". Ald. hI. 161.
:15)

m.

15 8•
i..; CellI: zeef groote

llitzcJ1ldcring~ dat de gekcrdc uitgcYcr del'
"l\Ionumenta lIinoriac Gerl1laniac" Dr Pcrtz, den toeganf\ krecg tot die Ver
borgcnhcden." Dr Dil Ricu, ald. hI. I:-S' 'Vat Iaf\cr (II1tl'alt lin Zen kon,cicn
cicuzen Gidso'idc eehter, dat (II Ik Carl Greith in het pau,eliik archier wcn!
toegc!aten. Dc arl1lzalif\c partiidighcid van (,nzcn 'ehrii I'cr klimt cehter in top,
als hii 1'r Allgustinlls Theiner, 's Pamcn hcruel1lden archil aris, hcfehnl(ligt van,
uit .I cztlletiSlllll'. dc waarheid tc yerhclcn - 01' hct zcli,1c oOf\enhlik, dat hii
(01' ziinc wij5) dcn nriid gcdenkt, wlnrin Pr Thciner met de Pl'. JczlIietcn
gcwikl;dd is gcweest.
§) .. 1Iet was tlpze zplfdc m0I1111k. (lie 1111.1 Y<'rtclI1e. 10f'Il de ~ba1kun(lJl:;(' lIemrllIl 1t

3fi) "I-let

verloden voorJaar 700 bpwolkt werd. uat 1111 d(lgehik~ OIlZCll Lll:\'en Heel bad. YOOl het
beholHl \'all ul'n Keizl'I van Oo~tenqil( " nr. 1>u UiCII, bl. 1.-);).

AAN ANDWERPEN,
UIT
AMSTERDAM 1).
BIJDRAGE TOT HET ALBU~I, DOOR NOORD-NEDERLANDSCHE KUNSTE
NAARS IIET ANDWERPSCIIE KUNSTVERllOND AANGEBODEN,
NA DE FEESTEN VAN 1861.

\l>AN DE KONINGIN DER SCIIELDE, DIE HAAR IlEERLIJK HOI' EN 11Ieir
~IET ONTZEIDE AAN EEN DER VREE!\lDEN, TOEGESTROOMD VAN
(IIEINDE EN VEER,
t::10CIl !\IET illEER DAN ZOETEN GLIi\lL:\CH HOLLANDS KUNSTKROOST
(IlEEFT VERBElD,
::ElAAR ZIJ HUN MET OPEN ARi\1EN ''1' ROE REND "WELKOM!" HEEFT
(GEZElD. 
t'jed1e gastvrouw! om wier voorhoofd een drievoudige erfkroon
(spant 
~idder-eerkrans, Kunsten1auwer, kroon van d'echten Burger
(stand 
"'t1ronkjuwee1 der Dietsche Steden! neem mijn dankbre hu1de
(en groet, •..
t'jer de taa1 van 't Zuide' en Noorden, 1angs uw dierbre v1aam
~ergends weerga1m meer ontmoet'!...
(sche bOOl'den,
\l>dem wordt haar niet ge1aten in den vrijen v1aamschen beemd;
lS:innen haar ook de onderzaten -- d'overheden is ze een vreemd'.
Ulints een hoog begaafde Vlaming Onzer Vrouwe kerkspits wrocht,
..,oen Massijs penceel en hamer op zijn v1aamsch verbinden mocht,
t'jn uw Rubens in den Hage Neerlandsch sprak met trouwen
(monde,
~oepend am 't hereenigd leven, 't heelen der geslagen wonde,
t::1eed de wet zich krachtig hooren: Dietschen geest voegt Diet
(sche taal!
\I> msterdam zal K u n s t Zi n leeren, van uw burgers, van u w
(Heeren, ....
lS:aar zij spreekt de Taal der Vaadren: deel gij ook die zegepraal.
1) De spelling van het woord Andwerpcn (mct tl), dour Bildcrdijk ingc
voerd, kOlllt dcn auteur steeds vcrkieslijk voor; vcrg. "Basraartwtlordell". hI.
130 en "De Nederl. 5p." door ,r. A. A. Th., hI. 103, 104. De spclling mct
t bchtlefde andcr, aan het vaer, \\"einig te vcranderen: men ZOIl maar Jezen:
Ziet ontzeggend aan de \Teemden ••••
>-locb met meer •.••

TIJDV AERZEN
VUOR

DEN V ADERLANDSCHEN FEESTDAG
VA"
I
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186 3.
Graaf, koen gesLaCht, nU HoLLanD Door,
en Lok FortUln In 't splegLenD spoor.

186 3.
SLaat zec en IJ In steenen boe!,
En Laat ze aLs Dlenstbre kneChten staan
BI] De eerepoort en zegebaan
Van NeerLanDs hooger bLoeI!

186 3.
HelL KonIng \\TILLeM! op \\Tlens Vasten ZegeLDrUk
Een zUIVre bron ontsprlngt \T an rIJker \ToLksgeLUk.
1) [Bi,i het Koninkl. I)c51uit t(lt dll(lrgra \'ing \'an "II(llland (lp zijn 'malst "
opschrift van een raamcha"inet aan de zaak van 1\. Th. in de Stil'iteeg.]

---
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01' 's HEEREN EERHIEJ)\\,AARDIGE Dn:NAREsSE

MARIA CHRISTINA,
KONINGIN DER HEIDE SICILII~N.

ENT gij het land der bloeyende citroenen?
De oranje zwelt en hangt in 't blinkend loof;
't Omhuift ons met zijn weeldrige festoenen,
En biedt zijn vrucht het zinlijk hart ten roof.

K

De wijsgeer, met een Jupitersgenoegen
Op 't aangezicht, verleent zijn hoog (iat
Aan die natuur I); hier eindigt 's menschen zwoegen,
Waar 't blaauwe meer den blanken voet bespat
Der Stede, die, met donkre vrouwenblikken,
Der zee haar vloed en daaglijksche ebbe ontzegt,
En, lustenrijk, met weeldevol verschrikken
De trotschte zid aan zijden banden legt.
Kent gij dat land van palmen en paleizen'? 
Die 't heeft: gezien slaapt, zegt men, zalig in 2) ;
Geen Gathe zelts wil meerder gronds bereizen;
Godin Natuur koelt hier zijn graage min.
De druivenkorf past op het hoota dier schoonen,
Het speeltuig voegt dier fraave mannenhand;
't Waar' goed uw tent daar neer te slaan, te wonen
Waar 't laauw azuur des geestes nevlen bant 
't \Vaar' goed, zoo niet de vuist der hersenlozen
Te vaak de flits der gramschap schittren liet;
Waar' 't niet het land der zwakken en der boozen ...
Rees daar uw puin, 0 droef Gaeta! niet.
Het Oproer heeft de geesten ingenomen;
God wordt zijn recht, zijn oud gezach betwist;
Een rooverhoota~) is 't ideaal der droomen;
Hem wordt wat geurt en bloeyen kan verkwist;
Wat wuiven mag met rijkgestikte kanten
Op 't hoog balkon, zwiert, schalt hem in 't gemoet;
Het Oproer schendt de krooningsdiamanten
En steekt ze een vuigen nabuur op den hoed.
Het volk, geschokt in 't merg van zijn gebeente,
Vertrouwt de stem eens priesters zonder eer'I).
En prijst wie, bij Voltaires lijkgesteente,
De dood belooft aan Pius en Zijn leer.
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Maar boven 't HoI', dat eenmaal werd gezegend
Door U w verblijt, 0 wondre Koningin!
Verwijlt een ster, die, veler hart bewegend,
't Ontsluit, en stort weer de oude liefde er in.
lacht glanst die ster, en spreekt van 't zoet verleden,
Toen recht en deugd en vroomheid zat ten throon;
Toen yolk en Vorst, vereenigd in gebeden,
Hun offer bracht aan Gods verguisden loon:
En in de stulp van duizend arme lijders,
Op wie Uw hand haar wc1daan reegnen liet,
legt moeders kus op 't hoofd der jonge strijders:
"Vergeet de zaak van onze Hei/ge niet!"
En voor 't altaar, waar duizend Priesters knielen,
Is 't voor Uw Huis, dat God gebeden ,vordt;
Gij, die voor 't heil van zoo veel duizend zielen
Uw bruidschat en uw tranen hebt gestort.
De blanke ster, een N oordster in gevaren,
Die vonkt en straalt in 't Sicieljaansch azuur,
Schijnt aan Uw ziel, Uw reine ziel ontvaren,
Ais bode en pand van 't naadrend reddingsuur:
Uw Koninkrijk zal eens voor God herleven;
Het recht en de eer klimt eenmaal weer ten throon;
Een Heilgenkroon zal Pius' hand u geven 
De zeltde hand beschermt den Vorst, Uw zoon.
Voor minder deugd, voar minder heerlijke offers,
Schonk God weleer zijn' dienaars hulp en troost;
lijn Englen staan met nieuwe paerelkoffers
Volvaardig tot herkrooning van Uw kroost.
Maar hadd' Gods wil, zijn wijze wil besloten
Tot voortduur der kastijding van Uw land 
Met Eeuwige Eer is 't mildlijk overgoten,
Nog in zijn val, zijn rampen en zijn schand.
Een Engel grift met diamanten veder
Aan 't Levensboek dit guuden oordeel in:
"Geen macht, die Napels' Throon ooit met der daad verneder':
God riep daarheen, uit liefde mild en teder;
EEN HEILIGE en EEN KRIJ(;SHELDIN 5).
Amsterdam,

~6

J\lli, 136+.

I) G,',the. 2) VeJerc ,Yeap'J/i••• 3) Garibaldi. \) Gavazzi. ';) Maria Sophia.

8 DECEMBER 1864 1).

a

.

I

u

hebben de levende stemme gehoord,
Als eens in het sidderende Eden,
Toen Satan, geslagen door 't Godlijke woord,
Mocht krllipen langs de aard, maar hier nergends een oord
Meer als Vorst del' verschrikking betreden.

Wij hebben de levende stemme verstaan,
Die den mommenden geest heeft ontmaskerd;
Den geest, die vergat wat zijn voorzaat gedaan,
Misdaan had, maar dan ook van God ondergaan,
Toen Hij God en den mensch had gelasterd.
Vergeefs was het BOEK, waar de Dwaling zoo lang
Haar schuld mee WOll pleistren en helen,
Vergeefs was 't geschreven; del' Duivlen gezang,
Gefiuisterd weleer, nam een forscheren gang
Om del' menschen begeerten te streelen.
"Gij zijt Goden: wat aarzelt gij langel''? Tast toe!
Eens groeyen er menschen uit kinderen;
Maakt u vriJ van den band! of vervaart u de roe '?
Bemachtigt den scepter; dien wordt men nooit moe:
\\Tat ZOll u het heel'schen verhindercn!
"De mensch zij zich-zelf! Die de visschen ontbond
Uit haar vruchtbaren schoot, en bij heiren
Gepantserd in 't zilver z' al dartlende zond
In de blaauwende zee, door het bed, door den mond
Van de ruime rivieren en meiren,
"ZIJ bestemde ook de mensche':l een ruim element:
't Is de vrijheid, de vrijheid del' daden,
De vrijheid van 't woord, zoo veel eeuwen miskend!
Wat torst gij nog ketens! 't GEZACH heeft een end:
Ziet! het sterft, met vervloeking beladen;

- 95 ,,Met den vloek van de menschheid, die eindlijk beseft
Dat de vogel, de koning der luchten,
Dat het reedloze schepsel den mensch overtreft
In vrijheid, in blijheid, in al wat verheft ;
Dat het spot met uw lijden en zuchten .
„Gij zijt vrij I gij zijt vrij ! 't komt uw adel to na
Gedachten en daden to binden
Gij zijt vrij ! Op, geniet dan ! of 't is licht to spas !
Vlamt op buit ; kiest, ontvoert, of verstoot vrij uw gaa!
Wie beteugelt uw trek tot verslinden?
,,Zijn wij sterk, wat wij zijn! 't Is het eigen gezach
Dat bier oordeelt wat ieder zal hebben ;
Wat elk zal gelooven ; wat nacht is ; wat dag ;
Wat waar is ; wat recht ; bij wat leuze en wat vlag
De oceaan heeft to vloeven en to ebben !
,,De bron van 't gezach vindt de mensch in zich-zelf ;
In zijn rede, in zijn wil, in zijn driften .
Slaat uit dan uw vleuglen, naar 't grensloos gewelf,
Of kiest u den kuil, die uw wrevel bedelf! Wat wet zal bier keuren en schiften!
,,Eens sprak men van God ; 't is een lieflijk gericht,
Dat verhaalt van zijn doen met de menschen :
Maar die rijp is van geest en niet blind voor het licht
Vindt geen plaats voor then God, noch voor wet en gericht,
Naast ons willen, en moeten, en wenschen .
,,Grijpt de harp dan vrij aan! en gevalt u de konst,
Zingt den God van den Jood of den Heiden,
Bij die wijs is staan alien gelijklijk in gonst ;
Want uw dienst, goede lien, 't is een spel, ze is om zonst!
Wie vermeet zich een dwaas onderscheiden?
„Alle leer staat gelijk ; alle God staat gelijk .
Alle lust heeft gelijklijk haar rechten :
Breekt dan los! grijpt dan aan! zwelgt u zat! rooft u rijk!
Uw persoonlijk gevoel is de borg, is de wijk,
Van uw recht! Wilt als Cezars beslechten!
,,Groeit maar op! Breidt u uit! Voert maar strijd! Ziet maar toe
Wat het doel van uw streven zal wezen .
't Is genoeg, als gij VR1J wordt ; vraagt niet naar het hoe .
Wordt wel grijs, raakt verlamd, maar vermeestert de roe!
Leeft en lacht : want er is geen Na-dezen!"

-g6Maar daar hebben, bij 't lied, aan den Afgrond ontwalmd,
Maar daar hebben, bij 't schijnschoon der zangen,
Waarin bij verdwaalden dat lied heeft weergalmd,
Daar hebben er needrig de hymnen gepsalmd,
Van de vaadren als erfschat ontvangen .
En zij hebben gebeden, bet voorhoofd ter aard,
En zij hebben hun Christus beleden,
En zij hebben met de oogen to Golgotha waart,
Den Lijder gezegend, die hun openbaart
Den heirweg, die wacht op hun schreden :
Den weg van bet Kruis, en den weg der gebeen,
Van beheersching der muitende zinnen ;
Den weg van het Offer, den weg die-alleen
Naar 't licht voert, ginds over de grafsteden been .
Daarlangs treedt men 't Vaderhuis binnen .
En toen m'op then heirweg Gods rijk had gezocht,
Rees Pius, de vrome, uit zijn zetel,
En hij schenkt hun den vrede, met lijden gekocht,
Als een borg, dat geen Hel zijnen Stoel overmocht,
Hoe begaafd, hoe gespitst, hoe vermetel!
En hij werpt, naar bet woord van Gods Heilige Schrift,
Hun d' overvloed toe van hun vragen :
Ook in de orde des tijds een onschatbare gift :
Die, op marmeren tafel door Petrus gegrift,
Ons bestraalt tot den jongsten der dagen :
Hij orakelt : ,Waar God, waar de Christus regeert,
,,En de Geest tot de Apostlen gezonden,
,,Daar is er maar e6n, die de waarheid u ieert :
,,Daar staat in vergrijp wie de dwaling vereert :
,,Geen recht hebben daar ooit de zonden .
,,'t Gezach is uit Clod, en uit God is de leer,
,,Die stroomt van bet zevental heuvelen ;
,,De mensch van natuur heeft geen vrijheid om eer
,,Aan de afgoon to bieden : want, wat er verkeer,
,,Ik scheide de deugden van de euvelen .
,,Ik scheide de waarheid en dwaling van-een :
,,Ik heb met den bajert geen vrede ;
„'k Veroordeel zijn Vrijheid, hoe luid ook beleen :
„Geen vrijheid voor Satan! Voor Christus-alleen,
,,Verkondigd door mij, in Gods stede!"
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Wees gezegend, Heilge Vader, voor dat Heilig, heerlijk woord!
Met wat gloed in hart en ader, heb ik 't uit uw mond gehoord!
Blind geschitterd is de schijnglans, die de Dwaling had omstraald,
Door de Duivlen eens verkondigd, door verdwaalden stout her[haald :
Dwaling, met den tooverluister van bet Fransche woord getooid,
Dwaling, aan een deugd verbonden, nooit verzaakt en nooit ver[plooid ;
Dwaling, aan een moed verzusterd, waar ons harte trotsch op ging,
Eer zij 't stelsel gants volbaard had, dat ze uit's Eeuwgeests heup
[ontving .
Wees gezegend! sterk bemoedigd op bet blij verlichte spoor,
Volgen wij uw dierbre schreden - gang' 't ook de oceanen door !
Ja, wij zullen met U trekken, trouwer nog dan ooit weleer ;
Petrus wandelt op de baren ; weiflen kan Hij nimmermeer .
1864 .
1 ) Dagteekening der Encykliek Quanta Cura, net den onvolprezen Syllabus.

LEGENDE VAN DE DRIE KONINGEN .
AAR stonden zij, op Bethlehem

Gewezen door de Ster ;
D Hun graf
ontsloot een Englenstem ;
De wieg dier drie stond eeuwen ver .
Zij leefden reeds eer 't water vloot
Tot over d'Arrarat ;
Der Arke Noachs moederschoot
Had hen met huis en have omvat .
Het goud, dat bleeke Jafet brengt,
Is 't Kindtjen wellekom ;
Sem, de Aziaat, den wierook schenkt,
En neger Cham de myrrhegom .
Zij treden 't gantsche menschdom voor ;
In naam van 't heel geslacht
Vereerden zij den starrengloor,
Die Jesus' ,blijde tijding" bracht .
De Patriarchen trekken weer
Naar 't verre Oosten been ;
Zij leggen 't hoofd gerust ter neer :
,, Wij sterven blij ten tweeden keer :
Sints God, de Liefde, in 't vleesch verscheen ."
1865 .

Naar 't Engelsch .
7

LOVERSLINGER
VOOR DEN WEL-EERWAARDEN HEER

WILHELMUS AMBROSIUS HOORNEMAN,
K. PR . VAN DE ORDE DER EWW . PP . AUGUSTIJNEN, EN PASTOOR IN
DE KERK VAN OUDS GENAAMD „DE STER"
BIJ GELEGENHEID VAN HET

25 JARIG PRIESTPRSCHAP
Z.EERW . AANGEBODEN,
DOOR DE GEZAMENDLIJKE KOLLERTANTEN DEZER PAROCIIIE .
6 JUNIJ 1866.

E boomen kent men aan de vrucht .
Zoo menig heft er fier de kruin
En spreidt zijn blaadren door de lucht,
En schijnt een cierraad van den tuin ;
Maar vruchtloos wacht de zamelmand ;
Hij schudt geen gouden appels af ;
En wordt, ten loon van 'tgeen hij gaf,
Fluks uitgehouwen en verbrand .
Zoo groeide in 't Augustijnsche bosch
Voor jaar en dag een trotsche spar 1 ) ;
De hoogmoed woes zijn takken los ;
Zijn kruingeruisch klonk wild en bar ;
Hij had, tot giftboom gants verbloeid,
Den Wittenberger hof verpest ;
En werd zijn wortel uitgeroeid,
Dicht wies het zaad, dat van hem rest .
Maar in het bosch van Augustijn
Staat ook geboomt' van de eelste kweek ;
Dat strekt ten zegen aan de streek,
Bij 's levens fellen zonneschijn ;
Die boomen brengen vruchten voort
Die, om 't gezond en geurig sap,
Gezegend zijn van Zuid tot Noord
Door Kinderhart en Wetenschap .
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Een vrome Choorheer regulier
Bracht, in een ,hoeksken" van dat woud,
Een zedig „boeksken" op 't papier,
Vol medicijn voor jong en oud .
Nooit, zegt men, kwam uit menschenhand
Een schooner, vromer boekwerk voort :
Het is de roem van Nederland,
Waar Thomas Hamerken 2) toe hoort .
Maar hamerde dees Augustijn
Dus met zijn neergeschreven woord -Wij, wie vooral praktijk bekoort,
Wij zien zoo graag den flikkerschijn
Des hamers midden in den drom
Van burgerjeugd en ouderdom,
De driften knottend met zijn slag
En orde scheppend, waar hij mag.
Wig zien zoo graag den herdersstat
Die zachtkens stiert, en wenkt, en streelt ;
Wij minnen 't echte herder-beeld,
Die lessen geeft ten kansel af.
Zij klinken daar als hemelval ;
't Zijn gouden applen, uitgestort
In zilvren schotels, waar 't kristal
Der kroonen door verduisterd wordt .
Vervuld van 't vaderlijke woord,
Den troost, die 't hart ons zet in vuur,
Verdringen we ons in 't offeruur
Om 't outaar, waar Gods Liefde gloort .
Met dubblen ijver voegt en draagt
Een elk zijn bee bij Vaders bee ;
Wij werken met zijn liefde mee,
Als hij voor de armen smeekt en vraagt .
Zie daar, vereerde Heer Pastoor,
Wel waarde Zoon van Augustijn !
't Gevoel, waar wij vervuld van zijn
In 't zedig kollektantenchoor .
God zij gedankt, dat Hij zoo lang
U heeft gesteund, gesterkt, bezield,
En geen genaa van d'eelsten rang,
Geliefde herder, U onthield !
Hoe U, naar waarde, hooggeschat
Voor al het goed, bij dag en nacht,

-
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Tot stichting van Gemeente en Stad,
Door uwe zorg tot stand gebracht!
God rekke uw leeftijd boven maat,
Hij blijve uw steun, uw hulp, uw borg!
Hij geev' voldoening naar uw staat
En kroon' de zielen uwer zorg !
Zoolang op 's Heeren Jubilee
De Ster van 't Oosten wordt gevierd,
Zoo lang een blik wordt heengestierd
Naar de onbevlekte Ster der zee,
Zoo lang door 't amsterdamsche hart
Het beeld, hoe bleek, hoe oud, en ver,
Nog niet geheel vergeten werd
Van onze dierbre kerk „de Ster",
Zoo lang blijft ook uw leer en troost,
Blijft ook uw voorbeeld, vroom en trouw,
Herdacht door onzer kindren kroost ;
Al zonk reeds wear uw kerkgebouw ;
Al week het voor nog grootscher kerk,
Maar in wier wanden, vroeg en spaa,
De roem blijft klinken van uw werk,
In sxculorum specula.
Juni 1866 .

1)

Luther . 2) Thomas a Kenipis .
Opgesteld voor mijn bejaarden vriend Jan Korting, Kommissaris over het
fonds van her onthonden Kuipers-Gild en Prezident der Kollektanten.
J . A. A . TH .

[OP MIJN BEELTENIS IN DE LEIDSCHE
MAATSCHAPPIJ .]

/~ EN wil min aanschijn ook bij 't heir van menschenbeelden,
~~/~
Pat, naar de leer van Doctor Gall,
't Weetgierig nageslacht precies beschrijven zal
Wat schedels men al vindt bij 't zwoegend schrijvrental,
Die voor 't geslacht van thands hun bonte rollen speelden .
Wie heeft de meerderheid, die 't stichtten - of verveelden?
Mei 1867.

M

EEN NIEUW LIED
VAN

JOOST VAN DEN VONDEL,
OPGE'ZONGEN
DOOR
ZIJNE SCHIM,
IN DEN NACHT VAN WOENSDAG OP DONDERDAG (29-30 AUG .
NADAT DE GEMEENTE-RAAD VAN AMSTERDAM, HET VERZOEK
DER VONDELS-COMMISSIE, OM EENE FUNDERING VOOR HET
STANJ)BEELD AAN DE TORENSLUIS TE LEGGEN, HAD
GEWEZEN VAN DE HAND .

I.

OCH eons van 't loofe Reyntie
Gefongen dat het klinckt,
Eer Nicker en vrind Heintje
Sijn blijde welkomft drinckt .
L_
Komt, vrinden en vrindinnen,
In Nieuwe kerck en Ouwe kerck,
Komt fmijt aen kant uw kift en ferck,
Wy gaen het lied beginnen .
n

Op, Hooft en Tesfelfchaetje!
Op Moftert en Reael!
Wy roeren een falaetje
In de oude Muyder fchael .
't Bekoom' u wel, ghy viefen,
Die op 't ghekruyfte kuffen fit!
Hier is wat eeck voor 't rot ghebit,
Wat peper, om to niefen!
3•
De Vos verlieft fijn hairen,
Maer fijne treecken Diet ;
Hy is in 't vel gevaren
Van bleecken Heraclyt .
Soo by is out geworden
En al gheen fnoeper als wel eer,
Dan gierigaert foo veel to meer :
Dat heet een man van orden .
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4.
Hy heeft wel hooren luyen
Van Kunft en Mufen-koor,
Maer laet de lieden muyen,
En fluit fich fack en oor .
Hy fit maer op Stadts eyeren,
En broeit tot kip geen enkel doir ;
Daer is by veel to fuynigh voor ;
Hy laet de klock maer beyeren .
5.
Hy hoort de klock wel trecken,
Maer waer de klepel vloogh,
Dat kan by niet ontdecken ;
Die hanght hem veel to hoogh.
Een huisbel, dompig klinkend,
Een hol en ijdel klockmetael,
Dat is ons gaftje felf to mael Een kleprad - bot rinkinkend.
6.
Of neen, in 's grutters molen
Loopt by fijn dagen af ;
En als op heete kolen
Keert fchier fijn ftap in draf :
Maer fiet, opt ftuck van faken,
Is 't maer een ydel wint-gheblaes ;
Een onbegordeld veeft-geraes
Is al wat by kan maken .
7.

Ons Vosje in dunne kleeren,
Heeft aen fijn fijde een Beer,
Den fchrick der Aemftelheeren,
Maer oock alleen van veer ;
Want komt by naerder kloffen,
En fiet men 't gul en mul ghelaet,
Dan krijght een yeder luft op ftraet
Met Bruyntje eens rondt to hoffen .
8.
,,De roem der Mxcenaten!"
Soo gingh van hem de roep ;
,,Dat fal uw' kunft-fchool baten !"
Sprack Snoeshaen, Brit en Poep .
Maer och! die beterweter
Van Schoonheyd droomt noch Poefie,
Noch van erkenningh' van Genie :
Een truffel-taert is beter .
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9.

O daer is foo veel yver
Op 't oude Princenhof :
Der llluchtelingen fchrijver
Biedt oock den ros-kam ftof.
Oock hy, fpijt foo veel namen,
Wier roem by ierf als wackre foon,
Weet van gheen danckbaerheyds-betoon ;
Maer fpant met d'andre 't famen .
10 .

De kindren onder-richten
In 't nieuwe B C A,
In rechten, meer a]s plichten,
En 't fijn der physica,
Dat kan de luyden ftreelen :
Maer als men voor het Vaderland
Door 's harten lied het hart ontbrandt . . . .
Dat beet maer „loopen fpelen" .
II.

Dat andre volcken brallen
Met Dante of Goethe's lof,
Hun Shakfpear's geen van alien
Sijn thuys in 't Princenhof.
Geen Muyder-flot-gaft hadt 'er
In defen tijdt een ,welkom-thuys" :
Die Veertigh op het Hoogh (!) Stadt-huys
Ont de l' efprit comet' quatre .
12 .

Sy fijn to faem ghekomen,
Met Nobel aen hun hoofd ;
Die hadd', by 't foepigh droomen,
Hun graegh den kop ghe-klooft .
Al kon by qualijck hopen,
Dat fy voor-fien van harffens fijn,
Waer-uyt, als eens by God Jupijn,
De Wijs-heyd quam gheloopen .
13 .

Sijn wackre mede-ftander
Van echten Herman-aert,
Door-hieuw, als Alexander,
Den knoop graegh met fijn fwaerd ;
Maer 't balcken van den Efel,
't Ghe-grinnick van den Baviaen,
Het bloedt-rood kaecklen van den Haen,
En 't fchricken van de Wefel, -
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Maer Reyntje's quifpel-ftarten,
't Ghefnuyf van Bruyn den Beer,
Het lam gheklop des harten
Van menigh Vroetfchaps-Heer,
't Ghegeeuw van menigh waker,
En 't fnorcken van fijn braven buur
Riep luyd om vader-lief of luur
Van u, Stodts-Mufjannaker!
I 5-

Al fpoedigh hadt drie vierde
De flaep-muts op vol eer',
En Reyntje, diefe pierde,
Ley'fe in de luren veer .
Toen riepen fy met luften :
,,Wel foey, die fom is veel to hoogh!
,,Leev' Reyntje, die ons niet bedroogh !
,,Leev' Bruyntje! en wel to ruften!"
16 .
Men liet de vraghers fluyten
Want voor den Aemftelaer
Is 't offer van fes duyten
Jandorie veel to fwaer!
,,Jandorie, 'k fal 't bewijfen!"
Soo riep Jan Salie, en by vond
Een veel civiler pleckje grond
Ghemacklijck aen to prijfen .
I 7En deftigh knickend ftreken
Sy fich het kaecken-paer,
Tot flucx begon to preecken
De grootfte redenaer :
Hy feyde : „6 Mede-Leden,
„Neen, 't is gheenfins om 't nietigh gout
„Datghe uw fiat vol ernft weerhoudt ;
,,'t Is om - heel andre reden !

13 .
,,Seght aen de Vondel-venten,
,,Dat wis gheen vriend der Stadt
,,De vraegh van ruym drie centen
„Te hoogh berekent fchat .
„lien-duyfent gulden gav ick felf ,,Midts op de Marct der lappen,
„Niet op het breede Sluys-ghewelf
Vrient Jooft ten throon gingh ftappen!" . . . .
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Nu flaet een elck aen 't juvchen,
En jubelt om die guile buy ;
Maer Reyntjes wanghen tuyghen :
,,Dat feght by maer voor de u y !"
0 Nobel! chef dier ftackers,
Dat niet uw aert fijn recht hernam,
En veeghde wegh uyt Amfterdam
Soo'n troep van krente-kackers!
20 .

En ghy, mijn lieve vrinden!
Keert in uw ruftigh graf,
Jyy ftreden met verblinden ;
Dees fijn - een beetje laf.
Maer is hun geeft wat krancker,
Hun trouw is des to blancker,
Hun goede intentie moet gheloofd! . . . .
Een ftandt-beeld rijs' voor
HoovT,
En een voor
CORVER

BROUWER

ANCHER

I

1866.
A A NT B EKE N IN G EN .
Str . i . Noch eens van 't loose Reyntje. Liedje van Vondel op een raadslid
der XVIIe Eeuw, met toefpeling op de Dierfabel van Reinaert de Vos . Zie
van Lenneps Vondel, II, 627.
Str . 2 . Ghv viefen. Flandricisme, in den Antwerpenaar to verschoonen .
t Ghekruyfte kuffen : kussens met het wapen van Amsterdam .
Str. t t . Princenhof. Het tegenwoordig stadhuis .
Str . it . Nobel. In de dierfabel heet de leeuw Nobel.
Str. 14 . Stadts-Mussemaker . Men verzekert dat cen der raadsleden met dien
sobriquet wordt aangeduid .
Str . 1 6. 't Offer van fos dayten . Het gevergd maximum van f to.0oo komt,
voor 270 .000 Amsterdammers, nog niet op 3/4 stuiver p. hoofd tc staan .
Ghenzackl~jk aan to pr!jfen. Sints drie jaar zoekt men vergeefs cen plek zoo
gefchikt als de Torenfluis : in 't midden der stad, nabij 't oude stadhuis (door
den Dicbter bezongen) : nabij 't Y (dat bij beminde) ; nabij ziine wooing
(Singel op de Donkere Sluis) ; zonder belemmering voor de pasfage : 2 X 17
nederl . ellen blijven er over, enz.
Str. t8 llfarckt der lappen. De voddemarkt wordt op de Nieuwmarkt gehouden .

-
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AAN DE FIRMA CONEN-OFFENBERG, OP HARE
VOORTREFFELIJKE FOTOGRAFIEN .

LS andre Jozuees, die over 't licht gebiedt,

gij niet slechts de Zon in haren loop to stuiten,
A Weet
Maar dwingt haar, bij 't verwijl, om op uw tooverruiten
Te schildren, vonk voor vonk, al wat haar blik beziet .
Wech, Dou en Meissonnier! dit kunstpenceel toetst fijner ;
En Phoebo, tot van daag alleen de God van 't Lied,
Schaft Bismarck-Offenberg een grooter rijksgebied :
Eerst slaat hij hem in band, en kroont den Albeschijner
Daarna, ten teeken van zijn gunst,
Tot God der Schilderkunst .
Oktober, 1867 .

IN EEN AUTOGRAFEN .ALBUM .

E spreker ging voorbij ;
adem is gebleven ;
D ,,Hij stierf, zijnzijn
adem leeft"
in d' afgeschetsten klank .
Geev' God, dat door mijn pen
Been letter zij geschreven
Onwaardig van het Volk,
waarmee 'k mij saam voel leven,
Onwaardig van then God,
waar 'k al mijn kracht aan dank .
9 Juli 1868,

VONDELS-FEESTEN,
OCTOBER 186 7-

,0 POEZIE, HOE LIEFLIJK IS UW TRED!"
[17 OCTOBER .

„

0 Poezie, hoe lieflijk is uw tred!
Waar gij de voeten zet,
Daar wassen lelien en geuren ;
Een regenboog van schoone kleuren,
En hartverkwikkend kruid!"
Zoo treedt gij voor de Schoonheid uit,
Die, rijk gedost in teedre stralen,
Op alle macht komt zegepralen,
En d'ademzucht op onze lippen stuit,
Terwijl wij huivrend om haar schreden dwalen,
Zoo zijt gij, Schoonheid! als de citherslag
Van Vondel rondklinkt over veld en steden .
Dan wijkt de nacht ; dan is het klare dag :
Herwonnen schijnt het lang bejammerd Eden .
Van wien die tooverkracht?
Van Hem
Den Vader, „die zoo hoogh gezeten,"
Het vuur der liefde, 't licht van 't weten,
Doet stroomen in des Dichters stem,
Doet spatten van des Kunstnaars vingren,
En over 't hoofd des yolks doet slingren,
Dat, diep geroerd, zijn Ideaal
Herkent in vorm, in verf, in taal,
En juicht in Schoonheids zegepraal .
O Poezie, gezegend Englenbeeld,
Zoo lang gij leeft, is d'aarde niet misdeeld!')
-18 671) [Bij

de Vondelsfeesten beeft dit gedicbt, door job . J . H. Verbulst in
muziek gebracht, als Tusschenzang der Feest-Kantate en ter inleiding van Handel's Alleluja-koor gediend .]

DE

DRUKKUNST .

1)

[18 OCTOBER .

,,O moeder van ontelbre kindren ."
VONDEL.

EEN steen noch stael g elijckt, in duerzaemheit van krachten,
Het zingend stemgeluit, dat 's Dichters borst ontzweeft .
Het Woort van Vondel leeft ; zijn vluchtigste gedachten
Zijn hechter dan 't Stadthuis, dat by bezongen heeft .
Maer hoe bewaert zich 't Woort, by volgende geslachten,
Gejaeght en voortgezweept, verwrongen, licht verkromt,
Eer 't, gants ontaert, vervalt, veracht wordt, en verstomt?
't Idee ontstroomt de ziel, in fijn gekleurde wolking ;
De Tael is de offerschael, die 't, drupplend, zaemlen zal :
De Pers, eerbiedigh ree met zedige vertolking,
Keert, als retort, de wolck in duerzaem rotskrystal .

G

HIER EN HIERNAEMAELS .

D

E FAEM vermagh het Al, op 't rollend Hierbeneden .
Laet PERS en BoECxvERRooP, uit wier verbondt zy sproot,

Zich op de weerelt zoo besteden,
Dat GOET GERUCHT hem, Boven, voor gaet treden,
Die Hierbeneden de oogen sloot .

(WAAROM DE FAEM OP DEN WAGEN VAN DEN
BOEKHANDEL STAAT .)

D

RUCKT lustigh Boeck en Bladt en geeft ze rustigh ult .
Waer PERS en HANDEL huwlijck sluit,
Is Grootvorstin DE FAFM hun echte, rechte spruit .

1 ) [Gedurende den optocht bij de onthulling van Vondels standbeeld werden deze drie gedichten, elk op cen los blad, van den wagen der boekdrukkunst uitgestrooid.]

QUINTET

TE

19 OKTOBER

MUYDEN .
1867 .

[DRAGS NA DE ONTHULLING VAN HET STANDBEELD .]

WOORDEN VAN J. A . ALBERDINGK THIJ6I,
MUZIEK VAN G. A . REINZE .

PERSONAADJES.

1)

Drost en Gastheer to Muyden, Ridder van St Michiel,
dichter en geschiedschrijver .
MARIA TESSELSCIIADE VISSCHER
begaafde dochter van Roemer
Visscher.
FRANCISCA DUARTE
.
Gasten
huisvrouw van een deftig Alkmaarsch burger, zangeres .
Sekretaris van den Prins-StadhouCONSTANTIN HUYGENS, Ridder
van
der, dichter.
D' CASPAR BARLAiUS . . .
Iloott.
Professor ter Doorl . Schole van
Amsterdam, dichter, enz .
DIRCIL IANSZ . SWELINGH .
.
Organist .
PJETER CORNSZ . HOOFT,

DE VIJF STE\1MEN

IER op 'et hooge Huys to Muyden,
Waar onze stem zoo vaak weerklonk
Bij poezie en tafeldronk, Hier, waar 'et late veerschuitluiden
Maar zelden, in de Gastenzaal,
Ons scheiden deed van 't vriendenmaal,
Hier ziet men dan, na lange jaren,
Ons, goe bekenden, weer vergaaren .

H

FRANCISCA

Wat voert u, Heeren, bier weer saam,
Doorluchte Ridders en poeeten?
Is 't lieve Tesselschades naam,
Dien ge in dit uur komt welkom heeten?

DE HEEREN :

Wij buigen steeds de ridderknie
Voor vrouwendeugd, talent, en schoonheid,
Die, onbewust, haar glans ten toon spreidt :
Maar ons verscheen, ons, alien drie,
Een held ter viering, - een genie.
TESSELSCHADE

Francisca, wat u dreef om heden
In 't onvergeetbre Muyder Huys
Uw stem aan 't vrolijk feestgedruisch
Te paren, als in 't zoet verleden, Dat voerde ook onze vrienden hier .
0 koene vlucht! o blij ontmoeten!
Hoe roerend valt ons dit begroeten . . .
Het zet de oprechte ziel in vier!
Wij buigen aan eens Konings voeten .
DE vIJF

STEYIMEN :

Den Dichterkoning hulde en eer! Zoo lang het yolk der Nederlanden
Voor 't lieflijk Leeuwendael 2) zal branden,
En leven met den Aemstelheer ')
Het heerlijk zieleleven mede Zoo Lang nog in zijn goede Stede
Een hart in 't Hollandsch zich vertolk',
Zal VONDEL leven bij zijn yolk!
1)

[Zii werden voorgesteld :

HOOFT
door den Heer
TESSELSCHADE „
Mevr .
FRANCISCA
„
„
HUYGENS
„
den Heer .
13ARLAEIJS
„
„
SWELINGH
„
,,
2) Het vaderland .
:~) Gijsbreght .

) . Louis Van Erven Dorens,
A . C. T . Cuypers-Alberdinglc Thijm,
Van Schaick-Froschart,
Theunissen,
Franz Roster,
G . A . 1-Ieinze .]

[OPSCHRIFTEN IN HET HERLEEFDE MUYDER SLOT] .

IN DE WAPENZAAL .
ELUCKIGHE salen, daer 't weeuwtjen in spoockt!
Uw wapenprael is wel verdwenen,
Uw haert is gedooft, nu geen offer meer roockt
Van dichters en schrandre Meceenen :
Maer uw aeklige witheid, uw lijckwadenkleur
Straelt altijt de glans uwer gasten noch deur.

G

IN DE KAMER VAN TESSELSCHADE .
E naneef stond stil voor het Muyder Slot,
En vroeg aan de graauwe kanteelen
Ei, zegt me, wat schoons in den gang van uw lot
Maakt u steeds geliefd bij zoo velen?
„Toen sey de poeet : 't Is Tesseltjens doen,
Die 't oude maeckt jongh en de steenen maeckt groen ."
1867 .

D

[De beide laatste regels zijn van 13arlaeus .]

HET EEREVAANDEL
DER
NEDERLANDSCHE PAUSLIJKE ZOUAVEN .
EEN LIED,
OP DE MUZIEK VAN MAGAZZARI EN IN DE DICHTMAAT DER PIO-NONO-HYMNE
VAN MEUCCI GESCHREVEN, DOOR
JOS . ALE . ALBERDINGK THIJM, ORD. S . GR . M. EQ.

EERBIEDIG OPGEDRAGEN
AAN DE EDELE DOCHTERS VAN HET KATHOLIEKE NEDERLAND,
DIE DE SCHOONE ZAAK VAN HET EEREVAAN EN
INVALIDEN-FONDS TOT STAND BRENGEN .

N de ftralen der rijzende zonne
Baadt SINT PIETER haar koepel vol glorie ;
I
Uit de ROTS fpringt een heldere bronne,
Die de keerende ftrijders begroet .
Op de bee van den LEIDER der Volken, 1 )
Vloeit de laafnis, en fchalt de viktorie,
Ziet! het Oproer, met buksen en dolken,
't Boog ter aard voor 't G e l o o f en den M o e d .
Zijt gezegend, gezegend, o HELDEN !
Die, to veld' voor den PRIESTER en KONING,
Aan de Volken van 't Zuiden gaat melden
vVat ons harte bezielt voor altijd .
U, o roem onzer dierbre Gewesten!
Uwen deugden ten loon en ter krooning,
Koom' het Vaandel der Eere ten besten,
U door NEDERLANDS VROUWEN gewijd!
Heil, den PRIESTER-KONING, heil!

Op
1)

den vooravond van 2 Feb .

Mozes - Pius de IX' .

i868 .

DRIE VRAGEN .

T

E midden zijner riddren staat
De jonge Baanderheer ;
Een blos bedekt zijn koen gelaat,
Als was hij ree ten strijde
Voor God, zijn land en de eer.

Een teedre maagd treedt op hem toe,
En schenkt hem d'eerewijn ;
Niet blij en toch niet droef to moe
Betrekt een blos haar voorhoofd
Als waar 't een zonneschijn .
De jonge Ridder vat haar hand,
Haar slinke fijn en wit ;
Zij wendt zich af, verbleekt, houdt stand,
En slaat heur oogen neder,
Heur oogen zwart als git .
,,Schoone Ive, die daar voor mij staat,
Zeg mij drie dingen, kind !
Van waar gig zijt, waarheen gij gaat ;
Hoe 't komt dat, op mijn schreden,
Ik telkens u hervind ."
- „Van waar ik ben? . . . Ik kom van God,
Zoo heeft men mij gezeid,
Toen ik, vervolgd door boon en spot,
Gevraagd heb naar mijn ouders,
In mijn weemoedigheid.
,,Waar 'k henen ga? - Niets jaagt mij voort,
De waereld is zoo groot ;
Ik heb geen keus van streek of oord :
Hier is de lentemorgen
Als elders zoet en rood .
8

- "4 ,,Waarom ik volg, als gij mij wenkt? . . .
Ik heb 't als gunst gevraagd .
De dienstmaagd, die den wijn u schenkt,
Moet op uw wenken vliegen,
Zoo lang het u behaagt ."
- „Dan vraag ik nog een vierde zaak,
En dan, geloof het vrij,
'k Aan 't onbescheid een einde maak!
'k Heb dan niets meer to vragen
Lief kind, bemint ge mij ?"
Weer bleekt haar wang, en beeft haar mond ;
Den blik, then zij verhief,
Slaat zij ter aarde, en dan in 't rond ;
Zij vouwt de handtjens samen,
En spreekt : ,ik heb u lief!
,,Maar 'k weet nu ook waarheen ik trek ;
Ik ga, ter-stonde en snel .
't Is tijd, dat mij de sluyer dekk',
Na 't geen ik heb verraden 1.
Vergeving, Heer ! vaarwel !"
- „Maar als gij zegt gij komt van God ;
Dan spreekt ge waar en klaar!"
Zoo roept hij, „en spit boon en spot
Voer 'k als Gods liefste dochter
U heden naar 't altaar.
,,Gij, hoofsche Ridders, vol van eer!
Zijt gij to feest genood . . .
Verheugt u met uw baanderheer :
God heeft hem rijk begiftigd :
Zijn liefde is eindloos groot!"
1869 .
Naar Fr. Hebbel .

]Een cort 1Referegn/ op tevaken 1nlfegen .

1)

I.

O
icI gifterrti quam to blualen acjter ftraten
lot jet ltebetien attbcur#/ bare be brnpne Apaniolen
baer tegjen3 be !Fetter#/ tie tftropen met en laten/
. ct boopen Wei gjeluapent in jebben berfrjo!en/
li acj icfi inben Peibe/ bat nu groen cube g jebioept - i#/
fen Jttbepftien af, ten frjabutue baer frjupben enbe boien.
,~§p birit in Dare 1?anben ten ruprlier/ bit guegroct t , i#
In ben 1U of acjter ten 1iupfingjr/ baer ten 1lpatnnoe# guebroept i#
'3'1'aer aff icfi nict beef feggjen en roil/ am niet by tenor Maim
.Jllbjnt tongue to Den gjrijrfirn/ tie fcltfarm bermaept=i#/
Marc ban ftact tegjrn# t11®eiten/ tegjen# t loarben/ ~,3upbt off (Ooften :
itbie fa! bier/ inetter 11®aerjept/ onfe bupitere oogjen troolten?
2.

Vat mepf lien/ tie 4oncfrau (egjeene jonge Man/ maer repue alaguet)/
1)ebet acjter Jeggj' enbe ftegb/ met tenet ;§tcnlme ban fatter filangben
%en t,~5onnefien enbe tMap-tuinbefien jaere bittere noobt gjeclaget/
eEu ten lijben laten lupben (tuaracjtig nict am berltrangjen !) 2)
Pan ftief- .i! oer# tuegjen/ tie Dart gjeen graenben 1itffb' en bragjet/
.11 aer jet acme j'oncfi-Prouben (bet fejjnt ummer# jet fonber ttupbel[en , ig)
Met groten f1agDen enbe jonger§=noobt f eeft gjemartert enbe gjcplagjet ;
fl jn bebuncfien# be garbe Qabt bie be c"®ubelen beriagjet
(nbe bit 1 onicj rube .l1Aeir geeft iuaet gjeen aCorcn nocbtt Zupbel - en = i#/
IJi berfacjt jet gjefcjoren 1ammefien ben i1®inbt Doe fel Di iagjet/
(Enbe fact ben ban ber 231oenien at# cen 1~onicj-3eem Dart oelten 3 )/
®m jaren 1)ongjer to ftiflen enbe Dart tuemoebicjept to trooften .
3.
u; ft ift ticjt ban Utter Poor-lDooft eene opgeftefien fuegben-aCaerffe :
fn foufitfe/ flirt tuitlenbe binben/ Ware been fu fcbotitue/ Watt jeep fp
[btnate s
ha! 10970% 1O'X5'fOP9J / gje-arcufecrt bait !oofe treben af# feugje[naerfe/
3ermjben jet recjte pabt/ am tt befoeclien jet bugle en btuaerfrje?
at forte
anbefien Doe can bet om-gaen met flume fuegjen= toefe?
l~ae raft opt babe! tut fijnre Xantrirne onftefien be goubene ftrafe
The bat Warn oagjeijn rontitom bccfprept/ rrrjt a!# eene jemeffrbe
[tZoberaerfe
TAck fagjfe flapen in 't gbefutu graen/ be bicjte l)almen tot patuflpotnen/
u's

M

met Lentil Qlimfacb fo fact en fief

at

(inber 11Oaerbcgt nict am ber[fcjanen!) .
u, e facbte !ipgen§ fpraften 11®aarben ('t tuaten menigbe en tuet bibacrfc je)/
Van fmert en jolijbe/ fa alft be 11®inchbraeu mit fin crinchtfhen# quam
[bertanen .
halnmigbte fcjreuwen : -t
cene t ccjc!" en anbren fnpitren (en nict
[be boo en)-.
=4 a:cj/ bat be 11®aerbept jaer quam ontfcjutben eu on§ mneljbicj IJerte
[troy fen !"
pISf5aue.

Piglaace! Iljecr 5'jefug/ fact bier ten pjihen balen upt tuner QGlarpen/
7:aet onO behcnnen/ bait bat bier bupclien maet/ t3j be voebter ofte
[fief- .iocr Votrt nacjmaef/ by t erm tuIefacjt/ be 11®aer-jept bier ter birtarpen
11®i beUben in 2l3otchen fa bich ubefefen ban fabulen enbe brape Piforien/
Vat anfe oooben gje jeer bermattet/ t3j ten Pccrfc jap t3j ten bore = i2/
Aocbte ban barperjept norbt Caurtefpe niet meet bejauben getrautue
In befe tjben ilt at bertuerret baart opfet ber fiefarmacie/ [fl cmorpcn :
Vie 't Werch l abeo of ref orincert na fjnen epttbencn berbrapbtn (Obeefe ;
u : it be noot on# iuel fact ftralten/ maer berfoten beef be recbte !uteelte/
zn bit afle# tuilt rupneren met finer bubetfeje l1cuuptacie .
'a cj/ tuat i§ 1fterbept/ fpreect/ liebe Deere! tuant onfe Ioerfenen bet 5!jn
[be braoffen!
%p Wilt/ met utuen Lic1jt-fejijn/ ong bupfere ooojen troofen!

io.

18 7 0 1) Hevaken Vliegen is de bekende BESSIE VAN MEURS . 2) Dat niet sterker hoeft . 3) Oogsten .
I&

HOOP .
AAR is, aan 's levens overkant,
Aan gene zij van 't meer der tranen,
Daar is een heerlijk vaderland,
Waar zij, die wij gestorven wanen,
Ons tegenwuiven met de hand .

D

Daar wordt de band, then 't zeisen kliefde
Des Doods, veel krachtiger herknoopt,
En elke zuivere aardsche liefde
Vindt daar een bloeitijd, nooit verhoopt,

18

0, vull', bij 's waerelds treurspelflonkeren,
Een stroom van tranen dan uw schoot
De diamant groeit in den donkeren
De onsterflijkheid rijpt in den dood .
Jan. 1870 .
Naar Zenaide Fleuriot .

IN 'T ROZENDAL.

N 't rozendal, waar, langs de groene twijgen
straalt, en rust en vrede spreidt,
I WaarDe 'tmorgen
bietien gonst, en alle driften zwi)gen,
Als 't veldgezin den gouden oogst verbeidt ;
Daar kent het hart geen zorg en pijn ;
Hoe zoet moet hun het leven zijn
Die daar hun deel verkrijgen,
Hun aardsche deel verkrijgen .
2.

Daar vraagt men niet naar gouden koningskroonen,
Daar zucht men niet op 't wufte staatspapier ;
De zaayer maait de tarwe die zal loonen
Zijn noeste vlijt en naarstig huisbestier ;
Daar kent het hart geen zorg en pijn :
Hoe zoet moet hun het leven zijn
Die daar to zamen wonen,
Daar vredig samen wonen .
3.
0 neen, spreek niet van 't hooggeloofd genieten
Des akkermans, die 't zelf met half beseft ;
Hij laat de beek melodiesch ruischend vlieten . . .
Maar och, Been toon die 't kalm gemoed hem treft!
Kent daar de ziel Been wolk van pijn, Wat moet haar zon clan krachtloos zijn
En bleeke stralen schieten,
En bleeke stralen schieten .
4.
Het zelfde hart, dat somtijds krimpt van lijden,
Dat hart is ook de bron van ons geluk :
Des levens geur vloeit niet langs runderweiden,
Maar waar men 't loof der kunstverrukking pluk,
Waar vriendschaps roos in volheid gloeit,
Waar ridderplicht en kieschheid bloeit,
Waar wij ons kransen breiden,
Waar we onze kransen breiden .
5.
Zoo 't Hoftapeet, dat hier is opgehangen,
Slechts korten tijd dit vriendlijk huis vercier',
Lang gloeit de vreugd nog op ons- aller wangen,
En voor elkaar ontvonkt en vlamt het hier : 1 )

Neen, in geen marmren koningshuis
Klonk ooit oprechter feestgedruisch
Van die slechts trouw verlangen
Elkandren aan to hangen .
8 Jan. 1871 . (Vioolstruiks 3 Koningviering) . 2 )
1)

In 't hart namelijk .
2 ) [De hioolstruik, leeskrans van J. A. A . Th . met eenige der naaste familen
leden en intieme vrienden .]

4
AAN EEN JONGELING .

G

I.
IJ, die den zoeten stroom der lente
Vast tintlen voelt in hart en aar,
Wien de onschuld op het voorhoofd prentte
Het eermerk van uw twintig jaar ;
2.

Geliefde jongling, die de weelde
Der jeugd u toewenscht - en verstoot ;
Wien God een refine ziel bedeelde,
Maar ze in een aarden vat besloot !
3.
Daar zijn Drie Beelden, die bewaken
De reinheid, die gij bevend draagt
0 wil dat drietal nooit verzaken,
Dat om uw hart en blikken vraagt .
4.
Dat is, voor-eerst, Zij, die den bloezem
Van d' eersten vreugdelach u schonk,
En aan wier heilgen moederboezem
Het wichtje een melk vol kuischheid dronk ;
5.
Dat is, daarna, het minlijk wezen,
De zoete glimlach van den mond
Der Zuster, - in wier trouw voor-dezen
Ge een steun en lieve speelnoot vondt .
6.
't Is, eindlijk, nog een jonge Vrouwe,
Een maagd, wellicht uit vreemde stad, Maar die een troost in iedre rouwe ;
Een zon zal wezen op uw pad .

Zij kent u niet, noch zelfs ook vraagt ze
Wie haar naar 't autaar voeren zou ;
En toch in haar gedachte draagt ze
Uw beeltnis en schenkt u haar trouw .
8.
De maagdlijkheid van haar gedachten
Bewaart zij u, van kindsbeen of
Zoudt ge u dan niet voor ontrouw wachten
Aan haar, die reeds zich-zelve u gaf?
9.
0 dat voor u haar beeld reeds heden
Een waarborg tegen 't misdrijf zij !
Als de Engel, warend om uw schreden,
Wel ongezien, maar toch nabij .
1872 .

Naar Anatole de Segur l).

1)

Een heerlijk bundeltjen korte vaersjens heeft de Graaf An . de SBgur uitgegeven onder den titel : La Maison, Stances et Sonnets . Godsvrucht en levenslust, de meest opgewekte natuurzin en de edelste familiegevoelens spreken er
zich onophoudelijk in nit.

HET OPPERSTE GOED DER AARDE .

'k

EB, langen tijd, van 't Hier-beneen
Het best e loopen zoeken .
Zijn 't vrouwelijke aanvalligheen? De kans van 't huislijk „twee wordt een",
En vijf, zes bengels om u been? Der mannen disch- en kanselreen? Apelles, - Erwijn 1 ), - Melpomeen? Eens landschaps fraaiste hoeken? -'k Bracht bij het heerlijkst wat bestaat
Mijn goudschaal aan en fijnste maat :
'k Ging na hoe 't in den regel gaat,
En wat de boel u overlaat :
Ik woog, en koos, met rijp beraad Een handvol duffe boeken .
Een pessimistiesch filozoof.
1862 .
1 ) Erwijn van Steinbach, . bouwmeester van de gothische hoofdkerk van
Straatsburg, als vertegenwoordiger der architektuur .

DE SPEELMAN VAN ST CECILIA .

I.

E speelman streek zijn vedel,
Te noen en 's avonds laat ;
Des avonds bij de linde,
Des morgens langs de straat .
2.

Hij speelde, en onder 't strijken,
Sloeg vaak zijn hart van vreugd,
Of dekte een blos de kaken
Van zijn onnooz'le jeugd .
3.
Wel was hij rijp van jaren ;
Maar toch nog rein van hart ;
En weende I onder 't spelen,
't Was nooit van rouw noch smart.
4.
Hij had een nude moeder ;
Hij was haar leste spruit .
Een moeder to verzorgen
Is beter dan een bruid .
5.
Zij leefde en sloofde binnen,
En voor haar kind-alleen ;
En wat hij buiten gaarde,
Bracht hij naar moeder heen .
6.
Hij vedelde uit den treure,
Hij kon geen boerenwerk ;
Zijn veel was ook zijn liefde . . . .
En speellui zijn niet sterk .

7.
Hij vedelde aan de linde,
Hij vedelde op de deel ;
Bij bruiloft en processie,
Op 't raadhuis en 't kasteel .
8.
Maar nimmer keerde 'i 's avonds
Naar moeders rieten kluis
Of even door 't bosschaadje
Sloop hij in 't bedehuis .
9.
Een kleine landkapelle
Stond daar in de eenzaamheid,
Met lieflijk-sombre welve
Als ten gebed bereid ;
10 .
Met waslicht, dat, men wist niet
Door wie, ontstoken werd ;
Met stilte en rust, zoo welkom
Aan 't arme menschenhart ;
11 .

Een landkapel, - den speelman
Vooral zoo over-dier
Om 't lieve beeld der Heilge,
Dat daar omloverd wier' .
12 .

't Was 't beeld der schoone jonkvrouw
SANCTA CECILIA,

De patrones der speellien
En 't oud Do-re-mi-fa .
13 .
Hoe vaak heeft onze borst bier
Zijn teerste lied gespeeld,
Hoe vaak hem 't vriendlijk lonkjen
Der kuische maagd gestreeld.
1 4.
Hoe vaak, als hij zijn blikken
Bij 't waslicht opwaart sloeg,
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Was 't of zij met haar oogen
Hem nog een wijsjen vroeg.
15 .

Hoe stroomden dan de tranen
Hem langs de wangen af,
En scheen 'them of ze een glimlach
In ruil dier tranen gaf.
16 .

En toch zij was zoo rijzig,
Zoo princ'lijk om to zien,
Dat hij haar niet dorst naderen,
Dan zinkend op de knien :
1 7'Op kroon en gordel vonkelt
'Robijn en esmeraud ;
'Haar orgel is van zilver ;
'Haar schoentjens zijn van goud .'
18 .

Zoo staat zij daar to pronken,
En weet het zelve niet ;
En zachtjens speelt de speelman
Haar 't eerst elk nieuwe lied .
I9 .

Maar eens daar vliegt hij haastig
En doodsbleek aan haar voet,
En, tranen op de snaren,
Speelt hij met woesten gloed .
20 .

En die de taal der tonen,
Hun droefste taal verstaat,
Verneemt dat, ach, zijn moeder
Van nooddruft sterven gaat .
21 .

Zij krank, - hij, aan haar leger,
Zoo stond zijn ambacht stil :
Eilaas, hun rest de nood slechts,
Die hij niet klagen wil .

- 12 3 22 .

Wie kan in droefheid spelen . . .
Wie? - Onze speelman, ja!
Maar niet dan aan de voeten
Van Sanct Cecilia
23 .

En die de taal der tonen
Verstaat, - lonkt blij to moe
Hem aan, - en schopt hem liefdrijk
Haar gouden schoentien toe!
24.
Hij neemt het diep bewogen
Maar onverwonderd aan,
En kust het menigwerven,
En haast zich daarvandaan .
25 .
En waar uit buurmans winkel
't Ghecroonde Goudt-Aes hangt,
Daar telt men van het broodgeld,
Zoo veel als hij verlangt .
26.

Maar aanstonds is de buurman
Naar 't Dorpgerecht gegaan,
En geeft, als eerlijk goudsmid,
Een snooden diefstal aan .
27 .
'De speelman-lediglooper
'Steelt, ongehoord bedrijf'
'Cecilie uyt den Bossche
`De kleeren van het lijf .
28 .
De gouden schoen ter tafel, Hij was bewijs genoeg,
Voor 't Recht, dat d' armen speelman
Terstond in banden sloeg .
29 .

'De dieven moeten hangen,'
En de arme vedelaar

- 124 Wordt heengeleid ter galge,
Of hij een gouddief waar!
30 .
Toch vraagt hij van 't Gerecht nog
Ontroerd deze eene gunst, `Zijn uiterste oogenblikken
'Te heilgen door zijn kunst.'
31 .
De vedel in zijn handen,
Schoon hij ten schandpaal gaat,
Geleidt men hem door 't boschjen,
Waar 't dierbaar kerkjen staat .
32 .
Daar knielt hij nog voor 't laatste
Al spelend voor haar neer,
Die hij heeft aangehangen
Met liefde, trouw en teer!
33 .
Daar bidt hij, in zijn spelen,
Al schreyend van haar af :
,,Ach, wil mijn moeder troosten,
,,In 't leed dat ik haar gaf!
34.
,,Ze kan mij niet verdenken ;
,,Maar och, de schande is groot,
,,En de oneer van haar zone
,,Vervolgt haar in den dood ."
35 .
Het yolk tracht uit to vorschen
Wat toch de speelman speelt ;
Zij luistren naar zijn tonen,
En zien naar 't Heilge Beeld .
36 .
Het yolk slaat spraakloos Bade,
Al wat de speelman doe . . .
Daar werpt zijn Patronesse
Hem 't andre schoentjen toe!

125 37 .
Nu dringt het yolk naar binnen't Veroordeelt langer niet
Dien 't met zoo groote gunsten
Van God gezegend ziet .
38 .
Gelukkig, die geloof heeft!
Het is de gouden straal,
Die uit het Eden wemelt
In 't arme Tranendaal .
6 Okt . 1872 .

SPREUKEN .

OM TE WEVEN IN EEN TAPIJT .
RIENDSCHAP en Vernuft mag praten :
't Is des levens Zoet en Zout .
t Is de gezellige en lieflijke kout
Onzer Laren en Penaten .

V

ANDERS .

VOOR EEN SCHOORSTEEN .
OEDE Laren en Penaten
Zijn de Vriendschap en 't Vernuft ;
Kunstzin, door seen trots verbluft,
Moog die beiden noolt verlaten.

G

ANDERS .

EZELLIGHEID blaast in de haard .
't Vernuft zal zijn waslicht ontsteken .
En Vriendschap en Kunstzin, gepaard,
Strooit bloemen, die nimmer verbleeken.
25 Sept . 1872 .

G

AMSTERDAMSCHE FEESTGEDICHTEN
TER GELEGENHEID VAN XII MEI MDCCCLXXIV,
DEN 25 ° VERJAARDAG DER HULDIGING, ALS KONING EN KONINGIN
DER NEDERLANDEN, VAN
WILLEM

DEN

DERDE,

EN

SOPHIA

MATHILDE.

OP KONING WILLEM III .')
AN Derden Willems tijd zal 't nageslacht gewagen :
Toen is de waterwolf in Haarlems meer verslagen,
En hem de buit ontrukt van 't zegenrijkst gewest ;
Toen werd de diepe voor door Hollands grond getrokken,
Die welvaarts rijke vloot naar Amsterdam zal lokken ;
De postdraad en de spoor vereenigde Oost en West.
De Natie dankt bet Hem, die voorstaat, onverschrokken,
Haar eer in 't Buitenland, en Binnenlands haar best.

V

1 ) Opscbrift der eerepoort in de Vondelstraat.

4
AAN ZIJNE MAJESTEIT

WILLEM DEN DERDE,
KONING DER NEDERLANDEN,
PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,
ENZ . ENZ . ENZ .
In naam van het Dagblad „DE TIJD" .

E Stedemaagd van AMSTERDAM,
Op wier doorluchtig throontapijt
Der Vorsten bloem van wijd en zijd
Ter huldegroet en handkus kwam,
Wie 't Hoofd der Muskovietsche Rijken,
Wie Zwedens Kroon en Medicis -
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Als van gelijken aan gelijken Hun gunst bood en eerbiedenis, De Stedemaagd, wier roemrijk hoofd
De Duitsche Keizerskroon omspant,
En (welke poolstar elders brand'!)
Nog niet van luister staat beroofd,
Zij rijst, o KONING dezer Landen!
Uit haren elpen zetelstoel,
En, knielend, biedt ze U de offeranden
Van 't Heiligst Vaderlandsch gevoel .
Uit kracht van Neerlands hoogste Wet
Heeft eenmaal haar Vorstinnenhand
De heilkroon, die Uw hoofd omspant,
U, dierbre KONING, opgezet.
Een heilkroon! ja, Gij kunt gewagen,
O VORST, wiens hart eenparig sloeg
Met dat Uws Volks, wat in die dagen
Euroop voor merk aan 't voorhoofd droeg .
De Volken, 't oud beginsel moe,
Begrimden Throon en Hoogaltaar,
En brachten vuurge wonden toe
Aan Dynastie en Priesterschaar .
Onze oude waereld schokte en kraakte :
En of op nieuw een Helsche Geest
Zijn vlammen door haar scheuren braakte,
Ging 't Oproer in een dwalm to feest .
Maar zie! Uw Volk had op zijn baan
Te lang en to innig met uw Huis
- 't Zij dan niet vrij van toets en kruis!
Der tijden strooming langsgegaan, Wij hadden al to vaak Uw Vaderen
Den tol van liefde en dank betaald,
U n niet geroerd Uw Throon to naderen,
Toen 't Godsgezach U had bestraald.
Erkennende wat God U gaf Den zegen, op Uw kroon gespreid, Wolkt onze dank ook U, wiens Staf
Een pand was der Gerechtigheid .
Streef, eedle wierook, naar omhoog!
Ruischt, vaandels! klatert, lofgezangen!
Geurt, loof en bloem, aan boog bij boog!
Wil, KONING wil uw Volk ontvangen .

Goddank, dat Neerlands rijke taal
Zich arm betoont, wanneer het hart
In listig opzet blijft verward,
Al blijkt het voorhoofd ook van staal, Goddank, dat zich een stroom van woorden
Ons aanbiedt, paerelblank en mild,
Om uit to storten in akkoorden
Wat door de harp der zielen trilt .
Aanvaard, o VORST, voor 's Heeren oog,
Dat dringt in 't diepste van 't gemoed,
De bede, dat ons Hollandsch bloed
Tot pand van Trouw verstrekken moog!
Doorluchte VORST, standvaste hoeder
Van 't vrije Volk, U aanbetrouwd!
En KONINGIN ! der PRINCEN MOEDER !
Weet, dat Gij op geen zandgrond bouwt .
Wij treden op in breede rij . . . .
En hebt Gij in uw Staatsgebied
Meer burgers zoo oprecht als wij,
Oprechter telt Uw Staat er niet .
Wij zijn gereed Uw Throon to schragen
Met al wat Liefde en moed vermag.
Verlenge God uw levensdagen!
Geev' Hij U weinig leeds to dragen,
En vruchten aan Uw Rijksgezach!
1874.

ORANJE .MEILIED .

(Geschreven op verzoek van AUG. EICHHOLTZ . Muziek van W. A . Snf1T .)

E groote Meimaand is in 't land,
En strooit door bosch en lustwarand
De bloesems der kastanje ;
Seringen hangt ze in rijk festoen
Te midden van het malsche groen
Ter eer van wie, ter eer van wie? Van Neerland en Oranje .
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Der nachtegalen tear geluid
Doortrilt de geur'ge hagen .
Wat zingt de vink in 't blinkend riet?
Waarvan weargalmt hun lentelied?
Waar anders van, waar anders van,
Dan van deez' blijde dagen !
Soms is wel, onder 't ruim azuur,
Bij d' ealsten aam der veldnatuur
Een vogelkrijg gestreden ;
Maar zie wat nu op 't blij gelaat
Van 't gantsche land geschreven staat :
Men weet alleen, men weet alleen
Van liefde en vreugde en vreden !
't Zal wel niet altijd zomer zijn
;
Niet steeds verguldt een zonneschijn
Bij frissche bries, o schip van Staat!
Uw want en pronkkampanje!
Maar alle nood neemt eens haar keer ;
Na 't wintren komt de Lente wear,
En wij, vertrouwend op den Heer,
Wij bidden Hem Zijn zegen af,
(Dien Hij al zoo veel jaren gaf!)
Op Nearland en Oranje .
1874. .
4
OP HET VOETSTUK
VAN DE RUYTER'S STANDBEELD . I)

19 ROOT-burger" onzer stad, de deugdzaamste onzer helden
Bij „ Fransche middernacht" 's Lands glorie nog en hoop :
De Vlootvoogd zonder blaam. Zal men zijn titels melden?
Vraag ze aan 't verbaasd Euroop !
28 April 1 8 .76.
1) [Model in gips geplaatst in den tuin van het Oude-Mannenbuis to Amsterdam bij gelegenheid der Historische Tentoonstelling in 1876 .]
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JERUSALEM, VERLOST .

„

ER Chriftnen Veltheer wendt zijn ftadighe ghedachten
Ten aenval op de ftadt, waerom men leed en ftreedt ;
Hy fchaert fijn krijghfgeweer, fijn ftormtuvghs ruwe
Nu Peter d' Heremijt hem ftil ter fvde treet ; [machten,
Met ernft' en ftatichheyt fal by fijn reen ontvouwen ;
Fly fpreeckt, fchoon in 't gheheym, hem ftrengh en krachtigh
,,Ghy ftelt op ftael en fteen, o Veltheer, uw vertrouwen :
[aen :
,,Maer niet met de aerdfe kracht vanght men dees worftling aen.
,,Des Hemels fv 't begin ; roept in, eer gy gaet ftrijden,
„By openlijck ghebedt uw hoogften Toeverlaet ; „Der Englen legerfchaer ; de Hemel fchaffe u blijden
,,En rammen, die de wal der ftede niet weerftaet .
,,Uw heylge Priefterfchap, in rijke pleegghewaden,
,,Heff' vromen kerk-zang aen en ftell' fich in 't ghelidt .
,,Van u, roemruchtigh held, ghelieft om groote daden,
,,Leer' 't yolk wat vroomheyd fy ; en acht' gheen goedt als dit!"
3•
So fprack de kluyfenaer, de ftrenge en vrome Peter ;
Rechtfchapen Godefroy omhelft fijn wyfen raet :
,,Verkoren Dienaer van een Heer, then 'k om geen beter
,,(Wat volck heeft grooter Goon?) verwiffel noch verlaet,
„'K fal aenftondts by elckaer de Legerhoofden nooden .
,,Ghy, foeckt de herders op van 't goedt en volgfhaem volck ;
,,Wel-hem en Ademaer verftrecken haer gheboden,
„Opdat Gods luyfter fchijn' door 's outers wierookwolck !"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
,,Bouillon treedt voor, alleen, als de eerfte van die alien .
Der legerhoofden fleep volght, twee aen twee gepaerd :
Gereghelt volghen dan de vele duyzent-tallen,
En keeren 't wapentuygh in needrigheyt ter aerd .
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Een geeft vereent het yolk, dat met bedaerde fchreden
Zich naer d'Olijffbergh richt ; geen wijckt 'er uyt den rangh ;
Geen trom, noch wilde tromp beheerfcht het voorwaerts-treden .
Men hoort flechts een gebedt, een oodmoedts-fmeeck-ghefangh :
7.
,,U Schepper! U o Zoon, ghelijck aen uwen Vader!
U, die uit beider Liefd' ontfpruyt voor allen tijdt !
En U, die Moeder fijt van Godt en menfch to gader!
Roept hunne roepftem aen, dat ghy hun gunftigh fijt!
Aertsenglen, U, en wie de ftralende efquadronnen
Des Hemels aenvoer' in driedubb'le gulden fpheer!
Oock U, wiens forfche handt de ftroom quam afgheronnen
Die 't Heiligh Voorhooft wiefch van alter menfchheyt Heer!
8.
„Dock U aen-roepen fy, die Rotsfteen wierdt en grondt-flagh
Van 't Huys, dat aen de Hel den fterckften weerftandt bood,
Van waer uw Nafaet heerfcht en t'elcken nieuwen bonds-dagh
De deuren van Ghenade en Aflaets-gunft ontfloot ;
Oock de andre boden, die Gods aenftaend' Rijck voorfpelden,
De Doodt verkondigend', die 's menfchen doot verwon ;
En all' wier ftroomen bloets uyt milden aedren welden,
Waer maer dit martel-fchrift de waerheyt ftaven kon,
9.
,,Dan U oock noch, wier veer de lefers uwer boecken
Ten fmallen Hemelwegh ftoutmoedigh heeft gefpoort ;
En U, Vriendin van God, die Chriftus trouw ginght foecken,
En, in des werelts roes het befte deel verkoort :
De maeghden-fchaer in 't endt, die in haer kuyfche cellen
Met heuren Godt-alleen ter hooge bruyloft gaen,
Of die met leeuwenmoedt de pijnen teghen-fnellen
En lijdend, ftervendt noch, het laeghft gheweldt weerftaen .
,,So finghende doorgolft het vrome volck de vlackte . . ."
1874 .
[De dichter geeft in deze vcrzen een aanvul]ing van Tesselschade's verloren vertaling naar Tasso's Gierusalemme Lil'erata. (Canto XI) .]

AEN EUSEBIA .
Y port een geest (de Danckbaerheit) van binnen
Dat ick blootshoofts eerbiedigh voor U ftae,
En met een hart, ghefchapen tot beminnen,
De hant, vol gloets, in 't willigh fpeel-tuigh flae .
Hadde ick de harp des Koninckli!cken Zangers
Oock maer een uur ten dienfte van mijn liedt,
'k Weeck morgen uit voor Vondels plaetsvervangers :
'k Zonghe uwer waert, en meer begeerde ick niet .
Ghy, eedle ziel, ghy hebt de krijghstrompetten,
Waer mee oudtijts men muren vallen deedt,
Hebt my gheleert die aen den mont to zetten,
Of dan mijn trots (die ftugghe wall) dat leedt!
Uw minlijck oogh, van heiligh licht doorbloncken,
Uw wacker woort, uw teedre vrouwentael,
Wist nu eens moedt, dan ootmoedt weer to ontvoncken
In 't weemlent brein, gheraeckt van hoogher ftrael .
Godt zagh mijn nood, en heeft verhoort in 't ende
't Ghebedt, om 't zeerst door u en my gheftort ;
En beurtlings rijck aen vreughde en aen ellende,
Zagh ick mijn ftrijdt, op uw ghebedt, verkort.

M

'k Hadd' heel my-zelv', als prijs der Hemelpoorte
Die ghy me ontfloot, ten offer U gheboon ;
Maer ghy (helaes!) - van Hemelfche gheboorte,
Vervreemt van d'aerd - ftreeft opwaert metter woon! . . .
Wel dan! wel dan! ghy, dierbre zuster ziele!
Ontvangh voor 't minst mijn Roomfche Treurfpelgaef :
Mijn pennetreck, terwijl 'k ootmoedigh kniele
En niet meer ftout ten Titanshemel draef.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wel zaligh 't Kruis, dat ons moght famen brengen ! . . . .
Ick klaegh niet, neen! dat ghy mijn liefde ontvlught :
't Is my genoegh, dat ghy mijn naem wilt menghen
In 't zoet gebedt, dat op uw lippen zucht . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 volgen wy, met nttgeipreide vleugelen,
Het lichtfpoor in van 't Hemelfche gefpan!
Mijn drift daer heen is langer niet to teugelen,
En ghy, ook ghy, Vriendinne, beeft er van .
1875 .
[Doze verzen legt de dichter aan Vondel in den mond to uitbreiding van
de opdracht aan Tesselschade (Eusebia) van diens treurspel : Peter en Pauxels .
(Zie Portr . v . Vondel bl . 79 .)]

VONDELS BEDEVAART NAAR AGRIPPINE . 1 )

Z

00 kom ick dan aen d'avont van mijn leven,
En eer mijn Zon voor goet in 't Weften daelt,
Om Keulens kaey verfchuldighde eer to geven,
Van de Aemftel nae den Rhijn ghedwaelt .

De Rijcxvorstin, een glimlach op de koonen,
Voert gints den ftat waer Ooft en Weft voor buyght ;
Mijn Agrippijn, ghemytert met Drie kroonen,
Noch van een hoogher wydingh tuygt .
Al hanght mijn hart aen de Aemftel en haer boorden,
Die krielen van den drangh eens nijvren volcks ;
De Rhijnwint vaert mij teghen met akkoorden
Van 't harpgheluydt eens Hemeltolcks .
Hier klinckt in 't liedt, bier op de tongh der klocken
De lofzangh rondt van d'eelsten Godsgezant,
Die tot Godts eer en 't Hemelfche opgetrocken,
Alhier den ftaf van Petrus plant .
Hy heeft gebloeit in vruchten waert to roemen ;
Met d'eelsten dau zijn wortel wiert ghedrenckt ;
't Sneeuwit en 't roodt verhalen, in zijn bloemen,
Wat Maeghden-bloedt bier wert gheplengt . 2 )
De boom wies op, en 't breedt gefpreide lover
Verftreckte een dack voor pelgrims van alom ;
Maer fchaduwde oock de dierbre bed-fponde over,
Waer Moeders oogh my teghen-glom ;
Waer met de melck, uyt milde fpenen ftralent,
Me in 't harte drongh een zucht voor poezy,
Die noyt meer wijckt, en my, ter graf-kuyl dalent,
Noch juychen doet met de Englenry .
Men feght, dat toen by Moeder, nae heur fmarte,
Een blijde blick door fchreyende ooghleen brack,
En kleene Joost haer werd gheleght aen 't harte,
De dierbre mont dees woorden fprack :
,,Twee Englen zagh ick zweven voor mijn fponde :
De een droegh een harp, en de andre een lauwerhoet ;
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En zonghen 't kindt een welkomsgroet .
,,De kroon, de harp, fcheen hem beftemt to wezen
Maer 'k zuchtte ftil en door de wen been
'Geeft, Englen-lief, geen grootheyt my to lezen,
Maer blijft hem by, en richt zijn fchreen'."
Heeft dat die luft voor dichtkunft my gefchonken?
Klinckt noch die harp weldaedigh my in 't oor?
Kon my die kroon tot liefde en moedt ontvoncken,
Toen ick de Treurfpelbroos verkoor?
'k En weet bet niet : maer 'k weet, dat nederleggent
Ter ftede waer mijn Moeder leed en bad,
En in den droom haer droomgezicht herzeggent,
Oock ick een nieu ghefichte had
Ick fnickte en kreet ; - ick floegh mijn ooghen open :
Een Englenpaer, in fneeuwit, langh ghewaet,
Uyt teere zorgh tot voor mijn bedt geflopen,
Hielt daer de wacht met zoet ghelaet .
Daer zy malkaer met poeslen arm omvangen,
Bezwoeren zy den droom, die 't zilvren hair
Ontrusten kon, en zie, mijn bleeke wanghen
Herleven, op hun lief ghebaer .
My dacht by 't zien dier hoofdtjens naeft elkander :
Is Petrus' ftaf noch eens in bloei ghegaen?
Doet Agrippijn den grijzen Nederlander
Twee rozen voor zijn bedftee ftaen?
Gewis, zy zijn als roode en witte rozen,
Maer uytgebot op d'ouden Vondels ftam !
Mocht ick begaen - daer wiert niet langh ghekozen :
'k Nam beyden mee naer Amfterdam .
1875 .
Tot recht begrip van bet hicr uitgewerkte beeld moet men zich uit den
bruiloftszang (Van Lennep X . 572 .) herinneren, dat de eerste geloofsverkondiger aan den Rhijn gerekend wordt de 1-1 . Maternus to wezen, van wien
men geloofde, dat hij den eigen staf van Petrus uit Rome was gaan halen .
Met dien staff; zegt de Legende, wekte hij een doode op . Vondel laat hem
dien staf to Keulen in de aarde zetten en zich dezen daar tot een boom ontwikkelen . De traditie van bloeycnde staven komt, gelijk men weet, in velerlei vormen hagiografiesch voor .
1) [Zie over Vondel's tocht naar Keulen en bet verloren gedicht dat hij
daarop maakte : Brandt, Leeven v. V . bI . 76 ; en over de twee kinderen in
de vier laatste strofen : Portr . r . Pondel, bl . 162 .]
2 ) Dit sloeg op Sint Ursula en hare gezellinnen .
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TG ES PASTOR OVIUM .

IJ zijt de herder van de lamm'ren, van de schapen :
Dat ruischt uit Oost en West U tegen van atom.
Vergeefs roept Lucifer zijn geestenheir to wapen ;
Gij toont uw blanken staf : en 't heir staat mat en stom
Zij kunnen wel den muur van Rome nederstormen, Zij kunnen uw gezin, de Priesters uwer Kerk,
Berooven van hun goed, en staat en wet hervormen,
Opdat de Wet het kwaad, het onrecht stijve en sterk' :
Zij kunnen uw falanx van Heilige Prelaten
Verjagen van het yolk, dat aan hun lippen hing,
Verbannen wie 't hun lust nit hun regeeringskrmg,
Verdrukken wie U mint, verheffen wie U haten . . . .
Gij blijft de Vader, blijft der droeven hoop en ster :
Gij blijft de Herder, Gij ! ten spijt van Lucifer .

G

Al hebben zij uw land, trots plechtige verbonden,
Uw' Koningsstaf ontrukt, - al breken ze U hun eed,
Al bleef geen onderpand, geen zegel, ongeschonden,
Al zwichtte een Keizer zelf, die Apostoliesch beet, Wat nood! wij deinzen niet! wij kroost der christen vaderen!
Zij deinzen, ginder, niet, die, uit het Heidendom,
Bij 't kruis der martelaars het kostbaar bloed vergaderen,
Dat zaad wordt uwer Kerk, die zich vernieuwt alom !
Uw naam is in ons hart met vurig schrift geschreven .
Dien rukt men uit dat hart niet dan met onzen dood .
De dood? Al komt de dood - nog roepen wij, wat nood!
Wij die met U, bij God, in de eeuwigheid, herleven !
Al zwichten Keizers ook - uw kudde kent uw stem !
Geen vorstenmacht verdelgt uw Rijk - Jeruzalem!
Gig zijt de herder van de lamm'ren, van de schapen ;
Profeetiesch heeft uw schild voor eeuwen 't reeds verkond
MASTAYs Leeuw beheerscht de waereld in uw wapen, 2)
Beschermend gaat ge, o Leeuw, de trouwe schaapskooi rond .
God dank! dat onze trouw beproefd wordt in dees dagen!
God dank, dat gij het kaf komt scheiden van het graan .
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Die 't vuur der blanke trouw uit onze zielen slaan .
God heeft die ziel verstaald, en echter eindloos teder
O grijzaart, wien de kroon van zoo veel jaren ciert,
Buigt hier ons hoofd, dat met uw kruis gedoopmerkt wierd,
Zich, schreyend, voor uw hand en voor uw voeten neder.
Gij, Leeuw van Juda, waakt. Wie zou ellendig zijn
En vreezen, -- waar gij zalft en zegent, - aardsche pijn?
Gij zijt de Herder, Gij de Koning! Gij de Leeraar!
Nooit voelden wij zoo diep, wat heilgeloof ons kroont ;
Nooit blonk er in de lucht, voor 't oog der trouwe heerschaar,
Een kruis, dat ons zoo klaar den weg der waarheid toont :
Gij spraakt der waarheid woord ; Gij zaagt den boom der logen
Vol blaadren, en Gij hebt den weelgen stam gevloekt :
Verdord staat hij in 't veld : wie zou nog twijflen mogen ! De volheid van de leer werd door uw hand geboekt .
Wees, Pius, wees gedankt, gezegend, en geprezen !
0 Vader, neem ons aan, en houd ons aan uw zij .
Al komt uw groot gezin uw deugden niet nabij, Zij molten schuldeloze of weergekeerde wezen!
Gij zijt de herder, Gij ! bid God, dat al uw kroost
Als Gij ten Hemel ga - uw eigen Teed ten troost .
1876.
1 ) Voorgedragen

in de Pius-Vereeniging .

2) I-let Geslaclit MASTA! waartoe de Paus behoort, vocrt in zijn wapen cen

Gouden Leeuw, staande op eeu gouden aardkloot, in cen blaauw veld .

SNELDICHT .

't

I.
S jammer, daar zijn doornen aan de rozen!
Zoo klaagt de pessimist, naar 't redeloos gebruik .
Wij danken God, dat Hij, voor braven en voor boozen,
Met schoone rozen ciert den wreeden doornestruik .

,,Voor allen Vrijheid!" eischt de meerderheid der kranten .
,,Althands," zoo gaan zij voort, „voor onze geestverwanten ."
3.
„Ik denk, dus ben ik," spreekt de keur der theoristen .
,,'k Bemin, dus zal ik zijn," verroegi ter-stond de Christen .

OP i NOVEMBER 1876 .
AAN DE

AMSTERDAMSCHE KANAALMAATSCHAPPIJ . ')

,,

IEN gouden tijdt moet Hollandt noyt vergeten",
Toen de oorlogsroem, to water en to land,
Een zee van licht spreidde over grens en strand,
Waarboven, op haar elpen throon gezeten,
Ons Amsterdam de keizerskroone spant .
Toen 't Staatsbeleid, met ijzersterke draden,
Gesponnen op bet Kapitool aan 't Y,
't Vernuft bedwong of dreef naar onze zij
Van half Euroop, dat beefde voor de daden,
Ja, reeds voor 't woord, van Hollands burgerij .
Toen Van de Velde onze oorlogsvloot penceelde,
Toen Rembrandt onze burgers schildren lion
Op doeken, waar 't hooghartig Albion
Van daag des noods de schatten om verspeelde,
Die 't aan den Theems en aan den Indus won .
Toen Vondel zong van Henricks krijgsviktorie,
Van Kasimier op 't brieschende genet,
Of Ruyters roem op 't speeltuig had gezet,
Diens edelsten der eedlen reine glorie,
Toen Muyden strekte een Hollandsch Rambouillet :
Bij voorbaat : want wij kwamen niet na de anderen!
Wij kwamen niet - of traden de andren voor ;
Europa was voor ons geheel gehoor,
Als Schurmans bier den geest van alle schranderen
Betooverd hield, en Tessel hart en oor .
Dien gouden tijd zal Holland nooit vergeten!
Maar 't nageslacht vergete ook even-min
Wat wij, gepraamd door forschen kinderzin,
Den oudren waard, ons tot huh eer vermeten,
En schrijven bier op 't boek der Eeuwen in .

- 138 Nog laten we ons verneedren noch verwinnen,
Nog stroomt het bloed ons vurig door de borst :
En wordt heel de aard niet meer door ons getorst,
Als de Atlas doet op onze Raadhuistinnen,
Wij durven veel, dat niemant vreemds nog dorst .
Wij sloegen van de koopstad in ons Zuiden
Een reuzenbrug tot bij der buren stee ;
Wij maalden droog Xvat nimmer voorzaat dee .
Wij weten thands der waereld to beduiden :
,,Heraan! de Stad van de Aemstel ligt aan zee!"
Ja, ja! nog zijn we u waard, o voorgcslachten!
En neemt dit uur geen Vondel bier het woord :
Wat Shakespear woont aan d'andren Noordzee-boord?
Het is genoeg - dat, met i'ereende krachten,
We, uw God getrouw, u volgen! Voort! Steeds voort!
1876 .
1 ) Uitgesproken aan het Feestwaal in het Paleis voor Volksvlijt . [Bij de
opening van het Noordzee-Kanaal .]
A-0

OP DE
26 OVERLEDEN LEDEN DER PIUS .VEREENIGING .

IJ zijn ons t ij d i g voorgegaan . . . .
Wie twijfelt aan de tijdigheid,
Waar GOD DE HEER het al beleidt
En schikt en regelt op de baan
Des levens, tot de dubble poort
Die naar het onherbergzaam Noord
En naar het Oosten openslaat,
Waar ons de blijde Dageraad,
De Moedermaagd, in vollen glans
Verwelkomt, en de gouden krans
Den kindren Gods, bevrijd van smet,
Door Jesus' hand wordt opgezet .

Z

Zij zijn ons z a l i g voorgegaan . . . .
Daar stroomt zoo menig bittre traan,
Daar wordt zoo menig vurig woord
In stille cel bij cel gehoord,

- 139 Dat, delgende des broeders schuld,
Gods weegschaal met verdiensten vult, -Daar gaat uit 's waerelds dol gedruisch,
Uit menig wreed geslagen huis,
Zoo menig vroom gebed omhoog,
't Welk in Gods hart, en in Gods oog
Veel goed maakt, - dat we vast vertrouwen
Dat zij Gods Aansch1jn reeds aanschouwen .
19 D . 1876 .

AAN DE STAD SNEEK,
BIJ DE OPENING IIARER ALGEJIEENE TEN-TOON-STELLING
VOOR VEETEELT EN LANDBOU\ .

OE gloeit, zoo hoog van glans, het roode goud der kroonen
Die schittren op uw wapenbord?
Is 't om den eerekrans, die u gevlochten wordt,
Nu landzaat en gebuur de Vriesche Vlijt komt loonen?

H

Neen, schoon uw land en yolk met roem wierde overstort, -Gij kent geen ijdelheid, gij Vrieslands wakkre zonen!
Wel fierheid, zelfgevoel! die deugd blijft onverkort,
Zwelt in de trouwe borst - nu gij uw aard moogt TooNEN
Uw bouwmans-nijverheid, uw koen en klaar vernuft,
Dat uit den donkren grond hier botergoud, char haver
Te trekken weet, en (wie in armoe bluffe of suft!)
De haard met turven vult, den stal met menig draver .
Heil, Frisoos yolk! "drink heil", naar Hengst en Horsaas trant ;
Gij spant in 't Noord de kroon van 't lieve Vaderland !
5 Aug . 18 77 .

OP HET GOUDEN BISSCHOPSFEEST
VAN

PIUS DEN NEGENDE.
III JUNI MDCCCL XXVii .

E Tijd knaagt met onbreekbren tand
Aan rotsarduin en diamant,
En stormt de Babels neder ;
_ En delft de stroomen in het zand,
En keert de waereld om . Hij dooft den brand en rook
Van Sargons hofpaleis : en de Eenzaamheid throont weder
Waar Belus' tempelglans besloeg van d'offersmook .
Maar wat de Tijd bestorm en sloop
Als zinnebeeld van Christenhoop
Staat Cheops pyramide ;
Zij trotst den Tijd ; en vrees bekroop
Den Alverdelger, dat een zinnebeeld der kracht,
Uit menschenhand gegroeid, hem eeuwig weerstand biede,
En dat zijn woeste vaart tot staan zou zijn gebracht .
En hechter nog dan 't grootsch gevaart'
Dat van den Zondvloed onzer Aard
Het gistren komt vertolken,
Dat Vijftig Eeuwen bleef gespaard,
En van Gods Albestuur de wonderwerken toont, Boort in ons schoon Europe een Grondzuil door de wolken,
Waar Waarheids gloriekracht ten einde toe in woont .
Dat is de grondvest en pilaar
Van 't Recht, van 't Goed, van 't Schoon, en Waar,
Waartegen helsche machten,
Geen Heidenen- noch Duivlenschaar,
Geen Pers, geen Spreekgestoelt' (hoe 't bruit en zegepraalt!)
Ooit iets vermogen . Ja, Barbaarschheids lange nachten
Verbleeken voor de zon, die deze Zuil omstraalt .
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Wie schendt then eedler Boaz aan?
Die kracht uit God kan niet vergaan :
Haar staat de Zuil ter zijde
Die van Gods lippen mocht verstaan
„Stet vast, ontbind en bind : Daarboven geldt uw woord
Voor Godswoord ." Bij den drang en wissling van 't getijde
Op deer verganklijke aard, is dat ons rechte Noord.
Die Ster verschiet niet aan den trans,
Als andren van verdachten glans,
Die maar een oogwenk flonkeren ;
Die Ster blijft schijnen ; wisselkans
Noch damp gehoorzaam ; schooner nog en meer getrouw
Dan 't licht, dat in het Oost den Wijzen, bij den donkeren
Herodesnacht, verscheen aan 't wijde Hemelblaauw .
De Wijzen moesten, spijt dat licht,
Te rade gaan in 't Hofgesticht
Om Jezus uit to vinden ;
Maar onze Ster straalt in 't Gezicht
Des Heilands met zoo'n kracht, zoo'n liefde, en wetenschap,
Dat schoon de Alwijsheid Hem in doeken heeft doen winden, Het Godsvolk zich verdringt om 's Heeren Autaartrap .
Wij, Godsvolk, snellen haastig aan ;
Wij voelen in onze oogen staan
Een weerschijn van den luister
Der dierbre Ster van 't Vatikaan,
Verwijlend overal, waar 's Vaders glansrijk Woord
Op 't woord des Priesters dringt door's waerelds hulploos duister,
En zielen lescht met wijn, die de Englen Gods bekoort .
Wij, Godsvolk, luistren schaamrood toe,
Als God de lippen opendoe
Zijns Heilgen Stedehouders ;
Beschaamd : want niemant toch, weet hoe
Hij 't voorrecht heeft verdiend, dat hij de Onfeilbre stem
Des Opperherders kent ; ontroerd : om dat zijne ouders
Hem voerden door Gods gunst in dit Jeruzalem .
Wij staan met tranen op 't gezicht,
Den blik naar Pius heengericht,
Den grooten, heilgen Herder,
Den schoonen Grijzaart, wien een licht
Te ontstroomen schijnt, dat als Sint Petrus' heilge schaauw
De zieken straks herstelt, en verder, altoos verder
Gezondheid brengt, waar de Eeuw haar dood ver$preidt en rouw .
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Slaat, stormen ! om de grondzuil heen,
Die Christus van onwrikbaar steen
Met eigen hand gebouwd heeft ;
Komt, branden! zengt om onze schreen
Deze aarde die ons draagt ; wij dagen elk geweld
Ten tweekamp . Geen, die ooit op God vergeefs vertrouwd heeft!
Den trotsche stijv' zijn waan . . . . een weak! hij ligt geveld .
Ja, gloci' de brand van 't ongeloof!
Pleit' vrij zijn stem het menschdom doof!
Hij stapel puin bij puinen!
Ons vaandel wordt door onze hand
Vol hoop, vol moed, vol kracht geplant, Aschbergen, op uw kruinen!
De Leeuw van onze krijgsbanier,
Draagt hij de kroon niet vrij en fier! Hij kwam zich over de aard en al haar Iced ontfermen .
Ziet, hoe zijn onverzetbre klaauw,
Mastal, in uw wapenblaauw,
De waereld kwam beschermen .
Ziet, hoe de Grijzaart onzer keus,
Spijt uitgeschreeuwde vrijheidsleus,
't Gezach der Heiligste Orde
Sints half een eeuw met roem bekleedt :
En waar de duisternis hem grijnzend tegentreedt,
Het licht der Waarheid wenkt, en plechtig spreekt : het Wordel
God sterke u, Vader, op uw throon!
God sterke u, Herder, die de kroon
Der eere en grijsheid draagt, die straalt tot waar de zedn
Elkaar ontmoeten aan den tegenkant der aard!
God zegen', zegen' U! Hij make ons uwer waard!
En, uit ons Nederland, verwelkome en aanvaard'
Uw goedheid dit ons lied, o Paus der Jubileen !
3 Juni, 1877 .
V. 6 . 't Hofpaleis van Salmanassar-Sargon to Niniveh, waarin Sardanapalus
met zijn vrouwen verhrandde, 6o6 v . Chr .
V . 7 . Belus of Bail, afgod der Assyricrs. Sommigen houden den toren van
Babel en den Belustempel (625 voct hoop, breed en lang) voor 't zelfde .
V. lo . De pyramide van Cheops, bet oudste en hoogste gebouw der aarde,
waarvan de mater in opmerkelijkc betrekking stain tot den loop en omvang
der hemellichamen en de tijdrekening der geschiedenis . Zie Smyth en Moigno,
La Grande Pi'ramide, Paris, 18 7 .5V . 29 . 11oaz, d . i . ,in hem is de kracht" : een der twee zuilen, die voor
Salomons tempel stonden . De andere zuil, Jackin, beteekent : „hij stelt vast" .
De eerste wordt bier als zinnebeeld der Kerk, de andere als zinnebeeld van
bet Pauslijk gezach genomen
V . 84-89 . Het wapen van het geslacht Mastal is een gouden gekroonde Leeuw,
die meet den achterpoot op een gouden waereldbol staat, --- in ceu blaauw veld .
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GEDICHTEN OP H. M. KONINGIN SOPHIA .
A SA MAJESTE LA REINE
LE JOUR

17

DE SA

JUIN

1'13'1'E,

1864 .

„Toutcs choses out cte laites par le
Verbe, et rien de cc qui a etc fait n'a
etc fait sans Ltd ."
S . Jean, 1, 3 .

LUS mechants que les dieux des pavens d' autrefois,,
Dans le cirque immolant tout un peuple en prirre,
Plus ravageurs encor, plus cruels et plus froids,
Il s'est leve des dieux sans nimbe sur la terre .

P

Ricanant, cheminant et fumant par les bois,
Par les champs et la ville, - insultant a la pierre
Des temples sans encens, sans victime et sans voix, Ils vont niant tout Christ, tout esprit, tout mvstere .
Mais la fauvette au bois, sautillant de bonheur,
La verdure des pres et la petite fleur
Affirment la Merveille et chantent le doux Maitre ;
Et, s' inclinant devant les sublimes splendeurs
Qui brillent sur le front de la Reine des coeurs
Le Poete s'ecrie : „O Christ, to la fis naitre!"
All

AAN H . M . DE KONINGIN,
Loo, 17 JUNI 1871 .
IJN eerbiedvolle groet aan Neerlands Koninginne!
Volhardend en oprecht hangt steeds mijn hart haar aan :
Wat, in den wereldstrijd, den zegepalm ook winne,
Mijn en der mijnen trouw aan haar in 's Konings vaan
Zal nimmer ondergaan .

A SA MAJESTE LA REINE .

ES principes s'en vont et les trones chancellent .
Il n'est qu'un fondement survivant aux debats . 1 )
Dieu contemple a ses pieds les vers qui se querellent,
Et Dieu, tout grana qu'Il est, le voit et - n'en rit pas .

L

C'est qu'Il est grand ; c'est que dans l'homme se revelent
Des aspirations, s'elancant d'ici-bas
Pour recourir au ciel, quand les gouffres l'appellent ;
Qu'Il Bait que de douleurs renferme un seul helas!
C'est qu'Il prend en pitie sa pauvre creature .
Le mal palit devant tes charmes, o nature !
Dieu nous donne des biens que nul ne nous ravit :
11 met dans tout milieu quelque noble figure
Conservez-nous, mon Dieu, 1'image auguste et pure
Qui d'un c eur maternel nous console et benit.
17 Juin 1872 .
llet antwoord der Koningin luidde : (Zie Volks-Almanak 1878, bl . XXX) .
,,11 est, dans les choses de ce monde, une invisible trame de causes c6lestes
qu'un veil religieux aper~oit .
SOPHIE MATruLDE .
1) Mgr . Dupanloup, Hist. de N . S . J . C . Liv . XI (de voorzegging onitrent
den duur der II . Kerk) .

BIJ DE DOOD VAN H . M . DE KONINGIN .

„11 est, dans les choses de ce monde une invisible trame
de causes c8lestes, qu'un oeil religieux apercoit ." 1)
Koningin SOPHIA MATHILDE .

IJ heeft een leeftijd lang de Kroon der Nederlanden
Omgeven met een glans van Deugd en Waardigheid ;
Omvonkeld met het licht, dat kloek Vernuft verspreidt ;
En reikte aan elke nood haar vorstelijke handen .

Z

Dat hart, dat steeds voor Kunst en Studiezucht bleef branden,
Had Recht en Waarheid lief ; Been ander onderscheid
Dan de adel van 't gemoed trof deze Majesteit,
Gevoelloos voor haar roem, - die klonk van strand tot stranden .

- 145 De Alwijze God onthoudt zijn gunstelingen niet
Bij 't goud der aardsche kroon de doornen van 't verdriet :
Zij spellen bier de roos, die bloeit in 't Eeuwig Leven .
Treurt, Volk van Neerland, treurt, bij dees doorluchte baar ;
Maar heft het hart omhoog : „de draad geleidde Haar,
Dien 's Heeren vaderhand haar lot had ingeweven ."
3Juni 18 771) Er loopt door de dingen van deze waereld een onzichtbare weefseldraad
van hemelsche oorzaken, then het godsdienstig oog gewaar wordt . Woorden van
H. M. de Koningin.

I

B RACHT vaak den roof der bloemwaranden
Tot U, geliefde Koningin!
Gij voelde deep, dat trouwe handen
Ze U reikten en een trouwe zin .
0 'k mag ze U voortaan nooit meer plukken,
Mijn blaauw viooltje en eikenblad .
'k Heb, om mijn liefde U uit to drukken,
Niets dan dit oog, van tranen nat .
Gij voelt wie 't zijn, die knielen om U henen,
En weenen!
Vaak mocht ik U mijn liedren wijen,
Gij, mijnes geestes Kroonvorstin!
Zoet liet in Duitschen toon zich vlijen
De groet van trouw en kinderzin .
0, toonloos zijn voortaan mijn woorden!
Nooit neigt genadig meer uw oor
Naar 't ruischen van mijn zielsakkoordcn :
Gij hoort nu naar der zaalgen choor :
Doch wij, vol smart, wij staren naar U henen,
En weenen !
Slaap wel! slaap wel! de vree des Heeren
Omhuive U, vrij van zorg en pijn !
U ciert een kroon van hooger eeren
Dan die op aarde uw deel kon zijn.
Gij kent mijn trouw : die trouw zal duren !
'k Ben trotsch, daar 'k dit beseffen dorst .
0 ieder woord uit zalige uren
Wordt trouw bewaard in deze borst .
Gil zijt verlost : wij dwalen droef daar henen,
En weenen!
1877-

Naar Lina Schneider .
I0

- 146 -SONNET IN HET ALBUM
VAN
H . K . H. PRINCES HENDRIK DER NEDERLANDEN . I)

G

EEN rouwfloers werd oprechter ooit gedragen,
Dan dat door ons in tranen werd aanvaard,
Toen 't huivrend uur, op 't Huis ten Bosch geslagen,
De KONINGIN had meegevoerd van de aard .

Wat geurde en straalde uit d'eelsten vrouwenaard
Was wechgevaagd! - 0 loome sleep der dagen,
W ier bleeke rei door Bosch en Huizing waart !
Daar komt geen eind aan ons rouwmoedig klagen .
Daar komt een eind! - SOPHIA wijst verheugd,
Van waar Zij zweeft in 't blijde licht der Hemelen
Eene erve ons aan van haar Vorstinnendeugd .
Een JONKVROUW, wie de glans van adel, geest en jeugd,
Met liefde voor ons land aan Hendriks zijde omwemelen,
Ontsteekt in Neerlands hart weer de oude levensvreugd .
^_9 Juli 18 7 8 1 ) Ter blijde Inkomst van Z . K . H. Prins Hendrik der Nederlanden en van
H . K . H . Princes Maria van Hohenzollern .

~*

1

BIJ DE DOOD
VAN
TWEE JONGGESTORVEN PRINCEN .

AAN PRINS LOUIS NAPOLEON .
IJ droegt den eigen naam eens Vorsten, die een throon
In Holland heeft gesticht, en 't Volk in 't hart gedragen :
Hij heeft ons liefgehad, en vroeg der liefde loon,
Toen de Aartstyran de kroon hem heeft van 't hoofd geslagen .

G

Gij zijt ons bijna vreemd, . . . . maar bij zoo'n groote smart
Als die uw Moeder trof, in 't bloeyendst uwer dagen,
Schreit elk oprecht, elk onverbasterd Hollandsch hart :
Dat Zij, na zoo veel ramps, God nog d i t leed moet klagen .

- 147 Gij, schoone, jonge held! gij, meer dan Keizerszoon,
Wiens voorhoofd, rein en fier, cen nimbus schijnt to omblinken .
De bede, die uw jeugd der Almacht heeft geboon
Ging in vervulling, toen u alles scheen to ontzinken .
Gij wenschte vriend of maag to redden door uw bloed : 1 )
Voor aller wanbedrijf hebt, martlaar! gij geboet .
1) Volgends Le Pays (zie Alaasbode I Juli -79) lag in 's Princen gebedenbock een geschreven gebed, dat aldus eindigde : ,Tndien ik moet sterven,
Heer, dat bet dan zij om her leven van een der mijnen to redden ;
indien ik moet leven, dat bet dan onder de waardigsten zij ."

AAN DEN PRINS VAN ORANJE .
L richt men zorgeloos een groene bruiloft aan,
is er, Die zijn zeis meedoogloos weet to zwaayen ;
1 Daar
't Misbruikt Stadhuis-Paleis doe Hem in linnen gaan, 1)
Het keert Hem niet in 't maayen .

A

Geliefde Prins! ons hart betreurt . . . neen toeft u nog! . . .
Eens waart ge ons thuis gekeerd, gered uit veel verblinding!
Begaafde, wakkre geest, gerijpt door ondervinding,
Hadt gij de kiel van Staat gestuurd in 't rechte zog .
Nog zien wij zuchtend uit . . . begoochling van 't gemoed! -OxnnJE! een naam? - een plicht. De geestkracht van den Zwijger

Met hooger rechtsgevoel 1) ; den ridderlijken gloed
Van Tweeden Willem : Mensch, Wetgever, Vorst en Krijger!
Dat alles draagt gij been! Waarheen? Waar Moeders groet,
Glimlachend van omhoog, u 't al vergeten doet .
Juni, 1879 .
1 ) Op de ,groote zaale . . . . ziet men bet beeld der Geregtigheid . . . . aan
haare regterzyde de D o o d, met een uitgeloopen uurglas by zig." Wagenaar,
Amsterdam, II, 12 . Sedert dat deze ,Btirgerzaal" als danszaal gebruikt wordt,
is bet geraamte, dat den Dood voorstelt, met een laken gedrapeerd .
2) 2o Dec . 1581 .

PAUS LEO XIII .
EEN HARPTOON .

EN harptoon uit de ,Lage Landen",
Gelegerd aan de ,Wilde Zee"!
Wij heffen oogen, harten, handen
I Ter jubel-, dank- en zegenbee .
Het Nederlandsche bloed in de aderen,
Als telgen van roemruchte vaderen,
Nu lijdend, dan in zegepraal, Soms wreed miskend door eigen broederen,
Stormt ons uit bruisende gemoederen
Geen taal dan Hollands dierbre taal .
De Staatsvrede is, Goddank, gesloten ;
Weer staat ons yolk verzoend, vereend .
Of voelen we ons geen stamgenoten,
0 medeburgers der Gemeent'?
Of spreken we in geen klare woorden,
Van Schelde en Maas- tot Lauwerboorden,
Een volksgevoel, een nooddruft uit,
En klinkt niet van oprechte tongen,
Wordt niet met teedren gloed gezongen
Het Volkslied, dat geen macht ooit stuit?
Maar nit het midden van dat leven,
Zoo diep geworteld in den grond,
Waarin Gij rust van al uw streven,
Mijn Vaadren! bier, waar, uit uw mond
De lessen werden opgevangen,
Die tusschen onze muren hangen
En nog weergalmen, waar 't gezin
Te zamen schaart, naar de oude zede,
Vereend in maaltijd en gebede, Stijgt onze kreet ten Hemel in
De kreet : „Wij danken u, Algoede!
,,Dat Gij uw schaapstal niet verlaat!
,,O neem Hem, houd Hem in uw hoede,
,,Die uwe kudde weiden gaat."

- 1 49 Dat alle tongen, alle talen
Van daag den zcgekreet herhalen :
Lof, dank en glorie zij den Heer!
Hij lei, bij 't zien der offeranden,
Zijn Sleutlen weer in trouwe handen :
De Kerk heeft haren Herder weer .
Gij, LEO, zult voor 's Heeren woningen
De Hellepoorten nederslaan ;
Vrij prikkel' de Eeuw haar Hunnenkoningen :
Uw blik brengt de Attilaas tot staan .
En zetelt, als in grootscher tijden,
Geen Charlemagne ook U ter zijden,
Die 't zwaard voert bij den Roomschen throon
Europaas Keizers gingen onder Maar de Eeuw staart, huivrend, naar het Wonder
Van Leoos onvernielbre Kroon.
Vier feest, Geweld! van uw miljarden ;
Vertrap der kleine staten Recht!
't Verzet van Leo zal volharden,
Dat Keizertrots de waarheid zegt.
Ruk aan, Barbaarschheid! met uw duister!
Paus Leo zal Beschavings luister
In al haar glans weer op doen gaan ;
Een Leeuw, die waakt, en ons zal sterken ;
Opdat der Liefde heilge werken
Voortbloeyen langs een veilge baan ;
Opdat Gods woord erkenning vinde,
Wij trouw zijn aan den trouwen God,
En we elker leering dwarrelwinde
Niet offren, - Satan-zelf ten spot!
Spreek uit, o Vader, van de boorden
Des Tibers, of van 't nevlig Noorden,
Of uit de palmenschaauw van 't Oost,
Of waar God toelaat dat Gij zetelt :
Spreek 't Woord des Heeren, dat ons ketent,
Dat niet voorbijgaat aan uw kroost.
Wij weten 't : de aarde zal verdwijnen,
De heemlen zijn een kleed gelijk :
Maar 't Woord van God blijft met de zijnen,
Is eeuwig als zijn Englenrijk .
Dat heilwoord wordt door U gesproken
Dat onderpand wordt nooit verbroken
Der hechte trouw van God den Heer .

-
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O dat dat woord nog wondren werke!
De leus verbrei, 't geloof versterke
,,Waar Petrus throont, daar straalt Gods Kerke ;
,,Een Waarheid leeft : en geene meer!"
Febr . 1878 .

Str . 1, V. 1, 2 : „De lage landen by der zee", en ,Wilde Zee" voor Noord
zee - oude uitdrukkingen .
Str. 5, V . 3, 4 : Toespeling op bet stuiten der barbaren door den H . Leo
den Groote in 451 . V . 5-7 : Toespeling op bet aanbieden der sleutels van
den S. Pieter en der barrier van Rome aan Karel den Groote, van wege
Leo III, die hem in 8oo Keizer kroonde .
Str . 6., V . 6, 7 : Toespeling op bet pontifikaat van Leo X, aanvang der
XVI' Ecuw .

t
EEN LIED
BIJ DE UITROEPING VAN

PAUS LEO DEN XIIIE.
Wijs : ,Aan u, o Koning der eeuwen" .
(Uit de Pius-Kantate van Schaepman en Verhulst . ;

AT schalt daar over de waereld,

een nieuwen dag !
W WatVerkondend
bruising van orgelakkoorden
Vervult ons met vreugde en ontzag !
De ,groote vreugde" is onzer
,,Wij hebben onzen Paus"
De waereld buigt vol eerbied
Sit, Jesu, tibi laus! ')
De ster der Oostersche Wijzen
Is heerlijk weer opgegaan ;
Al de andere waereldlichten
Verbleeken op haar baan,
Vernagel uw mortieren,
Gij die van daag gebiedt
Op de Englenburcht van Rome
Men derft uw schoten niet .

Der volken stemme vervangt ze
Die buldering van 't kanon ;
En de aardbol beeft op zijne assen,
Nu Petrus weer verwon .
Een Leeuw, uit Juda geboren,
De schrik aller Attilaas,
Eert d',,Ergernis" der waereld,
En scheldt haar wijsheid dwaas .
Toch trillen alle de volkren,
Bij 't schittren van Leoos kroon :
En heel Italie fluistert
`Wat is hij groot en schoon'!
De Volkeren verdwijnen ;
Maar toch herleeft de Paus : .
De ,groote vreugde" is onzer :
Sit, Jesu, tibi laus !
27 Feb.

1 878 -

1) U, Jest, zij lof! - De laatste twee regels van elk koeplet worden door
het choor herhaald .

OPDRACHT VAN,,DIRCK DIRCXEN BOMMER",
1572 .

EENE EPIZODE UIT HET ,GEUS-WORDEN " VAN GORINCHEM, IN

IJ zullen eeuwig trouw aan onzen landaard blijven .
Niets gaat ons boven 't Hollandsch bloed .
Wij laten uit ons erf en goed
Ons zonder weerstand niet verdrijven .
Wij zijn - en voelen ons - bier t h u i s.
En zijn er, die in 't Vaderhuis
Voor 't Ridderzwaard de Geuzendaggen
Verkiezen, - 't wordt hun toegestaan .
Wij laten hun partij begaan ;
Maar matigen het recht ons aan
Op Grasmaands Primo niet to vlaggen .
4 Okt . 1878 .

W

WIL

VONDELSFEESTEN 1879.
AAN HET VONDEL-DINER
IN 'T AMSTEL-HOTEL - 6 FEBR . 1879.

O

NTVANGT mijn groet, mijn besten, gij Vondel-heeren[schaar !
Mij riep uit Keulens vesten een ster, zoo wonder klaar,
Die Amsterdam benijd wordt door de eedle Gondel-stad,
Wijl ze onder hare glorien toch nooit een Vondel had .
Wien eenmaal werd geschonken uit zijner dichten bron,
Die jubelt, weeldedronken : ,Heil, Hollands Calderon!"
Tot Priester, tot Apostel, wijdde u uw dichterwerk,
Gij Kastiliaansche zanger, gij, doode der ,Nieuwe Kerk" !
Gij doode, onsterflijk levend, gelijke liefdevlam
Om strijd haar zoon omzwevend blaakt Ko1n en Amsterdam .
O blijve uw geest bezielen Germanje en Nederland :
En slaan wij trouw to zamen de broeder- in broederhand .
O neem gij, Vorst der tonen, gij, Agrippijnsche zwaan,
Een lied van een der zonen Kastielje- en Keulens aan .
Straalt mij 't blazoen van Keulen van onze feesthal-fries, 'k Ben van uw wapenknapen als Schaepman en De Vries .
'k Vervoer, o dichterkoning, omhemeld met laurier,
Uw huidige eerbetooning ten Guadalquivier .
Het Spanje der verschrikking, der Albaas is niet meer ;
Haast zullen Spaansche zangers verkonden Vondels eer .
Zoo als zij Rembrandt loven, die 't van Murillo won, . . .
Rijst Vondels ster naar boven in 'tgloeijend land der zon .
Vult, heeren, vult den beker met edel druivensap !
't Geldt bier den Lichtontsteker,
den grooten Wansmaak-wreker,
den Vrede- en Vriendschapkweeker .
en onze Broederschap !
1879 .

Naar het Duitsch van Dr . Fastenrath uit Keuien .
I&

- 153 AAN VONDEL .
5 FEBRUARI 1879 .

„SCRIBIS AETERNITATI .'

Gerardus Vossius.

A

L wat in boeken stak was in het hoofd gevaren
Van wijzen Vossius, en uit die zee van blaan
Ziet hij klaar blikkend op, en schudt de grijze haren,
En spreekt : ,Wat ooit verga, uw werk zal niet vergaan ."

Uw werk zoii niet vergaan : want door uw gouden snaren
Trilt de eedle menschenziel, en houdt uw liedren aan,
Zoo-lang de wedergalm van weelde en zielsbezwaren
In Leeuwendael de hand in 's dichters harp zal slaan .
Gij hebt, in onze taal, ons yolk, ons land, bezongen ;
Het bloedend ,treurtooneel", Athenes wederschal,
Was u een schoonheidsbeeld van dit ons tranendal,
Waar zoo veel zonneschijn, voor ouden en voor jongen,
Toch nog de borst verruimt ; waar ons uw zang nog stroomt
En moed geeft, tot Ge ons eens bij God verwellekoomt .
1879 .

OPSCHRIFTEN
BESTEMD VOOR DE EEREBOGEN AAN HET REMBRANDTPLEIN . I~

Koningsglans en Schoonheidsstraal
I NBefpiedt
de Prins van 't licht zijn heerlijkst ideaal .
' t EELAL kwam Rembrandt bier begroeten ;
H Hij legt zijn roem aan koninklijke voeten .

R

EIK, Rembrandt, reik aan 't yolk uw scepter, uw penceel,
Dan brengt bet eerst zijn vreugde in sprekend kunsttafreel .

21 April 1879 .
1) Bij den pleclitigen Intocht van bet Koninklijk Echtpaar H . H . M. M. Koning
Willem III en Koningin Euuua to Amsterdam .

-
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AAN IIIJN VRIEND,

Mr . H . A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN,
BIJ ZIJN OPTREDEN IN DE PIUS-VEREENIGING,
DEN 2O' JAN . 1880 .

EL hem, die, den standaart der waarheid ter hand,
Waar 't zonlicht zijn stralen om spreidt,
VV De rechten
van alien, de welvaart van 't land,
Verweert vol van kracht en beleid !
Wel hem, wien de macht van het woord werd verpand,
Die onrecht en dwaasheid durft slaan in den band ;
En 't Goede de zege bereidt!
Maar dubbel hem eer, die, ter helft van zijn baan,
Geroepen, o Heer, door uw woord,
Den dienaars der Dwaling vol moeds deed verstaan,
Dat hij tot uw Jongren behoort ;
Dat hij in de wegen van Petrus wil gaan
En 't Rijk, door zijn sleutlen ons opengedaan,
Uw Rijk hem alleenig bekoort.
God loone u, gij, then Hij van 't naamloos getal
Gekeurd heeft en merkte in zijn raad!
God loone u de stichting, het voorbeeld vooral,
Dat straalt uit uw woord en uw daad !
Hij sterke u in 'tstrijden, wat wankel of val!
En God, die zijn schepslen eens vonnissen zal,
Bekroone eens zijn eedlen soldaat!
I88o .

A M . •F RANCOIS COPPEE
LORS DE SA VISITE EN HOLLANDE
EN JANVIER 1880 .

EST, croyez-m'en, c'est un de nos plus laids hivers,
Que la triste saison, qui vous voit en Hollande .
On aurait tant aime tresser une guirlande
De nos plus belles fleurs, a l'honneur de vos vers .

V

L'art, qui sait, au besoin, pourvoir a telle offrande,
N'emporte pas, helas, les tons sombres des airs .

- 155 -Cependant, cc qui rend notre peine moins grande, C'est que nous vous gardons des lauriers toujours verts .
Vous allez nous quitter ; mais toute ame qui pense,
Tout ceeur ayant subi le charme de vos chants,
D'un lien fraternel a la douce conscience .
Esprit moins que matiere admet de la distance .
Et puis nous savons tour, comme aussi nos enfants
.,Tout homme a deux pays : le sien propre et la France ."
1880 .
[Hierop dichtte W . J . Hofdijk . Len tegenklank nit Nederland (Nieuws v . d .
Dag, Zondagsblad, i Febr. t8to), gevolgd van een tegenschrift van Alberdingk
Thijm in het Handelsblad van 3 Febr .]

OP HET GOUDEN DRUKKERSFEEST
VAN

Mr. JAN JUSTUS ENSCHEDIJ .
(HERDACHT I JULI 1879) .
IE Haarlem poogt to steken naar de kroon,

breng' de schim van haar beroemdsten zoon
W Hem
Geen Midas-ooren, ten verdienden loon
Voor 't Costersmaden, -Blijv' Lourens Janszoon rustig in zijn graf,
En wacht' hij daar getroost het vonnis af,
Waar Recht en Waarheid met hun gulden staf
Zich op beraden!
Daar leeft cen andre nooit geschonden Faam,
Daar spreekt een beeld, daar tuigt een schoone naam,
Bewierookt door Kritiek en Dichtkunst saam,
Van Haarlems Glorie .
Wat schaadt het, of men, 't oud bewondren moe,
Op d' ouden rug de slagen haaglen doe
En lachend rondzwier, met een doornenroe, ZIJ viert viktorie.
Zij kondigt, over land en over zee,
Bij vriend en vreemd, in burcht, in dorp, en stee,
Den blanken roem van 't Huis van Enschede .
Waarop ZIJ groot gaat.

-- 156 Hier vloeit het merg, der hoogste wetenschap,
De geur der kunst, op elke ontwiklingstrap,
Het smijdig goud ') in Cadmus' kroost Z ), wier stap
Geen kwijning blootstaat .
Al wat er ooit door Dichterboezem vloog,
Al wat de geest ooit moeizaam overwoog,
Al wat geen dood, geen Lethe duchten moog'
Kan ZIJ bewaren .
Hier treden Wetstein, Elzevier, Plantijn,
Te zaam, en hangen 't kleed van hermelijn,
Het koningskleed, trots Gutenberg en Rhijn
Orn Een aan 't Sparen .
Hem ciert der Rechtren deftige barret ;
Zijn sleutels veilgen Teyler en haar wet ;
Gezegend zijn de schreden, die hi) zet
In 't huis der weezen .
In kerk en scholen komen, op zijn woord,
De leeraarsrollen rijk aan lessen voort,
Waar yolk en jongren vlijtig, ongestoord,
Zich rijp in lezen.
Maar schooner dan de rechterlijke hoed,
Of wat m' in hem ooit huldige en begroet,
Blinkt om zijn hoofd en straalt ons in 't gemoed
Een GOUDEN KROONE.
Dat is een roem voor Haarlem, die nooit taant .
Lang leve wie zoo'n weg tot nieuwe wegen baant!
Dat God den eedlen man, zoo vruchtbaar voorwaards gaand,
Eens rijk beloone!
Aug . M oo .
1 ) Gcldswaardig rijkspapier .

2) De letters .

4
A VICTOR HUGO,
LE 27 FI'TRIER,

„

1881 .

T OUT homme a deux pays : le sien et puis la France."
Soldats, nous saluons, Hugo, votre etendard .
Oui, tout poete est fier de sa double naissance .
Salut, pere de tous, Charlemagne de fart!
1881 .

- 157 BIJ HET INHALEN VAN HET VAANDEL
DER ZOUAVEN-BROEDERSCHAP
„ FIDEI ET VIRTUTI" .
Wiize : Uit de Pius-Kantate van Schaepman en Verhulst .

NELT aan, gij Zonen van Petrus,
Weer wenkt Uw dierbre Vaan .
Treedt onder zijn schaduw to zamen,
Het zij dan tot strijden of staan .
Het liefdewoord des Vaders
Weerhoudt soms onzen arm ;
Maar de eed van trouw blijft klinken,
En 't hart slaat luide en warm.

S

KOOR : 1)

Onze eed van trouw blijft klinken,
En 't hart slaat luide en warm .
Dees standaard zal nimmer duiken, Doorboord, gescheurd, vernield ;
Zoolang er een vuist kan klemmen,
Die moedig ten hoogen hem hield ;
Voere ooit de Hel verdelgend
Langs de Aarde en 's Heeren Huis,
Nog plantten wij dit vaandel
Op 't laatste waereldgruis .
KOOK :

Eens planten wij dit vaandel
Op 't laatste waereldgruis .
Ontvangt dan, o dierbre banen,
O heilige Krijgsbanier!
Vernieuwing onzer beloften,
Te Rome niet trouwer dan hier .
Ons glanst een I n hoc Sign o,
Waar gij aan 't hoofd zult staan :
De Vaan, die Leo zegent,
Kan nimmer ondergaan .
KOOR :

17

De Vaan, die Leo zegent,
Kan nimmer ondergaan .
Dec . ,88o .

1) Ook bet geheele lied l : :w in koor worden gezongen, do beide regels doer
dienst als refrein.

4

AAN PIETER CORNELISZOON HOOFT .
16 MAART 1841 .

A

AN u mijn groet, urbane Drost van Muyden !
Aartskunstenaar met dichterlijk penceel!
Uw gaaf (doorgloeid van d' adem van het Zuiden)
Viel levenslang een tooverroe ten deel.

De koopren taal, die Hollands burger voerde,
Door u verlost van onduitsch drab en schuim,
Werd, toen uw staf elektriesch haar beroerde,
Verkeerd in goud, rijk, smijdig, diep en ruim .
Ga nu to wed, o Glaucus, in haar st oomen,
Begluur haar geestig rimplen langs het riet,
Deel fluistrend mee, wie gij er langs hoort komen
En 't blanke voetje in 't beeknat domplen ziet .
Gij, Daifilo, verhaal van 't sterrenflonkren
Dat, zelfs des daags, uw ziel ten doolhof leidt.
Princessen, ziet het schouwtooneel verdonkren,
Als Medicis haar ondergang beschreit .
Ja, Medicis! nog elders daalt uw glories
De Benvenutoos zijn uw erf ontvloon :
Hier cizeleert men liedren en historie
Met fijner staal, dan van Florences zoon .
Aan u mijn groet, die met der schoonheid glansen
Uw gastvrij huis doorgloeid hebt en bedaakt,
Die Tesselschaa met bloem en loverkransen
Het vrouwlijk hoofd onsterflijk hebt gemaakt .!
Mijn groet aan u, Doorluchtig Ingezeten
Van de eenge Stad, die Keizerskroonen spant!
Wat staat u goed, de "fransche Koningsketen",
Republikein met onverslaafd geweten!
Wat voelen we ons, met trots, aan u verwant !

- 159 VOOR HET BIDPRENTJEN
VAN

KLOPJEN VAN DEN BERG .

1)

ET, Petrus, zet nu wagenwijd
De Hemelpoorten open,
Opdat uw Klopjen binnenrijd
Naar 't wit van al haar hopen .
Die zestig jaren, dag aan dag,
In d'eedlen roep volhardde ;
Zij redd'e mee de Roomsche vlag ;
Zij, laatste van de garde !
Nu staat zij voor Gods aangezicht,
En met een traan in de oogen,
Terwijl ze een blik naar de aarde richt,
Dien wij ontmoeten mogen,
Roept ze uit : ,Haal, Vader, ze alien hier,
Die 'k ooit mijn zorgen wijdde ;
Zij meenden 't goed, op hun manier ;
Zij zien nu, waar ik Bruiloft vier ;
'k Verzoek ze op 't Hooggetijde ."

Z

Mei 188

i.

1) [Het Gouden jubelfeest van Helena Hildegonda Van den Berg (3o Apr .
1872) werd ook door Alb . Th . bezongen (Iilimop en Rozen II . 214) . Deze
geestelijke dochter van de Orde des H . Dominicus werd geb . Anist . 30 Jan .
1797, t 22 Mei 1881 op bet Beggijnhof.]

OP HET FEEST VAN i8 FEBR. 1)
N 't wonderbare Nederland,
Waar „'t kint sijn eyghen moer verbrant",
Slaat dit den watervorst in band,
En noodzaakt hem, om vloot bij vloot
Te torsen op zijn breeden rug,
En langs die gladde blanke brug,
Ons goud to storten in den schoot.
Maar heeft de dolle dwingeland
Weer hier of ginds zijn vaan geplant,
En zwelgt, met wijd gesperde kaak,
De dorpen, offers van zijn wraak,
Dan komt dat zelfde kind van 't land,
En 't vuur, waar 't eigen hart van brandt,

I

1)

[ 1881 . Voor de slachtoffers van den watersnood .]
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Slaat met zijn vlam van 't Noord naar 't Zuid
En droogt de wilde plassen uit,
En zaait weer op de ontluikende acrd,
Die lachend nieuwe welvaart baart.

H

AAN MIJN STADGENOTEN,
OP 18 1EBR . 1881 .
OE milder thands uw goud-aar vloeit,
Hoe hooger 't goud uws harten gloeit .

4
OP THERESE SCHWARTZE EN HARE PORTRETTEN .
A.
kan zoo teere hand zoo grootsche trekken malen,
H OEEn drukken,
rijk van kleur, de stoutste effekten uit?
B.
Dat prachtig donker oog komt met zijn belle stralen
Doorlichten 'tgeen 't aanschouwt, en maakt de waereld buit .
Heil zij dit kind der kunst, in wier onpeilbre gaven
De gratie en het hart der vrouw niet werd begraven!
9 Sept . 1881 .

4

AAN

HENDRIK CONSCIENCE .
25 SEPTEMBER .1881
. 1)

LS 'k voor uw kunstaltaar een waskaars kom ontsteken,
Dan is 't geen min bekenden Sant
Wien 'k dit mijn zedig offer brand . . . .
Men weet, figot ! door 't heele land,
Bij oud en j ong, wat of Consciences w e r k beteeken' !

A

Conscience - dat's natuurgenie!
Conscience - dat's gevoel, in kiesche vormen spsekend ;
Dat 's lijden en geneugt, dat s beeld en melodie,
Dat 's echte kunst, den smack voor kuische schoonheid kwekend!
Al zou Conscience alleen met Vlaandrens Liebaart staan,
De heilge Vlaamsche zaak zal nimmer ondergaan .
1) Bij bet verschijnen van Conscience's honderdste boekdeel .

DE VRIESCHE MUZE .
WEE dichters danken u hun gloed, o Vriesche schoonen!
De grootste van ons rijk gezegend Nederland .
't Is Vondel, die als knaap zijn bloden wierook brandt
Voor haar, die aan de kust van 't blanke Vliemeer wonen .

T

't Is Rembrandt, Vondels Pair, die speelt met stralenkroonen,
Die hij naar willekeur om menschenhoofden spant ;
Maar die het levered licht, dat afstroomt van zijn hand,
Uw oogen, Saske, ontleent, uw' haarvloed en uw' koonen .
Zoo deed een Vriesche maagd, voor vijftien honderd jaar 1)
Eens grooten Konings hart reeds van haar schoonheid beven ;
Zoo slaat ge 't al in band : 't zij Vorst of Kunstenaar :
De teedre Keulsche Zwaan omklept uw rein altaar,
En Leydens lichtheraut knielt, in der dochtren schaar,
Voor Saskia, die leeft waar Rembrandts naam zal leven .
i Mei 1882 .
1)

Ronixa, Hengistus' dochter. Winsem.

Chron .

1622, bl. 43-

4
DE KUNSTEN .
OPSCHRIFTEN IN DE WONING VAN DEN ARCHITEKT P . J . H . CUYPERS .

D

BOUWKUNST .
ER kunsten kroon en haar begin :
Haar moeder en Vorstin .

Z

SCHILDERKUNST .
IJ schept uit voile levensbron :
De zuster van de Zon .

Z

BEELDHOUWKUNST .
IJ voert een staf, die wat hij raakt
Ten Held of Heil'ge maakt .

D

MUZIEK .
AAR vloeit ons van haar wiekgeruisch
Een geur van 't jongst ,tehuis ."

4
II

4444
AAN MEVROUW BOSBOOM-TOUSSAINT .
16 SEPTEMBER 1882 .

I.

K ben van de Oude Burgery
lang verstokte stad aan 't Y,
I DerDie,
voor de volksviktorie
In 't Hoofdkwartier van Ken'merland,
Geen pek- aan pekton heeft gebrand,
Bij zeer betwistbre glorie .
Toch plaats ik heden voor mijn raam
Een wapenkoning, die de faam
Van Alkmaar uittrompettert ;
Mijn zwart-en-roode feestbanier,
Met gouden boord, trilt hoog en fier,
Waar deze hulde schettert.
3.
Van Alkmaar daagt de gloriezon :
Daar stroomt een milde letterbron,
Die Neerlands beemd dooradert,
Sints gij, op Hollandsch schrijfpapier,
Uw helden vol gevoel en zwier,
Ten levenskamp vergadert .
4.
Geen voert zoo rijk een dichtpalet ;
Frans Hals' en Rembrandts keurportret
Doet de uwen niet verbleeken .
Daarbij, 't is niet maar kleurengloed,
Waaraan mijn eerbied hulde doet :
Zij doen veel meer dan spreken .
5.
Zij voelen diep en voelen fijn ;
Het leven-zelf in toets en lijn
Doet ge ons voor 't oog verrijzen.
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Uw kunst zoo groot, zoo ongemeen,
Gaat boven 't werk deer meesters heen,
Die wij om 't zeerste prijzen .

6.
Wij danken u, dat gij ons land
Zoo stralenrijk een diamant
Geplaatst hebt in zijn kroone ;
Ik buig geroerd voor u de knie,
Getroffen door de harmonie,
Van 't ONGEMEENE, dat 'k u zie
Omtooveren in 't scHooNE .
1882 .

AAN MEVR . FRENKEL-BOUWMEESTER .
ENS heeft Wattier, op Amsterdamsch tooneel,
De burgerij gevoerd in hooger sfeeren .
Met Romer en Helleen deed ze op haar kunstpaneel
Een eerbiedvolle schaar in 't grijs verleen verkeeren .
Geen grijs verleen, veeleer het bont geheel
Van 't heden, dat niet prijkt met vreemde veeren,
Brengt, toov'nares! uw rilksstaf in tafreel ;
Gij buigt ons neer, wij zien u triomfeeren ;
Wij buigen ; maar om, met to meerder gloed
Herrezen, u uit onze vonklende oogen
Met tranen, die 't genie ons dankbaar schreyen doet,
Te roepen : zie, o zie ons opgetogen!
Gij, rijk begaafde door der Muzen gunst,
Blijf lang de roem der Nederlandsche kunst!
22 Maart, 1883,

E

*50
DE KUNST .
UNST deel' geen lessen uit : dat maakt haar grootheid klein .
Het Schoon streelt en verheft gelijk een lentewadem ;
Maar Waarheids zon doorstrale een dampkring frisch en
[rein,
Opdat de Schoonheidsmuze er vrij en rijk in adem .
De Schoonheid is uit God, gelijk het Ware en 't Goed :
Geen vak dat, uit zijn aard, then oorsprong oneer doet .
29 Maart, T883 .

K

4
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VOOR-REDEN
VAN

HUYG DE GROOT IN AMSTERDAM,

1632 .

Bljspel.
EERBIEDIG OPGEDRAGEN AAN DE TEGENWOORDIGE HEEREN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEZER STAD ;
9 APRIL, 1883 .

IJ voeren u op 't hooge schouwtooneel
In zedig proze een tweede-vluchttafreel
Van wren 't onzalig Kerk- en Staatskrakeel
Veel lijden brachten,
Veel schimps, veel onrechts ! minder van het yolk,
Den grooten hoop, die wechtrekt als een wolk
Bij zonneschijn ; maar meer van wie zich tolk
Des landaards achtten .

W

Waar vindt me' een eedler, beter mensch dan hem,
Die door Europaas eeuwenoude stem
Geprezen werd, met ongedwongen klem,
Der geesten hoogste!
Waar vindt men 't voorbeeld : dat zoo'n gouden hart
Aan zoo'n verstand en gaaf verbonden werd,
Die moedig spreekt ; 't zij men daar nood en smart
Of vreugd van oogste .
Waar vindt men : dat een yolk zijn oogen sloot,
Niet slechts waar 't zwaard de weegschaal nederstoot,
Maar waar Euroop haar koningsbalsem goot
Op 't hoofd des braven,
Waar Vorst aan Vorst elkaar den man betwist,
Dien Holland als een valschen Antichrist
Vervolgt, verdrijft, - als lag in graauwen mist
Die zon begraven!
Wat eenmaal was, voorzeker, neemt geen keer :
Stug staat het feit ; maar zij het ons een leer :
En spreken we af : We doen dat nimmer weer,
Geliefde broedren !
Wij, zonen van het zelfde Vaderland,
Gaan voortaan moedig, krachtig, hand aan hand :
Maar weeren 't vuur, waar Binds de haat van brandt,
Uit ons gemoedren !
1883 .

4

TEN DERDEN EEUWGETIJDE
VAN

HUGO DE GROOT.

N Hollands gouden Eeuw, toen Clio met haar veder
Wel honderd namen heeft geboekt,
Wier weergaa, grootsch of zoet, aandoenlijk deep of
[teder,
Het oog van 't nageslacht vergeefs bij dndren zoekt, In de Eeuw van onze Kunst, in de Eeuw der Oorlogsglorie,
In de Eeuw van Strijd op elk gebied,
In de Eeuw die Fabel schijnt, bij 't proza der Historie,
In d' Eeuwstroom, van wiens vloed men louter kroonen giet, Toen 't Nassausch broederpaar, voor Nieuwpoort of den Bossche,
Den roem van Spinola verwon,
De burgerij van 't Y, in puriteinschen dosse,
't Schoone Insulinde omarmde, in 't aanschijn van de zon, Toen Hollands roem weerklonk, ginds in bet Klassiesch Romen,
Bij bekerklank der schilderbent,
Tot aan de verste britsche en schandinaafsche zoomen
En waar maar fraai Latijn bemind wordt en gekend,
Toen zijn er drie geweest, wier namen boven allen
Geschitterd hebben aan den trans.
- Zijn zij wellicht van ddar op 't aardrijk neergevallen? Als Hemelsch diamant zoo blonk dier starren glans .
Staatslieden, Fcebuskroost, geleerden, oorlogshelden,
Hun allen liggen ze op de tong
De namen, die de Faam in eeuwigheid vermelden
En levend houden zal - Euroop zij oud of jong :
En toch - niet om der kunst, der kennis nieuwe banen,
Noch ongetemden oorlogsmoed,
Klopt ons bet Hollandsch hart en staat bet oog vol tranen
Bij 't rijzen van hun beeld, bij 't schittren van hun gloed .
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Om eedler Hemelglans, door 't aardsche omhulsel brekend
C h a r a k t e r a d e l is 't, lien 'k zing in deze drie .
Die vlamt van 't voorhoofd of en spreekt in al uw daden
0 trits, die voor ons oog verreest!
DE RUYTER, HUYG DE GROOT en VONDEL! Gele bladen
Van 's Lands geschiedboek! trilt, waar men die namen leest!
Char a k t era d e l is 't : oprechtheid, zelfverloochning ;
Bij fierheid, needrigheid ; bij vroomheid, zelfgevoel !
Hun waarheid steeds getrouw, nooit azend op begoochling,
't Geweten tot een gads ; nooit eigenbaat hun doel .
De Ruyter, koene Z eeuw, en deftig Nederlander !
Die 't ongehoorde mooglijk maakt :
Een wader en een held : voor wien de Fransche stander
Zich buigt, als maar zijn lijk de Fransche kust genaakt .
En Vondel, groote ziel en minnaar van de vrede !
Toch strijdgraag, licht „der ruste moe" !
U bracht ons Amsterdam, uw uitverkoren stede,
De schatten der natuur als waardigst offer toe .
De Groot! wij zullen ons bij u niet vergelijken,
Maar voelen 't hart weldadig slaan,
Dat wij, uw nageslacht, uw eigen Eeuw niet wij ken
Waar u de geestdrift eert en u wordt recht gedaan .
Ja, 't werpt een zwarte schaauw op d'eeuwgen roem dier dagen,
Dat Kerk- en Staatskrakeel, verwoed,
U, Edelste onder ons, vervolgd heeft met zijn slagen,
Nog onverzadigd van der Barnevelden bloed.
'k Zie, „Hollands wonder"! u getrokken door de banden,
Die 't landskind boeit aan 's vaders erf,
Belijdend : ,Neen, daar zijn, zijn geen twee vaderlanden
,,Ik moet naar Holland - of ik sterf!"
'k Zie 't machtig Amsterdam, ik zie zijn Burgervaderen,
Die Vorsten waren in Euroop,
Eerbiedig u, den balling, naderen,
En remmen Haagsche Staatkunstraderen,
Ja, stuiten schier der wetten loop
Maar, hoe It u grieven moog, het afscheid van uw ouderen,
De laatste kus, gedrukt op Hollands dierbren grond,

- 167 Gij duldt om uwent wil geen last op andrer schouderen
En in uw harte slaat de wreede scheidingsstond :
Geen voorrecht duldt uw der, waar 't recht zich moest doen gelden :
Veel liever lijdt gij 't onrecht dan,
Gij rechts- en godgeleerde en roem der letterhelden
Aanvaard des naneefs groet : God dank, gij waart een MAN
Dat geeft ons moed om voort to schrijden,
Te midden van der volkren stoet,
Dat wij nog monumenten wijden
Aan mannen van het echte bloed !
Dat wij, met minder deugd en gaven,
Hun aanspraak op erkenning staven
En fier zijn op zoo'n voorgeslacht ;
Dat niemant in de Duitsche Gouwen
Nog durft betwijflen of mistrouwen,
Dat Holland ons heeft voortgebracht .
Ja, kroonen wij 's lands beste en grootste,
En danken wij des Heeren hand
Die ons uit de eigen klei-aard bootste
En Holland gaf tot Vaderland .
Dan zullen wij, wat moog vervallen,
Met onze laatste honderdtallen
Nog juichen in der vaadren deugd,
En op het puin der volksaltaren
Ons hoopvol orn den standaart scharen,
De lichtbaak voor een nieuwe Jeugd .
[Voorgedragen ter 1 eestviering in het Grand The tre, door Mevrouw Wilh .
Ellenberger, to April, 1883 .]

,,HOLLAND .KRAKATAU" .

EEN, wie zijn ledge hand in deze bus durft steken,
Hij is den eernaam niet van Nederlander waard .
Laat ik hier, tot mijn smart, gestempeld goud ontbreken,
Een bede om hulp en troost, ziedaar het muntslagteeken,
Dat met mijn koper gaat gepaard .
Sept . 18 8 3 .

N

- 168 AAN HENRI JOSEPH TEIXEIRA DE MATTOS,
TOEN HIJ MIJN BORSTBEELD GEMAAKT HAD.

E

EN needrig Vondelzoon hebt gij uit klei gebootst :
Een, die tot roeping heeft, bij Schoonheids dienstaltaren,
De snaren van zijn harp en 't reukwerk niet to sparen ;
Een, die haar mint oprecht, rein, vurig, onverpoosd .

Dat 's uw ontschuldiging : wanneer gij u getroost
Niet met de Beetsen, de Ten Kates, Lauriljaren,
Maar met een mindren god naar de eeuwigheid to varen :
't Is trouwens voor uw roem schier 't zelfde wien gij koost .
De kleine kunstenaars zij moeten levenskracht
Ontleenen van den geest, dien ze in hun werk verbeelden ;
Hun wordt van buiten of de lichtgloed toegebracht ;
De groote, als of ze vrij met alle gaven speelden,
Zij strooyen 't leven zelf in vonken om zich rond,
En 't werd allicht een kroon voor die daar bij hen stond .
Okt . 1 88 3 ,

,,GYMNASIASTEN.KRAKATAU" . 1)

ESLACHTEN komen, schittren en vergaan,
Der Volken eeuwen gaan voorbij als uren .
Een tweede, derde stad, waar de oude heeft gestaan,
Heft op 't verbleekt gebeente in 't zinkend puin haar muren.
Altaar en throon en huis en hof verkeert in asch :
De Otricolische Zeus verstikt in vuns moeras
D'onsterfelijken Goon is dus de dood beschoren!
Maar neen! ginds straalt een zon van onverganklijk licht :
Heil u, Apostel, met uw maagdlijk aangezicht!
Zoo lang de Liefde leeft, is 't menschdom niet verloren .
3o Okt. 1883-

G

1) [Holland- en Gymnasiasten-Krakatau, bladen uitgegeven ten voordeele van
de rampen door de zeeschudding bij dat eiland veroorzaakt.]

BIJ DE ONTHULLING VAN DE BUSTE
VAN

JACOB LEON WERTHEIM,
IN DE TOONEELSCHOOL,
I

DECEMBER

1883.

E Maagd van Amsterdam rijst van haar marm'ren zetel,
In 't roode statiekleed, omzoomd met saablen rand .
Haar schoonheid overstraalt het goud en diamant
Der kroon, to glansrijk zelfs voor 't kunstpenceel van Rethel .

D

Een niet to tellen schaar, die haar naar de oogen ziet,
Omstuwt haar throongestoelte, - uit alle taal en tongen :
In elke dialekt wordt nu haar lof gezongen :
Tot aan de waereldgrens strekt zich haar Rijksgebied .
Van Oost- tot Westerstrand, van Noord- tot Zuiderpolen,
Of waar Europaas zon New-York ontwaken doe, Heff' Zij Been schatting van de volken, die daar dolen
En wriemlen ; - hulde en eer stroomt van alom haar toe .
De Mandarijn in 't zij, de Croesussen van 't Westen,
Wien maar van macht of kracht de vlam van 't voorhoofd straalt.
Zij gaven Amsterdam, als Keizerin, ten besten
Een kreet van lof en dank, door de eindloosheid herhaald .
Daar kan zij grootsch op zijn, op 't vuur der refine glorie,
Waar 't jongste jaar der Eeuw haar schoon gelaat mee kust ;
Toch is 't of daar een schuld haar op de schoudren rust,
Wier kwijting schittren moet ter rolle der Historie .
Zij legt den scepter Deer ; de in goud gevatte stift
Omgrijpt haar blanke hand, en, in het boek der Eeuwen,
Waar 't van blazoenen krielt met adelaars en leeuwen,
Schrijft zij een naam ter neer met eeuwig levend schrift .
,,Ik heb", zoo spreekt zij zoet, „met geestdrift feest gevierd
'k Mocht Handel, Nijverheid en Landbouw bier vergaadren ;
Hun zegekarrenstoet zag 'k om mij henen raadren,
Zij hebben 't bruisend bloed verjeugdigd in mijne aadren,
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't Was of de „gouden tijdt" voor mij herboren wierd .
Maar eer dit wonderjaar verzaamd wordt bij zijn vaadren
Geef ik den geest gehoor, die mijnen arm bestiert .
,,'k Wijde u, o Poezie, o dochter van Dione
En van den God des Lichts, het offer van mijn dank :
Men gaf en Wetenschap en Rijkdomsbron haar kroone, -Ik breng der kunst een krans, en 't outer van het schoone
Omvloei als wierookwalm dies mijn erkentnisklank .
„Keen, neen, nog zijt gij niet van d' ouden geest vervallen,
Mijn kindren! nog, nog waart het speelsch vernuft van Hooft,
De stoute Vondeltaal betoovrend om u-allen :
En 'k heb mij vaak met u op 't Muyder slot geloofd .
„Tooneel en Poezie, het masker en de cither,
Zijn, in der jongren hand, van 't wis verval gered .
Die jongren dan gevierd, al liet, ai mij, al liet er
Een van de uitnemendsten zijn plaats bier onbezet!"
Zoo sprak de Stedemaagd, en bij den naam des dichters,
Des ijvraars voor het schoon, met warm bezield gemoed,
Des teedren kunstenaars, des zacht gestemden richters,
Schreef zij dees lofspraak veer, die 't oog ons blinken doet=
,,Charakter en Genie, in 't zoo ontijdig lijden
,,De heldendeugd geduld, een lieflijk liefdrijk hart,
,,Een Kunst, die nooit misbruikt en nooit verwaarloosd werd :
,,Aan Jacob Wertheims naam kom ik dit offer wijden ."
1883 .

TEGEN DEN ZUIDGEVEL VAN 'T NIEUWE MUZEUM .
AN Hollands heerlijkheid, in 't vroegst en jongst verleden,
Schiet rijke straal bij straal door deze muren been :
Geen nabuur, die ons ooit 't geschiedboek heeft ontstreen,
Dat van een grootheid tuigt ongeevenaard tot heden .
Van deze kleine plek, dit Oost- en Westerslib,
Werd aan Europe en de Aard weleer de wet gegeven .
Schijnt naast der vaadren zon ons licht een vonk, -- die stip
Op hun azuren grond trilt nog van gloed en leven .

V

[Aan de binnenzijde van den Zuidgevel hangs Rembrandt's ,,Xw1uwacht" .~

Soi iw~ Sw~

DIT IS EEN REFEREYN OP DE BLYDE SCHILDERCONSTE, OPGI ESECHT DOOR WOUTER
DE ROSE, HOFF-JONCKER MIJNS GENADICHS
HEREN, HERTOGHEN CAREL DEN STOUTE,
VROEGER GRAVE VAN CHAROLOIS, DROS .
SAERT VAN MUYDEN, ETC . TER FEESTVIERINGHE DER GILDE .BROEDERKENS VAN
ST. LUCAS, IN AEMSTELREDAM, DEN ij VAN
SPORKELE A. D . XVIIIclxxxiiij .

~l .

©0WC/ gjn gorbe lieben bier prefent/
~¢Ebelc Perrn/ ban gtooten berftanbe/
.1i otabefe 1 .)routuen/ J~bnrltbroutuen/ beurjtrjf¢ cube jent/
11 aort tuat irft tt meth¢ nntte cronijrlie ban befen fanbe!
t)oe ionr/ brengje lcI ter tacfefen abenture ntentbjerjanbe .
Me joncttbroutuen ronnrll gljeruft fijn : 't gjefrjiet affe", in
[jooffrjer tafen :
t 1,1~? ban libber# en itibbrr=febe : bebe irft anber#/ 't tuare
[frjanbe .
Vic ban beret ronlt/cub tuat gjcfien jeeft/twertbeef teberjalene
o3jeeft nln oarlof/ bat irtt npi feff aen tt marj prefentfcren .
_JcU ben cell bet 20 'onrflerg ban ben a3rabe ban Cjarotoi?/
Vt ie to l hllnben jof , bieft met goober manieren/
Znbe/ at Earel be x5toute/ Op cell aangjename bona/
T)cn franfrbell tr oninc fo beef iarcn/ lice! ribberljrf¢ ell rourtoi§'/
apt gjefpanncn roorbe/ met flip pefgrimfrjoenen jerft taten
[luiegelen en tuafen.
lrfe tucet ban mime!! L''Zrcre beef brofteijc rube 11107$' . . . .
Vie ban Deere ramt/ crib tuat g jrflen jeeft/ lueet beef to brrja!en .

^~ . 10tt leefben in een eeutue bat be ronften tuaren in ffeur .
Tle 5,rjilber.ronit net minber ban be Conft ban rjetorijcfe .
J)c lteben rube borpen/ poortcr§ cube parjtere,/ Dabben tell
[!rbenber roleut
)an irft/ na tture pact ceuluen/ bh ben arme oft b1i ben rorfle
aujetuaer tuorb . erlp be plepnen/ in be jobetl/ tan pribate oft
[publjrfle/
t''fm of be lichen unten truere acjter ten begrafrui§ !open blua!cn/
,o fluart Alit al oun Cleberen/ fu bootfcj i# oiler 111nfljCue .
aie ban Deere romt/ enb mat g lie first jeeft/ tweet beef to berjalen .
(I) .

Cnbe torj lua§ cr cell tjt/ bat men aen befe 3 bet ribieren
Pan lebenbige bertue jtelt/ bee be bernlaerbe Tan ban eEnrft/
l,en job¢/ in bell ttaec j/ f11ne roufte bat quart bieren/
Z1i be ttrrtorj jeln altjt luau bebbcu in fijn iierenrb .
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Voe ezfac outer/ be beett.jouluer/ true confte/ met broutue[fjrlt nor jte iuc icff/
Nit befe ftreften aen jet joff ban Torgonje fjeeft Eaten prates .
IEn be eerste „naturalist" tua1/ met btoebeloo§ nocjte btepcU .
'Vie ban berre corn t/ rub teat gjeffen jeeft/ tweet beef to Uerjafen .
3D . Voe Wrinfinr/ be J l1cbeutblic1er/ op 't fpoor ban 1ic[iel banber
Cronjrlien berficjtte met fo fraepe miniatures
Morcj/
%# to janbe met mere boovrolnen/ in tueerluil ban aile forcj .
Vat tuaren brienben ban Ufpbe bertuen en baerbp Dauber naturen .
woe facjinen niet alle§ tnt folnbere . 1Upt ben groene/ upt ben
[afuren
,Maeibemen ben jemet cube tgjebloepbe belt/ bol abein enbe
[bof stralen
-3eff# by 't ruftigtj berUcelben ban martelingen eu tarturen .
Vie ban Uerre contt/ enb teat gjesten jeeft/ tueet beet to berjalen .
b

.

5-p tuitlen bief feggjen/ bat in bie bagjen be mobellen teat

[mager Uiefen ;
,elf i 'arapjen ban Zepcren binbenfe jegjen#tuoirbicj tainc!ijclt
[fcjrael .
JL aer ober ben fmaecR en bait met to ttuisten ; cub be treffeljr to
[f eien
en tuonelt met att!jt# in tiben af# biertonnen. 't 23lincbenb ftael
L oube irR ebeler atl fjet piompe foot ; en be tipgen# at# corael/
a: e frjitterenbe oocjfflen!/ luau ofte tirupn/ tuaren met npten
[baeien .
to fijne tuinclbraeutu tua¢ gjeboefjcff/ be btog ber coontgen#
[een tebere ftrael . . .
Vie ban Uerre romt/ cub tuat gjeen jeeftl tweet beet to berjalen .
ill3pn LLere tare! be ~Btoute tna# een febirj/ cerbaer man ;
.111aer Op jielt ban fpancicreu met joncRer# cube jongje .iaecrj.iilAet een rofett=joet en harp/ oft met batcRen Of rof~gefpan [ben/
1ffuste jp ban ben crjgj/ met be gjefellrRen# bie hem bejaegben .
Men tuist ban gjeen „pcffimifme"/ gjeen gilbebroeri Die jaer
[behlaegben :
In ben tueb=ftrpbt stet atle tuaren , tuift men eere to bejalen :
.Men croonbe ben ober, luinnaer ; 't lupbit jupcjtcn bie met en
[flaegben .
Vie Van Deere court/ cub teat gje(ien jreft/ tueet beef to berjalen .
3D

%

Vie# leUe be breugjt cube be jettgjt/ met fangj cube fpei in
[err eu beugjt!
.-jcR tweet tuel/ op fijn flit ig be erntfefte feeringje met our ber[fmaben
Nlaer een ftr!jt op leben en boot/ tuaer be bubel tangj ban jeugjt/
beg j tcli ben Rniefer aen en pfegrim/ Die a!lc bupbt ten tjuaeben .
tel;oebronbe/ snit§ jet jafljcR fp/ in tuoorben cube in baben/
.11lLoet jet tuacjttuoorb fljlt boor 't leben . Vic be conft~crone
[tuil bejaten/
Zlibe 11aturre getrautu/ stare braegj ber Acjoonjept jaer
[cieraben ! . . . .
Vie ban Deere romt/ cub that gjeflen jeeft/ tueet beet to berjalen .

j . enbe bacrom brincft icR „jenl" toe aenbe gjefelieRen3 banben
gilbe/
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[macbt janticren ;
Pan tuie 1JJerartjt/ in ftin naergecftigjcit/ niet1 lueten ofte joren
[tuitbe ;
I1cft brinr1l opte frj oone )routuen/ iuicr acn,mfnnigje manieren
(en Urte»betjctle toncicn on# naer tjoocjite ronil ,lutt fticren ;
Opte ebete Uoornaeme Zercn/ iuicr fpmpatjic ben moebt romt
[ftaten
(En one boor , fpcIt/ bat ren ?4 be tonft in IIloffanbt fat triump jieren .
Z ie ban berre rotnt/ cnb luat itjefien jceft/ luect beet to bcrjaten .
viv
Oft 'Yteferegn is nolmaect in Die goebe ftebe ran Rmsteterbam, boor 3oos 3anif .
gefegbt aIberbingh tbif m, ant lacy one beren ID .DQQS enbe Ir fiff bee faterbagbes
poft fancti paulf apoftoli cony .
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BONDSLIED .

OMT broeders! het heerlijk vaandel geheven,
Dat ruischend zijn banen ontplooit .
It Omwuift ons de slapen, het wekt ons ten leven,
Zijn kleuren verzaken wi) nooit :
Den goudgloed der kunst, en het hemelsche blaauw
Van der broedren onbreekbare trouw .

K

Een vonk in het oog, en een vonk in den beker,
Voor Vriendschap en Architectuur .
De toekomst is onzer, doorluchtig en zeker,
Bij dien moed, en die kracht, en dat vuur .
Wij gaan door 't heelal bij de schoonheid ten oogst ;
Maar ons hart klopt voor Holland het hoogst .
Wij juichen in 't stralen der statige lijnen,
Die Pallas bezielt met haar geest ;
Maar waar ons, o Holland, uw zomers beschijnen,
Daar verrukt ons uw kunstschoon het meest.
Wij smaden geen steen, dien het Zuiden ons biedt,
Maar verscheppen onze aarde in graniet .
Komt broeders! het heerlijk vaandel geheven,
Dat ruischend zijn banen ontplooit .
't Omwuift ons de slapen, het wekt ons ten leven ;
Zijn kleuren verzaken wij nooit .
0 goudgloed der schoonheid, o Broederschapsblaauw,
Wij blijven U eeuwig getrouw !
Juni 1884.
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ONTHULLING VAN HET MONUMENT VOOR
WOLFF EN DEKEN
TE VLISSINGEN,
GEZONGEN DOOR EEN BOOR VAN JONGE MEISJES .

ENT gij een taal, waar kloek verstand,
En teer gevoel en fantazie
In klinkt en spreekt en glanst en brandt,
Met al de macht der harmonic?
Die zefyrzucht en bliksemstraal
Is, Nederland, uw rijke taal .

K

Van Suriname tot Japan,
Van Insulinde tot Transvaal,
Getuigt met lust er de Echo van ;
Zoo lief is haar geen andre taal .
Maar wij, then haar de Hemel gaf,
Wij staan geen andren mond haar af.
Ze is onze trots. Dies dank en lof
Aan 't edel geestig Zusterpaar,
Dat trouw gewerkt heeft in haar hof,
En Hollandsch schreef rein, krachtig, klaar,
Een lauwerkroon zij opgezet Aan Aagjen en Elizabeth .
Juli 1884 .
IN HET GEDENKBOEK
DER HULDE GEBRACHT AAN

NICOLAAS BEETS
01' ZIJN ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG 13 SEPT .

1884-

OG dook de kruisbanier niet in het stof der aarde,

ook dat stof den Schepper als zijn Heer ;
N AlNogloochent
gloeit de lucht, die trouw den wederschal bewaarde
Van 't God vereerend lied van David en Homeer .
Nog heeft de twijfelspons de grootsche kunsttafreelen
Door Eeuw aan Eeuw vermaakt, en vol van 't Ideaal,
Niet wechgewischt ; nog zien we een koesterende straal
Van hooger dan deze Aard, Natuur en Ziel doorspelen .
Wel U, die God en 't yolk uw kunst hebt toegewijd .
U was vooruitgang geen verarmen, maar verrijken :
Gij schondt de parels niet, die op de rijkskroon prijken
Der schoonheid-Koningin, gebonden aan Been tijd ;
Zet U aan Vondel's zij, in 't choor der Bilderdijken!
1884 .

AAN Dr. JAN TEN BRINK,
TOEN HIJ TOT PROFESSOR BENOEMD NERD .

EN Heemskerk droneweleer door 't,,onherbergzaam Noord",
Om 't ,zengend Oosten" op to sporen.
L
Een andre Heemskerk drong door 't ijs van andre Noren
En sprak, tot twee maal toe, een veel beteeknend woord :
Hij schiep twee Professoren . 1 )
,,Zij hadden wat lektuur en ook . . . wat nagedacht" ;
Maar die den Leeraarshoed hun op de kruin kwam zetten,
Zag ze aan een throon geknield, en hoe van hun baretten
Daar 't offer u, Godin der Schoonheid, werd gebracht
1885.
1) 1876. 1884 .

V"

AAN PROFESSOR CULINARIUS,
IN ANDWOORD OP ZIJN VRAAG :

,,IS 'T VLEESCH OF VISCH?' 1)

IJ weet niet, of ik vleesch of visch
Plaats op mijn disch?
G
Dat hangt er aan, wat dag het is .
'k Eet, met den Ridder zonder blaam en zonder vrees,
Vijf, van de zeven dagen, vleesch ;
Maar de andre twee
Trakteeren ons rivier en zee .
Geef ons den lof dus, dichter-lief!
Zij zijn niet exklusief.
31 Mei, 1885 .
1) De Alnsterdammer, Weekblad . No . 414, bl . Io.

HET RECHT DER KUNST ') .
UNST deel' geen lessen uit! Dat maakt haar grootheid klein .
Zij sticht, streelt, en verheft, maar langs haar eigen wegen .
Geef haar een atmosfeer ruim, warm verlicht, en rein
Zij zingt haar eigen lied, en wordt heel de aard ten zegen .
God schiep de Waarheids vrucht ; maar ook de Schoonheids roos
Veracht de Kunst dan niet, en - wees niet . . . . goddeloos .
23 Mei, 1885 .

K

1) [ Vergelijk hiermede bet gedicht De Kunst op bl. 163] .

BIJ DE OPENING VAN HET RIJKS •MUZEUM
TE AMSTERDAM .

EEL Neerland viert, met geestdrift, dezen dag,
Die Hollands roem ter eere lichten mag,
Een roem, zoo groot dat ieder yolk zijn vlag
Daarvoor moet strijken .
Al zijn wij klein, al zijn wij soms wat koud,
Al is de geest meer goedig hier dan stout,
Al moest ,vooruitgang" somtijds voor 't,,behoud"
Uit traagheid wijken,
Wij springen soms toch op uit onze rust :
Dan heeft een Fee ons op het hoofd gekust,
Dan wordt een Prins zijn afkomst zich bewust,
En grijpt zijn wapen .
Die Fee, de Schutsgodin van Nederland,
Voor wie, op 't wenken van haar blanke hand,
Men in den vreemde ontelbare offers brandt,
Weet van geen slapen .
Soms wekt ze ons met haar gouden sceptergloed :
Dan vaart op eens een drift ons door 't gemoed,
Die nieuwe kracht verleent aan 't oude bloed,
En wij herleven .
Dan zijn wij weer der vaadren voorbeeld waard,
Wij toonen ons van Holland niet ontaard,
Volharding drijft den arbeid, snel ter vaart,
't Blijft niet bij streven ;
Wij brengen voort ; wij brengen weer tot stand ;
't Verzuimde trekt het eerst de nijvre hand ;
Het zaad draagt vrucht, en fier wordt hier geplant,
't Verwinningsteeken .
Twee eeuwen lang stond heel Euroop geschaard
Om Hollands Kunstschool, elders zoo vermaard,
Maar in een burgerwoning bier bewaard
En schaars bekeken :
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De pop werd vlinder ; als een blijde bruid
Throont ze in 't paleis, dat men haar voet ontsluit,
En wordt gehuldigd .
Een nieuwe moed vaart ons door de aadren been .
Het land van Rembrandt voelt zich als voorheen
Weer rijk en sterk : ons zijn en ziel en leen
Vermenigvuldigd .
Op 't voorbeeld van bet rijk begaafd geslacht,
Wier erfenis to zamen wordt gebracht,
In 't grootsch gesticht, dat op ons werken wacht .
Gaan we ons vereenen :
Wien zooveel schats door de oudren werd gespaard,
Hij is then roem, dat voorrecht weinig waard,
Als zijn talent begraven wordt in de aard,
Als stof verdwenen .
Neen, neen, in elke voor van 't volksbestaan
Strooi onze hand het hoopvol voedend graan
Terwijl we ons scharen om de Oranjevaan
In krijg en vrede .
De Welvaart tiert als Arbeids schoonste vrucht,
De bloem der Kunst spreidt in de blaauwe lucht
Haar zoetsten g' ur, een meer dan aardsch genucht
Voor land en stede .
Gij, breede schaar, wier hart voor schoonheid blaakt,
Wier sympathie des kunstnaars kunst volmaakt,
Onthoud ze ons niet . Zie hoe in 't land ontwaakt,
Bij oude en jongen,
Naast d'eerbied voor een krachtig voorgeslacht
Een kunstvuur, dat van u zijn voedsel wacht,
En dat de Schouwburg viert met al de macht,
Van duizend tongen .
Juli, 1885 .
[Door den beer De la Mar en mevrouw De la Mar-Kley in beurtspraak gezegd op den avond van den 13den Juli 1885 in Maison Stroucken, bij gelegenheid van de opening van bet Rijks-Museum .]
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IN-LEYDINGHE
VOOR HET

SCHUTTERSTUK VAN REMBRANDT,
DOOR LEVENDE PERSONEN AF-GHEBEELT,
TER GHELEGENHEYT DER OPENINGHE
VAN 'T NIEUWE RIJCKS-MUSEUM .

REMBRANDT komt op :

IE zotte Barcman! Neen! zij hebben wel
Gezeit, dat in die slaaprige afgodsbeelden,
~
Hier uit OOSt-Inje SOmtijds heengebrach t,
Geen ziel zat ; dat zij handen hebben en
Niet tasten, oogen en niet zien : - maar de echte
Gevoelloosheid huist in de matte ziel
Van zoo'n Notaris! - 'k Zit daar aan haar bed . . .
Heur hand rust in de mijne . . . ach, vreeslijk teer ;
Slechts fijn gebeente en aders, dun en blaauw,
Zijn overig. Heur lief, nu glazig oog,
Gezonken in de kasse, staart mIj aan .
Een vlotte lach zweeft om haar lippen . ,Neen,"
Zoo spreekt ze, en andwoordt Barcman, ,Neen, ik wil
„Geen waarborg dan alleen mijn mans conscientie .
,,Wat 'k heb is voor ons kind, voor Titus, en 't
,,Gebruik dat is voor Rembrandt . Cijfermeester,
,,Dat is hij niet ; maar hij heeft mij en - 't mijne ." - 1)
Beminde ziel! - Daar is nog leven ; dus
Nog hoop ! -1 Helaas, onrustig vaart een kou,
Een ijskou door mijn lichaam, en 't verschiet
Is zwart, al is het diep . Ik zal nog vaak
Zwarte achtergronden schildren . - 2)
'k Was voorheen
Vrij dapper ; soms to stout : die moolnaarszoon,
Die maar, recht toe, recht an, diep Burgemeester
Zijn dochter vraagt : en dan nog wel Been Vries . . .
Ja, moolnaarszoon en bakkerskleinzoon, 3 ) maar
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Toch nog lets anders . . . dat mij Swan e n b u r c h
Noch Lastman heeft geleerd . 4) Ik voel het bier.
(Hij legt de hand op de borst en neemt zijn mats af .)

Ik dank U, God, dat Gij zoo sterk uw beeld
Uit de aangezichten van de menschen tot
Mij spreken liet ; dat Gij uw zonneglans
Zoo stralenrijk liet schittren voor mijn ziel .
Ik voel mij sterk, meer dan een Koning, als
Mijn etsnaald met zijn zwart het middaglicht
Boetseert, en als 't penceel vol overmoed
De menschen baadt in vollen, heldren gloed .
(1% zet z~n muts op .)

Heer Banning Cock zal, met zijn kleinen vriend 5 )
Van Vlaerdingen, ontwaren wat ik kan! -Helaas, helaas! ben 'k geen verloren man?
Neen, Saskia, gij wilt niet, dat ik suf :
Gij naamt mij om mijn kunst ; ik blijf u waardig!
De Schutters van Heer Banning Cock, zij moeten
Een beeld zijn van het bonte leven : hun
Bedrijf zij, in zijn volheid, hier to aanschouwen .
En dan, to midden van then Schutterstoet
En ridders, - ter verheerlijking van haar,
Die, na Gods zon, mij 't dierbaarst is op aard,
Een jonkvrouw, die haar heugnis mij bewaart . 6)
Licht dat, in later tijd, bij al de wondre werken,
Ons door Italie vermaakt,
Euroop de doeken en de prenten op zal merken
Van een die door Natuur in 't harte werd geraakt.
't Zij waanzin - deze drift ; de tijdgenoot moog vragen
Dat minder somberheid, meer afgesproken schoon
In 't nieuwe schilderwerk bet duidlijk merk moog dragen
Van geesten, levend met de Goon! God dank, ik leef met God, zoo Hij zich in zijn Schriften
En in zijn rijke Schepping geeft ;
Ik leerde 't pittigste niet neuswijs wech to ziften :
Ik neem het al gelijk het leeft .
Misschien dat eens dit Land, de naneef, zal belijden
Hij heeft in eenvoud u gediend,
Aanbidlijke Natuur! gij zijt van alle tijden :
God zij gedankt - ik was uw vriend.
Juni 1885 .
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VOOR-REDEN
TOT DE

AFBEELDINGHE VAN DE MAELTIJT
GEHOUDEN DOOR BEN CORPORAELSCHAP VAN HET BLAU\VE VENDEL,
VAN HET

AMSTERDAMSCHE SCHUTTERSGILD
EN AEN-GHERECHT OP DE BOVEN-ZAELE VAN ST . JORIS DOELEN,
TER VIERING VAN DE EEUWIGE VREDE,
GIIELIJCK DIE GHESCHILDERT IS DOOR BARTH . VANDER HELST .

BARTH . VANDER HELST,

Hij zit in zijn Schilder-Kanier, aan de Nieuwe Markt :

't

S geen kleinigheid . Schepen Cornelis Jan Witsen heeft
[het op die letterknechterij in 't geheel niet voorzien .. . .
,,Alle respect", zeit-i, „voor Docter C o ste r, voor Jan V o s
[den glazemaker, en voor Gerritje Brandt, maar jij,
[Barth, zeit 'i . . . . misschien
,,Kun-jij er nog wat anders van maken, om den gezegenden
[Vrede to vieren .
,,Verzin maar eens wat moois . . . . en wat goeds, al loopt bet
[ook een beetjen in de papieren ."
Nou, ik mot zeggen, zoo erg toepasselijk komen de Achttien
[Vertooningen, die ze op den Dam willen toestellen, mij
[ook niet voor.
Eerst, vragen de schalmeyen en de schuiftrompetten van de
[Waag een oogenblik gehoor :
(' neemt een papier van de tafel) .
Dan gaat het gordijn open, en zul-je den ouwen Prins, in
[Paradijskostuum, de Tier zien hanteeren,
Om de steenen van een ander Theben van zelf zich tot een
[muur to laten ordineeren ;
Dan voert Docter Coster Prince Maurits op, in Numa Pom[pilius zijn ornaat,
Om dat, Nota bene, door den Prins de religie werd gebracht
[in goeden staat !
Doctor Coster is een schalk : maar (dat 's waar) hij laat in
[aller eeren
Den Veldheer Fabius Maximus door Frerick Henrick re[prezenteeren .
De Vijfde Vertooning verbeeldt de zorg van de Generale Staten .
Om de belaagde Vrijheid voor to staan, tot schande van die
[haar haten .
I

De Zesde vertoont Mars, geboeid ; Vulkaan, die geen wapens
[meer mag smeden ; het krijgsvolk, afgedankt en . . . . betaald .
Dan krijgen we : de geleerdheid van Gerritje Brandt, die
[alles uit de ouwe kronijken haalt
Bato en de Batavieren komen in 't land ; zij verbranden 't lijk
[van een hunner vrouwen,
Zoo dat Julius Cesar in haast een verbond sluit, als kunnend
[van de stank het niet langer houwen .
Dan krijgen we nog wat romeinsche knevelarijen ; de dood van
[Julius Paulus ; de vlucht van Claudius Civilis :
Civilis, die de winterkwartieren van de Romeinen verwoest :
[maar die, om dat 'i een goeje ziel is,
Toch door de Vrede bij de hand wordt genomen, die hem
[met Cerialis verzoent ;
En het yolk van de Batavieren, dat op zijn gezondheid drinkt
[en al de heemhuizen poetst en g roent .
Neen, neen, Gerritje Brandt is geen uilskuiken, en antje
[van Baerle wil op goeje gronden
Dat uit dezen horlogiemaker een Doming zal groejen, hetgeen
[de Remonstrantjens we] zou . monden .
J a n V o s trekt daar een vies gezicht van. . . . maar zyn vertoo[ningen zijn in de wolken getimmerd :
Weet je, wat hij op het stomme tooneel wil brengen -- die
[uitgeslapen slimmert?
Niets meer of niets minder als : primo heel het Gewapent Euroop !
Secundo : de afgestreden Vorsten : met knikkende knieen en
[hijgende borsten rollen zij to hoop.
Tertio : de Vrijheid van deze Provincien, bevestigd door de
[Eeuwige Vrede ;
Quarto : de Vrede, bezworen ; ten vijfde : Holland houdt zijn
[hand op het gevest, al rust het zwaard in de schede :
Ten zesde en laatste : het Eenig Amsterdammetje, waar dat
[potjen werd gaar gekookt!
Ja, als je 't zoo hoort, dan is het gaauw verteld, maar het is
[een geleerdheid, waar je hoofd van rookt .
lk weet warempel niet, wat ik er nog bij zou kunnen halen,
[om er een deftig schilderij van to maken .
BARTHOLOMEUS VANDER HELST . ANNA DU PIER .
ANNA

(zij houdt here even de handers voor de oogen)

Sluit de oogen, en de geest zal aanstonds vaardig raken .
Of liever - kijk maar rond : je kindren en je vrouw,
Zij leeren je wat stof hier 't meeste schittren zou : I)
Als melk en bloed, God-dank, doortintelt hun het leven .
Wat meer dan 't leven-zelf kunt gij den Heeren geven?
'k Zie Schepen W i is e n reeds, den Vendelkapitein,
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Wiens vriendlijk bruin gelaat een feestdisch, niet to klein,
Met gulheid overstraalt ; hij houdt St. Joris' beker
Ten dronk gereed ; maar met zijn rechte omklemt hij zeker
Heer Jan van Wavrens hand - then bleeken Luitenant,
Met dat gevoelig oog : dees drukt, ten onderpand
Der bier gevierde trouw, der ingehaalde Vrede,
Zich de onbesmette borst. Ginds doet er een een schrede
(Ter linker van den disch) en buigt zich met zijn glas,
En is zoo blij of hij zelf vredemaker was.
De tafel is gepropt met gulle, kalme zielen,
Die, zonder vrees noch blaam, aan 't vredevieren vielen,
En pikken dapper in pasteyen en gebraad,
Genietend wat verheugt en wat de dorst verslaat .
In 't midden van de rid, zit, wetend wat hij waard is,
De vaandrig Banning, met een blik die naar den aard is :
Het heerlijk vaandel, dat onze Amsterdamsche Maagd
O zijn lazuren Frond in 't bonte strikwerk draagt!
Wat dunkt u? Zijt gij aan de Kunst iets meer verschuldigd
Dan 't stralend beeld van 't Feest, waar men de Vrede huldigt?
BARTH :

Waarachtig, vrouwtjen-lief, toen 'k in de Nieuwe Kerk,
Nu twalef jaar geleen, dat Godgevallig werk
Begon, van mil een hues en eigen haard to stichten,
Deed ik het wijste wat een mensch ooit uit kan richten
Niet door dat trouwen, maar wel hierdoor, dat ik jou,
O liefste van mijn hart, nam tot mijn echte vrouw .
Neen, al hun omhaal, hun historian en vonden
Verstommen, als God-zelf gaat spreken uit de monden
Der menschenkinderen . Geleerdheid, zinnebeeld,
Verbleeken bij 't gezicht, waar 't leven-zelf in speelt .
Daarbij, wat schoone rij! zoo braaf als wel geboren :
Naast Witsen de Amstenraets, naast Oyens, Pieter Horen,
Schaeck, Dommer, van derVoort, - een eedle Noachs-ark :
't Zijn Gommer en Armijn en de oude Petrusbark,
Die elk om 't zeerst hun kroost hier naar den feestdisch drijven,
Om vredig, vrij en blij, voor eeuwig een to blijven .
ANNA :

De Hemel, beste man, vergelde aan onzen stam,
Wat gij voor de eer gaat doen van 't bloeiend Amsterdam .
AANTEEKENINGEN.
1. IN-LEYDINGHE .

1) In 't jaar 1642, toen R e m br and t de zoogenaamde Nachtwacht schilderde,
maakte zijn 3o-jarige vrouw, de schoone S a s k i a Ulenburgh,jongste dochter
van Mr. R o m b e r t u s U l e n b u r g h, Burgemeester van Leeuwarden, haar
testament voor den Notaris Pie t e r Bar c m a n . 't Is gedagteekend 5 Juni .
Zie Dr. P . S c h e l t e m a, Redevoering bl . 61, 59 (V o s m a e r, 247).
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2) S a ski a overleed in de zelfde maand ; zij werd begraven in de Oude
Kerk, den 19e . Van bun vier kinderen was Tytus, geb. in September 1641,
alleen over.
3) Rembrandts ouders waren : Harmen Gerritsz van Rijn, molenaar
to Leiden, en Neeltgen Willetnsdr . van Zuytbrouck. Willem Adriaensz van Zuytbrouck was bakker to Leiden .
+) De Leidsche Burgemeesterszoon Jacob van Swanenburgh was de
eerste meester van R e m b r a n d t ; later werkte hij to Amsterdam onder P i e t e r
LastmanL
b) De Heer van Purmerland, Dr . Frans Banning Cock, Raad,
Schepen, in 165o Burgemeester, hoofdpersoon op R e m b r a n d t s Nachtwacht.
Zijn „kleine vriend" is de tweede persoon op de schilderij, de Luitenant
Willem Ruytenburch, Heer van Vlaerdingen .
6) Het jonge meisjen op de Nachtwacht .
II. VOOR-REDEN.
1) Kinderen van Barth . van der Helst en Anna du Pier : Susanna,
ged . 19 December 1638, Lodewijk, portretschilder, ged . 2 Feb. 1642,
J o a n n e s, ged. 1 Aug . 1647. (Zie Cat. Museum Kunstliefde, door Mr. A . D .
de Vries, Az ., en A . Bredius, bl . 59.)

AAN DEN BEELDHOUWER

FRAN9OIS VERMEYLEN.
AN Campen schiep aan 't Y ons heerlijk Kapitool .

om den hechten band, om Noord en Zuid geslagen,
V Maar
Om 'tzelfde bloed, dat stroomt door beider schilderschool,
Werd aan ,Sinjoor" Quellin het beeldwerk opgedragen .
Nog galmt in beider borst : ,Wij bleven bloedverwant" .
Dat dan der Muzen Huis zich beider waard betoone :
't Verrees op Cuypers' woord ; op 't wenken van zijn hand
Tradt gij, Vermeylen, op en schonkt het werk zijn kroone .
12 Juli 1885 .
[Ten huize van den architect van bet Rijks-Museum kwamen eenige kunstenaars en kunstenaressen bijeen, oni aan den maker van bet meerendeel der
beeldwerken. den beer Franc . Vermeylen, hulde to brengen ; zij boden hem
een exemplaar aan, op kleine schaal, van de friezen van het Parthenon, vergezeld van een album met teekeningen, letter- en toondicht, waarin ook dit vets .]
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S groot, met verw of luchtgebruis,
cither- of paletkunst-stralen
Het schoone aandoenlijk of to malen,
En 't zinrijk menschlijk ademhalen
Te stemmen tot een hymne als klinkt in 's Vaders Huis .
Maar grooter is 't met eigen bloed,
Met eigen vormen en gebaren
Het menschdom in 't gelaat to varen,
En zoo veel schoonheid to openbaren
Dat ieder tranen stort en knielt aan 's kunstnaars voet .
Dat deedt Ge, een waardig leven lank
Dies biedt uw Volk U liefde en dank .
April, 1885 .
[Bij haar 5o-iarig Jubile en afscheid van bet Nederlandsch Tooneel.]
't

I

AAN Dr . J. G. MEZGER . 1)

E antieke waereld bouwde tempels voor de Alciden,
Die leeuwen velden, trots der klaauwen wreed geweld :
Maar wekke godeneer moet men den held niet bieden,
Die hydra Ischias bereikt heeft en geveld?
Geneeskunst zette trouw haar pillen en tinkturen
Het Lerniesch monster voor : het lacht haar schamper uit .
De heete Waterdamp wisch' grens en afstand uit, Hij schijnt de booze drift van 't Beest slechts aan to vuren .

D

Gij kwaamt, en 't monster wijkt tot in zijn verste palen ;
Uw vuistslag streeft het na : 't vervliegt als in een droom .
Een Mozes sloeg de rots, en 't water vloot bij stralen ;
Zoo wekte uw hand in mij een nieuwen levensstroom .
22 Sept . 1885 .
1) [Den vermaarden ,knijpdokter ." Verg . in de TVetensch. Nederlander, 'fall
de Nagedachtenis van Dr. J. A t41b . Th!j;n, op bl . 131 : Tot de nagedachtenis
van den Goeden Meester .]
q&

OP HET FEESTMAAL VAN H . A . M. ROELANTS .
I MAART, j886. 1 )

't p /~ AG goed zijn, jaar aan jaar, de waren om to zetten,
~~/~ Uit koffi, thee en tin gerande munt to slaan,
Met onverdroten vlijt de dobberende wetten
Der groote effektenbeurs zielsangstig na to gaan, Ik geef den handel lof, als bron van kracht en voordeel .
Maar die het edelst van der dichteren gemoed
En geest verduizendvoudt en overstort in 't bloed
Van heel de natie, dat's een brave, naar mijn oordeel,
Wiens roem wat hooger gaat, wat langer leven moot .
En then we als mensch daarbij van alien hooren lovcn, Die om zijn gouden hart, met mans- en vadernaam
Vol liefde wordt begroet, gezegend werd van Boven, Hem zij van daag de krans : gij alien vlocht hem saarn :
Gebloemte en eikenblad, die niemant hem kan rooven .
1886.
1)

[ Bij de viering van het 4o-jarig bestaan der firma .]

4
BIJ DE VIERING VAN HET 25-JARIG HERDERSAMBT,
TE AMSTERDAM BEKLEED
DOOR DEN HOOG-EERWAARDEN HEER

HENRICUS POPPEN.

N 't Stadsquartier, waar Steven Kracht
En Marius Gods woord verkondden, 1 )
En meenge bee ten Hemel zonden,
Op dat des Heeren Liefde en Macht
De dwalende uit de nacht der zonden
Weer in den glans der Waarheid bracht ;
Niet ver van waar een haardsteevlam
Het godlijk Brood Diet aan dorst roeren,
En zoo den roem ten top ging voeren
Van 't vroom en dankbaar Amsterdam

I
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Een veelgeliefd, Hoogwaardig Deken
Uit 's harten grond bier toe to spreken,
En roem to dragen op zijn deugd :
Hij 's van het spoor niet afgeweken
Der helden, waar de tijd van heugt!
Wij danken u, geliefde Heer!
Voor 't stichtend voorbeeld dat ge ons alien
Zoo nederig ten deel deedt vallen
In wandel, handel, les en leer!
Voorwaar, de stroom van wat ons God
Aan troost en kracht en heilgenaden
Geschonken heeft, vloeide uit uw daden,
Uw dienst, uw deelen in ons lot!
Gij kweekte in onze ziel de zaden
Der trouw aan kerkleer en gebod.
God zegene u ! De zilvren kroon,
Door u in Amsterdam veroverd,
Word' door Gods luchter eens omloverd
Met stralen van zijn gloriethroon!
4
Aug.
1886
.
2
1) Resp . aan de ,Nieuwe--" en ,0ude-Zijde."

4
W. J. HOFDIJK.
1816-1886 .
ONG Holland, dat de kunst bemint,
Jong Holland, dat bij de eereloveren
Die zich de dichter mocht veroveren,
Een traan van hulde 't oog verblindt,
Jong Holland, dat veelvormig schoon
Zijn hart, geheel zich zelf, wil geven,
Brengt ook, aan d' avond van uw leven,
Met zedigheid een gloriekroon .
In naam dier kunst wier bloemenslinger
Al de andren schaart in bont gewoel,
Terwijl Minervaas wijze vinger
Vermanend wijst op 't eenig doel, In naam der kunst, die meer dan alien
Dat doel - het teeknen van de smart,
Van liefde en hoop, van pijnlijk vallen,
Triomf, en plettring van het hart Bejaagt, - die 't Leven doet verrijzen
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Al staat uw zetel nog zoo hoog ;
Al hebt gij met begeerige ooren
Geluisterd naar den harteslag
Die door Natuur vaart, nacht en dag,
En hebt haar schittren, haar bekoren
Geschilderd met zoo groote macht
Als waart gij toovenaar geboren,
Wien heel de Schepping hulde bracht
Wel rijk heeft God uw ziel beschonken :
Wel rijk beschonk Hij ons in u :
Nog is uw glans niet overblonken
Hij heeft geen weerga, ook niet nu .
Wie Hofdijk poogt to steken naar de kroon,
In 't scheppen van Natuurs veelverwig schoon,
In 't geurenmengen, frisch en ongewoon,
Hem wacht geen glorle
En wien de stem van 't menschelijke hart
In weelde en leed, in angst, in hoop, en smart,
Door 't Heden innig voorgefluisterd werd
Of door Historie, Hij stell' zich naast den Meistreel, wiens gezang
Helene en Aeddon heeft geschapen, - lang
Zult ge uitzien, eer in dezen hoogen rang
Ons een zal treffen .
De Muzen van Ballade en Epos saam
Zij strenglen kransen, die voorgoed zijn naam,
Ten spijt der somtijds stemmeloze Faam,
Aan 't graf ontheffen .
Aanvaard dan, Dichter, wiens onsterflijk lied,
Altoos dramatiesch, ons een voorbeeld biedt
Van 't Leven, dat door Schoonheids aadren vliet,
Dees kleine hulde!
Al schreeft gij weinig voor 't geliefd Tooneel,
Al wat gij schreeft behoort ons toch geheel,
Daar 't Leven sprankelt van uw Kunstpaneel,
En wat gij schiept met licht en gloed vervulde .
1886 .
[Voorgedragen in Felix Meritis op den 28n Juni 1886 door : Mejutf. Beukers.]
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OPDRACHT . ')
AAN JOOST VAN DEN VONDEL .
AN u mijn werk - de zes-en-dertig jaren,
Die God mij gaf to sloven in mijn staat .
Drie eeuwen ziln in d'oceaan vervaren
Der eindloosheid, sints in een Keulsche straat
Uw ster verrees, wier glans mij zoa bewaren
Voor laffen weemoed, zoo ik, zonder loon,
Dus lang mijn kracht gebruikt, verspild zoa hebben,
En, in den dienst van 't Godgetrouwe Schoon,
Niets spon dan broze en licht verstoorde webben .

A

Verslingert aan aeloude treurtooneelen,
Zijt gij, ook gij, uw eigen weg gegaan.
Bij 't schildren van mijn vele kunstpaneelen,
Zag 'k steeds uw beeld verheffend voor mij staan .
Mijn laatste kracht wil ik u toebedeelen .
Mijn vader, bid voor mij van God dan of
Wat licht, wat moed, en vijf, zes vruchtbre jaren
Waarin 'k hergeef, wat ons uw Dichtkunst gaf,
Toorts, die ons bij Gods Waarheid moog bewaren !
Als 'k aan U denk, vult zich mijn oog met tranen .
Drie eeuwen hebben vruchteloos gesmeed
Aan 't volksmetaal . . . Wat onze tijd moog wanen,
'k Zie geen vooruitgang, wat m' ook kenne en weet!
Charakters zijn 't, die nieuwe wegen barren!
Geen fyzika, die volkskracht rijpen doet .
Vraag, bij 't geloof, voor ons, uw late kindren,
Wat zelfbesef, wat fierheid op ons bloed!
Het hoofd omhoog, dat wij niet staag vermindren,
Waar ons 't Geloof tot Ridders aadlen moet!
1886 .
1) [Van den Yolks-Almanak voor Nederl . Katholieken, 1887 . De dichter zinspeelt in vers 1-2 op de 36 bundels van zijn Almanak, in vers 14-18
op zijn (onvoltooid gebleven) bewerking van Vondels Dicbtwerken .]
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- 189 OPSCHRIFTEN EN SPREUKEN .
CENTRAAL-STATION TE AMSTERDAM .

OPSCHRIFTEN AAN HET GEBOUW .
IN DE WACHTKAMER IE KLASSE .
E werelt wort beheerscht door zucht naar Vrede en Orde :
Maer als een blicxem slae Beweging er door heen
Dan komt er Vruchtbaerheyd, waer nieuwe bloei uit worde .
Geen heerlijck Leven kiemt uit Rust (die roest) alleen .
IN DE WACHTKAMER IIIE KLASSE .
E Mensch moet nu en clan syn eygen selfs ververschen!
Hebt ghy Been smeer ghereedt, uw wagens, molens, persen
Zij loopen beet, en licht slaet al den boel in brandt .
De lamp behoeft van oudts wat olie uyt uw handt :
Waer afgaet dat kort op : denck dus om aen to vullen ;
Maer neem uw lafenis, bij glazen, niet bij pullen .
ANDERS
~/~ AER hou de maet in 't ooghe, het glas dat laefnis bringht
.LV_Verandere in geen kuyp, waer in uw geest verdrinckt .

D
D

G

IN HET KONINKLIJK PAVILIOEN .
ELUKKIG is het Land, waar Recht en Orde woont
En 't Koninklijk Gezach den vruchtbren arbeid kroont .
BOVEN DE INGANGEN VAN HET PAVILIOEN
BIJ DE ALLEGORIE VAN DE REIS .

EZOEKT Fortuin somtijds
Ook hem die stille zit :
De veerkracht van den geest
Drijft ons naar vreemde landen :
Zoo sluiten yolk met yolk
Hun vruchtbre broederbanden ;
Rust roest : geen spreekwoord gaat
Zoo zeker door als dit .

B

D

ALS VOREN .
AAR vonkt een dierbre gloed
in eigen huis en haard .
Neemt men van daar zijn vlucht
met sterk gespierde vleuglen,

- I9o --
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De Wijze weet zijn kracht
to vieren en to teuglen .
Hij kent de weelde, hem
in 't welkom-thuis bewaard.
Mrt . 1885 .)
q&

WANDSPREUKEN
VOOR DE RESTAURATIES EN DRANKWINKELS DER FANCY FAIR
VAN DE VAKANTIE-KOLONIES.

AAR is geen beter medicijn
D Dan druivenbloed en garstewijn .
les die ons de Zondvloed biedt :
EENDe waterdrinkers
deugen Diet.
kop, een vat Diet vol,
E ENEenleege
ledig hart - wat klinkt dat hol!
's niets zoo overtuigend, baasjen,
D AAR
Als 't vierde, vijfde en zesde glaasjen .
zocht in 't druivensop
D IEHeeftvreugde
steeds een luchtig mutsjen o p .
E zingt en drinkt en toosten slaat
D ISpreekt
van zijn naasten buur geen kwaad .
't
I

S menschlijk den honger to stillen met brooden ;
Te drinken, dat kwam van de goden .
is de wijnstok Diet bekend
W AT
In 't oude en nieuwe Testament!
wees vrolijk, vijftig jaar
E ET, drink,Doet
gij 't Dog maar.
EEDS de oudheid heeft ons onderricht,
R Dat in den wijn de waarheid l igt .
de ijdelheden is, ten leste,
V ANogN spijs
en drank 't soliedste en beste .
't water wechweek' t' alien kanten,
T OEN
Ging Noach d' eedlen wijnstok planten .
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Febr. 1887 .

DE AMSTERDAMMERS
BIJ HET

SCHOONE FEEST VAN iq FEBRUARI 1887 . ')
zijn van ouds geen hovelingen.
W IJ't Republikeinsche
bloed vloot door der Vaadren hart,
Reeds toen zij nog de Wet ontvingen
Van Keizer Max en wie -- uit hem geboren werd!
Ze ontzagen zich den Prins den burgren op to dringen,
Al viel hun 't forsch bewind van d'ijsren Hertog hard .
Ze ontzagen zich den lof der Nassaus luid to zingen :
Gedachtig aan de hun gespeelde jonglingspart . 3)

2)

Wij weten waar wij staan ; maar 't is voor ons geen reden
Om niet, met blijde stem, to juichen in dit feest .
Wij zwieren met de vlag, naar Vaderlandsche zeden :
Wij hebben maar een heil, een toekomst voor den geest :
't Is, Nassau hou en trouw, ons om den throon to scharen,
Waar God den Koning lang moog zeegnen en bewaren!
1) [De 70e verjaardag van Z . M . Koning Willem III.] 2) 1578 .

3) 1650.

AAN Jhr. Mr . V . DE STUERS,
BIJ ZIJN KOPEREN BRUILOFT MET DE NEDERLANDSCHE KUNST .

EN arend, breed van vlucht, streek over Neerland henen,
En voor zijn blik, gewoon aan Foibos' zonneschijn,
Is „Holland op zijn smalst," zoo naakt als't was, verschenen,
En de arend greep, vergramd, de bliksems van Jupijn :
Hij sticht een heilgen brand, wekt man en maag ten leven
En uit den dorren grond verrijst een wondre teelt
Van bouwsels, waar de gloed der echte kunst in speelt :
Van scholen, kerken, en muzeums. Aangedreven
Door 's aadlaars blik en greep herstelt zich bouw bij bouw,
Gelijk Amfions Tier 't niet schooner stichten zou .
In zijn gezegend nest hou hem nog lang betooverd
't ,Verbreede Nederland," voor de echte kunst heroverd .
22 November 1887 .

E

VONDELSFEESTEN 1887 .

HULDIGING VAN VONDEL .

AAR trilt een wondre klank door al de Nederlanden,
Die de Echoos samenroept, drie eeuwen lang gehoord .
Hij klinkt in 't ver verleen, tot aan de Britsche stranden,
En Oostwaart, van den Rhijn tot aan den Donauboord .
Die klank - het is een naam : de huivring der vereering
Vaart over ons gelaat, waar hij onze ooren streelt :
Toch treedt hij ernstig op, ter tuchtiging en leering
Van 't nakroost, dat zoo licht zijn glorie heeft verspeeld .
Eens moest het Riddervolk (de fiere Spaansche Granden),
Dat voor geen keizerskroon het hoofd to ontblooten plach,
Zich buigen voor den wenk van ruwe burgerhanden,
Verscheurend, op den Theems, oud-Englands oorlogsvlag.
Verneedring trof hem, die de meerdre zich wod toonen
Van onze Princenteelt en Admiralenschaar ;
En 't vreeslijkst was nog wel 't geschal der feesttrombonen,
Dat, na den slag, weerklonk om haardstede en altaar .
Wie stak die juichtrompet? - 't Was, Nederland, uw Dichter,
De zanger van den Rhijn en 't machtig Amsterdam ;
Die liedren voor den held en voor den vredestichter,
Voor liefde en kunstroem heeft ; in wiens gemoed een vlam
Voor al wat grootsch is blaakt, wat teder of verheven,
Wat luimig en gezond, wat eerlijk is en schoon ;
Die 't oor legt aan 't gemoed des yolks en vol van leven
Ons Noordsch Patriciaat verheft ten Vorstenthroon .
Nu kweelt hij in de schaauw der Idumeesche palmen ;
Dan schildert ons zijn pen de wondren van 't penceel ;
Hij schoeit de Grieksche broos, of slaat de harp der psalmen ;
Of zwaait de hekelroe voor 't aangegrijnsd Tooneel .

- 1 93 Hij hangt het rouwfloers om, als blinden staatspartijen
In dronkenschap het zwaard des beuls is toevertrouwd
Hij wreekt het lijdend Recht, en tart de Razernijen,
Met wie zijn Lucifer in d' Afgrond bruiloft houdt .
Wie
Van
Wie
Die

heeft het teder schoon, als in een nis van stralen,
's menschdoms Moeder ooit bezongen zooals hij ?
wist de Gratin zoo lieflijk of to malen,
daagden voor zijn oog en zaten aan zijn zij?

Wie had een refiner ziel, to midden der vervoering,
't Zij hem Eusebia, Margreete of Isabel 1)
Voor 't blinkend oog verschijne, en, bevend van ontroering,
Hij haar, als zonder erg, de onsterflijkheid bestell'?
0 Vondel, wees gedankt, gehuldigd van uw zonen
En dochtren, minder groot en minder rijk bedeeld,
Maar die hun afkomst toch zich niet onwaard betoonen,
Steeds luistrend naar het lied, dat gij voor Holland speelt .
Nog heeft uw kracht met uit ; nog schiet het zaad in halmen,
Door uwe hand gestrooid ; wij zaamlen 't voedzaam graan,
En bij zijn goud lacht nog het blaauw gebloemte ons aan,
Dat ons geen onkruid schijnt .
Weer hechten wij de schalmen
Van 't heerlijk schoon verleen, en vaster, aan 't van-daag .
Omzweve ons dan uw geest! Ontvonk ons hart tot dacen
En zangen! - Zegg' men eens : „Wie aan hun glorie knaag,
Zij hebben Vondels Eeuw, hun afkomst, niet verraden ;
Hun schoonheidsliefde en deugd geurt nog van de eerste vaag ."
Verganklijk zij de kroon, die onze hand u heiligt ;
Bij God omstraalt uw hoofd een onverdoofbre glans ;
Uw Naam, die 't hart ontroert, blijft voor vergaan beveiligd
Zoolang een Zon zal staan aan gindschen hoogen trans .
15 Dec . 188 71) Eusebla : Tesselschab . Margreete (van Rhijn) . Isabella Benzi .

Abd
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-- 1 94 AAN VONDEL .
OEN ge op den gladden rug der Zuiderzeesche baren
Ons Jufferschap bezongt op uw beschroomde luit,
Toen rustte Maurits van den Nieuwpoort-veldslag uit,
Maar wett'e 't beulenzwaard voor 's Vaders grijze haren .

T

Wel preest gij liefde en vree meer dan de lijfsgevaren,
Maar koost toch Melpomeen tot overdierbre bruid ;
En 't woelig staatstooneel kon last noch lusten baren,
Of gij bezongt het feit vol gloed en overluid .
De Nederlandsche Stam, bevochtigd door de golven
Van d'aangebeden Rhijn, had u tot eelsten telg ;
En wordt misschien dit land, die stroom in 't slijk gedolven,
Het stervenslot daagt niet voor d' Amsterdamschen Belg .
Als eens Arion, dreeft gij veilig op de stroomen . . . .
En van uw Lied zal nog de laatste naneef droomen .
19 Sept. 1887 .

VONDEL .
EBOREN dichter, rijk aan koninklijke vonden ;
De schepper van de Taal, die thands van Zuid tot Noord
Wat Neerlandsch denkt en voelt betoovert door haar woord,
En broeders sterker bindt dan staatswet en verbonden .

G

De Stad der Bickers en de Stad van Rubens konden
Zich niet verstaan op 't punt dier wondere geboort' :
Dies deed Colonia haar oud-Romeinsche poort
Hem open : en hij zong de Rhijn- en Tibermonden .
Wat lag Virgilius, eens gids op Dantes baan,
Hem innig aan het hart! en toch zijn dietschen zinne
Klonk teerder nog het lied der schoone Rhijn-meerminne .
En nog was 't niet genoeg : de Heilige Jordaan
Deed hem de stoutste hand in 't gouden snaartuig slaan,
En Vondels Muze spant de kroon van Koninginne .
io Nov . 1887 .

--- 195 BIJ DE VIERING VAN HET GOUDEN PRIESTERFEEST
VAN

ZIJNE HEILIGHEID PAUS LEO DEN XIIIE .
AT doen wij greep bij greep in onze koopren snaren,

't arme schrift naar 't heerlijk Zonneland,
W WaarEn dezenden
citroenboom bloeit, waar't lauwergroen de haren
Van Dante en Tasso kroont! - waar de Opperpriesterhand,
Door 's Heeren Geest bezield, de ivoren either spent,
En, bij den heilgen dienst der katholieke altaren,
Omringd van 's Hemels Englenscharen,
Voor Wetenschap en Kunst den reinen wierook brandt!
Helaas, wij voelen diep, hoe weinig onze gaven
Verdienen voor het oog to worden uitgespreid,
Dat slechts to wenken heeft, om 't hoogste Recht to staven
In Waarheids vollen glans, bij 't onbesliste pleit .
Maar wie des Pausen throon ook vol beschroomdheid nader, De Driekroon dekt, God dank, de slapen van een Vader .
Dec . 1887 .
LUMEN IN COELO .
EENE CATHOLIJCKE STEMME UYT VONDELS EEUW,
IN HET JUBEL-JAER VAN SIJNE HEILIGHEIT

PAUS LEO XIII .
Y hebben jaeren lanck der Staten roe verdragen,
Die vonnisse en placcaet ons wierpen naer het hooft ;
Maer Aemste1s's Magistraet heeft weynigh acht geslagen
Op 'tgheen de Hofstadt broeyde en oirbaer heeft ghelooft .
En nu in Leeuwendael de tortsen zijn ghedooft
Des krijgs, en 't Vree-verbont ghevest is en voldragen,
Zij, Heere ! U dubb'le lof, Die van uw welbehagen
Hier blijck gaeft, en het jock ons van de halsen schooft!
Noch saghmen niet alomme uw Waerheit triumpheren ;
Noch wort uw Kerck miskent, uw Heyl-leer misverstaen :
Maer groote dinghen toch hebt Ghij aen ons ghedaen!
't Kleyn kuddeken sien wij staegh groeyen en vermeeren .
Reets werd de struyck een boom . Wat vruchten wacht men niet,
Als 't ,Licht des Hemels" hier sijn rijcke stralen schiet!
17 Nov . 1887 .

W

- 196 ROTS EN LICHT .
EEF buiten 't vlak der aard me een enkel rustig punt En 'k zal de waereld-as uit hare naven lichten!"
Zoo klonk uw fiere taal ; 't zij, wijsgeer, u gegund!
Wij hebben 't op den roem van uwe kracht gemunt :
Wat anders zult gij ons, wat meer nog, zien verrichten .

G

Een sterren-zwerrn, wier loop nog nooit werd vastgesteld,
Die zwieren door elkaar met ongelijke sprongen,
Zoo zien wij dwalingen den bajertschoot ontwrongen,
Ons hoofd -bedreigend met hun dartelend geweld .
Buigt, buigt u! . . . Neen, geen nood! Daar zetelt ginds een Vorst,
Die ons tot Ridders sloeg, gedekt met Perseushelmen ;
Het schild aan onzen arm, den halsberg voor de borst,
Kan ons die sterrenstoet noch neerslaan, noch bedwelmen .
Daar gaat een belle straal, aan 't Pinxterlicht ontleend,
Van onzen beuklaar uit, en blindt des vijands oogen :
Onbrandbaar gaan wij road, glimlachend, onbewogen :
Heel de aard verkeert voor ons in Petrus' rotsgesteent' .
Heil zij den Pontifex, op Wiens eerwaardig hoofd
De Apostelvuurtong vlamt, waaraan we ons licht ontsteken!
Die vlam in eeuwigheid zal beven noch verbleeken :
Wel hem, die in dat vuur, dat hemellicht gelooft !
Wel onzer, die alom, van Oost- tot Westertrans,
Van Noord- tot Zuiderpool, met tranen in onze oogen,
God danken, dat wij U, o LEO, vieren mogen :
Wij weten van geen nacht, bij 't schittren van uw glans!
Kerstavond, 188 7-

4

A SA SAINTETE LEON XIII .
'HISTOIRE c'est le fait de Dieu devers les hommes .
Le troupeau de 1'Eglise, en ce petit pays
Aux decrets de 1'Erreur violemment soumis,
Par la grace de Dieu devint ce que nous sommes .

L

Catholique avant tout, it n'a connu de Romes
Que celle ou le Pontife est dignement assis
En oracle infaillible, et nous versa les baumes
Par lesquels tous nos maux furent tant adoucis .

- 197 La plume, avant decrit en faibles caracteres
De nos nobles ayeux le touchant souvenir,
Deposee a Vos pieds, o modele des peres,
Vous adresse, en tremblant, ses hommages sinceres
Et priant humblement de vouloir la benir,
Vous consacre tout bas ses ardentes prieres .
L'Annee Jubil . 1887 .
[Opdracht van het Z . Ii . bij 't gouden priester-jubih aangeboden exemplaar der Verspreide VcrI glen in Proza .]

EEN MISBRUIKT KUNSTWERK .
AAN HOFDIJK .

G

IJ zijt een kunstenaar, een dichter, rijk en goed,
Mijn Hofdijk! maar Natuur verrukt to hoog uw zinnen,
Om onze grachten met verliefdheid to beminnen :
Zoo min als Huygens hebt ge een Amsterdamsch gemoed .

En toch de Hagenaer heeft „'s Werelts achtste Wonder"
Bezongen in een dicht, dat hem onsterflijk maakt ;
En schoon mijn Stad wat span den Landsheer heeft verzaakt,
Daalt Gij uit Alckmaer af, en prijst haar doen bizonder!
Dat staat U-beiden goed,
Wie Vondel keurdicht wijdt
Is 't welkom ; maar geen lof
Dat onze vreugde dooft en

en de „oude Burgery",
en waar ik mij toe reken,
kan 't rouwfloers doen verbleeken,
onzen trots er bij .

Zoo lang het Praalgesticht der Glorie onzer Vaderen,
Oud-Hollands Hoofdgebouw, het Heerlijk Monument
Van 't Groote Vredefeest, vergeten en miskend, 1 )
Van oor en tong beroofd, met doorgesneden aderen,
Den vreemdeling ten spot, den landzaat ten verwijt,
Ons aangaapt op den Dam, met idiotenoogen,
Zoo lang wij zulk een smaad met rustig hart gedoogen, 2)
Is Amsterdam haar kroon, haar hoogsten titel kwijt .
Gij, Vaadren, die daar rust in de Oude en Nieuwe kerken!
Gij weet hoe zeer mijn harte uw dom-ontwijd Stadhuis,
Geschonden Parthenon, ten ergernis en kruis
En daaglijksch lijden is : Op, breekt dan door uw zerken,
Spookt bij de neven rond, wier opgeklaard verstand,
Wier veerkracht stad en yolk wil sterken en verrijken,

- 198 En prikkelt ze zoo lang tot blind- en dofheid wijken,
Ook waar 't een Kunstzaak geldt, en dan - den Roesn ran

't Land!
1888 .
1) Het bronzen heeld van den Vrede staat op den hoofdgevel van 't Stadhuis, dat Van Campen, Quellin en Hemony ons hebben nagelaten . In de thands
half getnaskerde marmeren Vierschaar wordt, door beeld en opschrift, bet
gebouw tot gedenksteen van den gelukkigen Vrede van 1648 gestempeld, waar
wij ook bet meesterstuk van Van der Helst aan to darken hebben .
2) Dat schouwspel bebben we nu al 8o jaar verdragen .

4
AAN DE SCHIM
VAN

PRINS WILLEM DEN TWEEDE .

G

EEN Rechts- noch Zedeleer, geen Amsterdamsch Gevoelen
Ontschuldigen uw daad, mi!n eedle, jonge held!
Maar Grootschheid, Moed, en Kracht, zij stemplen uw bedoelen
't Was s c h o o n, in 't oog van elk, die billij k oordeel velt .
Gij gaaft mijn fiere Stad, voor heel Europaas oogen,
Een les, die eeuwen lang haar op het voorhoofd brandt .
Een kroon omstraalt uw hoofd, die slechts wordt opgewogen
Door 't eervol eikenloof, dat Bickers kruin omspant .
1887.

AAN Dr . G. F. WESTERMAN .

„

D E jaren glijen been, en vallen of-als bladers" ;
Maar, flink en altijd jong, in onverstoorbre kracht,
Staart gij het schouwspel aan, en bij het stof der vaders
Wordt ge in geen jaren nog vergaderd . Elk geslacht
Dat opkomt ziet met vreugde en eerbied u to midden
Der dierenwaereld gaan, en dienen trouw en sterk
De wetenschap : gij heerscht ; bevelen kunt ge en bidden :
De Schepper kroont u eens, als meester bij zijn werk .
Dat jaren, jaren, nog de datum zij verschoven,
Waarop een nieuw geslacht, een later Muzenkind
Het laatste lierdicht schrijv', dat uw verdienste loven
En tuigen zal : Zijn roem gaat veler faam to boven :
Een Dierenvriend, die warm de Menschen heeft bemind!
29 April 18 8 8 .
Bij bet 5o-jarig feest van bet K. Z . G. Nature Brtis Dlagistra, i Mei 1888 .

- 199 VONDEL, IN DE ELYZEESCHE VELDEN,
BIJ HET FEEST VAN DONDERS .

Y dunckt daer dondert yet! Wat donder magh dat wefen?
„Wat rommelt, dreunt en druyst en davert daer beneen?
„'t Blijft by den donder niet! Een flick'ringh geeft to lefen,
,,Een gloet, een felle vlam : In Hollant viert m'er een .
,,Waer Halfheyt sluyp' en gluyp', waer Domheyt fuffe of rafe,
„Waer Bloheyt beev', waer Traegheyt hang', waer't wrevle Lot
,,Den besten dwarsboom', waer Vermoeytheyt hijg' en blase, ,,Hier juycht en werckt een Kracht, die met befwaren spot .
,,Dat Voorhooft en die Blick, die Geest, dat Woort, van verren
,,Beheerschen zy beneen, de Pool en d' Evenaer ;
,,Sy komen stracx naer bier . . . en boren door de fterren :
,,Boerhaave, sta maer pal : uw croon loopt groot gevaer !"

28 Mei, 1888 .
I&

AAN DE EERW . BEGIJNENMOEDER
MARIA GERTRUDIS SIEGERS,
BIJ HAAR 25-JARIG JUBILEE, OP 28 MEI, 1888 .

IJN heilgroet op uw feest! 't Valt met een Hoogtijd samen,
Dat ginds in Utrecht wordt gevierd :
Maar Doctor Donders' naam blink' boven tal van namen :
Gij koost het beste deel, wat niet aan hoog-bekwamen
Maar aan d' oodmoedigen van ouds geschonken wierd .

M

Leef lang nog tot Gods eer ! Bezorg de Heil'ge Stede !
Regeer uw Zusteren met liefde en goed beleid!
Hun aantal neem steeds toe ; hun deugd en vroomheid mede!
Gedenkt ons Amsterdam, Begijntjes, in uw bede!
En help' Sint Ursula ons eens ter Zaligheid!
Amst. 28 Mei, 1888 .

Renbe JBrugat enbe ben 7Brupbegom . 1)

T q }y La jeblicn/ jtte in lallnt/ ban aberoube bagjen/

~~Don bier lecrljrlten J jeffarj'en met graater margin joaren g jelua't ~ Zreberabc/ 119affenaer/ (egmant tithe Nrrlief jerajjc1t/ [qen .
Vic fare banieren in all¢ larjten fluepben fonber gOclOch .
11®affenaer/ jet 4ntfte : mate tuat ip' nn ouberbooin in 11jn figuerc
(Een cram rngjbe brttppneu,/ ten briflrbrigj/ met jirjtfrjinlief#/ in fijn
[po f Mere .
V)p magj bract fijn in fijnen ivanbel ; mace Ouberboam is met ban bitter .
23reberobe noemtmen 't eEtcllle/ macr in fijn lumen/ boor finen liebaerbe/
%oopt ten ballaertllreeplien t(ocjarme!) of Loft fig met ten lainbeflebeil
%rclief id be buprbreter : Op i# be ,Stoutlle ban befe brp : [fonber tuaerbe .
i err tuat jebben be lien aen llontirjept/ en i# be fuUtjljept cr met lip :
mogenfe pronrlsen/ cube lanclien/ jaiff berEen nicnienballefie! [branrlien int pbcl turf :
]Egmont Die tpant be croone ; )Egmont Die wintet rpel .

Sao

4Zgmant/ bat i§ Oct Itjrlifte! &a rijcli in bengjbe al ' in lup2-enbe=loben .
CiEgmont hljftjongjtithefrifrj/inacegaetfeinOutierboointorjalt'tehiobell .
lEgtnont en fait met OEM fijn! en lobaeuni/ in fijn tjronjcli/
L'1oelnt 0ofterbant en Pfaeliberen naeft 0-glnant ah magnifijrli .
9gmont, be ftaf enbe 11eun ban fforeno cube fun lichen fan¢/
Vie bran¢ gibber jeeft al be jonllen tuegj ban Mar? tube ban 23ellon,e ;
QEnbe flu ftraelt met Dart jonften Penn# jein toe in epgen perfone .
War liefTjrlte Zrupbt ilaet aen fijn fijbe! 0411 rlacclie borgergl/ brabcert
[1111/ aften !
us in .70.1abelia jab Zrojen magj en branben cube lector molten ballen .
QEen rofen=jaet tithe craps# ban lauren riert/ eira ,?M1inrfiel/ tilt blaforn!
ojp/ 11®onber , bartar, raft be inirarnlen ban nine borjtee toej flirt en horn .
Xaugj [then be 2irupbt tube 2irnpbegom! 't ga jun roileljrli/'t ga inn
[tuel!!
>Egmont Die (pant be croon¢, enbe Craswinckel wint bet ipet .

pajncc
.Met praferpe/ bit Poefpe boegjt bef(upt left mujn referepn :
u; her berb'jalfjonbert jaer fact li jetorijclie/ rent »rouhie ban 't ebefil green/
Pan uiue glory ern elate harp ontfpringen al' ten fontepn .
m.b .ccc .Ittrriij .
I&

1)

[Bij gelegenheid van den Delftsclien Studenten-optocht, voorstellende de
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bruidstoet van Juliaan van Egmont, Baron de Ghiselles en Mabelia Graswinckel, op 1o Juli 1388 . Dit onderwerp is ontleend aan De Delftsche fvonderdokter van Mevr. Bosboom-Toussaint.]
De toezending van dit referein lokte deze verzen nit, waarop Alb . Thijm
met het onderstaande gedicht antwoordde :
IE staech onze ooren streelt en met sijn clock noyt wan-clept,
Die in het heiligh choor weer d'ouwden hoochtijtsclanck schept,
Nu haer de Delfse jeught tot spel en dans en sanck rept, -Den wackren Rhetrosijn een handt druck en een danck-hebt!

D

10 Juli 1888 .

U

1.

G . DE H[ooo] S[CHEFFER] .

AENDEN EXCELLENTEN POEET
D OCT .M O J . G . DE Hoop SCHEFFER .

VIRO

W danck-hebt harde gheestigh ende keestigh ende constigh is .
Tverblijt mijn herte, dat uwe Musa my ghmp-lacht endemy
[jonstigh is :
Sy dunckt my eene Pallas, die niet en weet wat verouden is :
Hare tale is eene fulpen, die lasuren ende donstigh is :
Haer swyghen moge silveren sijn ; haer spreken clincklaer gouden is.
Ey lieve, verlaet uw otium : Vrouw Rhetorica t' haer behoudenis!
Op den feestd . v . S . Pius P . en M . (11 Juli), 1888 .

CONS T.

ONST is mij lief als 't leven ;

crachten geven,
C 'k BlijfJa,haertottermijndoot.
Den Constenmaecker fmaed ick :
Nae 't Goede ftreef en raed ick
Slaet dies myne uyr - geen noodt!

DE EIFFEL.TOREN .
TER LOOPS GERIJMD NAAR HET OORSPRONKLIJKE VAN

FRANQOIS COPPLE .

K heb den monsterbouw beklommen,
Den ijsren mast en 't harde want :
Onaf doet hij u reeds verstommen,
Van zoo'n afzichtlijk onverstand .
Een reus, ontbloot van stijl en schoonheid,
't Metaal ten afgodsbeeld bereid,
Die slechts onnutte kracht ten toon spreidt ;
Triomftropee van 't blinde feit .
Zijn ongerijmdheid heeft me omsuizeld ;
'k Heb 't ijdel wonderstuk betast ;
lk ben de schroeftrap opgeduizeld,
Die altijd, onder 't klimmen, wast .
Krampachtig me aan de leuning klemmend,
Bedreigd, bedwelmd door tocht op tocht,
Heb 'k, als een spin haar web doorzwemmend,
Het maatloos ijsren net bezocht .
En als een vogel, die ten leste
Zich neerzet in cen vaste streek,
Nam ik den harden vloer ten beste,
Vol angst, dat men den hals nog breek .
'k Heb daar gezien, ver om mij henen
Parijs, zijn gouden torenglans,
De blaauwe heuvlen die zich leenen
Tot voetstel van een verdren trans .
Maar onder mij, daar, ver, beneden,
Zie 'k op de ontelbre daken neGr,
Van gordel-boulevards doorsneden,
Maar zielloos, als een stilstaand meer
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De schitterendste monumenten
Staan daar verkleind, beteeknisloos ;
Als uitgeknipte stuiversprenten,
Of blokjes uit een speelgoeddoos .
Het groot Parijs, van bier to aanschouwen,
Is niets ; haar Luxor zou een kind
Licht voor een telegraafpaal houen ;
De Seine schijnt een taffen lint .
Ik ben bedroefd, bij 't geen 'k mij schame,
En, machtloos, innig wraak en vloek
L'arc de triomphe en Notre Dame,
De Glorie en 't Gebed zijn zoek!
'k Zie van uw thronen, van uw outeren,
O waereld, slechts een flikkerster .
Wat doet men ons steeds hooger klauteren
De Hemel blijft toch even ver .
Mijn landslien zie 'k om bijval prachen
Voor dit hun Babelplagiaat ;
'k Hoor den Mont-Blanc den trots belachen
Van de Eiffeltoren-hoogtemaat .
Gij komt, mijn meesters, wel in de engte
Vraagt, wien gij wilt, die 't monster ziet :
Een monument van zulke lengte
Is groot, maar grootschheid heeft het niet .
0 Middeleeuwen, Renaissance,
O kunstnaars, aan de kunst verknocht,
Wat dunkt u van den ijdlen glanse,
Door dwaasheid bier zoo duur gekocht?
Gij, eeuwen, toen de nijvre handen,
Door 't liefdevol geloof bestierd,
Een leeftijd beitelden aan wanden,
Wier beeldwerk schaars genoten wierd ;
Toen Jean Goujon zijn marmerbrokken
Zoo kwistig wijdde aan 's Konings huis,
Dat vogels in de vrouwenlokken
Hun nestjens bouwden per abuis .
Gij, oudheid, kunt gij ons verschoonen?
Wij zullen yolk bij yolk voortaan

't Gegoten ijsren monster toonen
En de ezels, die 't bewondren gaan .
En toch de sombre nederlagen
Zij hadden ons met gants verplet ;
Een lauwerkrans werd soms gedragen,
En d'overwonnene opgezet.
Maar hier - er is van kunst geen sprake
Als maar de doffe handwerksman
Aan 't zoo veel franks per etmaal rake,
En de ondernemer staaplen kan .
't Is uit met alle kunsttornooyen .
Ons ideaal schoon is niet meer .
Wij bouwen ijsren menschenkooyen
Voor markt- en woelig spoorverkeer.
B ij

deze domme pyramide
Stijgt Frankrijks aesthetiek ten top :
Wie u een ander kunstwerk biede,
Dit klimt men voor vijf franken op .
De slenteraar langs onze straten,
Als hij die honderd vloeren ziet,
Vraagt : ,Wat zal ons die toren baten?
,,Of wordt de maan van daar bespied ?
,,Staat Tamerlan voor onze muren,
„En zal men, uit die hooge sfeer,
„Den weerstand licht het best besturen?"
- ,Neen, 't is een restaurant, Meneer !"
Onze eeuw loopt op haar laatste beenen
Ze is weinig streng, en keurt het goed
Dat deze toren als voorhenen,
De fooitjens rijklijk reegnen doet .
Ellendig werk van geestelozen !
Wanstaltige kolos, zoo zwart!
Gij zijt voorzeker uit den boozen ;
Gij martelt mij verstand en hart!
Gebogen op uw ijzerboorde,
Ziehier, wat 'k, in mijn angst verzon :
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Dat 'k aan de grenzen 't rofen hoorde,
En 't dondren van het Duitsch kanon .
Want als de dag ons zal gebeuren
Dat, Frankrijk, gij u wreken wilt,
Dan zullen wij met bloed betreuren
Het goud en 't ijzer bier verspild .
Dan hooren wij, van alle kanten,
Vervloeken, op de aloude wijs,
Dat wij then dwazen mast eens plantten
Op 't schip van ons geliefd Parijs .
Symboliesch zeeschip, uit ons wapen,
Waar voert ge ons been, bij slecht getij
Zwart is de zee ; matrozen slapen :
Op welke zandbank stranden wij?
Cheras, II Aug. 1888 .
De lezer herinnert zich, dat den architekt Eifrel, ten spijt van bet verzet veler kunstenaars en letterkundigen, door den Minister Lockrov het bouivven
van eeu drie-honderd meter hoogen toren, to midden van bet terrein voor de
Parijsche Ten-toon-stelling, werd opgedragen .

HET TIJDSCHRIPT
DE HOLLANDSCHE LELIE .

IJ 't weefsel van Penelopee,
Verbieekt der helden krijgstropee .
Ja, Kracht en Moed staan vrouwen schoon
Maar zachtheid spant de Kroon .
Geen rozenrood noch goudbezit
Haalt bij het Leliewit.
Jan . 1889 .

B

16

[Onder redactie van MejulFrouw Catharina Alberdingk Thijm .]
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,LEIDSCHE STUDENTEN-CORPS"

BIJ DE VIERING VAN ZIJN 50-JARIG BESTAAN,
IN

1889 .

OEN Amsterdam, bij 't rijzend middaglicht
Van Hollands roem, haar Leerschool had gesticht,
En, onbeducht voor 't stil gemor der Staten,
. .- .--De Groot, Van Baerle, en wijzen Vossius
Verwellekoomde met een voorhoofdskus
Op de open straten, Toen Zij hen in haar Heiligdom ontving,
Waar Pallas throonde en Delos' Jongeling,
Het blonde hoofd omstraald van d'eelsten luister,
Ging in het Zuid een bittre spotlach op,
En 't grimmig oog in Gommers sombren kop
Stond eens zoo duister .
Dat was de tijd der gisting van het zaad,
Mild uitgestrooid, toen blijdschaps inkarnaat
De wang doorglom van Vrijheids dartle reyen ;
Die schoone Vrijheid, met haar edel bloed,
Had zulk een vrucht niet van de Daad vermoed,
Volwrocht to Leyen .
Dat is g e w e e s t! Maar keeren doet het nooit,
Bekrompenheid werd uit de deur gegooid,
Geschopt, des noods ; en Licht en Leven treden
Van alle kant to voorschijn, waar men blikt!
En dwaalt men ook, niets dat ons meer verschrikt :
Er wordt gestreden .
Elk neemt zijn recht, ter goeder trouw, tot schild :
En dan, met God, de forsche speer gedrild !
't Is de uitkomst niet, geen winst die wij begeeren
't Is strijden-zelf, met ongebogen hoofd .
Of 't waarheid is, wat ieders trouw gelooft?
Het Eind zal 't leeren .
En zoo, mijn jonge Ridders in het Zuid!
Zoo juublen we onze blijde geestdrift uit,
Dat hier aan 't IJ en ginds in 't Leidsch Athenen,
Alom de vaan van 't eerlijk pogen ruischt
En schittert, waar zich zwaard en degen kruist,
Van hen die 't m e e n e n!
Wel op dan, Leydens eedle jonglingschap !
Vaar voort, vaar voort! Beklim den hoogsten trap
Van kennis, kunst, hart- en charaktervorming !
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Geluk, met wat uw moed reeds heeft behaald!
Geen twijfel, of de Olympus daalt en straalt
Bij uw bestorming!
Eere aan uw Bond! eere uw beroemde School!
Blijf barer waard ; en eens, van Pool tot Pool
Wijst men op U, en juicht in onze glorie,
Zoo als weleer, in die gezegende Eeuw,
Toen alles boog voor Hollands fieren Leeuw,
En ons toevloeide, in spijt van dof geschreeuw,
Macht en Viktorie!
8 Febr . 1889 .
V . 2 . Inwijing, 8 jail . 1632 . V . 3 . „'s Onweers dreygement", Vondel .
V. 4 . IIuygh de Groot heeft de installatie van Gerardus Vossius en Caspar
Barla'us bijgewoond . P . C . Hooft . V . 7. D c Door] . Schole in 't Kercksken van
Heylige Agnes. P. Scriverius. V . 9 . Fcebus-Apollo . V. i 1 . Franciscus Goniarus, de ,hamer der Arminianen", sedert 1618 Prof . to Groningen . V. 17. De
stichting der Leidsche Hoogeschool in 1574 .

IJ vraagt mij naar zijn lotgeval in dezer Stede poorte
Zie bier al vast seizoen en plaats en ure van geboorte .
t Was-toen men schreef bet vijfde jaar, sints de Eerste
[Bonaparte
Geketend op zijn rotsklip stond, met bloedend heerschersharte .
Augustus' zon brak dertien maal door d'Amsterdamschen nevel .
,,'T Ghecroonde Wesep," - droeg weleer de huizinge in haar gevel,
Dies dunkt, naast de Amstel, hem de Vecht de heerlijkste onzer
[stroomen,
Waarlangs we, in blijde bedevaart, naar 't Drostlijk Muyden komen .
Ter plaats stond de appelboomgaard eens, ,verberrent van den
[luden",
Toen Gijsbrechts yolk, om spilletrouw, geslagen werd „tot
[Muden ." 1 )
Rechts, rees de Korenmeterskluis, waar plompe Staatsche klanten,
Als waar"t hetAmsterdamsch Stadhuis, hun zegeteekenplantten ;z)
War stierf (en 't wees hem, eens voor al, een plaats bij haar vazallen)
Van Aemstels schoone-vrouwenrei de roemrijkste van alien . a)
Aan de overzij - en 't won voor goed zijn hart voor Koning
[Caerle Stond lang de „steenen" Paladijn, der 1nannen eelste paerle . 4)
Hij was zijn moeders oudste kind, en kuipersbaarse en hamer
Klonk rustig, lustig, op de maat tot in heur stille kamer .
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Al vroeg heeft hij den tol betaald aan Amstels koortsbezoeking,
En, Mistress Sames! your spelling-school bracht luttel lijfsverkloeking. 5 )
Uw,,Kweekschool"Nutvan'tzIlgemeen!heefttoenhem opgenomen : 6)
Maar 't was, of hem het Nutsche bloed door de aadren niet
[wou stroomen.
Al steeft ge uw deeg met algebra, uw spijs wou niet beklijven,
Al liet ge'm zelfs zijn themata naar lust in dichtmaat schrijven .
Toen heeft hij, zoetjens, zoetjens aan, bij feestgelegenheden,
Zoo als het hem werd voorgedaan, zijn veer al eens versneden .
't Geheim van 't Schoon heeft Harmen Klijn hem vriendlijk
[voorgefluisterd,
De vaersleer had hij Withuys' mond aandachtig afgeluisterd .
'k Beken alweer - 't gaf weinig eer aan deze heusche vrinden :
Hij hield zich enkel aan hun leer : „'t b Bilderd~k to vinden" .
Hij zocht in 't land „van Teisterbant" en . . . nog wat verder henen . . .
En werd de,,Ultramontaansche" klant, begroet met slijk en steenen .
En nu -zoo menig, menig blad heeft hij al volgeschreven,En vraagt (doch niet om kei of klad) : - waar' 't beter thuis[gebleven?
1862 .
1) AO 1204, Dlelis Stole : Huyd . (Dl 11) B . III . v . 156-157. „De Kennemers maakten zig sterle om Vrouw Alcid en de jonggetrouwden (Ada en
Lodewijk v . Loon), terwyl zy den maandelykschen Lykdienst voor den afgestorven Graave, to Kgmond, zouden komen bywooneu, to overvallen en in
hegtenis to neemen . Doch Vrouw Alcid en het paar . . . beslooten . . . zig to bedienen van de aanbieding van den Hcere Gysbrecht van Amstel . . . [wien dezej
pulp ondertusschen eenen inval der Kennemeren op den hall haalde . . . . Zy
ontzagen zelfs het deftig Slot van Heere Gysbrecht niet ; maar stakes 'er den
brand in, en offerden ook den Appelboomgaard die by bet Slot stondt, op aan
de vlannne . . . . De woedende Kennemers, voortgerukt naar Maiden en Weesp,
welke Steden ook order Heere Gysbrecht stonden, leidenze heide, insgelyks
aan koolen ." Wagenaar, ,,.first . ." Dl I, bl . 8o . Zie ook l . ter Gouw, ,Gijsbrecht van Aemstel'', bl . 22-24 . - S}5illetrorsw beteekent natuurlijl : trouw
aan de zaak cener Vrouwe. De Zwaardzijde staat tegenover de Spillezijde .
2) AO 1577 . De Staaten van Holland en Zeeland besluiten Amsterdam [voor
den Prins van Oranie, die hun beval, dat zij de stad,,het voorregt der Gendsche
Bevrediging zouden laaten genicten!"] to overrompelen . De onderneeming werdt
toevertrouwd aan den Overste Herman flelling, die tien vendelen voetvolks,
en order anderen, dat van Hopman Nikolaas Ruiklmver, eer uitgeweken
Amsterdanuner, order zig hebben zoo . . . . De Poort werdt (bij verrassing)
bemagtigd . . . . Terwyl cenigen [roepende Oranje! Orarje! de Stad is ails!] zig
bezig houden met het bestormen van bet Koorenmeeters-huisje op de Kolk . . .
welk voor het Stadhuis werdt aangezien . . . . lijden de Staatschen [op de Plaats
of Dam] den eersten tegenstand ." Wagenaar, ,Jmst." Dl I, bl . 355 . Andere
dier Amsterdam-verschalleers, ,doolende (zoo de spraak ping) in de dubbelzinnigheit van den naani Haarlenmzer poort, [hadden] zich tot H a a r 1 e u1
voor de poor: [laten] vinden." Hooft, ,Ncd . Hist . " 1677, bl . 544.
3) Tesselschade . 4) De stecnen Roclant 5) Cingel, bij de Oude Leliestraat .
6) Ter (nude) Bloenuuarkt .
[Vglk . verder hiervbor de noot No . g, hl . 67 .]
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A4riofum .

VERANTWOORDING
OMTRENT DE \VIJZE VAN UITGAVE EN BE\VERKING.

Met de uitgave van dozen bundel Verspreidc Gedichten mccn ik voldaan to
hebben aan een wensch, door den dicbtcr nog op het einde zijns levens gekoesterd, en waarvan hij de vervulling tot op zekere hoogte had voorbereid
en ulogelijk gemaact . De zorg, waarmede ALRERUMNGIe THipt de bandschriften van zijne verzen heeft bijeengebracht, en waarvan twee dilate portefeuilles,
door mij, bet recht op uitgave, van zijne erven aangekocltt, bet bewijs leveren ; bet daarbij vinden van een reeds gedrukt titelblad voor een dergelijken
bundel, dat alles laat geen twijfel onitrent her voornemen des dichters om
een nicuwe uitgave ziiner gedichten tot stand to brengen . Hoc hij die zou
hebben bewerkt en ingericht kan niet tracer worden aangewezen . Ik vermoed
dat hij de bundels nit zijn cerste periode, als Drie Gedichten (1844), De Klok
van Delft (1846), Legenden en Fantaizien (1847), Palet en Harp (1849), in
de nieuwe uitgave had willen opnemen, in bun geheel, of in hun beste gedeelten, in cell of meerdere bundels, en vermeerderd met die verzen welke nog
in allerlei tijdschriften en bladen verspreid lagen, of slechts in klein getal
voor bijzondere gelegenheden gedrukt waren .
De uitvoering van zulk cen plan had onder de handen van den dicbter
zeker tot een goed cinde gebracltt kunnen worden . Nu die handen verstijfd
zijn, zou de verzamelaar onoverkomelijke nlocilijkhcden ontmoet hebben,
wanneer hij zich aan de onvermijdelijke schifting der oude bundels en de
keuze van wat al of nict herdrukt behoort to worden gewaagd had .
Weinig schrijvers toch hebben zooveel nauwgezetbeid aan den dag gelegd
bij bet uitgeven van hunne werken als ALEERDINGK THijti. Niet slechts in
de correctie van drukproeven, maar vooral in de samenstelling en inrichting
van zijn boelcen toonde hij zich sneer dan cen gewoon auteur, gaf hij bewijzen van keurigen smaak en technische ervaring, waardoor hij elken misstand
zocht to vcrmijden . Van nabij heb ik mij daarvan kunnen overtuigen, nadat
hij mijn medewerking gevraagd had tot zijn laatste, onvoltooid gebleven,
werk : De Dichtwerken ran Joost ran den Vonclel ('1886-89) . Ik heb toen gelegenheid gehad z6o goed 's dichters smack en kennis van de inrichting en
samenstelling van een bock to leeren opmcrken dat ik geen oogenblik geaarzeld
heb om die wetenschap ook op deze uitgave der Gerspreide Gedichten toe to
passen en zoowel de letter ass de versieringen to nemen (behoudcns noodige
wijziging en vereenvoudiging) die TH1Jnt met zooveel zorg voor zijn Vondeluitgave had gekozen . De uitmuntend ingerichte drukkerij van den uitgever
der Vondeluitgaaf.. den I-leer H . A . bl. ROELANTS, to Schiedanl, maakte dit
plan licht uitvoerbaar .
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In dcn uiterlijken, techuiscben vorm was bet dus mogelijk dozen bundel
aan THxjri's bedoelingen to doen beantwoorden . Wat den inhoud en de keuze
der gedichten betreft, moest door den bewerker een weg gezocht worden om
een uitgave to verkrijgen, waardoor wat de dichter zelf certijds geordend, en
volgens zijn smaal: en geest had bijeengevoegd, als een kostbaar mozaiekwerk
in al zijn symboliscbe beteekenis onaangeroerd bleef; maar tevens aan die gedichten wel ke hij nog niet to zamen had ku nten garen, de aandacht kon
geschonken worden die zij verdienen. Zoo kwam ik er toe bet volgende plan
van uitgave vast to stellen.
De evengenocmde bundels blijven wachten op con afzonderlijke uitgave in
bun geheel .
Mijn cerste werk moest dan zijn : colligere fragments ne pereant, de verspreide
brokkelingen van THmJm's dicbterlijken arbeid in veiligheid brengen, nu zich
daartoe de gelegenbeid aanbood, opdat zij niet verloren zouden gaan .
Dat wil niet zeggen dat de bundel T/erspreide Gedichten, waardoor bet plan
een begin van uitvoering krijgt, een verzameling behoorde to worden van
alle verzen die de dichter in almanakken, couranten en tijdschriften heeft
geplaatst . Een beperking werd reeds noodzakelijk gemaakt door den rijkdom
waarmede THIJrt's dicbtader, haast bij elke bijzondere of openbare gelegenheid
gevloeid heeft, en waardoor somwijlen de juistheid van BiLnERDiJies waarschuwing bewczen is geworden :
't Gedicht
Uit plicht
Gelukt niet lieht,
Maar hinkt aan ijzren boeien .
Alle gedichten van nicer bijzonderen aard, aan familie of vrienden gericht,
heb ik daarom van dozen bundel uitgesloten . I-liertoe moest ik to lichter
konien omdat in 18go door de goede zorgen van 's dichters oudsten zoon,
den Eerw. Heer J . C . ALBERDINGK Tnijsy in twee deelen een keurige verzameling familie- en gelegcnheidsgedichten, aan vrienden en bekenden is aangeboden onder den titel : Klimop en Rozen . 1) Denzelfden regel heb ik doen gelden voor stukken van cen zekeren omvang, die b .v . bij verkiezingen en
dergelijke gebeurtenissen, anoniem door den dichter zijn uitgegeven . Ook den
Niensjaarswensch van Thomasvaer, de Cantate bij bet feest van Natura Artis
Magistra en dergelijke stukken heb ik gemeend achterwege to moeten laten .
Zij zouden den bundel, die bestemd is onder veler bereik to komen, met cen
aantal weinig belangrijke bladzijden, zeer in omvang hebben doen toenemen .
Omtrent sommigc andere kleine verzen moest il : hetzelfde besluit semen .
Ik heb doze verzameling verspreide gezangen van den dichter door Gods
Genade, die een vijftigtal jaren, bij zoovele ons dierbare gelegenheden zijn
harp heeft doen klinken, cen historisch karakter willen geven . Historisch voor
's dichters ontwikkeling en gemoedsleven, historisch voor de feiten die hij
bezingt, voor de personen aan wie zijn zangen gewijd zijn . In tijdsorde alleen
kon dit karakter in voile juistheid uitkomen . Ik weet zeer good dat de evengenoemde bundels verzen bevatten, die belangrijke leemten in do chronologie
van deze verzameling zouden aanvullen . blaar dit felt acht ik van minder
gewicht, dan die verzen nit bet verband to rukken waarin de dichter ze zoo
harmonisch geplaatst heeft .
De in den handel zijnde dichtbundels dus, welke allcen gedichten van
ALBERDINGK TInJm bevatten, zijn bij de samenstelling van doze uitgave
onaangeroerd gebleven . Slechts den uitzondering heb ik gemeend to mogen en
to moeten waken voor De Str?jd op Duireland, voorkomende in Het Ioorgeborchte en andere Gedichten (1853) . Dit gedicht vorint toch een onalscheide1) Amsterdam, C . L .

VAN LANGENHUVSEN,

(Diet in den handel .)

lijk gcdeelte van De Roman van Rosenbu ch (1841), waarvan de overgebleven fragmenten welke in dichtmaat zijn, bier voor bet eerst bijeen worden
uitgegeven, met ele verzen aangevuld volgens bet handscbrift des dichters,
dat voor zoover bet voltooid is, nog in zijn geheel bestaat. Deze roman
was bestemd om afwisselend, in proza en poezie, de lotgevallen van den
huize ROSENBURCH to verbalen .
Ten slotte acht ik mij nog verplicht op to merken dat aanteekeningen, enz .
niet nit de pen van den dicbter gevloeid, in dezen bundel tusschen [ ] kenbaar zijn, en dat de tekst, voor zoover mogelijk, vergeleken is met e handscbriften of met door den dicbter gewaarmerkte afdrukken .
De opdracht, na den titel geplaatst, beteekent nicer dan een gewone betuiging van hulde : zij wil ook voor de scherpzinnige zorg met zooveel
welwillendheid aan een laatste ,betutteling" der drukproeven besteed, de erkentelijkheid en tevens de bartelijke vriendschap uitdrukken van den bewerkcr,

J . F . Al . STERCK.

AMSTERDAM, Allerheiligen

1894.

(ERRATUM : op bl . 155 vers 5 v . 1) . lees a in pl . v . 3) .

m+b+ccc+rft+

C. £ . van £angen3upgen .

()

£{moterbam 1894 .

200814 017

albe003jf,ms01

. Sterck)
Verspreide gedichten 1841-1889 (ed . J .F .M

