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EIGENDOM.

VOORBERICHT.
De reeds geoefende lezer gelieve in het oog te houden,
dat deze verzameling voor kinderen en jongelingen is
bijeengebracht ; niet altijd aan het schoonste, zeer dikzvijls
aan het gemakkelijkste hebben wij moeten de voorkeur
geven. Dezelfde reden lieeft ons belet aan de geniale
schrijvers der zeventiende mew die groote plaats in te
ruimen, waar zij aanspraak zouden kunnen op maken.
Hunne taal is al te verschillend van de onze, en de jonge
studenten kennen al te weinig de spraak die zij eens
zullen moeten gebruiken, dan dat men lien veel zoude
oefenen in schrijvers,zvier wending en en uitdrukkingen
zeer dikwifis in onbruzk zijn geraakt. Het doel, dat wij
beoogen, /weft ons niet toegelaten veel te ontleenen aan
hoogst verdienstelijke sckrijvers, wier werken wij met
belangstelling en bewondering lezen, maar die zich te
dikwifis van de algemeene spraak verwijderen om aan
onze studenten als voorbeelden te kunnen voorgesteld worden. — Wij hebben gout in werken zoo in Noord- als in
Zuid-N ederland verschenen. Zuidnederlanders zijiz zvij
en moeten wij blijven : wij hebben in ons schrijven iets
nalefs,iets ongedwongens en vloeiends, waar De Vries en
andere onzer noorderbroeders gaarne hulde aanbrengen.
Dien echt Vlaamschen stempel moetezzwj . aan onze schriften behouden. Maar het valt tech niet te ontkennen, dat
de Hollanders ons in taalkenni s, in het ware gebruik van
het ware woord, in het benuttigen van den rijken schat
der Nederlandsche taal verre vooruit zijn : dat kunstje
moetenwij hun nog ajleeren. D aarom hebben wij gedacht
dat het noodzakeljik was, nevens de vrucliten onzer jonge
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lite.ratuur gedurig de meesterstukken der rifke Hollandsche lettorkunde wider de oogen der leerlingen te brengen ;
daaroin liebben wij aan onze gazzsche verzameling tot
opschrift gegeven : Zuid en Noord. K.- on onze znieswijze
de goedkeuring- der meesters wegdragen, dan zou dit
boekdeel binnen kort worden gevolgd door twee andere
voor 'neer gevorderden bestenzd.
E. B.
Aalst, den Io Juni 1891.

De wensch,in den laatsten volzin van het bovenstaande
voorbericlit uitgesproken, schijnt verwezenNkt : de twee
eerste nitgaven, gedrukt op 5500 exemplaren, zijzz na
drie jaar uitverkoclzt! Wy hebben dan ook onze belofte
gestand gedaan het derde boekdeel van onze verzameling is in den handel en het tweede words herdrukt
Aan deze derde uitgave zijn Keen veranderingen gebrach/. Moge haar het goed onthaal te beurt vallen, dat
de twee eerste genoten hebben ; nzoge zij lets bijdragen
tot de grondige aanleering onzer lieve moedertaal !
E. B.
A alst, den 3o December 1891.
Ook deze zevende uitgave verschilt weinig van de vorige.
Op bladzi /de 198 hebben wij /wee Heine verhalen ingethscht, zoo nochtans, dat de verwzjzing Naar bladzijden
en stukjes onveranderd N a bthdzijde 321 volgt
een bij voegsel, waarin we de vertaling seven van
eenige der beroenzdste fabelen van Lafontaine.
Aalst, den i sten Juni 1905.

E. B.

SAMENSPRATiEN
L — BRIEVEN,
1. — PROF. DAVID AAN DE ZUSTER VAN
J.-13. LA.MBLIN.
Leuven, 14 September 1861.

Mejuffrouw,
Het is mij zeer lief door uwen geeerden van 9 dezer te
vernemen, dat uwe achtbare familie nog voortdurend in welstand is. Ik ook, God dank, — gelijk UEd. (i) te recht besloten
hebt uit zekere bijzonderheden in sommige dagbladen voorkomende, — volhard in goede gezondheid, alhoewel ik niet verre
ben van het een en zestigste jaar mijns ouderdoms te voltooien.
Deze week komt het negende deel mijner Vaderlandsche Hi storie
uit, en moet nog gevolgd worden door drie andere deelen. God
geve, dat ik dien langen arbeid moge tot een gelukkig einde
voeren ! Denk niet, brave Juffrouw, dat ik uwen overleden
broeder vergeet, zoomin als zijne nog levende zusters en broeder.
Het getal der deftige en brave lieden wordt van dag tot dag geringer : ieder moet zich des te meer verkleefd houden aan zijne
vorige goede vrienden, en zulks is vooral het geval bij mij. Ontvangt alien, bid ik, de nieuwe verzekering mijner hoogachting
en vriendschap.
UEd. (2) zeer genegen dienaar.

2. — BILDERDIJK AAN ZIJNE DOCHTER.
Deze brief met zijne bijlage is geschikt, mijne lieve dochter,
om U na rnijnen dood, die mij zeer nabij toeschijnt, in handen
gesteld te worden. 't Zijn de lessen eens stervenden vaders,
die ik vertrouw dat gij op prijs zult stellen. Doe dit, mijn kind,
en lees en herlees, maar voor alles, betracht ze. Neem er, in
voorkomende omstandigheden, uwe toevlucht toe, als tot den
1. UEdele ; oorspronkelijk : Uwe Edelheid, —
Bloemlezing. — I.

2.

UEdeles.
I
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besten raad, dien gij, na 't onfeilbaar Woord van God, vinden
kunt : en yerstaat gij 't ook misschien niet alles, het zal U op
zijnen tijd verstaanbaar worden, wanneer gij het met de onderwerping van een rechtschapen kind aan haars vaders vermaningen leest, en God daarbij bidt, dat Hij uw hart bestiere. Het
heeft Gode niet behaagd, dat ik over uwe opvoeding heb mogen
waken ; ik heb echter getracht U begrippen van godsdienst en
eer in te planten, die de Almachtige zegenen wil ! Maar mijn
hart moest voor 't laatst zich jegens U uitstorten, wilde 't aan
zichzelf en aan den drang van zijn vaderlijk plichtbesef niet
ontbreken. Buiten staat om geregeld te denken heb ik niet meer
kunnen doen dan bewegingen mijns gemoeds op 't papier te
stellen. Zoek er derhalve noch stijI noch methode in, maar
alleen 't hart van een vader die U teeder liefheeft, en uit overtuiging van waarheid en plicht, uit zucht voor uwe tijdelijke en
eeuwige welvaart, zijnen stervenden mond opent, om U, bij zijn
jongsten zegen, ook die onderrichtingen en vermaningen toe te
deelen, die hij tot uw welzijn noodwendig acht. Zij zijn voor U, en
voor U alleen geschreven, mijn kind, en het is alles, wat ik U, ten
blijke van mijne liefde, kan nalaten. Doch God, die een vader
der weezen is, zal U bijstaan, en met Hem zult gij niets behoeven,
om nu en hiernamaals gelukkig te zijn. In deze hoop, in dit
vertrouwen, lieve dochter, zeg ik U vaarwel ; vaarwel tot in de
eeuwigheid, waar wij, door Gods genade in Christus, ons weder
zullen zien. Verlaat deze verwachting nooit, maar denk altijd
aan uwen voor U biddenden
Vader
W. BILDERDIJK.
Brunswijk, den 4 Januari 1803.

3. — W. BILDERDIJK AAN ZLTN ZOON JULIUS,
IN 'S LANDS ZEEDIENST.

Uw schrijven van den 19d" dezer is eerst heden vrij laat besteld geworden ; wij hopen echter, mijn zoon, dat deze (9 en
hetgeen uwe moeder u met den beurtman, kvolgens uw verzoek,
overzendt, nog voor uw afreizen te Medemblik zal aankomen en
I. Deze brief.
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u geworden. Bij haren brief kan ik niet nalaten eenige regelen
van mijne hand te voegen. Ik verheug mij, dat gij welvaart, en
dank den Alniachtige daarvoor, die alles bestuurt en van wien
alleen alles goeds afdaalt. Houd Hem steeds voor oogen, mijn
kind ; en vergeet nooit wat gij uwen Zaligmaker, uwen koning
en uw vaderland verschuldigd zijt. Vervul altijd uwen plicht, en
wijk daar nimmer een haarbreed van af. Zoo zult gij de rust des
gewetens smaken, en die zoete zelfvoldoening van het hart, die
alleen aan de braafheid van den oprechten Christen verknocht
is ; en uwe ouders zullen gelukkig zijn, dat zij eenen zoon hebben
die zijne afkomst waardig is. Wij verwachten niets anders van u,
mijn zoon, en bidden God, dat Hij u sterke, behoede, en zegene
op de loopbaan, die gij verkozen hebt in te gaan, en die u tot
eer en roem zal geleiden, indien gij met ijver en getrouwheid
voortgaat, gelijk gij met moed en lust begonnen hebt. Vaarwel ;
ontvang den vaderlijken zegen, die u verzellen zal, en refs met
God, die nooit iemand verlaat dan die Hem verliet, en die u met
eer en genoegen weder in onze armen zal brengen. Nogmaals,

vaarwel ! en gedenk, dat gij de hoop zijt, aan wie het geluk des
levens hangt van
Uwen teerbeminnenden vader.
Amsterdam, 22 Juli 1815.

4. — HET KIND IN DEN HEMEL A AN DE MOEDER OP AARDE.
Ween, lieve Moeder,
Niet al te zeer !
Niet lang nadezen
Ziet gij mij weer.

En werpt in 't zweven,
Wel blij te moe,
U nog van boven
Dit kusjen toe.

Ilc heb het beter
Dan gij vermoedt :
Zoo zoet, zoo zalig,
Zoo naamloos goed !

Blijde aangezichten
Omringen mij ;
De blijdste en s€hoonste,
Ja, dat is Hij,

Gij borgt mijn lijkjen
Bedroefd in de aard':
Maar zie ! mijn zieltjen
Zweeft hemelwaart,

De trouwe Heiland,
Fens ook een kind,
Die alle .moeders
En kindren mint.
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Zij drogen troostend
Mijn traantjens af...
Och i zoek uw Kindjen
Toch niet in 't graf !

Ik blijf u wachten
Met lijdzaamheid :
Uw plaatsjen, Moeder I
Is ook bereid.

Ik leef en dartel
In 't Vaderhuis,
Ver boven 't kerkhof
En 's werelds kruis.

Jets aan mijn hemel,
Hoe schoon hij zij,
Ontbreekt er, Moeder !
En dat — zijt Gij !

Ween, lieve Moeder,
Niet al te zeer 1
Straks zien we elkander
Voor eeuwig weer.
J. J. L. TEN KATE.

(De jaargetifilen).
5. — BRIEF VAN KAREL AAN ZIJN ZUSTER.
Zusjelief ! ik laat u weten,
Dat ik, sedert uw vertrek,
In mijn kamer heb gezeten,
Meidlief! met een stijven nek.

'k Mocht dan dit, dan dat niet eten;
'k Sliep ook somtijds niet van pijn ;
En ik wou gedurig weten,
Of ik haast weer klaar zou zijn.

'kDacht,ik zal u maareens schrijven, 'k Had geen lust in lezen, schrijven,
Ja, zelfs in mijn prenten niet ;
Want het weder is zoo guur,
Dat ik steeds in huis moet blijven...En zoolang in 't bed te blijven,
Was nog 't allergrootst verdriet.
Erg vervelend op den duur I
'k Heb met u vrij wat te praten ; Eindlijk mocht ik weer wat lezen ;
Dikwijls, denk ik, was ze hier 1 Ik gevoelde minder pijn ;
Maar dat denken kan niet baten, 'k Dacht, hoe heerlijk zal het wezen,
Als ik weer hersteld zal zijn.
Daarom praat ik op 't papier.
Schrijven moet men, zegt papaatje, Ook begon ik wat te schrijven ;
En, wanneer ik prenten zag,
Evenzoo, alsof men praat ;
Kon ik op mijn kamer blijven
Daarom zal ik, lieve Kaatje,
Met vermaak den heelen dag.
U vertellen, hoe 't mij gaat.
Door mij heel erg warm te loopen, Zoo versleet ik vele dagen ;
En toen 'k eindlijk was hersteld,
Heb ik zware koll gevat ;
'k Moest dat spelen duur bekoopen :Heeft dat kniezen en dat klagen
Mij geheel niet meer gekweld.
Ach 1 wat heb ik pijn gehad 1
Doch, thans groet ik u, lief meisje !
leder in ons huis verlangt,
Dat ge een eind maakt aan uw reisje,
Als ge dezen brief ontvangt.
H. VAN ALPHEN.
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II. — SCHILDERENDE SAMENSPRAKEN.
6. — KINDRENHEMEL.

Mieken blijft op het kerkhof staan en blikt glimlachend neder
op een houten kruisken, welks frissche bloemenkrans een versch
gesloten graf aanwijst.
i De kroon, die gij draagt, is veel schooner ! zegt Janneken.
q Daar ligt Lotje van den wagenmaker begraven, ) murmelt
het droomende meisje.
( Ongelukkig Lotje, ) klaagt het jongsken, 4 nu zal zij met ons
niet meer ter schole kunnen gaan...... )
( Maar zij is immers in den hemel ? )
i Ja, zij is in den hemel, och arme ! )
q Waarom zijt gij dus droef, omdat Lotje in den hemel is ? )
vraagt het meisje verwonderd. i In den hemel is het toch zoo
goed ! Daar mag men van den morgen tot den avond uit wandelen gaan met de lieve engeltjes ! Men krijgt er lekkers met

voorschooten vol ; het is er alle dagen Zondag, en men speelt en
zingt er aitijd ; — en als men er moede gespeeld is, dan neemt
de goede God ons op zijnen schoot. ))
( Ja, ja, het moet er goed zijn in den hemel ! D zucht Janneken,
in gepeinzen verslonden.
4 Ik heb Lotje gezien, toen zij reeds een engeltje geworden
was en nog een langen slaap sliep, voordat zij naar den hemel
zou gaan, ) herneemt Mieken. ( Ach, wat was zij schoon ! Zij had
een fijn wit kleed aan, en haar aangezicht en hare handjes waren
nog witter dan het kleed ; — en op haar hoofd droeg zij eene
kroon van gouden en zilveren bloemen, met starrekens en paarlen, gelijk het kindeken JEZUS in de kerk ; — en Lotje lachte zoo
zoet in haren slaap, alsof zij reeds droomde van den hemel. Ik
zag hare vleugelen niet ; maar mijne moeder zeide mij, dat die
onder haren rug geplooid lagen om uit to rusten voor de lange
reis... want de hemel is wel verre van bier, Janneken. )
( Kom, Mieken, ) mompelt het jongsken, terwijl hij haar met
de hand van het kleine graf verwijdert. ( Ik zou toch niet willen
sterven. )
H. CONSCIENCE.

( Het ijzeren graf.)
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7. — BRUSSELSCHE VIGILANTKOETSIERS.
Na eenige minuten te hebben rondgeloopen, ontwaarde ik
eensklaps op een wijd, open plein, in de vlakte, een paar huurkoetsen. Ik had te hard geloopen om hard te kunnen roepen ;
daarom begon ik op mijne twee vingeren te schuifelen, (ik ben
altijd, toen ik nog jong was, een liefhebber van schuifelen geweest), en wenkte, met mijilen afgenomen hoed, de huurkoetsiers. Men scheen mijn noodsein goed verstaan te hebben ; want
ik zag de twee koetsiers de neergevallen teugels spoedig oprapen, op den bok springen en in vollen draf op mij afkomen. —
<( Ik heb slechts een rijtuig noodig, ) riep ik hun van verre toe.
De koetsiers sloegen met hunne zweepen op de paarden en
schreeuwden als twee dolzinnigen, om de beesten nog harder te
doen loopen. Beiden hielden op hetzelfde oogenblik bij mij stil.
— ( Stap maar in, mijnheer, ) zei de eene die een grijzen, gedeukten, vilten hoed op het hoofd had, terwijl hij van den bok
sprong en het portier opende. — ( Mijnheer heeft mij gewenkt, )
riep de andere, een grove kerel, in groen verschoten livrei gekleed. — 4 Neen, hij heeft mij gewenkt, ) snauwde de andere.
— ( En daarbij was ik de eerste hier, ) riep de livreikoetsier.
— ( Gij, met uw hinkenden schimmel i ) grinnikte de gedeukte
vilt. — ( Wat weet gij van mijnen schimmel ? gij, die uw
oude kreng van honger laat sterven, ) grinnikte de andere tegen ;
( en nog eens, ik was de eerste hier. ) — q Mijnheer, wien van
ons beiden hebt gij geroepen ; en wie onzer was de eerste bij u?
vroeg de andere, zijn grijzen vilt nog wat meer op zij stootend.
— 1k was gedwongen de gedane vraag met een schouderophalen
te beantwoorden. — <( Stap maar in, mijnheer, ) zei de deukhoed,
mij zachtjes naar het portier zijner vigilante voortduwend. —
( Slechte kerel ! ) riep zijn tegenstrever ; 4 zoudt gij mijnheer
niet vrij laten ? >> — 1 Neen, gij zelf zijt een slechte kerel ! ) riep
de deukhoed ; ( stap maar in, mijnheer.
Terwiji ik in het rijtuig stapte, hoorde ik achter mij, dat de
eene den andere de zweep om de ooren kletste. De aangerande
sloeg met de vuist terug, en onder eenen vloed van verwenschingen en toenamen, sloegen zij elkander den hoed van het hoofd,
de oogen paars en blauw, en rolden eindelijk tusschen de paarden op de steenen. De gedeukte hoed, die de kleinste maar de
vlugste was, kroop tusschen de raderen weg en sprong met eenen
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wip op den bok van het rijtuig, waarin ik met zekeren
schrik den loop van het gevecht zat of te zien. — < En toch rijdt
gij niet ! ) riep de groene livreikoetsier, terwij1 hij met vlugge
beweging eene der strengen doorsneed. — De deukhoed sprong,
brullend als een wild dier, van den bok en greep zijnen tegenstrever bij de keel ; ditmaal werd het gevecht zoo woedend, alsof
het leven om leven ging. — ( Ik zal u beiden betalen, maar in
Gods naam verworgt elkander niet ! ) riep ik, terwij1 ik verschrikt
uit het rijtuig sprong. Op dit woord werd de wapenstilstand
onmiddellijk aangenomen. Ik betaalde aan elk het bij de stadsreglementen bepaalde loon, en richtte mij naar het andere
rijtuig. — q Eerst mijne streng betalen ! ) riep de gedeukte
hoed, en hij vatte zijnen tegenstrever bij den arm. — ( Rijd spoedig weg ; er is haast bij, groote haast ! A riep ik uit het rijtuig ;
03 rijd weg I Naar de tentoonstelling ! A. — ( Eerst mijne streng
betalen 1 ) schreeuwde de deukhoed nog eens. — ( Rijd op I A
beval ik gebiedend; ( het heeft groote haast 1 A — ( Neen, eerst
betalen ! ) riep de deukhoed ; hij trok zijn mes uit, en op zijne
beurt nam hij eene der strengen vast om ze door te snijden. A —
< Korn niet aan mijn tuig I > riep de livreikoetsier, en hief
dreigend zijn mes omhoog. — ( Betaal dan mijne streng ! D
riep de andere hardnekkig !
Daar ik wel zag, dat de vijandelijkheden opnieuw gingen beginnen, sprong ik al wederom uit het rijtuig en plaatste mij als
scheidsman tusschen de twee koetsiers. — q Kom aan, ) sprak
ik tot den gedeukten hoed, ( wat kost die streng ? ) — ( Vier
franken ! ) was het antwoord ; i dock, dewijl ik mijn tuig kan
laten herstellen, wil ik mij met twee tevredenstellen.
i Twee
franken ! ) grinnikte zijne tegenpartij ; i heel uw tuig is geen
vijffrankstuk waard. — ( Hebt gij ooit anders dan gestolen
tuig op uw paard gehad ? ) schold de andere. — i Laat hem naar
de maan loopen, mijnheer, laat u niet in de luren leggen... Of
zou een enkele knoop meer zijn tuig ook ontsieren ? A — ( Dat
verdraag ik niet langer ! ) schreeuwde de deukhoed, rood van
gramschap.
Bij het zien van mijne geldbeurs, die ik uit den zak had gehaald, kwam hij tot bedaren. — ( Ziedaar twee franken, ) zeide
ik; ( en laat mij nu spoedig heenrij den. A De man was eensklaps zoo
beleefd geworden, dat hij zijnen hoed voor mij afnam, het portier
voor mij opende en het. nadat ik gezeten was, weer toedeed. De
>> —
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vrede was geteekend, wij konden vertrekken. — ( Zie ik u van
avond op het souper ? ) vroeg de deukhoed op een toon, alsof
er niets onaangenaams gebeurd was. — (< Hebt gij de wedding
gewonnen ? > vroeg de andere nieuwsgierig. — i Ja zeker ; zorg
vroegtijdig daar te zijn. >> — 1 Maak daar staat op. >> —' Wacht
een oogenblik, dat ik de kinketting van uw paard vastmake ; zie
zoo, rijd nu maar voort. >> -- ( Tot dezen avond. )
De huurkoets begon te rollen. Jets wat mij zeer verwonderde,
was de vriendschappelijke toon, waarop de twee koetsiers elkander bij het heengaan bejegenden, Een paar minuten geleden,
was de houding dier ruwe kerels zoo dreigend, dat ik in mijn hart
voor ongelukken bevreesd was ; nauwelijks was de vrede gesloten, of alles scheen vergeten, en de omgang werd gemeenzaam
en vertrouwelijk. En toch moest ik bekennen, dat de twee koetsiers slechts handelden zooals de vorsten, wier daden wij dagelijks gapend staan te bewonderen. De eene koning snijdt den
anderen zijne streng van het staatsrijtuig in stukken, klopt hem
duchtig af, en noemt hem des anderen daags heel vriendschappe lijk : mijnheer mijn broeder, of mijnheer mijn neef ! Is het zoo
niet dat de vorsten elkander noemen ?
RENIER SNIEDERS.

(0, de XI nbank.)

8. — DE LLIKBEWAAKSTERS.
Het is nacht. De stad schijnt in de stilte en in de duisternis
als in eenen afgrond weggezonken. Alles slaapt...
Ten huize van mijnheer Robyn is een afgelegen kamerken,
dat met rouwfloers is behangen. Op eene tafel staat een zilveren
kruisbeeld, tusschen twee kaarsen van geel was. Het flauw en
waggelend geschemer dezer treurlichten kieurt alles met eene
doodsche twijfeltint, en bereikt tern auwernood eene diepe alkove, waarin iemand onder een sneeuwwit deksel op den rug
ligt uitgestrekt. Het is een grijsaard ; zilverblanke haren glinsteren op zijne slapen. Men zou kunnen wanen, dat hij de nachtruste geniet en in vergetelheid den dageraad afwacht ; maar
zijn gelaat, dat door de gele lichtwalmen der kaarsen wordt getroffen, is loodvervig en ijselijk bleek ; zijne lippen blijven onbeweeglijk verkrampt, en gansch zijn aangezicht is door eene
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schrikbarende uitdrukking van pijn en wanhoop misvormd. Het
is alsof deze persoon onder het slaken van eenen grievenden
noodkreet door den dood is verrast geworden.
Bij het hooger einde van het bed, zit eene oude vrouw met het
hoofd achterover tegen den rug van haren stoel. Hare kleederen
zijn slordig en versleten ; van onder hare kap met vieugelen
hangen eenige verwarde haren op haar voorhoofd. Haar gelaat
is met diepe rimpels doorgroefd, en getuigt door de mannelijke
hardheid der trekken van ruwe inborst en van onbeschoftheid.
Zwaar is hare ademhaling ; de zwoeging harer borst vervult de
kamer met eentonig geluid. Zij slaapt echter niet diep ; want
bijwijlen opent zij hare grijze oogen ten halve en werpt eenen
bewusteloozen blik op eene andere vrouw, die voor haar bij het
lager einde der alkove is gezeten.
Deze is jonger, en alhoewel hare kleederen insgelijks armoede
verraden, zijn zij zuiver en zorgvuldig opgeschikt. Met het hoofd
op den arm, rust zij op den kant der tafel en slaapt wel werkelijk
in eenen stillen sluimer...
Uren lang zonden de waskaarsen aldus hun treurig licht op

de holle wangen des lijks, uren lang bleven de aangestelde
waakvrouwen in den slaap bedolven...totdat eindelijk eene karre
door haar gedaver in de straat kwam aankondigen, dat de dageraad aanstaande was.
De oude vrouw opende langzaam de oogen,rekte zich de leden
en mompelde in zichzelve :
Boeh, wat is het koud ! Ik ben gelijk al de leden gebroken,
van dien ouden stoel. Ge zoudt zeggen, zij zullen een arm mensch
al een kussen geven om op te zitten. Wel ja, het zou er door
bedorven zijn ! Het is nog al goed dat de Dood rechtvaardig is.
Die oude woekeraar, die daar gezichten ligt te trekken, alsof hij
reeds in de hel lag te braden, zal dezen morgen in eenen put
gesmeten worden, net alsof hij van zijn leven geenen duit meer
bezeten had dan zwarte Beth ; en de wormen zullen hem niet
vragen, of hij op een kussen gezeten heeft of niet. — Boeh, wat
is het hier toch koud !... Eh ! Trees, word eens wakker ! Het is
nu genoeg geslapen ; de boeren rijden al naar de markt.
De jonge vrouw ontwaakte, wreef zich de oogen en zeide, daar
zij eenigszins verschtikt de kamer rondblikte :
Och, wat leelijke droom ! Het zweet staat er nog van op mijn
aangezicht... )
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K Mij dunkt,Trees, dat gij waarlijk beeft I Ik geloof niet, kind,
dat lijken bewaken uw roep is ; het is nochtans een beter postje,
dan het schijnt. Dat er maar wat meer to doen viel ; maar de
menschen leven tegenwoordig zoo lang ! )
Ai mij, Beth, wat was ik toch benauwd 1 Ik droomde, dat
de mijnheer, daar in de alkove, — God moge zijne arme ziel genadig zijn, — ik droomde, dat hij van het bed opstond en naar
mij kwam.Hij bezag mij zoo starlings met zijne glasachtige oogen
en wilde mij met geweld de hand geven. Ik meende, dat ik stierf
van schrik ; want gij weet wel, dat de hand van eenen Geest
gloeiend is als vuur ? )
K Wel, gij sukkel, >> lachte de oude vrouw, i dood is dood ; er
komen geene Geesten meer terug ; zij hebben daarboven werks
genoeg met hunne eigene rekening. )
q Beth, Beth, >> zuchtte de andere, het teeken des Kruises makende, ( gij gelooft aan niets meer, gij ! Weet gij dan niet, wat
er eertijds in het hooge huis,op het einde onzer straat is geschied?
Vraag het liever aan de grootmoeder van den metser ; die heeft
den Geest zelve gezien. Waarom zou zij liegen ? )
( Ja, in den ouden tijd ! >> antwoordde Beth, ( dat weet ik ook
wel : als iemand gestolen had of menschen bedrogen, dan moest
hij na zijnen dood zoolang spoken, totdat het gestolen geld teruggegeven was : maar dit is afgeschaft, kind. Hemeltjelief, als dit
tegenwoordig nog moest gebeuren ! Als al degenen, die de menschen bedriegen, moesten terugkomen ! Ge zoudt door de straten
niet meer kunnen gaan van al de spoken, die er zouden rondloopen. Kom, kom, wat daar ligt is stof en assche, gelijk het
spreekwoord zegt...Zie maar eens onder de tafel, of er nog iets
in de flesch is ; want, ik weet niet, ik ben zoo flauw aan mijn hart,
en het is hier zoo koud ! >>
Trees haalde eene flesch van onder de tafel, en reikte ze hare
oude gezellinne toe. Deze dronk er eene teug uit, en zeide onder
het trekken van zonderlinge gezichten :
q Nu, Trees, neem ook een slokje ; het zal u verwarmen. )
< Foei, >> antwoordde de andere met afkeer, I ik mag den vuilen drank niet. )
Zijt gij dan met melk en tarwebrood opgebracht ? Wacht
maar wat : als gij het stieltje van lijkbewaakster wilt blijven doen,
zult gij wel ras anders spreken. )
( God beware mij, dat ik nog van mijn leven bij eenen doode
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wake,die mij vreemd is !) zeide de jonge vrouw met eenen zucht.
( Ik heb het aanvaard, omdat mijn man in het gasthuis ligt, en ik

al iets moet verdienen,om mijnen onnoozelen kinderen het brood
te kunnen geven : maar wees*zeker, Beth, na dezen keer moet
ge mij het niet meer komen vragen. De dood is te leelijk ; als ik
mijne oogen op het aangezicht van dien armen mijnheer Robyn
laat vallen, sidder ik als een riet. )
<( Het is genoeg te hooren, Trees, dat gij niet oud van stiel
zijt, anders zoudt gij integendeel zeggen : hoe leelijker hoe
liever. )
( Och, gij zijt van uwe zinnen.Spreek toch zulke woorden niet
in de plaats waar wij zijn, ) riep Trees, het hoofd afkeurend
schudderide.
( Gij meent misschien dat de oude vrek het zal hooren ? Wat
ik zeg, is gemakkelijk genoeg te begrijpen nochtans, ) hernam
zwarte Beth. ( Als gij en ik en andere arme menschen gaan
sterven, waar moeten wij over treuren ? Wij zijn naakt op de
wereld gekomen, en gaan er even rijk weder uit. Wij trekken
zulke leelijke gezichten niet ; want inderdaad, het zou daarboven
al schrikkelijk slecht moeten zijn, zoo wij het er niet wat beter
hadden dan bier.
( Als men geene kinderen, geenen man of geene moeder had,
die men moet verlaten, dan zou inderdaad voor ons de dood niet
erg zijn ; maar, arm of rijk, het leven is toch zoo zoet !
( Een rijk mensch, die moet gaan sterven ! Hij ziet zijn goud,
zijne huizen, zijne koetsen ; hij was overal meester : iedereen
kroop op de knieen voor hem ; op zijne tafel stonden alle soorten
van lekker eten ; hij dronk wijn van den morgen tot den avond ;
er was muziek in zijn huis ; hij speelde en braste, alsof het zijn
ambacht was... Alles, alles moet hij verlaten ; van zijnen rijkdom
kan hij niet meer medenemen dan ik of gij : eenige ellen lijnwaad 1 Haddet gij uw geheele leven in het goud en in de weelde
gezwommen, Trees, en dat Pietje-de-Dood kwam zeggen ( het
is gedaan met koken, ) ge zoudt ook wel leelijke gezichten trekken, of meent ge het niet ? >>
q Wat gij zegt,is toch maar spotternij, > antwoordde de andere,
4 ik heb de Mevrouw uit het koetshuis achter onzen hoek gezien,
toen zij gelijkt lag. Zij had een aangezicht zoo stil, zoo zoet en
zoo helder, alsof zij reeds een engel in den hemel ware geweest.
Van haar was ik niet vervaard ; hadde ik het maar durven doen
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wees zeker, ik hadde haar gekust, in de gedachte dat het een
zegen voor mij zou geweest zijn. ZOO is de dood niet ve.rschrikkelijk. )
( 1k geloof het wel ! Van wie spreekt gij ook ? zeide zwarte
Beth. ( Eene mevrouw, die de arme menschen zoo gaarne zag,
— die alle dagen goede werken deed en geene grootere vreugde
kende dan ongelukkigen te troosten. Als ge op die wijze rijk geweest zijt, dan kunt ge wel sterven zonder schrikken. Het is op
de wereld wel goed voor degenen, die schatten hebben ; maar in
den hemel is het toch nog beter... Maar, och Heer, dit slag van
rijke menschen is zoo raar ! Kent gij eenen kernel, Trees ? Het
is een groot beest,met waar ? Welnu, de onderpastoor heeft verleden zondag in zijn sermoen gezegd, dat een kernel nog gemakkelijker door het oog van eene naalde zou geraken, dan dat een

rijk mensch door de poort van den hemel zou gaan. >>
( Dit is bij manier van spreken ; een slechte rijke, wil hij
zeggen, — want als een arm mensch kwaad doet, zal hij er toch
ock voor boeten. Gij hebt eenen scherpen tand tegen de rijke
menschen,Beth,en gij spreekt,alsof God in den hemel niet rechtvaardig ware voor iedereen. Loon naar werken zal het zijn. )
< Ja, ja ; wij zouden misschien ook al veel kwaad doen, dat wij
nu moeten laten, omdat wij de macht niet hebben ; maar gedaan
is gedaan en het staat daarboven op de groote rekening. Daar,
in die alkove, ligt er zulk een, die zijne arme ziel aan den geldduivel heeft verkocht ; — en in de ure zijns doods heeft hij het
wel geweten ; daarvan is hij met zulke ijselijke tronie gestorven.
— Bezie hem maar ; hij zal u niet bijten... Ik hoor gerucht ! —
Het is uw stoel, die kraakt...)
q Eh,wat ? mijn stoel ?>> zuchtte de jonge vrouw verschrikkend.
( Ik heb mij niet verroerd ? Och, God, het was daar achter de
alkove... Aiweder ! Er is iemand in de kamer hiernevens. )
( Ah, ah, zij wordt vervaard ! ) spotte de oudere. ( Het moet
daarbuiten al licht gaan worden ; Margriet zal misschien opgestaan zijn. — Ja, kind, zoolang de oude rijkaard leefde, durfde
men niet veel zeggen ; hij had geld, en het tribunaal lacht niet ;
maar als het paard dood is, trekken de kinderen het haar uit
iijnen staart.Gij moest eens hooren wat ze altemaal van mijnheer
Robyn weten te zeggen en vertellen ; gij zoudt er van schrikken
en beven ; hij heeft wel honderd eerlijke menschen op het stroo
gebracht. )
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( Och, gij moogt geen kwaad spreken van uwen evennaaste.
Zijt gij wel zeker van hetgeen gij zegt ? )
Wat kan ik daarvan weten ? Ik heb het hooren vertellen bij
den bakker.
Ziet gij wel ? Was het dan niet beter, God daarboven er over
te laten beslissen ?... Luister, er komt iemand de trap op. Het is
Margriet : ik hoor het aan haren stap. )
H. CONSCIENCE.
(De Geldduivel, z, IV.)
9. — DE JONGE VORST VAN SCHLESHEIM.
— 43 Urbaan, Urbaan l wat komt ge laat, ) klonk eene vriendelijk verwijtende stem.
— ( Verschoon me, moederlief ! 1k ben den geheelen dag op
de jacht geweest.Maar laat ons spoedig in,ge mocht kou vatten.)
— Wie is hij daar achter u ? )
— ( Herkent ge hem niet, moedertje ? Zie eens goed ! )
— q De Vorst ?
— ( Schrikt ge van mij ? Ik hoop toch niet, dat ge mij een
plaatsje aan den haard weigeren zult.Ik ben doodmoe,en smacht
naar iets warms.
— ( Maar,Uwe Hoogheid, we hebben niets in huis. Mijn man
komt zoo juist uit het bosch, en we zullen ons aan tafel zetten.
Maar ge zijt beiden zoo koud — kom binnen, in de keuken : 't is
het eenige warme vertrek — en neem dan voor lief, wat ik u kan
aanbieden. )
— q 't Eenvoudigste is ons goed genoeg. He ! 't is hier beter
dan daarbuiten. ))
Het ruime vertrek was netjes in orde gebracht voor den feestdag, 't koperwerk glansde, een hagelwitte doek lag op de tafel,
en een schotel warme melkpap lokte de kinderen daarom heen.
De vader,Hubert, zat in zijn armstoel bij 't lustig knappend vuur ;
zijn twaalfjarig dochtertje stopte zijne pijp, en twee kleine bengels kropen tegen zijne knieen op.
— ((Daar is Urbaan ! ), riepen allen vroolijk, en gingen den
ouderen broeder te gemoet ; maar toen zij Ludwig achter hem
zagen, bleven zij bedremmeld staan. Ook de vader stond eerbiedig op.
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— q Goeden avond,Hubert,goeden avond kinderen ! ) groette
de Vorst vriendelijk. i Maak geen omslag ; 't is immers de eerste
keer niet, dat ik hier wat kom rusten. 1k heb honger gekregen
van dien verren tocht, en ik zal me die eerlijke pap goed doen
smaken, als ge mij een plaatsje aan uwe tafel geeft. )
— ( Maar, Uwe Hoogheid meent dit toch niet ! Vrouw, haal
de. flesch voor den dag : een glaasje warme wijn zal den Vorst
beter smaken. )
— ( Als ge dat doet, moedertje, dan ga ik, hoe vermoeid en
hongerig ook, onmiddellijk heen ; wijn drink ik genoeg, maar
melkpap krijg ik zelden, om niet te zeggen nooit. )
— < En straks komt de kerstboom uit den hemel, ) zei een
der kinderen, die nog geen begrip had van rang en stand, en in
den vriend van Urbaan niets anders zag dan een vroolijken,
vriendelijken jongen.
— ( Welnu dan, Prins, ge zijt de meester, doe zooals ge goodvindt ; maar wijt het ons niet, als we u niet ontvangen zooals
het past.
— ( Mag ik doen zooals ik 'tgoedvind ? Nu, dan ga ik naast
uwe moeder zitten, Urbaan ; voor vandaag staat ge mij die eereplaats af, jongen, en straks, kleine ...... is dat Hannes niet ? ..... .
gaan we samen den mooien boom bewonderen. )
Eerst heerschte er eenige gedwongenheid aan tafel; maar toen
Ludwig dapper, doch altijd doorpratend, meehielp den grooten
vollen schotel te doen verminderen en de kinderen hoe langer
hoe vrijer met hem werden, raakten ook de ouders meer op hun
gemak. Toen Ludwig bij het einde van het maal den aardigen
driejarigen krullekop,Fransje, op zijne knieen liet paardje rijden,
verzocht de moeder hem zeer eerbiedig, toch zijne kleeren niet
vuil te maken; en toen een blik op Ludwig's blooten hals werpend,
ried zij hem aan in den winter toch niet zoo roekeloos te zijn, en,
evenals Urbaan, eene bouffante te dragen. Ludwig lachte, en verklaarde, dat hij wel twintig dassen en pelzen had van allerlei
kleur en dikte, maar er nooit aan dacht een om te doen, doch hij
zou in 't vervolg beter oppassen.
Ondertusschen werden de kinderen ongeduldig.
— < Moeder,) fluisterde er een, i is 't boompje onderweg bevroren en komt het nu niet ? )
— ( St.! St.! ) vermaande de moeder, ( straks A.
— 4 Waarom straks ? >> vroeg Ludwig ; ( mag ik 't niel zien ? )
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— Q Och, Uwe Hoogheid ! 't is niets, 't is maar een boompje,
dat Hubert uit het bosch heeft meegebracht, en waaraan wij een
paar lampjes hangen.
— ( Zooveel te beter ; dan verschilt het des te meer met het
opgesmukte ding, dat ik van avond zal moeten bewonderen. )
Hubert fronste, bij 't hooren dier op minachtenden toon uitgesproken woorden, onwillekeurig zijne wenkbrauwen.
— i Als de vorsten zelven zoo spreken van 't geen hun aangaat, dan kan 't niet anders, of ook de minderen moeten zoo
denken, )> dacht hij.
— ( Zal ik maar gaan, moeder ?) vroeg Grietje....... ( 1k geloof,
dat de Vorst 't ook gaarne wil zien, en Klaartje is reeds lang in
de voorkamer. ) — De moeder wenkte van ja.
Een oogenblik later hoorde men in de kasner daarnaast tikken,
en de grootere kinderen vielen op de knieen neder. Nu was
Fransje niet meer te houden en gleed uit Ludwig's handen op den
vloer en met gevouwen handjes zette hij zich tusschen de anderen
neer. Toen gaf de verzwakte stem der moeder de eerste tonen
aan van een lieflijk kerstlied ; de vader viel in met alle kinderstemmen en ook Ludwig paarde zijne krachtige stem aan de hunne.
Daar ging de deur open, een helder licht scheen door tot in de
keuken en met een kreet van vreugde stormden de kinderen vooruit.
— ( 0, wat is dat mooi, wat is dat heerlijk ! en heeft 't Heilig
Kindje dat alles gebracht ? ) en Fransje klapte in de handen en
stampte met zijne kleine voetjes op den grond en gierde het uit
van pret.
De denneboom was dan ook glanzend van al de kleine kaarsjes die tusschen 't donkere loof flikkerden en daaronder stond een
eenvoudig houten kribje, met eenige leelijke poppen in bonte
kleertjes gestoken,en tusschen de takken hingen een paar oranjeappels en krakelingen, papieren bloemen, prentjes en beekljes ;
daarachter op een tafel netjes uitgestald, een paar nieuwe petten,
griffels, Ieien, een kerkboekje voor Grietje, een nieuw zakmes
voor Urbaan. 't Was heel eenvoudig, de geschenken waren eigenlijk noodzakelijkheden in het huishouden, die toch moesten aangeschaft worden, maar 't zag er feestelijk en netjes uit, en geene
stadskleinen konden bij den prachtigsten en rijksten kerstboom
zO6 juichen, als de jagerskinderen om de verlichte tafel.
Ludwig deelde in de algemeene vreugd ; hij bewondevle alles,
beproefde met Urbaans nieuw mes een stuk koek, eerst voor
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moeder Hubert te snijden en toen voor Grietje ; hij beloofde te
zorgen, dat er 't volgende jaar eene mooiere kribbe onder den
boom zou staan, en zag even verstomd op als de anderen, toen
Hannes aankwam snellen met een glinsterend goudstuk, dat hij
tusschen de bladen van zijn prentenboek had gevonden.
— ' Een gouden cent, ) riep hij, ( een gouden cent !
— ( Ik heb er ook een ! ) juichte Anneke.
— ( En ik ook ! ) gierde Fransje.
De ouders zagen den Prins verwonderd aan ; maar Ludwig
ging met hen mee zoeken en in de algemeene verwarring hoorde
hij niet eens, hoe Hubert en zijne vrouw hem verweten, dat hij
zoo verkwistend en veel te goed was.
— < Maar weet ik er iets van ?) vroeg hij met eene hoogroode
kleur, die zoowel ontstond uit de overmaat van zijn genoegen
als uit zijne weinige ervarenheid in het veinzen...( Denkt gij, dat
mevrouw mijne moeder mijne zakken zoo goed vult? Was 't maar
zoo ! Een van de engelen, die fret Gloria zongen in de vlakte van
Bethlehem heeft het goud uit zijne vleugels laten vallen. Ik
wenschte dat hij ook iets in mijne beurs achterliet, maar die is
leeg, helaas ➢ en hij haalde zijn portemonnaie uit, waarin zich
slechts wat koper bevond.( Nu moet ik heen en vermaakt u goed,
lieve kinderen ! Ik zal van avond nog veel moois zien,maar stellig niet, wat ik hier vind : die vroolijke gezichtjes, — dat doet
goed aan 't hart ; in 't paleis mist men ze geheel. >>
En hij groette alien met eene vriendelijke beweging, terwij1
de jager en Urbaan hem tot de deur brachten, onder allerlei
dankbetuigingen van den eerste.
MARIA SLOOT.

(Melati van Java).

10. — TEHUISKOMST NA EEN LANGE REIS.
Ferdinand Huyck, zoon van den hoofdschout of politie-commissaris van Amsterdam, komt na een verre en langdurige reis te huis. Den dag voor zijn aankomst
werd hij door roovers overvallen en door een geheimzinnigen persoon verlost, bij
wien hij dan ook den volgenden nacht logeerde. Van die vreemde ontmoetingen mag
hij echter aan zijn vader niet spreken, uit vrees van zijn beschermer in de grootste
moeielijkheden en gevaren te brengen. — Ferdinand verhaalt zelf zijne tehuiskomst.

Ik kwam op den Singel : in het hoekhuis woonde nog dezelfde
bakker, waar ik als knaap gewoon was drieduitkorstjes te koo-
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pen : en de bakkerin zat nog op haar oude plaats achter de toonbank. Ik knikte haar goeden dag ; — maar ik wachtte niet af, of
zij mij herkende : ik had den gevel van mijns vaders huis gezien:
en ik verdubbelde mijn tred. Eenigen onzer buren zaten voor
het raam : ik groette hen met dien blijden blik die te kennen
geeft : ( ja, ik ben het wel ; kijkt maar goed ; het is Ferdinand,
die te huis komt ). — Ik snelde de stoep op en het was mij, of
mijn voetzolen minder luid op de blauwe zerken klonken dan het
hart mij in de borst bonsde : ik keek in de zijkamer : — ja waarlijk ! daar zat mijn moeder met mijn oudste zuster, beiden op de
gewone plaats. — Het was mij, als werden mijn oogen beneveld :
en terwijl ik met de eene hand tegen het raam tikte, trok ik met
de andere aan de schel alsof het huis in brand stond.
Mijn goede moeder, die wat bijziende was, had mij niet herkend'; en Susanna zat met den rug naar mij toe. Ik had haar wel
zien oprijzen ; doch zij kwam niet aan het raam dan op hetzelfde
oogenblik, waarin ik de voerdeur intrad. En het was geen nieuw
aangezicht, het was wel degelijk onze oude getrouwe Aagt de
werkmeid, die voor mij stond, en die onder den uitroep : i wel is
het mogelijk I > mij om den hats vie! ! 'L Goeden morgen, Aagt! )
zeide ik, haar omhelzing beantwoordende : ( is alles wel ? )
Maar zij dacht er niet aen om mij te antwoorden : zij had mij
reeds weder losgelaten, en riep nu, terwijl de tranen langs haar
dorre wangen liepen, met luider stemme : (< Mevrouw ! Juffrouw !
daar is de jonge Heer Ferdinand ! ) — En te gelijker tijd bijna
vloog de deur der zijkamer open, en drukte ik mijn lieve moeder
en zuster aan het hart : en toen was het klos I klos I klos !
— trip, trap, trip van alle zijden : en kwamen mijn jonger broeders en zusters van boven en de overige dienstboden van beneden de trappers af- en opgestormd: en het was een gedruisch, en
een gelach, en een geween, en een gevraag, en een geroep door
elkaar, dat hooren en zien er bij vergingen. Eenige oogenblikken
later zat ik in de zijkamer naast mijn moeder, die mijn hander
tusschen de hare hield vastgeklemd, en uit wier vriendelijke,
hemelsblauwe oogen, nu en dan een traan langs het zachte engelachtige gelaat nedervloeide : terwijl al haar overige kinderen
in een blijden kring om ons been stonden.
1 Wij hadden u zoo spoedig niet verwacht, Ferdinand ! ) zeide
Susanna.
( Hoe ! ) zeide ik ; 41 ik verklaar u, dat ik geen zes dagen geBloemlezing. -I.
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leden uit Munster geschreven heb : dan is de brief verloren
geraakt.
( Licht mogelijk >>, zeide zij : (( men gebruikt tegenwoordig, hoor
ik, enkel slakken en schildpadden tot postboden : — nu, in alien
gevalle, zijt gij zelf ons nog welkomer dan een brief en spaart
het mij de moeite, uwe hanepooten te ontcijferen.
K Pas op, Santje I ) hernam ik : ( ik weet van goederhand,
dat gij mijn brieven zoo laag niet schat, en die zelfs aan uw
vriendinnen lezen laat.
( Hoe weet je dat?) zeide zij, een weinig rood wordende. ( Zeker
heeft papa u dat geschreven.
Neen ! dat heeft papa mij niet geschreven ; maar dat weet
ik toch van zeer goederhand : — pas maar op I ik zal u daarover
onder vier oogen de les eens lezen ; en dan zult gij er niet gemakkelijk afkomen.
Zie toch eens, mama I zeide Santje, terwijl mijn moeder
tusschen haar tranen om ons harrewarren lachte : ( wat is het
reizen toch een heerlijk ding, om jongelieden te vormen. Daar
verbeeldt zich Ferdinand nu, omdat hij eenige landen en steden
bezocht heeft en misschien niets angers geleerd heeft dan te
liegen als een courant, dat hij mijne pick ontwassen is, en durft
zich een meesterachtigen toon aanmatigen tegen zijne oudste
zuster. Neen, mannetje !) vervoigde zij, met den vinger dreigende:
ik zie wel dat het hoog tijd is, dat gij te huffs komt en u weder
eens onder subordinatie begeeft. Dat komt er van, wanneer die
heertjes zoo lang hun eigen meesters geweest zijn.
Kinderen I ) zeide moeder, het hoofd schuddende, ( gij zijt
waarachtig nog altijd dezelfden. Gij ziet elkander eerst sedert een
paar minuten terug, en het oude geplaag is weder aan den gang.)
Wel I lieve moeder I >> zeide ik, haar nogmaals omhelzende
ik hoop waarlijk wel dat gij mij niet veranderd vinden zult. )
( Hoe verwaand ! y zeide Susanna : ( net alsof de jonge Heer
volmaakt was, toen hij heenging. 0 hemel ! wat zal ik daar nog
aan te ontborstelen hebben ! — Maar zeg mij ? wat zal Mijnheer
na de reis gebruiken ? Zal ik wat koffie zetten of verkiest gij een
glaasje wijn ? En hoe staat het met den eetlust ? Is die nog zoo
goed als voor vijf jaren ? Dan kan ik mijn vingers weder lam
maken van het boterhammen snijden ; of lust u wellicht onzen
Hollandschen kost niet meer ?
(( Wel foei I zeide ik ( zou mij een boterham niet smaken
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met echte Delftsche boter en Beemster kaas ? — En dat nog wel
door mijne zuster bereid ! )
( Dat is wel gezegd, Ferdinand ! En nu begin ik nog al hoop
op u te voeden. Maar kom I gij vertelt ons niets : — hoe hebt
gij uw reisgenoot gelaten ? en waar komt gij nu het laatst vandaan ? )
4 D at zijn te veel vragen op eens, A zeide 1k, het tijdstip
waarop ik met mijn leugens zoude moeten beginnen, zoolang mogelijk wenschende te verschuiven.
({ Neen, Santje I A viel mijne moeder in, mij zonder het te weten
uit de verlegenheid helpende : 4 eerst moet de goede jongen wat
te eten hebben ; ofschoon ik u niet raad veel te gebruiken : want
uw zuster en ik gaan naar de avondkerk en wij eten vroeg vandaag. )
Wel, dat treft nu ook ! ) zeide ik : 41 z66 ben ik te huis, en zoo
laat gij beiden mij weer alleen. Kan die kerkgang niet tot aanstaanden Zondag uitgesteld worden ? )
4 Had ik geweten, lieve jongen ! dat gij heden thuis zoudt
komen, ) antwoordde mijn moeder, i dan was ik liever gisteravond gegaan ; maar het is nu eens zoo geschikt en uwe tante
Letje rekent er op, dat wij haar komen afhalen. Gij zult misschien
wel met ons mede willen gaan, niet waar ? want het zal u ook
aangenaam zijn, weder in een Hollandsche kerk te komen en
den goeden God voor uw behouden terugkomst te danken. A
( Waarlijk ja, Ferdinandje, ) zeide Susanna : 4 dat moogt gij
wel doen ; want ik vrees dat gij wel een vrome toespraak noodig
zult hebben, en dat het hoog noodig zal zijn, dat gij den catechismus weder eens opvat ; gij hebt mooi tijd gehad om dien te
verleeren. A
4 Wees maar gerust, ) hernam ik : < wij zullen morgen eens
zien, wie van ons beiden het best zijn vraagboekje in 't geheugen heeft. )
Gedurende het laatste gedeelte van dit gesprek, hadden mijn
moeder en Susanna eenig ontbijt uit de kast gekregen en mij
voorgezet. Terwij1 ik bezig was daarvan te nuttigen met dien
smaak, welken men na een lange afwezigheid ook aan de eenvoudigste vaderlandsche spijze vindt, en intusschen de menigvuldige vragen beantwoordde, mij door het jongere deel der
familie gedaan, kwam mijn bagage te huis, en nu stoven alien,
meisjes zoowel a!s knapen,naar het voorhuis, om de dienstboden
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te helpen in het naar boven sleepen mijner koffers. Ik wilde mij
insgelijks daarmede bemoeien ; doch Susanna weerhield mij.
1 Wees maar bedaard, ) zeide zij : ( gij zijt vandaag de held.
van 't stuk en moogt geen hand uitsteken. Wij zullen wel oppassen, dat alles voorzichtig de trappen opga, zonder dat er iets
breke van al de kostbare kristalwerken en fraaie porseleinen, die
gij ons ten geschenke medebrengt,en zonder dat de keurige stoffage beschadigd wordy, welke gij mij vereeren wilt om een kleed
van te maken... Tusschen twee haakjes, ik hoop dat gij nog
eenige nieuwe rokken en vesten voor u zelven hebt liggen in een
van die koffers ; want zoo dat smerige pakje, 4- geen gij nu
aanhebt, uw eenige gewaad is, mogen wij wel terstond naar den
kleermAker sturen en u, zoolang hij bezig is, achter slot houden :
want een vreemde zou schrikken, zoo hij u zag. )
1k begon te lachen en keek op de huisklok ; want het moest,
dacht mij, haast de tijd wezen, dat mijn vader te huis kwam ; en
ik brandde van verlangen om hem te omhelzen. Men begrijpt,
dat ik terstond bij mijn komst naar hem gevraagd had. Het antwoord was geweest, dat hij zich welvarend, en,als naar gewoonte,
op het stadhuis beyond.
Het leed ook niet lang, of ik zag den waardigen man de stoep
opkomen en aanschellen. ( Wacht ! ) riep Susanna : ( blijf gij
hier ! wij moeten even een grap hebben met vader, ) en zij snelde
naar de voordeur, die zij opende.
q Goeden dag, Santje, ) hoorde ik mijn vader zeggen.
( Goeden dag, papa ! Wat ziet UEd. er bedrukt uit. Is er iets
gebeurd ? )
( Neen, kind ! ) was het antwoord ; ( maar zeg mij, is er nog
geen brief van Ferdinand ? )
K Neen, papa ! die loopt zeker in Twente (i) de ganzen na om
een pen te krijgen.
( 't Is onbegrijpelijk, ) hernam mijn vader, terwijl hij, gelijk
Susanna mij naderhand vertelde, bedenkelijk het hoofd schudde
en met een angstigen blik opwaarts zag.
( Maar kom toch hier, lieve Willem ! ) riep mijn moeder,
die het niet Unger uit kon houden : ( hier is veel beter dan
een brief. )>
I. Naam die vroeger door een der kwartieren van Overijsel werd gedragen, en nog
altijd gebezigd words om het oostelijk gedeelte dezer provincie aan te duiden.
(VAN DAL L)
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( Vader I beste vader ! D riep ik den braven man tegensnellende en hem omarmende.
( Zoo, zijt gij er dan toch ? ) zeide hij, mij met hartelijkheid
aan zijn borst drukkende : ( laat mij u eens aanzien, ) vervolgde
hij, mij zachtjes van zich verwijderende en aandachtig met zijn
doordringende blikken beschouwende : q gij ziet er wat verhit
en vermoeid van de reis uit, ) hervatte hij na een korte stilte, op
een langzamen toon : ( maar anders voldoet mij uw uitzicht wel
en gij brengt mij terug hetgeen gij bij uw vertrek bezat : men/em
sanam in corftore sano. Gij hebt ons zeker willen verrassen en ons
daarom niet geschreven, wanneer gij te huis dacht te zijn. Maar
gij hadt waarschijnlijk vergeten dat uw vader Hoofdschout was, en
dat ik op mijn avondrapport van gisteren de tijding hebben
zoude, dat men u dien ochtend te Zoest gezien had. Ik had u
gisteravond reeds verwacht
i Waart gij daarom gisteravond en heden aan het ontbijt zoo
stil en afgetrokken ? D vroeg mijn moeder : ' en waarom hier
niets van gezegd ? )
( Ik wilde geen van

u alien ongerust maken, ) antwoordde
mijn vader : ( maar zoo ik Ferdinand thans niet gevonden had,
zou ik onmiddeilijk een koerier naar Naarden gezonden hebben :
want dan had ik gedacht, dat er een ongeluk had plaats gehad.
— Gij hebt ongetwijfeld te Naarden gelogeerd, Ferdinand ? )
Ik zat op heete kolen ; want ik begreep, dat nu de ondervragingen zouden beginnen, en ik begon de moeiliikheid al te gevoelen van een verhoor, afgenomen door een vader, dien men
niet misleiden wil, en een Hoofdschout, dien men niet licht misleiden kan. De woorden, die mijn vader tot mijn moeder gericht
had, hadden mij ondertusschen den tijd gegeven om mij te herstellen : mijn antwoord luidde eenigszins ontwijkend :
4 lk ben door het slechte weer verhinderd geweest bier gisteren
reeds te zijn, lieve vader ! Het heeft hard geregend aan gene
zijde van Naarden. Hebt gij hier geen bui gehad ? — Ik heb
onderweg moeten schuilen en ben nu met de eerste schuit van
Naarden gekomen. )
Er was niets anders dan volkomen waarheid in hetgeen ik
zeide, en toch kromp mij het hart, alsof ik een samenweefsel van
logens verteld had. Mijn vader nam echter volkomen genoegen
met deze opheldering.
( 't Is juist zooals ik dacht, )> zeide hij : ( ja, wij hebben bier ook
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wat regen gehad ; maar toch niet zoo erg : — dan, naar ik hoar,
moet de bui in Gooiland veel schade hebben gedaan: - - nu, gij
zult ons van dezen middag alles wel wat meer omstandig
verhalen. )
q ja! ) voegde mijn goede moeder er bij, ( gij zult nu ook wel
verlangen u wat op te frisschen. Kom ! wil ik u eens naar uw
kamer brengen ? A
( Wil ik hem den weg niet wijzen, mama ? ) vroeg Susanna :
( ik zal hem op geen doolpad brengen. ) — 4 Of ik ! — of ik ! )
riepen Letje en Keetje.
( Neen ! neen ! A zeide moeder, het hoofd schuddende : ( Gij
ijdeltuiten kunt naar uw kamers gaan en u kleeden om bijtijds
klaar te zijn voor den eten (i). Ik zal mijn jongen terechthelpen :
't is lang geleden, dat hij niet door moeder is naar boven gebracht;
niet waar, Ferdinand ? )
Ik voelde, dat mijn oogen

vochtig werden ; en, de lieve vrouw
onder den arm nemende, ging ik met haar de trappen op.
( Hoe, mama ! ) vroeg ik, toen zij mij binnenleidde in een
ruim en luchtig vertrek, dat te voren tot logeerkamer had gediend voor zoodanige bekenden van buiten, als ons nu en dan
bezochten : 4 is deze fraaie kamer voor mij alleen ? )
( Ja, Ferdinand ! )> antwoordde zij, terwijl haar trekken het
genoegen aantoonden, dat haar mijne vreugde over deze schikking verschafte : ( mij dacht, gij waart nu oud genoeg om een
kamer voor u zelven te hebben, waar gij onverhinderd kunt werken, en nu en dan dezen of genen ontvangen. — Maar mij dunkt,
de meiden hadden, nu gij eens bier zijt, de ramen wel kunnen
sluiten. A Dit zeggende, maakte de zorgvuldige moeder die zelve
toe, keek vervolgens het beddegoed na, de waschtafel en het linnenkabinet, om te zien of er ook iets ontbrak, en wreef met haar
zakdoek de bijna onzichtbare stofdeeltjes weg, die zich op het
spiegelglas of op de gladde tafel bevonden.
( Waarlijk, mama ! ) zeide ik, diep getroffen over de blijken
van haar zorgvolle liefde : ( al de vrienden, die mij bezoeken,
zullen mij deze kamer benijden, en vooral de lieve moeder,, die
ze voor mij in orde bracht. )
it Ik ben blijde, dat ze u gevalt, ) zeide mijn moeder : < maar
zeg mij eens, Ferdinand ! A vervolgde zij, mij naderende, en met
I. ETEN, maaltijd, is onzijdig. De HOLLANDERS zeggen gewoonlijk : voor, na den
eten (dat.), de VLAMINGEN : voor, na het eten (acc.). Beide spreekwijzen zijn goed.
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..........................■..............■--mijn lokken spelende : ( hebt gij, teen gij op reis waart, wel eens
gedacht aan de laatste belofte, die gij mij deedt op den avond
voor uw vertrek ? — Hebt gij nimmer iets volbracht, dat gij u
schamen zoudt mij te vertellen ? )>
0 ! geloof mij, ) antwoordde ik, haar omhelzende ; ( altijd
is mij de gedachte voor den geest gebleven : ik mag een zoo
goede moeder, als de mijne, in niets bedroeven.
( Beste jongen ! ) hernam zij : i het besef der vreugde, die
gij mij thans doet smaken, moet u zoeter genot schenken, dan
een van die genietingen, welke gij om mijnentwille hebt opgeofferd, u had kunnen aanbieden. 0, wat zal het mij zalig zijn,
hedenavond mijn Schepper te danken, dat Hij u wedergebracht
heeft, zoo rein en zoo goed als toen gij mij verliet. D
En wederom rustten hare blikken, die niets dan liefde en teederheid ademden, op mij en speelde er een hemelsche glimlach
tusschen de tranen die haar ontrolden. Een geruimen tijd bleven
wij beiden, in stilte en zonder te spreken, de zaligheid genieten,
die onze harten doorstroomde.
J. VAN LENNEP.

(Ferdinand Huyck, X.)

11. — DONATUS KM/Ms
Op eenen zonnigen junidag, twee of drie uren "nor het vallen
van den avond, stond er eene menigte menschen hags den boord
der Schelde, het verwonderd oog gericht houdende op eene
schoone brik, die, met wapperende vlaggen behangen, op den
kabbelenden waterspiegel zeilvaardig lag. Het was de Jonas,
door de Fransche maatschappij La Californienne uitgereed : het
eerste schip, dat uit Antwerpen eene rechtstreeksche vaart naar
het nieuwgevonden Goudland zou ondernemen.
Het dek der brik wemelde reeds van reizigers, die, elk oogenblik en alien te gelijk, de hoeden in de lucht zwaaiden en den
zegevierenden hurrah-kreet over den breeden stroom deden
schallen. Van den boord der Schelde galmden hun luidruchtige
gelukwenschen tegen. Het was als eene kermis, als een vroolijk
feest, waaraan de inwoners van Antwerpen, niet min dan de
opgetogene goudzoekers, schenen deel te nemen ; alhoewel de
uitwijkelingen meest altemaal Franschen uit de Noorder-Depar-
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tementen waren, en zeer weinige Belgen zich door het schitterend
lokaas der Californienne hadden laten verleiden.
Een paar booten lagen onder den wal, om de vertraagde reizigers op te nemen, die nog de laatste uren aan land hadden
doorgebracht. Eenige andere booten zag men insgelijks op den
stroom varen. Elk had eene Belgische vlag aan het roer, en wie
zich er in bevonden wierpen juichend en schreeuwend de stad
Antwerpen en Europa hun vaarwel toe met zooveel woeste uitgelatenheid, dat zij het voorkomen hadden van dronken of dolle
menschen.
Op dit oogenblik kwam uit de verte een jongeling aangeloopen,
die de armen boven het hoofd zwaaide en met angstige gebaren
schreeuwde :
i Wacht een beetje, om Godswil ! Ik ben Donatus Kwik ; ik
heb de reis betaald ; ik moet mede naar het Goudland 1 >>
Deze jongeling scheen een boer te zijn. De lange blauwe jas,
die hem tot op de hielen hing, zijn rood, opgezwollen gelaat, zijn
eenvoudig of dom voorkomen en bovenal zijne groote handen en
sterk ineengedrukte leden lieten vermoeden, dat hij den veldarbeid had verlaten, om insgelijks de fortuin achterna te loopen.
Zijn eerste stap-was evenwel niet gelukkig. In zijnen angst dat
de boot zonder hem zou afvaren, sprong hij met blinde haast op
den rand van het lichte vaartuig en tuimelde hals over kop in
het water.
Een matroos greep hem bij het haar; een tweede, door Jan (i)
geholpen, hid hem in de boot, onder het luide gelach en handgeklap der burgers op de kaai.
De boer zag beteuterd in het rond, krabde zich het hoofd,
spuwde een mondvol water uit en zuchtte verbaasd :
< Kameraden, daar is, pardjiek, te veel zout in de soep ! Gij
hadt toch niet noodig de helft van mijn haar uit te sleuren : ik
kan zwemmen gelijk een otter... }
Maar dewijl nu de boot onder den forschen slag der riemen
eensklaps op den stroom vooruitvloog, rolde Donatus Kwik
achterover op eene bank en klampte zich verschrikt aan den
boord van het vaartuig vast.
Het gebeurde had de aandacht van Victor (i) slechts ter vlucht
van de kaai afgekeerd. Terwijl de boot zich met snelheid van den
x. Jan en Victor, twee Antwerpenaars, die naar den Jonas voeren, om zich voor
California in te schepen.
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wal verwijderde, hield hij de oogen naar de plaats gericht, vanwaar zijne moeder hem allerlei aanmoedigende teekens deed.
Jan stond recht op eene bank. Hij riep zijnen vader en zijnen
broeder nog een luidruchtig vaarwel toe, zwaaide dan den hoed
en zond het zegevierend hurrah ! tot tegen de huizen der kaai.
Deze vreugdeteekenen deden een zonderling uitwerksel op
Donatus Kwik. Hij sprong recht, vloog den juichenden jongeling
aan den hals en drukte hem met zooveel geweld in de armen,
dat Jan het water tct op zijne borst voelde doordringen. Hij verwijderde half verstoord den dwazen reisgenoot en riep :
( Ah sa, kerel, zijt gij dol of dronken ? )>
K Ik geloof inderdaad, dat ik eenen kleinen steek door den
neus heb, >> antwoordde de andere. q Goed bier in Antwerpen,
sterk bier...
q Ziet gij niet, dat gij mij nat maakt en mijne kleederen bederft ? N
t Pardjiek, ik was het koud bad al vergeten ! Bah, kameraad,
wij zullen ginder zooveel kleederen kunnen koopen als wij willen.
Goud met den kruiwagen !
( Wat landsman zijt gij ? Aan uwe taal to hooren, komt gij van
Mechelen ? ) vroeg Jan.
( Gij hebt het bijna geraden.Ik ben Donatus Kwik,een boerenjongen van Natten-Haesdonck, over Rupelmonde, in KleinBrabant, ) zeide de andere, zeer snel babbelende.1 Mijn moeitje
is gestorven ; ik heb geerfd, maar niet genoeg naar mijne goesting. Ik ga goud zoeken; en als ik terugkeer, tromi ik met Lina,
de dochter van onzen notaris, of met Katrien van den burgemeester of met de juffrouw van het kasteel. Ik zal zooveel goud
rapen, zooveel, zooveel, dat ik er ons gansche dorp mede zal
kunnen koopen ! N
De schouders ophalende, keerde Jan zich tot zijnen vriend
Victor, die nog door teekens antwoordde op het liefderijke vaarwel, dat hem van de kaai werd toegestuurd.
Donatus kwam de samenspraak onderbreken. Hij toonde den
beiden vrienden een gedrukt papiertje en zeide :
K Kameraden, beziet dit eens...)
t Gij wordt vervelend met uw kameraden ! ) morde Jan op
grimmigen toon.
K Nu, ik zal tnijnheeren (9, indien gij het volstrekt wilt, alhoei.

W ERKWOORD :
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wel ik toch ook niet arm ben.Komt,laat ons zoovele complimenten niet maken; gij moest mij maar eens zeggen, mijnheeren, wat
ik hier in de hand heb.
( Het is een Engelsche banknoot van vijf pond, mijn vriend },
antwoordde Victor.
( Ja, maar in franken ?
41 Jets meer dan honderd vijf en twintig franken.
( Ik was, pardjiek, vervaard, dat de oude Jood, bij wien ik
mijn geld te wisselen droeg, mij voddenpapierkens in de hand
had gestoken ! >>
( Illebt gij er vele van dit soort ? D vroeg Victor glimlachend.
De boer bezag de matrozen met wantrouwen, en zeide dan geheimzinnig aan het oor der beide vrienden :
( Ik heb er vier : het overschot van mijn erfdeel.Ik hadde die
vijf honderd franken wel op interest kunnen zetten bij den zaakhandelaar van ons dorp ; maar men weet niet, wat er ginder
kan gebeuren : de voorzichtigheid is de moeder van den porseleinwinkel. Indien wij eens gefopt werden en geen goud vonden ?
Het is Donatus toch niet, die de eerste van honger zou sterven :
hij heeft een appeltje tegen den dorst. Ik ben slim, moet gij
weten, mijnheeren, veel te slim somtijds ! )
De boot bereikte het schip, en de drie reizigers werden door
een lang gejuich begroet. Reeds had deJonas zijn anker gelicht
en zijne zeilen bijgezet. Welhaast vatte hij den wind en bewoog
zich vooruit an d e r den druk eener frissche koelte.
Dan loste het vaartuig zijn gerchut, om de stad Antwerpen
het vaarwel te geven ; de kanonnen van het havenfort beantwoordden dien groet; de matrozen in de masten zwaaiden hunne
hoeden; de honderd reizigers vervulden de lucht met zegekreten;
de kaaien weergalmden van den gelukwensch des volks,en onder
het losdonderen der kanonnen en tusschen het reusachtig gejuich van duizend begeesterde stemmen gleed de Jonas statig
doch tamelijk snel vooruit...
Donatus Kwik was nog de meest uitgelatene ; hij sprong als
een zinnelooze over en weder, met de armen in de hoogte en
schreeuwde met zulke machtige stem ( hurrah, hurrah ! ) dat zijn
roep boven de kreten der andere reizigers uitklonk als het gebalk
van eenen ezel. Dewijl hij iedereen tegen het lijf liep, kreeg hij
wel nu en dan eenen stomp in den rug of stampen tegen de

SCHILDERENDE SAMENSPRAKEN,

27

beenen, maar hij gaf er geene acht op en juichte zich den a dem
uit de keel.
Hij bemerkte zijne twee gezellen van de boot (;), die achter
het beschot stonden en elkander de plaats der kaai aanwezen,
waar zij meenden, dat hunne ouders nog stonden, alhoewel het
yolk voor hun geziclit tot eene onduidelijke, zwarte vlek was
versmolten. Donatus stak zijn hoofd tusschen beiden en riep
gansch onbeleefd :
( Eh, eh, pardjiek, kameraden, zijn wij ziek ? Ik wil zeggen :
mijnheeren, hebben wij verdriet ? )
B Op mijn woord, ) riep Jan vergrarnd, indien gij voortgaat
met ons to vervelen, breek ik u den hats, hoort gij, Donatus
Kwik ?
q Maar er is daaronder, in de derde klasse, geen levende ziel
die mij verstaat ), antwoordde Donatus. ( Ze zijn zoo dom als
kalveren; ze brabbelen van alles ondereen,en ze kennen zelfs nog
geen Vlaamsch.
Het is gel,ijk ; ga heen, zeg ik u I
De boar, die bemerkte, dat het ernst was, verwijderde zich
sleepvoetend en grommelde in zichzelven :
q 'Zijn ze hoovaardig, die steedsche heeren 1 Alsof ik niet zooveel goud zal vinden als zij, en zelfs nog meer ! Indien mijne
eigene landslieden met mij niet willen spreken, dan zal ik zeker
mijnen mond moeten toenaaien ? Kom, kom, leve de blijdschap ;
hurrah, hurrah, vivat California I )
En op zichzelven draaiend als een tol en met de handen zwierend als een windmolen, sprong bhij tusschen een hoop juichende lieden.
Op dit oogenblik keerde de Jonas achter den Vlaamschen dijk,
en de stad Antwerpen verdween uit het gezicht der reizigers. De
zeilen grepen eenen gunstigen wind ; de fraaie brik helde lichtelijk ter zijde en schoot met verdubbelde kracht de kabbelende
baren vooruit.
H. CONSCIENCE.
(Het Goudland. II.)
a. Jan en Victor.
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12. — DE KNORREPOT.

Onder al de meesters, die mcreielijk zijn te dienen, blinken uit
de knorrepotten ; een ongelukkig soort van menschen, wien
alles in den weg is en die zichzelven tot een ondraaglijken last
strekken.
Dit karakter vind ik in een Fransch tooneelstuk (') zoo natuurlijk en zoo krachtig geteekend, dat ik denk mijn lezer te zullen
verplichten,met hem eene vrije navolging daarvan mede te deelen. Het zal eene samenspraak wezen tusschen een dokter en
Jan, zijn knecht, die hem na eene korte poos de deur opent.
Dokter : Hoe, drommel ! heb ik het weer met je, kerel ? Moet
ik hier dan altijd een paar uren voor de deur staan?
Jan. Ik was bezig in uwen tuin, mijnheer, en zoodra heb ik de
bel niet gehoord, of ik ben zoo schielijk komen loopen,dat ik op
mijn neus ben gevallen.
Dokter. Ik wou dat je den hals hadt gebroken, jou kerel
Waarom, drommel ! laat je de deur niet open ?
Jan. Maar is u dan vergeten, mijnheer, dat u me gisteren uitgescholden hebt voor al wat leelijk is, omdat u de deur open
vondt. Is ze toe, zoo kijft u ; is ze open, zoo kijft u ook ; ik weet
niet, hoe ik het langer stellen zal.
Dokter .Hoe dat je het stellen zult, schobbejak ? Hoe dat je het
stellen zult, deugniet ?
Jan. Maar bedaar toch, mijnheer, en zeg mij ten minste of ik,
als u weer uitgaat, de deur open zal laten ?
Dokter. Neen.
Jan. Zal ik ze dan gesloten houden ?
Dokter. .Neen.
Jan. Maar, mijnheer, al was het om

mijn leven te doen, zoo
moet evenwel eene deur open of toe zijn : kies maar, hoe u het
hebben wilt.
Dokter. a wil, ik wil ...... heb ik je dat niet meer dan duizendmaal gezegd ? Je durft hier nog met me komen raisonneeren, zie
ik ...... Krijg ik je straks eens bij de ooren,zoo zal ik je wel leeren,
hoe dat ik het hebben wil. Maar hoor eens hier, kameraad, heb
ik je niet gezegd de trappen of te vegen ?
Jan. Die zijn geveegd, van boven tot onder.
I. LE GRONDEUR

door BR UEYS. Zie Ed, Proces, S. J. Modeles Francais, I, bl. 58.
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Dokter. En mijne kamer, he I
Jan. Zoo u er een stipje vuil in vindt, zoo wil ik geen duit van
mijne huur hebben.
Dokter. Maar je zult zeker vergeten hebben mijn paard te water te brengen.
Jan. Toch niet, mijnheer, vraag het vrij aan de buren, die me
voorbij hebben zien rijden.
Dokter. Hebt je 't op zijn tijd wel haver gegeven ?
Jan. Ja, mijnheer. Willem, de stalknecht, heeft het voor zijne
oogen gezien.
Dokter. Maar ik zou wel durven wedden, dat je die flesschen
met kina niet gebracht hebt waar ik gezegd had.
Jan. Wel degelijk heb ik ze gebracht en ik heb zelfs de ledige
flesschen weer meegenomen.
Dokter. Nu, mijne brieven,hebt je die niet verzuimd op de post
te brengen ?
Jan. Verzuimd, mijnheer ? Daar ben ik de man niet naar ; ik
weet al te wel, dat brieven zaken van eene al te groote aangelegenbeid zijn.
Dokter. Maar antwoord me hier eens op : heb ik je niet honderdmaal verboden op je verbruide veel te liggen schrapen en
heb ik jou drommelsch zagen van ochtend niet weer gehoord ?
Jan. Van ochtend,mijnheer ? Wel heugt het mijnheer dan niet
meer, dat mijnheer de viool gisteren op mijn hoofd aan stukken
geslagen heeft ?,
Dokter. Nu, dat hout, dat vandaag te huis gekomen is, dat ligt
nog op de plaats, buiten twijfel, om met dit losse weer doornat
te worden.
Jan. Daar heeft het geen nood van, mijnheer : het ligt reeds
op zolder, zoo net gestapeld, dat het een pleizier is. Ho, ho ! sedert
heb ik Willem nog een voer hoof helpen opsteken ; ik heb al de
boomen van den geheelen tuin begoten, ik heb al de paden geschoffeld. Daarbij heb ik nog drie bedden omgespit en ik was
bezig met het vierde, Coen mijnheer heeft gescheld.
Dokter. Jawel ; het is niet langer te houden met dien duivelschen vent. Nog ben ik van mijne dagen van geen knecht zoo
gebruid geweest ; hij is immers in staat mij van spijt en razernij
te doen bersten, zoo ik hem niet zonder uitstel wegjaag. Scheer je
van hier, zeg ik, en wacht je zelfs van ooit in mijne nabijheid te
komen.
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Al de trekken, die zich in deze samenspraak vereenigen, passen
bij uitstek op een grommer, die geen boden kost en inwoning
schijnt te geven, em er van gediend te zijn, maar enkel, om het
dagelijksch vermaak te genieten van ze te bekijven en met scheldnamen te overladen. Doch niets schildert zulk een ongelukkig
schepsel juister en levendiger af, dan de laatste uitval van hevige
gramschap van onzen dokter tegen den armen Jan, die wordt weggejaagd, omdat hij, doende alles wat hem geboden is, ja zelfs nog
meer, zijn meester alien mogelijken grond van kijven en schelden
beneemt, en als ten hoogste misdadig wordt behandeld, juist
omdat hij nergens in misdaan heeft. 't Is juist zoo gelegen met
hetorampzalig humeur der rechte knorrepotten. Ze zijn als overstroomd van eene zwarte gal, die, zoo ze geene opening naar

buiten vindt, de naaste werking van binnen veroorzaakt, de
droevige bezitters bij de keel grijpt en in gevaar brengt van te
stikken. Niets lean hun daarom aangenamer zijn en een krachtiger verlichting aanbrengen, dan hun schijnbare beweegredenen
te verschaffen om hun toorn te ontlasten.
jUSTUS VAN EFFEN.

(De Hollandsche Spctator.)

13. — TANTE SAAR.
't Was na den eten (9; zij was aan tafel bijzonder stil geweest,
en Scheffler vroeg haar, terwijl hij eene sigaar opstak :4 Scheelt er
wat aan, dat ge zoo erg afgetrokken zijt ; is er iets wat u hindert? D
Toen antwoordde ze eensklaps : ( Ja I Adriaan, ik heb er al een
poosje mee rondgeloopen, maar nu wil ik het u maar zeggen.
( God bewaar me, Saar ! Wat is er ? Ge wordt zoo bleek.
( 't Valt me ook moeielijk om het te zeggen. ) — Sarah's zakdoek kwam op de proppen.
< Maar, mijn Hemel, wat is er dan toch ? Spreek, Saartje!
t 1k geloof, dat 't beter zou zijn, Adriaan, dat ik nu maar weer
op mijn eigen ging wonen. >)
Schefflers sigaar viel uit den mond, en zijne oogen staarden
met groote verwondering op tantes nog immer bleeke gelaatstrekken.
s. Zie bladz. 22 aanmerk. z.
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( 1k geloof, dat 't nu tijd wordt, dat ik het bestuur van uw
huishouden aan Lize overlaat. Zij is er ten voile voor bekwaam,
en ...... )
(t Saar ! wat mankeert u? Wie heeft u die kuren in het hoofd
gezet ? Gij mij, gij ons verlaten ? Neen ! neen ! dat kunt ge niet
meenen, ge maakt gekheid. )
( 't Is mij voile ernst, Adriaan. Ik gevoel het best, ik ben een
ouderwetsch mensch, fk ben niet met mijnen tijd meegegaan ;
't is misschien goed geweest, tot nu toe, maar... ) Zij kon niet
verder spreken, de waterlanders (') kwamen weer voor den dag.
( Nu geloof ik toch waarachtig, dat ge 't meent ; maar zijt ge
dan heelemaal dol, — neem me niet kwalijk dat ik 't zeg. En
waar wilt ge dan naar toe ? )
( Ergens bij menschen in huis... )
K Hebt ge 't dan hier niet goed meer? Zeg maar wat u hindert ;
hebt ge jets met de kinderen gehad, dan zal ik ze... en plotseling vlamde in Adriaans oogen een toornige vonk. K Spreek op,
Saar ! wie heeft u iets gedaan, iets gezegd... ? )
( 0 ! neen, Adriaan, niemand ; bedaar toch — de kinderen ?
't Is schand, dat ge zoo iets denkt ; ze zijn allen even lief voor
mij, maar... )
4 Nu, maar ? )
( Ik word oud, en 't is beter, dat ze op eigen beenen leeren
staan. Ik... )
(( En al wordt ge oud, Sarah, wat dan nog ? Zijn er dan niet
zeven, behalve ik, die u kunnen oppassen en verplegen ? Gij van
ons weggaan, gij, die onze reddende engel zijt geweest, die...? k
( Maar, Adriaan ! )
( Gij zoudt uw werk maar half willen doen, en ons nu verlaten?)
K Maar als ge nu eens last van mij kritt? Ik kan immers
dikwijls genoeg bij u komen, al woon ik op mij zelve. >>
K En gij zoudt u doodkniezen. Wilt ge nu nog de oude jongejuffrouw gaan spelen, malle Saar ? Aileen wonen ! ) — En terwijl
hij de tranen in de oogen kreeg, voegde Adriaan er bij : 4 Een
hondje houden, he ! of een poesje en mijne kinderen verstooten.
Foci, Sarah ! dat had ik niet van u gedacht ! ) Hij zette een boos
gezicht.
K Maar, Adriaan, zwager, zoo meen ik het niet, ik dacht all6en,
dat het mijn plicht nu was, om... )
i. De tranen.
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( Wil ik u eens zeggen, wat uw piicht is ? )
( Nu ? )
Scheffler stond eensklaps op, ging in den gang en riep :
i Kinderen ! komt eens gauw allemaal hies — gauw ! dadelijk ! Lize 1 roep uw broeder van 't kantoor. )
Binnen eenige minuten waren alien bijeen. Ze keken elkander
verwonderd en zwijgend aan, want Tante zat met haren zakdoek
voor de oogen in den grooten leuningstoel, en vader stond, met
zijnen rug naar haar toe, op de vensterruiten te trommelen.
Toen keerde Scheffler zich plotseling om en vroeg met ernstige
stem : ( Zijt ge daar alien ? )
Een schuchter ja ! ) van Lize was 't antwoord.
( Goed ; ik heb u wat te zeggen, kinderen. Tante Saartje wil
ons verlaten ; ze wil op kamers gaan wonen. )
Een paar seconden was 't doodstil in de kamer, het zevental
stond als versteend. Daar brak plotseling het nakomertje de
stilte en riep :
( 't Is niet waar ; ( Tante Moes >> gaat niet heen 1 )
Toen naderde Lize, en terwij1 ze naast den leunstoel knielde,
trok zij zachtkens den zakdoek van Sarah's gelaat, sloeg de armen
om haren hals en zei met hare lieve stem, toen ze in Sarah's
vochtige oogen zag :
( Neen ! neen ! ( Tante Moes, ) 't is niet waar !
Sarah kon niet antwoorden.
Toen kwamen al de anderen ; 't was eene groep juist zooals in
vroeger jaren, wanneer tante aan 't vertellen zou gaan. De een
sloeg zijne armen om haar heen, de andere de handen om haren
arm, een derde trachtte haar de hand te drukken, en alien vroegen
met bewogen stem : ( Ge gaat toch niet, i Tante Moes ! ) of
( 't Is immers niet waar, dat ge ons wilt verlaten ! )
Op al die vragen te gelijk kon Sarah geen antwoord geven,
maar ze zag at hare neven en nichten zoo gelukkig en vriendelijk
aan, dat Lize verheugd uitriep :
( Ik zie het al, er is niets van aan !
( War, nu kunt ge zien, hoe ge hier te veel zijt of tot last,
riep Scheffler, die tot dusverre de groep stilzwijgend had aangestaard, en met trillende stem voegde hij er bij :
( Kinderen ! houdt haar vast, wij kunnen haar nog geen van
alien missen. )
( Neen 1 Neen 1 Neen I) klonk het als muziek in Sarah's ooren.
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i Hebt ge 't gehoord, Saar ? ja ? Doe dan nu uw plicht, ) riep
Adriaan, terwijl hij naderde, haar van den stoel ophief, midden
tusschen zijne kinderen plaatste en bewogen zei :
(!Mar, jongens ; daar hebt ge (( tante Moes ) weerom ! )
't Was Sarah onmogelijk om iets te zeggen ; ze had ook veel
te veel te doen om dan den een, dan den ander te kussen en te
omhelzen.
Zoo goed, z66 warm was 't haar nog nooit om 't hart geweest,
en dit oogenblik was voor haar eene zaligheid.
JUSTUS VAN MAURIK JR.

(Van '411er/el Slag.)

14. — DE GROOTMOEDER VAN WILLIAM KEGGE.
Wanneer William Kegge uit de West op de Universiteit van Leiden aankwam,
om daar zijne studi,,en te voltrekken, had Hildebrand met hem eenige vriendschappelijke betrekkingen gehad. In zijne ziekte had hij den jongeling verzorgd, en na ziin
dood aan de familie in West-Indie geschreven. Als de Kegge's zich kort daarna in
Nederland kwamen vestigen, ontving hij eene uitnoodiging om eenige dagen met hen

te gaan doorbrengen. Hildebrand sloeg het verzoek niet af. Onder de leden der
familie Kegge was Williams grootmoeder, eene vrouw in de West uit een Engelschen
vader en eene Westindische moeder geboren, en die, ontroostbaar over het verlies
van haren kleinzoon, zeer eenzaam leefde. Eens, dat Hildebrand de bibliotheek van
het huis binnentrad, zag hij daar de oude dame, die in den Bijbel las en hem eerst
nit bemerkte.

Plotseling bemerkte zij, dat ik mij in het vertrek beyond.
( Gij zult mij vandaag moeten dulden, Mijnheer ! ) dus begon
zij : q mijn kamer wordt schoongemaakt, en dan ben ik gewoonlijk hier... ) — ( Gij leeft een zeer eenzaam leven, Mevrouw I )
antwoordde ik : < de drukte zal u misschien hinderen. ) —
0 neen ! ) hernam zij, met eene luide stem : i Ik ben sterk
genoeg. Mijn hoofd is zeer sterk; ons menschengeslacht is zoo
zwak niet. Maar ik ben niet meer geschikt voor gezelschap ; ik
ben te somber, te ernstig geworden. 1k zou hinderen, ik zou vervelend zijn.... >> — Zij zweeg eenige oogenblikken, en streelde den
kop van haar hond met de bruine hand. Daarop hief zij zich
weer een weinig in haar stoel op. — i Gij zijt hier nu reeds een
paar dagen, Mijnheer Hildebrand, > hernam zij, (< en de aanleiding tot uwe kennismaking met de familie is van dien aard dat...
Zeg mij eens, heeft men al eens met u over den lieven William
gesproken? ) — Het spijt mij, Mevrouw! dat ik u ontkennend
Bloemlezing. — I.
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moet antwoorden. Neen 1 men heeft met mij nog geen woord
over William gewisseld. ( Heb ik het niet gedacht ! ) riep zij
uit, hare handen in elkander slaande en eenen diepen zucht loozende, die in een droevigen glimlach overging : ik wist het wel ;
ach, ik wist het wel ! ) — Zij zag treurig haar hond aan, die, als
verstond hij hare klachten, zijne voorpooten op haar schoot
legde, en zijn kop tot haar aangezicht ophief, om haar te streelen.
— ( En toch is hij nog geen drie jaar dood, Diaan ! zeide zij,
den poot van den hond aanvattende ; (( de lieve Bill is nog geen
drie jaar dood. Ik wil wedden, ) voegde zij er met nadruk bij,
( dat de hond hem nog niet vergeten heeft. ) — Eenige oogenblikken zat zij in een gepeins, waarin ik haar niet durfde storen :
Hij was mijn oogappel, ) barstte zij uit ; mijn lieveling, mijn
uitverkorene, mijn schat!)En toen, bedaarder Hij was een lieve
jongen, een heele lieve jongen niet waar, Mijnheer Hildebrand? )
( Dat was hij, > zeide ik. — ( En toen hij wegging, ) ging
de grootmoeder voort, ( was het mij, alsof het mid werd ingefluisierd, dat ik hem niet weer zou zien, en Diaan hield hem bij zijn
mantel terug. Niet waar, Diaan? Bill had niet moeten weggaan.
Hij had moeten blijven, moeten oud worden, in de plaats van de
vrouw (1). En als hij dan volstrekt had moeten sterven, dan had
ten minste zijne grootmoeder hem de oogen moeten toedrukken.
Wie heeft het nu gedaan ? ) — Wat deed het mij goed aan het
hart, haar te kunnen zeggen, dat ik het zelf was. (( Inderdaad ? )
vroeg zij met een zachten lach. Ik benijd u. ) En zij zag mij
lang en strak aan. — ( Dezen zakdoek, ) ging zij na eenige
oogenblikken zwijgens voort, op den foulard wijzende, dien zij
om den hals droeg, liet hij bij het afscheid liggen. Hij ging de
deur uit, maar kwam nog weer terug om hem te halen. De arme
jongen had hem wel noodig, want ik kon hem in zijne tranen
wasschen. Ik wischte zijn oogen of en wilde den doek behouden. Die doek en deze brieven zijn mijn eenige troost ! — Zij
sloeg haar Bijbel op verschillende plaatsen op, en toonde mij de
brieven, die zij van William ontvangen had, en in dat boek bewaarde. Zij nam er eenen op, en tuurde een poosje op het adres.
Hij schreef een mooie hand ; deed hij niet ? ) zeide zij, en
reikte mij den brief toe. Ik las het adres. Het luidde: Aan Mevrouw
E. Marrison. — E. M ! Dat waren de voorletters, die op den
1. Zij zetf.
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ring gegraveerd stonden, dien hij mij op zijn sterfbed gegeven
had. Schoon ik anders den ring niet droeg, had ik hem toch
dezer dagen aangetrokken. Ik nam hem van mijn vinger. -t Deze gedachtenis, ) zeide ik, < gaf hij mij op zijn sterfbed. Hij
beval ze mij aan als iets, dat hem zeer dierbaar was. ) Het gelaat der oude vrouw helderde op ; en nu voor het eerst schoten er
tranen in die oogen, die tot nu toe zoo strak gestaard hadden.
Mijn eigen ring ! riep zij uit. ( Ja, ik gaf hem dien voor den
—4,
neusdoek ; heeft hij hem altijd gedragen ? ) — ( Tot weinige
uren voor zijn dood! ) — ( En zeide hij, dat hij hem zeer dierbaar was? De Reveling! Heeft hij zijne laatste krachten nog gebruikt, om dat to zeggen ? En waren zijne laatste gedachten ook
bij zijn grootmoeder ? — Zie je wel, Diaan ! ) zeide zij tot den
bond, i het is het ringetje van de vrouw, dat de lieve Bill gedragen heeft. Hij heeft ons niet vergeten, Diaan ! en wij hem niet
— ofschoon dan ook... Ach, Mijnheer ! ) ging zij voort, ( mijne
dochter (i) was in 't eerst zoo hevig bedroefd : maar zij voelt niet
tliep , zij was de laatste, de eenig overgeblevene, maar niet de
gevoeligste mijner kinderen. Ook had zij zooveel kinderen over.
Maar ik, ik had mijn hart op William gezet ; hij droeg den
naam van zijn grootvader, mijn eigen braven William. Hij was altijd zoo eenvoudig, zoo lief, zoo teeder, zoo aanhalig voor mij. Het
was een lieve jongen ! Wat doen wij hier zonder hem, Diaan ? )
— Weder volgde er eene korte pauze. —1 Kegge ( 2) is een goed
mensch, ) ging zij voort. ( Hij is goed, hij is hartelijk, hij is week.
Maar hij is vol valsche schaamte : hij wil nooit met een traan
gezien worden. Hij verdrijft zijn beter gevoel door luidruchtigheld. Toen hij Hanna trouwde, was zij een speelsch kind, dat
met zes jonge honden door de plantage liep. Hij heeft haar niet
ontwikkeld, niet geleid ; zij ziet hem naar de oogen, zij richt in
alles zich naar hem : onder zijn invloed durft zij niet anders zijn,
dan hij zich voordoet. Somtijds ben ik hard tegen Kegge, en
daarom leef ik liever alleen. Hij verstaat mij niet. En dan ! dat
er nooit, nooit een woord over den lieven William gesproken
wordt ! — Maar wij spreken van hem, niet waar, Diaan ? ) en zij
streelde hem zachtkens over den kop, i wij spreken van hem.
Hij was zoo goed voor den hond, en de hond had al zoo vroeg
met hem gespeeld. Als ik lang naar den bond kijk, is het als zag
i. William' s moeder. — 2. Haar schoonzoon, de vader van William, de echtgenoot
van Hanna, hare dochter.
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ik den kleinen Bill nog met hem spelen !... ) — Zij nam den
ring weder op. — ( Ik zal hem u weergeven, als gij weggaat,
zeide zij, ( maar laat mij hem nog een paar dagen houden. ) —
Houd hem uw geheele leven, mevrouw ! ) riep ik haar toe. ( Gij
hebt er de grootste en teerderder rechten op dan ik, ) — en ik
reikte haar de hand. — ( Mijn geheele leven ! ) antwoordde zij;
( ik wenschte wel, dat het niet lang ware. Ik ben niet geschikt
voor dat land. Mijn vader was een Engelschman, maar mijne
moeder eene Westindische van ouder tot ouder,eene inboorlinge.
De lucht is mij hier te laf, de zon te flauw 1 Zoo gij west wat het
mij gekost heeft de West te verlaten. Maar mijn eenig kind, en
het graf van mijn kleinkind trokken mij hierheen. Ook wilde
men mij niet alleen achterlaten.Ik mocht niet blijven in het huis,
waar ik William voor mij had gezien ; ik moest afscheid nemen
van de plekjes, waar ik hem had zien spelen, waar hij op zijn
klein paardje voor mijne oogen had rondgereden. Ik zou zijn
graf wel eens willen zien ; ik verlang om naast hem te slapen in
den vreemden grond... ) — Diaan, die zijn kop weder weemoedig in haar schoot gelegd had, hief dien langzaam op en zag haar
droevig aan. Er lag een vraag in zijne oogen : ( En wat zal er
dan van Diaan worden ? )
N. BEETS. (Hildebrand.)
(Camera Obscura: De Familie Kegge.)

15. — DE SCHIPPER EN DE NEGER.
De zeekapitein Marinus Van Ierseke had op een slavenhaler eenen zwarten jongen
het leven gered, en hem den naam Brandy gegeven. Na eene schipbreuk aan de kust
van Afrika, bij eene negerkraal aan land geworpen en aldaar goed ontvangen zijnde,
houden beiden het volgende gesprek.

Op zekeren dag was Marinus met Brandy op eenigen afstand
van de Kraal voortgewandeld, toen Marinus diep zuchtte, terwiji
de treurigheid op zijn gelaat te lezen was.
Brandy. Schipper ! Brandy is bedroefd.
Marinus. Waarom ?
B. De schipper is bedroefd en dan moet Brandy ook bedroefd
zijn.
M. 't Is zoo, Brandy ! ik ben voornemens te vertrekken —
zuidwaarts op — en u hier te laten.
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En zonder Brandy zult gij dan henengaan ?
M: Gij zijt hier in uw land, bij uw yolk..., ik zal mijn land en
mijn yolk opzoeken.
B. Brandy heeft geen land, geene vrienden dan zijn schipper.
Brandy gaat met u.
M. Maar als ik in mijn land met u kwam, dan zoudt gij nit t
anders zien dan blanke menschen.
B. Als Brandy den schipper maar ziet, dan ziet hij genoeg.
M. Maar, als ik u medeneem, dan ziet gij uw vader en moeder
nooit weder.
B. Brandy 's vader is dood — en mijne moeder is ver weg
— over zee. Schipper Marinus is nu de vader en moeder van
Brandy.
M. Dan wilt gij volstrekt met mij gaan ? Als ik u niet wil medenemen, als ik u hier wil laten, wat zult gij dan doen ?
B. Dan zal Brandy zich doodhuilen. En als Brandy niet
meeging, wie zou dan uw koffer dragen ?
M. 1k zelf.
B. Neen ! neen! dat zou den schipper to zwaar vallen. Brandy
kan beter dragen dan de schipper.
,1T. Nu, goede jongen, gij zult dan met mij gaan.
En nu sprong Brandy van vreugde op. Reeds den volgenden
morgen vertrokken zij, nadat Brandy zoo goed mogelijk van
de Negers den weg, die naar de Kaap leidde, vernomen had.
Ook hadden zij zich van eenigen voorraad voorzien, en onder een
luidruchtig geschreeuw, ten bewijze van genegenheid, verlieten
Marinus en Brandy de eenvoudige hutten der Negers.
Zij ontmoetten in de woestijnen, die zij doorkruisten, weinige
bijzonderheden. Somtijds zagen zij wel eens een olifant, maar
altijd op een grooten afstand, en hoorden eens tijgers brullen ,
maar groote gevaren bedreigden hen niet. Van tijd tot tijd troffen zij negerkralen aan, waar Marinus altijd door de minzaine
tusschenkomst van Brandy een goed onthaal vond.
Daar Marinus dagelijks meermalen het Opperwezen aanbad,
kon het, schoon hij zulks in stilte verrichtte, de aandacht van
den opmerkzamen Brandy niet ontvluchten. Op eenen avond,
stortte Marinus, niet verre van eene bloeiende aloe, zijn gebed
uit, en Brandy stond naast hem. Toen hij geeindigd had, zeide
deze : 4( Goede meester ! Brandy moet u wat vragen. Alle dagen
doet gij juist zoo, als toen gij en Brandy aan het strand eerst de
B.
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negerkraal zaagt. Wat doet gij dan ? Brandy wil alles leeren.
Kunt gij dat aah Brandy niet leeren ?
M. Jongen, als ik mijne handen zoo samenleg, dan dank en
bid ik God.
B. Dan dank en bid ik God ! Brandy verstaat het niet.
M. En gij zult het mogelijk niet heel gemakkelijk kunnen begrijpen.
B. Brandy wil leeren, Brandy kan leeren.
M. Als ik u eens zeide, dat het schip, waarop wij gevaren
hebben, met al zijne zeilen en touwwerk, niet door handen van
menschen gemaakt vas...... Zoudt gij dan gelooven dat het zoo
was ?
B. Brandy gelooft alles, wat zijn goede meester zegt. Dan zou
ik denken, dat het een Fetisch (i) gemaakt had.
M. Neen, Brandy ! de schepen zijn door menschenhanden
gemaakt... Maar als u iemand zeide, dat het schip zichzelf gemaakt had...
B. Neen, goede meester ! dat zal niemand zeggen.
M. Maar, als dan iemand zeide, dat deze aloe, dat dit bosch
de zon, en alles wat wij zien, dat Been menschen kunnen maken,
zichzelf gemaakt had.
B. Neen, goede schipper, dat zal niemand zeggen ; dat is zoo
iet.
M. Nu ! als ik u dan zeg, dat ik geloof, dat al die dingen door
eene hand gemaakt zijn, die wij niet zien, die wij God noemen...
B. Dan begrijpt Brandy u niet...,ofgij moet daar onze Accompany mede meenen, daar onze Fetisch-priesters van spreken...
Maar die is te voornaam, oin zich met het maken van eene aloe
te bemoeien.
ALT Onze God, Brandy ! bemoeit zich met alles... Onze God
draagt zorg voor de kleinste vogeltjes, dat zij niet op de aarde
vallen.
B. Dat vindt Brandy een lieven God... Brandy wil ook zulk
een God hebben, liever dan onze Accompany.
211 Nu, ik zal mogelijk bij nadere gelegenheid u over Hem
spreken. Als gij mij nu zoo met gevouwen handen ziet zitten, dan
moet gij denken, dat ik tot dien God spreek,dat ik Hem verzoek,
om mij uit dit land weder bij mijne vrouw en kinderen te brens. Klein voorwerp bij vele Afrikaansche volksstaramen als afgod vereerd.
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gen, en in deze woestijnen en bosschen voor Wilde dieren te
bewaren.
B. Brandy hoort u nooit iets verzoeken...
M. 0 jongenlief ? die God verstaat mij, zonder dat ik spreek...
Maar ik zal u naderhand meer van Hem zeggen.'t Is nu genoeg...
N a eenige maanden met Brandy in Afrika gezworven te hebben
en bij de Kaffers en Hottentotten te hebben rondgesukkeld,kwam
Marinus eindelijk aan de Kaapstad, waar echter alle berichten
uit het vaderland ontbraken uit hoofde van den uitgebroken
oorlog. Ook vond hij daar geene gelegenheid om brieven naar
het vaderland weg te krijgen dan met een Amerikaansch sch-ip,
dat naar New-York moest. Marinus begreep,dat hij dus best zou
doen, om zelf naar Amerika over te steken, met oogmerk, om
Tangs dien weg gelegenheid te zoeken,om op eene veilige wijze
in het vaderland terug te komen.Nogmaals vroeg hij aan Brandy,
of hij ook genegen ware,om in het werelddeel,waarin hij geboren
was, te blijven ; maar deze hield zich standvastig in de aankleving van zijnen meester,zeggende : t Brandy zal gaan, waar zijn
meester gaat ; Brandy verlangt, om in het land te wezen, waar
zulke goede menschen wonen, als zijn meester is. )> Nu geraakte
Marinus weer scheep, en wel bij kapitein Johnson, op het schip
The Liberty . M arinus kende zoo wat gebroken Engelsch,en kwam
dus wel met den kapitein te recht ; maar de goede Brandy kon
alleen met zijnen schipper spreken, van welken hij dag aan dag
meer Nedercluitsch leerde, daar er goede gelegenheid toe was,
naardien zij als passagiers op het Amerikaansch schip weinig te
verrichten hadden. Dit schip had deerlijk te worstelen met
tegenwinden en stilte, en geraakte daardoor geheel uit den gewonen koers. In het midden van deze onaangenaambeden ontdekte men een gevaarlijk lek, toen zij zich op de hoogte van het
noordelijk gedeelte van Zuid-Amerika bevonden. Kapitein Johnson vond, hoe ongaarne hij er ook toe besloot, best geraden, de
eerste haven, die ze bereiken konden, in te loopen. Brandy verstond van zijnen meester dezen nieuwen tegenspoed, en zag hem
zeer bedrukt aan. Meermalen had hij Marinus om nadere onderrichtingen wegens zijnen godsdienst gevraagd,en altiki boezemde
deze hem denkbeelden in, dat het Opperwezen de menschen liefhad. Op dezen tijd, als zij te zamen op het dek zaten, begon
Brandy weder over het onderwerp, en zeide :
t Goede meester! Gij zegt aan Brandy altijd,dat uwAccompony
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zoo goed is, en dat hij de goede menschen zoo liefheeft ; en gij
zijt een zoo goed mensch, en mij dunkt, dat hij u niet liefheeft ;
dan zou Accompony uw schip wel behouden hebben, en gij zoudt
niet zoo ongelukkig zijn. Brandy begrijpt dat niet. >
M. Dat is ook voor u niet zoo gemakkelijk te begrijpen, en ik
wenschte wel, dat gij het mij niet gevraagd hadt.
B. Brandy wil toch wel leeren.
M. Maar Brandy kan alles nog niet leeren.
B. Wien Brandy liefheeft, dien doet hij goed. U, mijn goede
meester, heeft Brandy lief, — en ik zou voor u sterven... Maar
Accompony heeft schipper Marinus niet lief ; dan zou hij hem
wel een wind geven, die hem spoedig in zijn vaderland bracht.
M. Gij redeneert als een goed kind, Brandy. Ziet gij wel, hoe

die matrozen werken, hoe zij dagelijks aan de pompen staan,
om het schip drijvende te houden, terwijl anderen in de zeilen
zitten? Als nu onze kapitein Johnson aan die matrozen dagelijks
volop brandewijn gaf te drinken,en hen met spijs als overlaadde,
in plaats dat zij nu hun rantsoen krijgen , wat denkt gij, Brandy,
zou er dan van het werken komen ?

B. Niet veel, goede schipper, niet veel. Zij zouden dronken en
lui worden — en sommigen leelijk ziek.
M. Nu, Brandy, zoo of zoo omtrent is het met de menschen
ook gelegen. Het is voor mij en andere menschen niet goed dat
wij altijd voorspoed hebben ; dan passen wij niet half zoo goed
op, en daarom geeft God zelfs aan hen, die goed zijn, tegenspoeden omdat zij anders misschien niet langer goed zouden wezen.
Terwijl zij zoo met elkander spraken, riep er een matroos, die
in den mast zat : 4 Land ! land ! ten zuidwesten !...) Dit roepen
brak het gesprek af, en schipper Marinus ontdekte met kapitein
Johnson, dat zij waarschijnlijk de Kolonie Suriname naderden.
En na weinige uren zeilens, waren zij er zeker van, daar zij duidelijk den mond van de rivier van dien naam erkenden . Marinus
gaf dat aan Brandy te verstaan,zeggende :c< Brandy ! Alle tegenspoed is voor alien niet kwaad.Door al deze tegenwind en stilte,
die wij nu gehad hebben, komen wij bij eene Hollandsche Kolonie. Daar zal ik weer landslui aantreffen, en misschien van
mijne vrouw en kinderen kunnen hooren. )
( Nu, ) zeide Brandy, (< nu begint Accompony u lief te krijgen.)
ADRIAAN LOOS JES.

(Zedelijke Verhalen.)
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III, - DRAMATISCHE SAMENSPRAKEN.
16. — WILLEM CLITON EN DE VLAMINGEN.
Personages : Willem Cliton, graaf van Vlaanderen ; Iwein van Aalst ; Daniel
van Dendermonde, zijn bloedverwant ; Dirk van Elzaten, wettige erfgenaam der
Vlaamsche kroon ; Rambold van Straten, aanhanger van Willem ; Aalbrecht,Iwein's
wapenknecht. — Willem Cliton deed gansch Vlaanderen onder zijn dwingelandij beven. Toen dacht Iwein, heer van Aalst, dat men tegen den gunsteling des Franschen
konings en volgens hem onwettigen graaf een verbond van al de vrijheidminnende
edelen en poorters uit al de gemeenten van Vlaanderen moest stichten.De oproep was
gedaan,de afgevaardigden waren reeds te Aalst aangekomen.In de vergaderzaal prijkten nevens Cliton's blazoen ook de wapens van Dirk van Elzaten : daar zouden
Iweins gasten te kiezen hebben wien van beide vorsten zij volgen wilden.Alles was
gereed, wanneer Willem zelf aan het kasteel van Aalst een onverwacht bezoek bracht.

Willem, Iwein, Rambold en gevolga
WILLEM. (Sfiottend,terwifi

hij met Iwein op het tooneelkomt.)

Onze komst verwondert u, niet waar, heer Iwein , tenzij onze
trouwe onderzaat, uw dierbare kozijn Daniel, u reeds verwittigd
hadde. Gij moet bekennen dat wij tot een bezoek gedwongen
zijn, vermits de heer van Aalst zich niet meer verwaardigt, op
ons ontbieden, naar Ieperen te gaan. Daarenboven, wij willen
het verklaren, eene andere reden nog spoorde ons aan naar dit
kasteel te komen. Vlaanderen is in opschudding gebracht door
eenige hoogmoedige edellieden en halsstarrige poorters. Wel
dwongen onze wapenen hen om genade te vragen : zoo smeekten
de Gentenaars dezen morgen — Daniel zal het u immers al verkond hebben — om vergiffenis ; maar wij willen thans zeif ons
overtuigen waar getrouwheid heerscht en waar verraad nestelt.
(Vestigt onderzoekend de oogen op Iwein). Voorzeker is een bezoek in iedere stad, in iederen burcht, daartoe het beste middel.
R 4MBOLD. Wij beginnen met het trouwe Aalst !
WILLEM. (De zaal beziende lands achter en rechts). Prachtig !... Overheerlijk !... Mij dunkt echter, beer Iwein, hier wordt
nog yolk verwacht ?
IwEnsi. (Onverschillig) Misschien wel.
WILLEM. (Links kijkende). Een troon !... He ! He ! Wat beduidt dit?... Dit was ons ongetwijfeld niet voorbeschikt... (Dirks
schild bemerkende). Doch wat zien wij ? Dit schild !... Dit vaandel !... Dirks wapens !...
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WILLEMS GEVOLG. Dat is ongehoord
WILLEM. Montjoie Saint-Denis ! Dat

!
zult ge duur bekoopen !

(Kce,t met zijn zwaard het schild in stukken ; vertreedt het;
scheurt met de hand het vaandel en sj5ringt op het verhoog. Iwein
blifft kalm). Wat weerhoudt ons u dadelijk te doen in hechtenis

nemen ? Wien stond het hier te kiezen tusschen ons en Dirk ?
Wien ? (Steekt het zwaard oft en blifft rechtstaan).
IWEIN. Wien ? Uwen onderdanen, die hier moesten vergaderen om te beraadslagen over de middelen, waardoor Vlaanderen
nog kon gered worden. Gij wilt u van hunne gevoelens jegens u
overtuigen. Welnu, de moeite wordt u gespaard van stad tot stad,
van burcht tot burcht, te moeten reizen. Ridders, poorters,
Kerels zijn daar in die zaal (Toont rechts), vereenigd. (Tot Aalbrecht). Aalbrecht, laat de afgevaardigden binnen en stel ze bij
hunnen naam onzen genadigen vorst voor. (Aalbrecht af).
WILLEM. Er is dan verraad ?
IWEIN. Verraad ? Neen ! Wij zijn geen moordenaars, zooals
sommigen ! Maar het oogenblik is gekomen, dat Vlaanderen
ophoude te lijden.
RAMBOLD. (Gaat voor den troon staan). Het is eene snoode
verrassing !
WILLEM. (Ter zijde). We zijn in het net gevangen. (Luid)
Dat zij naderen ! (Aalbrecht in).
AALBRECHT. (Terwijl Daniel binnenkomt). Mher Daniel van
Dendermonde !
WILLEM. (Ter zijde.) De onbeschaamde ! Ik dacht wel dat hij
mij zou vooruit zijn geweest.
AALBRECHT. De heeren Dirk van Beveren, Steven van Boelaere, Walter van Voormezeele, Raas van Gaveren, Rijkaard
van Woumen, Alijn van Bouchaute, Walter Crommelin, de
baron van Oostkamp, de kastelein van... (Zij komen binnen,
naarnzate hun naam afgeroeften wordt, groeten Willem en nemen filaats).
WILLEM. (Bitsig-.) Genoeg ! Wij hoeven hunne namen niet
verder te hooren melden. (De overige ridden s, de poorters en
Kerels — te samen 20 a 3o — binnen). (Na acne i5oos). Ho ! Ho !

Gij gingt hier vergaderen om ons bestuur te beknibbelen. Goed.
Wij zullen uwe klachten aanhooren, maar wee den edele of
onedele, die ons durft hoonen ! Zooals wij dit schild doorhakten
en vertraden, (beweging ander de afgevaardigden; blijdschafi
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van Daniel), zoo klooven wij den onbezonnen beschimper en
vertrappen zijn lijk.
DANIEL. Die woede is overbodig ; zij is niet bij machte ons te
doen schrikken.
WILLEM. (Laatdunkend tot de afgevaardigden). Eer ge
spreekt, bedenkt dat ik alvermogend ben ; dat mijne benden
voor de stad zijn gelegerd, dat op eenen wenkm
IWEIN. Aalst zou u desnoods verleeren ons te bedreigen.
DANIEL. In naam der verdrukte bevolking zal graaf Iwein u
onze klachten en eischen onbewimpeld voor oogen leggen.
(Iwein treedt vooruit ; Daniel en de overigen scharen zich rond
hem).
WILLEM. Uwe eischen !... Wel, wat zijn wij hier ? Vorst van
den lande ? of een speelbal in de handen onzer onderhoorigen ?
(Zet zich neer).
IWEIN. (Plechtig). Willem van Normandie, heer van Vlaanderen, hoor wat het Vlaamsch yolk u door mijnen mond te zeggen
heeft.
Als worst moest gij uwe onderdanen tegen de vijanden van
den geboortegrond verdedigen en met hen in billijkheid handelen. Hebt gij Bien dubbelen plicht volbracht ? Neen ! Hebben
wij u integendeel met onze vijanden niet zien samenspannen om
ons des te gemakkelijker te verdrukken ? Wat blijft er nog over
van de vrijheden, door uwe voorzaten en vooral door Karel den
Goede, zaliger gedachtenis, geschonken ? Schier niets ! Wat
blijft er ons van de voorrechten, door u, pas een jaar geleden,
bij eed bevestigd en voor welker gift wij u gehoorzaamheid
zwoeren ? Niets, volstrekt niets ! Gij hebt onze onderlinge banden ontknoopt en zijt meineedig geweest.
AFGEVAARDIGDEN. Ja, meineedig !
RAMBOLD. (Tot Willem). Wie zou het verduren ?
WILLEM. (Toornig tot Iwein). Die taal moet eindigen I Wij
hebben ons reeds genoeg vernederd, verlaagd ; al te lang de
dorpere onbeschaamdheid van eenen vazal verdragen !
IWEIN. (Bedaard). Ik ben de tolk van Vlaanderens zonen en
de waarheid, hoe hard zij ook in de ooren moge klinken, zal ik
niet sparen.
DANIEL. Ga onbeschroomd voort, Mher Iwein. Ganscb.
Vlaanderen is verantwoordelijk voor uwe aanklacht.
AFGEVAARDIGDEN. Ja! Ja !
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WILLEM. (Bitsig tegen Daniel). Nogmaals gij, heer van Dendermonde, nogmaals gij ! Dezen morgen lukte het u ons ongestraft te Gent te beleedigen en nu durft gij mij weer tergen !...
Gij vergeet dan, dat gij verleden jaar, om mijne gunst te verwerven, Willem van Loo in mijne macht steldet ! Toen waart gij,
het is waar, nog een kruipende hoveling. De belooning zal waarschijnlijk uwen gelddorst niet gelescht hebben.
DANIEL. (Emil naar Willem toeschieten ; men wederhoudt

hem). Ja

! ik leverde u Willem van Loo, omdat hij het bestaan
van den geboortegrond bedreigde, zooals ik de hand op u,
Willem Cliton, zou leggen voor het heil van het vaderland I
(Gewoel in de rangers van Willems gevolg).
IWEIN. (Tegen Daniel). Bedaar toch !
DANIEL. (0figewonden). De duivel hale alle bedaardheid !
IWEIN. (Kahn). Het is alom bekend welke geweldenarijen en

verdrukkingen gij de poorters van Rijsel deedt onderstaan. Het
is geweten hoe onrechtvaardig, hoe boosaardig gij met de burgers van Sint-Omaars en Brugge zijt omgegaan en hoe onmeedoogend gij de Gentenaars behandeldet. Nooit zijn we zoo laag
gevallen ! — Het recht wordt miskend ; de omkooperij voert
den schepter , de openbare ambten worden verkocht en aan
de meestbiedenden overgelaten. — De vrijgeboren poorters
worden met minachting en onrechtvaardigheid behandeld ;
hunne ambachten en neringen ontwapend ; hunne schepenen
tegen hunnen dank benoemd. De edelen, die Vlaanderen en niet
Frankrijk als hun vaderland beminnen en het toonen durven,
worden vervolgd en geschandvlekt. Onze geboortegrond vergaat.
En geen wonder ! De Vlamingen, verarmd door lasten en tollen,
hebben tot overmaat van ellende, hunne scheepvaart zien te niet
gaan en door uwe schuld het handelsverbond met Engeland en
de Hansesteden, die bron van rijkdom, zien verbreken. Doch
wat geeft het u dat ons land lijdt ? dat ons land zieltoogt, als gij
maar geld kunt verzamelen, om Normandie te veroveren en de
kroon van Engeland uwen oom Hendrik te ontrukken ? Eilaas !
ons Vlaanderen behoort zichzelven niet meer : vreemde klanken
weergalmen daar, waar onder Karels regeering alleen Vlaamsche
tonen weerklonken ; vreemde huurlingen knevelen onze poorters ;
vreemde gelukzoekers en Joden, dat ras door on i yolk vermaledijd, zuigen het laatste bloed onzer stamgenooten lit. En dit alles
Is geschied ondanks uw zweren op de reliquieen tier Heiligen.
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WILLEM. Geen eed aan Viamingen gedaan, kan aan mijnen
wil perk of paal stellen !
DANIEL. En geen leger zal onze wraak tegenhouden I
I WEIN. Zonder erfrecht hebt ge Vlaanderens troon beklommen;
-alleen Frankrijks macht en de vrees voor schrikkelijker rampen
maakten u onzen graaf. Edoch hadt gij uwen troon gesteund op
de onwrikbare zuilen der volksliefde, had wijsheid uwen schepter bewogen, niemand zou opdagen om u het graafschap te
betwisten. Maar nu gij op een jaar zoovele rampen hebt gesticht,
zooveel onrecht gepleegd,willen de Viamingen u rekening vragen
over uwe daden en eischen te dien einde eenen landdag.( Willem

staal recht en slaat de hand aan het gevest van zijn zwaard).
IWEINS GEVOLG. Ja 1 eenen
IWEIN. Vergader uw hof,

landdag 1
zoo gij het verkiest, in de stad
Ieperen, die te midden van uw graafschap is gelegen. Roep
aldaar de voornaamste leenmannen, de verstandigste geestelijken en poorters bijeen, doch in vrede, zonder listen of booze
inzichten. Zij zullen er g-ezamenlijk den toestand onder7,oeken.
Het oordeel, dat zij zullen vellen...
WILLEM. ( Kan zijne verbolgenheid niet meer bedwingen). Zij
een oordeel vellen ? Over mij een oordeel vellen 1 Ha I Ha ! Ha I

(Trekt het zwaard uit de scheede). 0 vermetele vazal ! ( ljlt van
den troon met oftgeheven waften naar Iwein). Ziehier het loon...
(Afgevaardigden en Willems gevolg sprit:gen tusschen beiden;
Iwein verroert niet).
IWEIN. (Met fonkelenden bilk). Sla toe ! Sla toe 1 (Willem
treedt achlerwaarts). `Vat aarzelt gij ?... Ge treedt terug ?...
(Willem gnat weer oft het verhoog staan). Tot het laatste zult ge

mij aanhooren !
WILLEM. 0 maak het kort !... Ons beeft de hand van woede...
eindig 1 eindig:
WILLEMS GEVOLG. Het is schande !
RAMBOLD. Zij zullen het boeten !
IWEIN. Is de beslissing der vergadering u voordeelig, wij
willen buigen en toestemmen dat gij aan ons hoofd blijft. Maar
is het anders, is het aller meening, dat gij u inderdaad boven de
wetten hebt gesteld ; is het aller meening dat gij trouweloos,
arglistig, meineedig zijt geweest, vertrek dan uit dit graafschap,
opdat wij het bestuur toevertrouwen aan hem, die bekwaam en
bereid is het naar recht te regeeren 1
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W ILLEM. Valschaard ! Dirk van Elzaten zou moeten regeeren,
niet waar ? Uw snood ontwerp zal echter niet gelukken, want
Dirks macht zal gefnuikt worden, evenals zijn schild clazir verbrijzeld ligt. Gij rekent zonder mijne krijgsbenden ; gij rekent
zonder den koning van Frankrijk !
IWEIN. (Verliest van lieverlede zijne koelbloedigheid). Wij
schrikken voor uwe macht niet en wij trotseeren de legers van
Lodewijk VI !
DANIEL. Wij willen en zullen alleen meester blijven in ons
eigen land.
IwEIN. (Tot de afgevaardig-den). Spreekt, gij, edelen, wilt ge
nog langer dien staat van vernedering en onrecht verduren ?
RIDDERS. Neen ! Neen !
IWEIN. Wilt gij, poorters en Kerels, nog !anger dulden dat het
juk der dwingelandij op uwe vrijgewerkte schouders drukke?
POORTERS EN KER ELS. Neen ! Neen !
IWEIN. Welaan ! graaf Willem, gij hebt den wil der Vlamingen
gehoord ! (Greet en vervoegt zich bij de zijnen).
AFGEVAARDIGDEN (Allen). Bravo ! Bravo !
WILLEM. (Steekt woedend zijn zwaard naar de afgevaardigden). Enzij juicht die schimpwoorden toe ! Montjoie SaintDenis ! het zal u rouwen, verwaande ridders, want burcht na
burcht zal ik stormenderhand innemen !... Het zal u rouwen,
verachtelijke poorters en plompe Kerels, want het gansche land
zal ik te vuur en te zwaard teisteren. Ja ! ja ! dat zal ik ! (Met zijn
zwaard Iwein aanwijzende). Trotsche Aalstenaar, in uw bloed
ga ik den hoon, mij aangedaan, uitwisschen L.. (Iwein trekt zijn
zwaard uit de scheede en treedt vooruit ; de afgevaardigden en
Willems gevolg schieten elkander met geheven waken toe. Rambold en eeni gen van Willems gevolg willen Iwein doorsteken).
DANIEL. (Den slag van Rambold afwerende). Achteruit, lafaard !... (Rambold treedt achterwaarts naar zijne j5laats. Daniel
schei dt de afgevaardigden en Willems handlangers van elkander.
Tot de laatsten). Wie Iwein raakt, is een man des doods !
WILLEM. Eenen stond wil ik vergeten, dat ge mijn leenman
zijt en ik mij kan bezoedelen door met u te kampen. Ik verhef Li.
tot mijns gelijke. Stel u vaardig ! (Tot de afgevaardigden). Dit
tweegevecht zal beslissen of ik, ja dan neen, het land naar recht
bestuurde. (Staftt van het verhoog. Tot Iwein.) Mijn zwaard
hunkert naar uw bloed I
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IWEIN. (0figewenden ; term)l hij den eersten slag afweert).
Weldra gevoelt gij hoe gezwind mijn zwaard kop en hals doorhakt ! (Al de aenwezenden wijken achteruit. — Daniel sftringt
tusschen Willem en Iwein).
DANIEL. Neen ! het bloed zal hier niet stroomen ! Achteruit,
graaf Willem ! achteruit, Iwein !... (Tot lzvein), Iwein, gij behoort
den lande en niet meer u zelven : uwe wi aak is onze wraak, uw
leven is ons leven. (Tot Willem). Graaf Willem, ik, Daniel, zal,
waar het u lust, in eenen kamp op leven en dood uwe uitdaging
beantwoorden. Doch thans valt er ons wat anders te verrichten !
Hier moet terstond een besluit nopens ons, Vlamingen, genomen
worden ! Wilt gij ons, ja of neen, laten recht wedervaren ? Beslis, beslis ! Ons geduld is ten einde ! Rechtsherstelling of oorlog!
AFGEVAARDIGDEN. (De waj5ens in de hoogte en Willem naderende). Beslis ! Beslis !
WILLEM. (Ten top pint der woede). Ge daagt mij uit? Welnu !
de oorlog is aanvaard ! Men brenge stroowisschen tot verklaring
van den strijd ! (Aalbrecht af, links). De krijg zal zijn zonder
genade !... zonder genade ! hoort het wel... (Aalbrecht terug. —
Willem breekt de stroowisschen en werfit ze den Vlamingen naar
het aangezicht). Daar ! koppige Vlamingen !
DE AFGEVAARDIGDEN. El ou ! Hou !
(Willem wandell driftig keen en weer op het tooneel. Rambold
konzt Willem lets in het oor fluisteren. Willem stool hem weg).
WILLEM. Neen! Neen ! (Rambold zegt hem nog eenige woorden.
Willem luistert, denkt eenen stored, steekt het zwaard of en keel I
zich naar de Vlamingen, terwijl hij op het verhoog stapt). Tot
het einde willen wij, vorst van Vlaanderen, geduld hebben. Ons
besluit zou het land in eenen afgrond van ellenden storten en
daarotn ( Verwondering der afgevaardigden; misnoegen vanWil/ems gevolg; blijd.s-chaft van Ranzbold) willen wij, hoe het bloed
ons ook in de aderen ziede, niet overijld handelen. De oorlog
blijve tot dusverre onverklaard. Wij willen, hoe dit ons ook verlage, voor het welzijn van Vlaanderen nadenken over hetgeen
ons te doen staat. Gaat ! (Aalbrecht leidt de afgevaardigden of
en vervolgens Willems gevolg; hij zelf af),
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TWAALFDE TOONEEL.
Willem en Rambokl.
WILLEM. ( Wizinni gvan woede). 0 ! Rambold 1 mijn hoofd is
zoo gloeiend ! het hart klopt mij zoo onstuimig ! Schande !
Schande 1... Ik, Willem Cliton, graaf van Vlaanderen, erfgenaam
der kronen van Engeland en Normandie, ik moet buigen voor
Vlamingen !.., Schande ! Schande !... Maar ik zal mij wreken !...
die vuige ridders en poorters naar hunne euveldaden straffen !...
De moordpriem der vernedering, mij in het hart geduwd door
Iwein, doet mij in razernij ontsteken... Rambold, Rambold, zeg,
wat moet ik aanvangen ? Zeg, want ik ben uitzinnig van smart
en woede... (Blifft,met de handen aan het hoofd, als versteend

staan).

RAMBOLD. ( Venijnig en langzaam). Zij vergen eenen landdag,
welnu deze zij hun toegestaan.„.
WILLEM. Gij ook durft die taal voeren? Gij ook? (Stool Ram-

bold weg).
RAMBOLD. Wel hoe is het mogelijk ? De Vlamingen snellen
ter slachtbank en gij wederhoudt ze ! Edelen en poorters buigen
hunnen hals onder de bijl uwer wapenknechten, en gij aarzelt !
Iwein en Daniel bieden hunne borst aan den dolk uwer huurlingen, en gij weet niet wat aanvangen, gij, de getergde, gij, de
gehooncle ! Waarlijk uwe zinnen zijn verbijsterd !... Of herinnert
gij u niet meer, waarom te Ieperen bijlen en dolken zijn gescherpt? (Willem schijni als uit eenen Broom te ontwaken). W as
het misschien uw voornemen er eergisteren Iwein en Daniel in
de armen te drukken ?... Ja ! weiger den landdag, die voor uwe
vijanden een doodendag moest zijn !...
WILLEM. (Na eenen stond, vastberaden). Rambold, ja ! de
Vlamingen zullen hunnen landdag hebben ! (Tot zichzelven)..
Waar toch waren mijne zinnen? Gisteren nog gafik bevel Ieperen
tot de vangst mijner vijanden voor te bereiden, en sinds lang
verzon ik het middel hen er naartoe te lokken. Nu vallen zij al
te gader in mijne handen en ik zou de gelegenheid niet waarnemen ? Ha ! Ha ! De Vlamingen zullen die stad binnentreden,
maar niet verlaten ! (Tot Rambold). Rambold, Rambold, in uwen
boezem ook gloeit de wraakzucht ; welnu ! wees tevreden, het
bloed dier ellendigen ( Wijst rechts) zal de straten van Ieperen
rood verven !
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RAMBOLD. De schande, waannede men u belaadde, eischt dat
gij onmeedoogend treffet. Edoch, in afwachting, dat den Vlamingen de verdiende strafworde toegebracht, heb ik ook een middel
willen beproeven, dat het hart van Dirk en Iwein zal doorboren
niet met zwaard of dolk, maar...
WILLEM. Maar ?
RAMBOLD. In dit kasteel schuilde Lauretta, de dochter van
Dirk...
WILLEM. Wat zegt ge ?
RAMBOLD. Onze spioen Walter zond mij eenen bode, toen wij
reeds de stad waren genaderd. Ik vernam dat Dirks dochter
door Liedekerke's bosch wilde wegvluchten, zond mijne mannen
derwaarts en...
WILLEM. Genoeg ! ik heb begrepen. Spoed, spoed ! Snel naar
bet woud ! Leg zelf de hand op haar. Hare schaking zal de faltering wezen van den snooden Iwein, de doodsteek voor den onbezonnen Dirk.
RAMBOLD. Dank, beer graaf, dank... Iwein, Iwein, mijne
wraak nadert... Heb dank, graaf Willem, heb dank L.. Ha! Ha!
Ha! (Af).
WILLEM. Lage ziel !

DERTIENDE TOONEEL.
Willem alleen.
WILLEM. Ik ben onder de klauwen van den leeuw gevallen ;
de Viamingen zullen overmorgen in het net der sluwheid gevangen worden. Dan zal mijne zegepraal volkomen zijn : Lauretta
geschaakt en mijne vijanden dood ! Wee u, Aalst ! uw val is
aanstaande !... Maar de afgezanten wachten ongeduldig naar
mijn besluit. Veinzen wij koelbloedigheid, opdat niemand onze
inzichten kunne doorgronden. (Slap/ oft het verhoog en klofit.
Aalbrecht in). Dat alien binnenkomen ! (Aalbrecht laat eerst
rechts de af gezanten, dan links Willems gevolg binnen. Zij nemen
plaids als voorgaandelijk. Aalbrecht af).
VEERTIENDE TOONEEL.
Willem en de overigen.
WILLEM. (Bedaard en filechti g. Allen bezien malkaar nieuws.
gie rig). Leenhouders en afgevaardigden der oproerige gemeenten,
Dloemlenng. --

I.
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verneemt ons besluit. Wilden wij alleen gehoor geven aan de
eischen onzer rechtvaardige verbolgenheid, weinige uwer steden
en burchten zouden nog te roemen hebben op vestingen en torens.
Edoch wij willen,voor het heil des vaderlands, eene laatste maal
de stem der wraak onderdrukken. De landdag, door u zoo onheusch gevraagd, is toegestaan en zal overmorgen te Ieperen,
volgens uw eigen verzoek, plaats grijpen. Beeldt u echter niet in,
dat onze verduldigheid, hoe verre zij ook strekke, zonder palen
zij. Stelt u veeleer, in raad en daad, voor den geest dat Vlaanderen in eene woestijn zal herschapen zijn,eer wij zullen gedoogen
dat onze rechten nog worden geschonden. (Gaat van den troon
en werj5t uitdagende blikken oft de afgevaardigden). Te Ieperen l
AFGEVAARDIGDEN. Te Ieperen ! Te Ieperen ! Rechtsherstelling of oorlog I
WILLEMS GEVOLG. (Sfiottend). Tot wederziens ! (Willem en
gevolg af).
VIJFTIENDE TOONEEL.
Iwein en afgevaardigden.
(De afgevaardigden koutenbij groefien en schijnen ontevreden).
IWEIN. (Na eene boos). Wapenbroeders aller standen, (Zij
scharen zich rond hem) wat mij op het hart ligt, moet ik verklaren. De dwingeland is weg ; onze eischen zijn ingewilligd ;
wij zullen eenen landdag hebben! En nochtans is er iemand van
u tevreden ? Is er iemand van u zonder wantrouwen ?
AFGEVAARDIGDEN. Neen ! neen !
IWEIN. Hoe kan het anders ? Eerst schijnt Willem, door onze
onbeschroomde taal getergd, ons te willen verbijten. Plotselijk,.
na eenige woorden van Rambold, bedaart zijne woede, en na een
gesprek met den schurk, wordt Ieperen ons als vergaderplaats
aangewezen ! Wat schuilt, wat moet er noodzakelijk schuilen
onder dergelijke gemoedskeering,door eenen Rambold bewerkt ?
AFGEVAARDIGDEN. Verraad !
IWEIN. En wat staat er ons te doen, broeders ?
EEN BIDDER. Het verraad te voorkomen !
DANIEL. En ons niet te laten vangen !
IWEIN. JillSt ZOO !
DANIEL. Weet, vrienden,

dat Willem Iwein en mij eergisteren
te Ieperen ontbood. Had Lambrecht van Rodenburg ons bijtijd&
voor verraad niet gewaarschuwd, wij zouden hier in uw midden,
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niet staan. Voorzeker wil de sluipmoordenaar thans in denen slag
al zijne vijanden neervellen.
IWEIN,Wij zullen niet lang in twijfel verkeeren,want van dezen
morgen af verwacht ik reeds tijding uit Ieperen. (Aalbrecht met
haast binnen).
AALBRECHT. (Tot Iwein). Een ridder verlangt u onmiddellijk
te spreken.
IWEIN. Doe hem aanstonds binnenkomen.(Aa/brecht af. Iwein
tot de afgezanten). Helpt God ! wij zullen gaan weten waaraan
ons te houden. ( Wenkt Daniel. Zij treden tot den voorgrona').
Het wegsnellen van Rambold doet mij schrikken. 0 ! had hij de
vlucht van Lauretta vernomen ! (Aalbrecht in; hij laat Lambrecht binnenkomen).
ALLEN. ( Verwonderd). Lambrecht !
LAMBRECHT. Ik zelf. (Het zweet afdrogende). En de landdag?
IWEIN. Zal te Ieperen ovcrmorgen geschieden.
LAMBRECHT. Te Ieperen ? Te Ieperen ! ... Wapenbroeders,
verneemt het snood verraad ! Willem wil u om hals brengen.
Ieperen krioelt van moordenaars !
IWEIN. Wraak ! Wraak 1
ALLEN. Wraak ! Wraak !
DANIEL. Weg Willem ! Vlaanderen den Leeuw 1
ALLEN. Weg Willem !
IWEIN. En leve Dirk ! Weg de Franschen !
ALLEN. Heil Dirk ! Weg de Leliaarts !
IWEIN. Edelen, poorters, Kerels, wij hadden den galbeker tot
den bodem geledigd , nog ontbrak er de aanslag op ons alley
leven ! Op ! broeders, op ! Het wrekend wapen in de hand !
(Allen steken de wakens in de hoogte). Zweren wij tot den laatsten druppel bloeds ons vaderland tegen den dwingeland te verdedigen 1
ALLEN. (De waj5ens tegen elkander stekende).Wij zweren 1 wij
zweren !
IWEIN. In naam van u alien, vertegenwoordigers van het yolk,
verklaar ik, Iwein van Aalst, de Vlamingen ontlast van de trouw,
aan Willem gezworen. Men doorhakke zijn schild,zooals hij het
dorst bestaan voor dat onbesmet blazoen ! (Wifst op Dirks
waj5ens). (Dania houwt Willems schild in stukken, grijpt Dirks
standaard en overhandigt dezen aan Iwein),
ALLEN. Bravo 1
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IWEIN. (Den standaard zwaaiende).Huldigen wij als graaf den
aanvoerdir van dezen standaard, onzen natuurlijken en wettigen
beer, Dirk, dien Vlaming van hart en geest, dien voorstander
onzer taal, zeden, wetten en vrijheden ! Te wapen ! Te wapen
Weg Willem ! Leve Dirk !
ALLEN. Leve Dirk ! Weg Willem ! Te wapen ! Te wapen !
(Iwein van Aalst.)
Is. BAUWENS.

IV, — LEERENDE SAMENSPRAKEN.
17. — DRIE KINDERS IN HET WOUD•
I Daar bleven eens drie :Anders staan.
In plaats van naar de school to gaan :
Zij peinsden dit, zij peinsden dat,
En stonden zoo op 't eenzaam pad.
5 Toen spraken zij met Licht gemoed :
( Mijn God, waarvoor zijn scholen goed !
f Het leeren is vervelend naar,
( En boeken zijn, als lood, zoo zwaar.
( De dieren zijn in 't bosch zoo vrij,
zo ( Ja, veel gelukkiger dan wij.
( Zij spelen, zonder zorg of maat,
( Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Zoo sprekend drongen ze in het woud ;
Daar vloog een bietje door het hout.
15 Toen bleven ze alle drie daar staan,
En ieder sprak het bietjen aan :
— q Korn, bietjelief, het weer is hel ;
( Wij zoeken bier een lustig spel ;
( Het spelen maakt het hart zoo blij :
20 << Kern, bietjelief, en speel met mij. )
— 4 0 kinderslief, wat denkt ge wel ? )
Zei 't bietjen, ( .1k en ken geen spel.
it 'k Moet honig zoeken wijd en zijd,
< Mijn voorraad voor den wintertijd. )
25 Zij drongen verder in het woud.
Daar schoot een sijsje door het hoot.
Toen bleven ze alle drie daar staan,
En ieder sprak het sijsien aan :
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— Kom, sijsjelief, het weer is he. )
30 K Wij zoeken hier een lustig spel ;
( Het spelen maakt het hart zoo blij!
Kom, sijsjelief, en speel met mij. )
— 0 kinderslief, wat denkt ge wel ?
Zei 't sijsjen, Ik en ken geen spel.
35 Wie heeft zijn plicht op aarde niet ?
Ik bouw mijn nest, zooals ge ziet. )
Zij drongen verder in het woud.
Daar Droop een miertje door het bout.
Toen bleven ze alle drie daar staan,
4o En ieder sprak het miertjen aan :
— Kom, miertjelief, het weer is hel :
< Wij zoeken hier een lustig spel ;
Het spelen maakt het hart zoo blij !
Kom, miertjelief, en speel met mij.
45 — K 0 kinderslief, wat denkt ge wel ? )
Zei 'tmiertjen, ( Ik en ken geen spel.
Gij ziet hoe 'k werk hier naast mijn hol,
Ik breng mijn leege kelders vol. )
Zij drongen verder in het woud ;
5o Daar vloot een beekje door het hout.
Toen bleven ze alle drie weer staan,
En ieder sprak het beekjen aan
— 4 Kom, beekjelief, het weer is hel ;
Wij zoeken hier een lustig spel ;
55 Het spelen maakt het hart zoo blij !
Kom, beekjelief, en speel met mij. >>
—K 0, kinderslief, wat denkt ge wel ?)
Zei 't beekjen, ( Ik en ken geen spel.
( 'k Moet vlieten, kinders, anders, net,
6o ( En draaide ginds de molen niet.
Toen zagen eerst, in hunnen zin,
De kinders deze waarheid in :
Dat alles wat op aarde leeft
Zijn plichten to vervullen heeft.
65 Zij namen deze les ook aan,
En spoedden zich naar school to gain
En ieder van hen schreef en las,
Toen 't najaar aangekomen was.
A. VAN HASSELT.
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18. — DE OUDE MAN EN DE JONGELING.
i — 4 o Vader Krijn, zoo sprak de knaap,
Gansch wit zijn uwe haren,
En toch zijt ge even kloek van lijf,
In weerwil uwer jaren.
5 Hoe komt het toch, o vader Krijn,
Dat gij zoo frisch en kloek kunt zijn ?

D

— <( o Jongenlief, sprak vader Krijn,
Dit wil ik u verklaren :
Omdat ik mijn gezondheid steeds
so Heb weten te bewaren.
Wie matig leeft in zijne jeugd,
Behaalt als grijsaard 't loon der deugd. )
4 o Vader Krijn, zoo sprak de knaap,
Gij zijt reeds hoog in jaren,
55 En immer zie 'k u wel te moe
Naar beter toekomst staren.
Men ziet u immer lustig zijn ;
Hoe komt dat toch, o vader Krijn ?
-

- 4 o Jongenlief, sprak vader Krijn,
20 Dat wil ik u verklaren :
Omdat ik steeds een zuiver hart
Heb weten te bewaren.
Wie immer deugdzaam is geweest,
Is voor de toekomst niet bevreesd. )
25 — 4 o Vader Krijn, zoo sprak de knaap,
't Graf staat reeds voor u open ;
Schier is uw levensbaan op aard'
Voor immer afgeloopen.
En immer zie 'k u rustig zijn ;
30 Hoe komt dat toch, o vader Krijn? >>
— t o Jongenlief, sprak vader Krijn,
Dit wil ik u verklaren :
Steeds dacht ik aan den goeden God
In mijne jonge jaren.
35 Nu 'k oud ben, denkt Hij ook aan mij
Daarom ben ik gerust en blij. >
A. VAN HASSELT.
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19. — HET KIND EN DE MOEDER.
HET KIND.

1 Zeg, Moeder ! iedren ochtendstond
Zie 'k uit mijn krib de kamer rond :
En vO6r ge ons roept om op to staan,
Zie 'k altijd u ter zijde gaan ,
5 Dan legt ge u op de knieen neder,
En biijft zoo stil als sliept ge weder.
Als 't middaguur geslagen is,
En we alien hunkren rond den disch,
Neemt vader altijd bij 't begin
I0 Zijn muts van 't hoofd en kijkt er in.
Dat heeft hij zeker nooit vergeten ;
Zoo doet hij daaglijks voor het eten.
Dan buigt gij 't hoofd als waart ge moe,
En houdt zoo dicht uw oogen toe.
is Dan desk ik : ( waarop wacht gij nog ?
Want al het eten is er toch. )
Zoo zit gij met uw handen samen
En dan zegt vader emdlijk : ( Amen. )
Dat heb ik nu zoo vaak bespied,
20 Maar ik begrijp de reden niet.
Och Moederlief ! zoo 't wezen kan,
Vertel mij eens, wat doet ge dan ?
Ik dacht reeds menigmaal voordezen,
Wat of dat toch zou kunnen wezen.
DE MOEDER.

25 Mijn kind ! dan buig ik mij ter neer,

En spreek tot onzen lieven Heer,
En bid tot God, die al wat leeft,
Die u en mij geschapen heeft,
Het vischje dat in 't water spade! t,
3o En 't vee dat in de klaver dartelt,
De gouden zon, de lieve maan,
De bloemen, die daar ginder staan,
Die hooge boomen in 't verschiet,
En 't mosplantje op ons dak van riet ;
35 Ja, waar ge u wenden moogt of keeren,
Al wat gij ziet is 't werk des Heeren.
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Voor alien is Hij mild en goed,
En zorgt meer dan een vader doet.
Uw moeder heeft u lief, mijn kind !
40 Maar z66 toch niet, als God ons mint,
Die boven bidden geeft of wenschen,
En vader is van alle menschen.
Dat heeft ons JEZUS zelf verklaard,
Gods Zoon die nederkwam op de aard' ;
45 Die eindloos veel voor menschen deed,
En om hun boosheid bitter leed.
Hij leert ons bidden : q Onze Vader ! )
Doch daarvan spreek ik wel eens nader.
Hoog in den Hemel is Gods troon ;
so Toch maakte Hij deze aard zoo schoon !
Hij houdt zijn milde hand niet toe,
En wordt het weldoen nimmer moe.
Van Hem komt zonneschijn en regen,
En uit zijn hemel strooit Hij zegen.
HET KIND.

55 Maar woont die God hier ver vandaan,
Kan Hij dan 't bidden wel verstaan ?
Want daar is immers niemand bij,
Dan vader en gij zelve en wij !
Gij bidt zoo zacht ! het is maar fluistren !
6o Hoe kan die God dan naar u luistren ?
DE MOEDER.

Neen, 't hoeft niet luider, kindlief! och,
Hoe zacht ook, God verstaat het toch ;
Want Hij is overal nabij,
En altijd boort en ziet Hij mij.
65 Ja, wat we denken, spreken, zorgen,
Voor 't oog van God is niets verborgen.
Schoon 't in het rond ook donker is,
Zijn biik dringt door de duisternis.
Al is er niemand om u heen,
70 Die Vader laat u nooit alleen.
In de eenzaamheid is Hij de tweede,
En waar ge ook gaat, daar gaat Hij mede.
Al springt gij dartlend rond in 't veld,
Ook dan is 't God, die u verzelt ;
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75 Of zeggen wij u goeden nacht,
Dan houdt Hij bij uw kribje wacht.
Zoo hebt ge nergens ooit te vreezen,
Want God zal altijd bij u wezen.
En daarom dan wees vroom en goed,
8o Want Hij weet alles wat gij doet.
Al zegt ook ieder die u mint :
( Gij zijt een braaf gehoorzaam kind,
't Is beter nog u toe te leggen,
Dat God dit ook van u kan zeggen.
HET KIND.

85 Maar als gij op uw knieen ligt,
Of neerzit met uw oogen dicht,
Vertel er mij nog verder van,
Wat zegt gij tot dien Vader dan ?
Gij bidt zoo dikwijls ; — alle dagen !
90 Hebt gij dan God zooveel te vragen
DE MOEDER.

Ja, veel, mijn kind ! want Hij alleen
Strooit zooveel weldaan om ons heen !
Daar daalde nooit een zegen af,
Of God was 't, die den zegen gaf.
95 En alles wat ik moog verlangen,
Kan ik alleen van Hem ontvangen.
Of vader ook den akker ploegt,
En of uw moeder werkt en zwoegt,
Ja, al ons pogen helpt ons niet,
ioo Zoo God niet op ons nederziet.
En daarom vraag ik elken morgen,
Of hid opnieuw voor ons wil zorgen.
Dan bid ik : Red ons uit den nood,
Schenk heden ons het daaglijksch brood
ios Heer, geef mij zelve een vroom gemoed,
En maak mijn kindren braaf en goed,
Gehoorzaam, dankbaar en geduldig,
En houd hun teeder hartje onschuldig.
Voor alien is uw goedheid rijk ;
ITo Maak ons in liefde aan U gelijk,
En prent ons zuivre menschenmin
Voor alien, die Gij liefhebt, in.

57

58

SAMENSPRAKEN.

Maar geef vooral, dat we U behagen,
En U het hoogst in 't harte dragen. #
115 Als dan het middaguurtje slaat,
En weer de spijs op tafel staat,
Wat is die lieve God dan mild I
Hij is 't, die onzen hanger stilt.
Wij hebben 't al van Hem verkregen :
120 Ik bid, dat Hij zijn gaven zegen,
En na 't genot van spijs en drank,
Dan zeg ik Hem voor beide dank ;
Want wie slechts op de gaven ziet,
Maar op den milden Geyer niet,
125 En na 't genot Hem kan vergeten,
Die mag wel hoogst ondankbaar heeten.
En 's avonds, eer ik slapen ga,
Denk ik zijn weldaan nog eens na,
En vraag Hem : < Geef na zoete rust
13o Mij nieuwe kracht en nieuwen lust,
Opdat ik morgen al mijn plichten
Uit dankbre liefde moog verrichten. #
Zoo bid ik tot den goeden God :
Ik dank Hem voor het mild genot
135 Van wat zijn gunst en liefde gaf,
En smeek weer nieuwen zegen af.
En heb ik ook wat kwaads bedreven,
Dan vraag ik : ( Vader ! wit 't vergeven ! #
Nog bid ik dikwijls bovendien,
140 Ook dan, als gij het niet kunt zien ;
Want niemand, die niet gaarne bad,
Heeft ooit dien Vader liefgehad.
Maar wat ik meer nog heb to vragen,
'k Vertel u dat in later dagen.
HET KIND.

145 Maar, beste Moeder ! zegt gij niet,
Dat God op alien nederziet,
En liefde heeft voor iedereen ?
Maar bidden menschen dan alleen,
En kunnen kindren 't ook niet pogen
iso Zou ik dan ook niet bidden mogen ?
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Ja, zeker, liev'ling ! moogt ook gij.
Kom, buig uw knietjes aan mijn zij.
De handjes samen ! de oogjes dicht !
En al wat u op 't harte ligt,
155 Zeg dat aan God, — Hij mint u teeder...
Heer ! zie op 't biddend kindje neder !
C. W. VAN DER POT.

20. — KATHOLIEKE EN PROTESTANTSCHE
ZENDELINGEN.
De Woort, een protestantsch handelaar, ontvangt het ontslag van een katholieken klerk, dien hij bijzonder hoog schatte ; hetgeen dan tot de volgende samenspraak
aanleiding gaf.

Op zekeren morgen vond De Woort op zijne schrijftafel een
brief.liggen, waarin Van Baars, zijn bediende, hem meedeelde,
dat hij het kantoor wenschte te verlaten, in alien gevalle met het
einde van het kwartaal, doch liefst zooveel vroeger, als zijn patroon meende het zonder hem te kunnen redden. Terstond riep
De Woort hem bij zich. Op de vraag naar de aanleiding tot dit
besluit, zeide hij half schertsend : — q U hebt altijd beweerd,
Mijnheer, dat er een theoloog in mij stak. Tot dit inzicht begin
ik zeif meer en meer te komen. Ik heb besloten mij onverdeeld
aan de Kerk te wijden en wensch het spoedig te doen, omdat de
leeftijd, dien ik bereikt heb, mij tot voortgang maant. >> — 4 Gij
wilt dus geestelijke worden ? ) — q Dat is te zeggen, de roeping
om hier te lande priester te zijn, hoe edel op zichzelve en hoe
benijdenswaardig voor velen, lokt mij minder aan dan die van
zendeling. 1k hoop het derhalve zoover te brengen, dat ik mij
als missionaris ter beschikking der Heilige Kerk kan stellen. Ik
heb een krachtig lichaamsgestel ; ik heb mij in mijn vrijen tijd
op de talen, voorai op het Italiaansch toegelegd ; ik weet —
hetzij zonder zelfverheffing gezegd — meer van onze kerkleer
dan de meeste leeken ; ik ben rein van zeden, en — wat de
hoofdzaak is — ik gloei van geestdrift om de blijde boodschap
van Christus aan de heidenen te verkondigen. Ik ga te Rome
beproeven, hoever ik het kan brengen. ) — 4 Het spijt mij

6o

SAMENSPRAKEN.

innig, ) zuchtte De Woort, ( ik had u eene betere toekomst toegedacht. D — ( Is er wat beters dan lets, zij het nog zoo weinig
en gebrekkig, te mogen bijdragen tot het groote verlossingswerk,
waarvoor Christus zoo bitter heeft geleden, waardoor duizenden
blijmoedig de martelaarskroon hebben verdiend ? ) — K Ja, )
meende De Woort, q dat was een heldentijdvak : ons geslacht
van Pygmeen is beter berekend om het inwendige van den door
genen opgetrokken tempel rein te houden, dan om hem door
nieuwen aanbouw uit te leggen. Het geknutsel der zendelinggenootschappen maakt op mij een treurigen indruk. — i Dat
komt, Mijnheer, omdat gij alleen een oog hebt geslagen op de
bemoeiingen der protestantsche zendelingen. Als ik zeg, dat de
resultaten van hun arbeid in geene verhouding staan tot de zelfopoffering en vooral niet tot de geldelijke offers, die er aan
gewijd worden, werp ik geen blaam op de personen dier zendelingen. Ik beklaag hen veeleer, dat zij de wildernis worden ingezonden als colporteurs van bijbelvertalingen, die niemand
verstaat, en als venters van dogmen, die het verstand der
heidenen weigert op te nemen. Bij het catholicisme daarentegen
zijn het noch de bijbels noch afgetrokken leerstellingen, maar
het is de mystische kracht van Christus' eigen tegenwoordigheid
in de heilige Sacramenten, die de gemoederen der eenvoudigsten
en van hen, die kinderen zijn naar den geest, aanpakt. In de
Sacramenten komt Christus' oneindige liefde en genade tot hen,
delgt hunne zonden uit, blijft zichtbaar in hen, waarborgt hun
de eeuwige zaligheid. Wij bekeeren, omdat wij met het gezag
van Christus durven zeggen : uwe zonden zijn vergeven, zondigt
niet meer en gij zult zalig worden. Wij bekeeren als de apostelen,
die op de vervullingen der profetieen wezen. En ook de heidenen
hebben hunne verwachtingen en overleveringen, die men ontdekt, als men slechts de kennis, den moed en het geduld bezit,
om in hunne historische tradition, hoe schaarsch en verward
ook, in hun gedachtenkring, in hunne behoeften door te dringen.
Dat vermag alleen hij, die als varier met hen omgaat. En de
daartoe noodige zelfverloochening put men alleen uit de overtuiging, dat men niet met eene menschelijke stichting tot hen komt,
maar met de instelling, waarvan Christus gezegd heeft : i Ik
ben met ulieden tot het einde der wereld ! ) En noemt gij onze
missionarissen Pygmeen ? Ik zal u berichten in handen stellen
van onze Propaganda, waaruit u zal blijken, dat het geslacht der

LEERENDE SAMENSPRAKEN.

61

martelaars heeft voortgeleefd en nog voortleeft in China, in
Tonkin, in Japan, in Amerika, in Australia, in Afrika. Blijmoedig
trotseeren zij de wreedste mishandelingen en den smartelijksten
dood, niet, zooals in de arena, ten aanschouwe van Rome's
beschaafde wereld, maar onbekend en vergeten. De wereld verneemt in den regel niet eens het offer, dat zij brengen , God
alleen ziet het, en Christus neemt hen op onder het koor der
gekroonden, dat zijn troon omstuwt. Gij, protestanten, houdt
trouw statistiek van de enkele zielen, die gij doopt of met een
bijbel huiswaarts zendt : onze bekeerlingen zijn talloos en de
Kerk heerscht, waar zij 't zelve niet vermoedt. )
De Woort staarde den jongen man, wien geestdrift uit de oogen
straalde en in wien een nieuw leven scheen ontwaakt te zijn, met
bewondering aan. Waar zulk een geest in den mensch was gevaren, daar, hij besefte het, waren overredingsmiddelen machteloos.
Slechts eene teere snaar waagde hij het nog aan te roeren : —
( En uwe moeder? >> — ( Voor haar zal gezorgd worden, ) sprak
Van Baars, terwijI zijne stem weemoedig klonk. — ( Neen, edele
jonge man, dat zal ik doen I ) riep De Woort uit. -- ( Wij mogen
die hulp niet... ) — ( Laat u dit niet bezwaren. Ik heb eene oude
schuld aan uwe familie. Tijdens de crisis van '48 is het de edelinoedige bezadigdheid en kalmte van uw vader, — zooals gij weet,
een aanzienlijk koopman, — geweest, die mijn vader uit groote
verlegenheid heeft gered. Sedert werd hij door mislukte speculation ongelukkig : wij zijn niet alleen staande gebleven, maar
de voorspoed heeft ons zelfs toegelachen. Mijn voornemen was
dan ook altijd geweest u eenmaal een aandeel in de zaak te
geven, en als gij nog wilt... ) — <( 0 neen, zelfs al wenkte mijn
levensdoel mij niet, zou het toch onmogelijk zijn. >> — ( Ik begrijp u. Heden avond zal ik uwe moeder bezoeken. Een enkel
woord van mij zal van haren kant alle bezwaren opheffen. )
VITRINGA.

(De Woort en zijn Kring.)

(Jan Holland.)
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I. — HISTORISCHE VERHALEN.
21. — BE1KEERING DER BELGEN.
Aan den naam van den Belgischen Frank Pepin, die onder
onze voorvaderen door edelheid van gemoed uitblinkt, verbindt
zich eene roemwaardige omstandigheid, die de aandacht aller
Belgen vestigen moet. Tot hiertoe had het licht van het Evangelie slechts eenige schaarsche sprankels over het Noorder- en
Wester-Belgie geschoten. Het grootste gedeelte van ons vaderland was nog den afgoden toegewijd ; het beschavende woord

van Christus had de woeste gemoederen onzer voorvaderen nog
niet verzacht ; de heilige, de troostende wet der Christelijke
broederliefde en der rechtvaardigheid was hun nog niet medegedeeld geworden. Maar onder koning Dagobert, die in 628
zijnen vader opvolgde, of liever onder den Morddom Pepin van
Landen, ging de zon der verlichting voor hen op : de roep van
Christus doordrong hunne bosschen en heiden, en zij ook verwierpen hunne afgoden om het vredelievend geloof der Christenen te ornh elzen. Beschermd en ondersteund door Dagobert,
begaven heilige mannen zich dieper in Belgie om de bekeering
onzer voorvaderen te be werken. In het eerst werden zij gehoond
en verjaagd ; maar vervuld met den Geest Gods, stelden zij
hunne verduldigheid tegen de vervolging. Hunne voorbeeldelijke deugd, hunne w elsprekendheid en hunne zachtzinnige
lijdzaamheid maakten welhaast indruk op de gemoederen der
Belgen, en de wet van Christus werd eindelijk met bewondering
en geestdrift door het grootste gedeelte onzer voorvaderen aangenomen. Deze bekeering geschiedde in weinige jaren: omtrent 625
werd zij begonnen en in 66o zag reeds de Zoon Gods uit den
hoogen op een Christen Belgie neder.
H. CONSCIENCE.
(Gescliiedenis van Belgie.)
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22. — KRONING VAN KAREL DEN GROOTEN,
Den 24 November deed Karel zijne intrede te Rome, onder
het gejuich van geheel de bevolking, en werd door den Paus
ontvangen in de kerk van Sint-Pieter. De volgende dagen werden besteed aan het herstel der goede orde in de hoofdstad van
het Christendom, eene zorg waar de koning toe bevoegd was in
zijne hoedanigheid van Patricius. Met deze bemoeiingen bereikte
men allengskens den plechtigen dag van Kerstmis, die voor
Karel, voor de Kerk, voor het rijk der Franken, ja voor de toekomst van geheel Europa de allergrootste gevolgen hebben
moest. De Paus, om zijnen Stoel en de kerkelijke bezittingen
voor altijd te onttrekken aan den wrevel der Grieksche keizers,
wier gezag thans gevallen was in de handen eener vrouw ; om te
Rome een eind te maken aan alle samenzweringen, en tevens om
Italie te beveiligen tegen alle verdere aanslagen der Langobardsche vorsten, had, met beraad van al de aanzienlijkste
ambtenaren, zoo geestelijke als wereldlijke, het besluit genomen
van het Westrijk te herstellen, en den koning der Franken
wien de Kerk zooveel verschuldigd was, wien geheel Gallie en het
grootste gedeelte van Germanie gehoorzaamde, en die reeds de
oppermacht voerde over Rome en nagenoeg gansch Italie, —
de keizerlijke kroon op het hoofd te zetten. Dit besluit werd ten
uitvoer gebracht op den feestdag van Kerstmis. Karel was tegenwoordig aan de hoogmis, door den Paus zelf in Sint-Pieterskerk
gezongen. Op het einde der plechtigheid, wanneer de vorst, na
gebeden te hebben voor het graf der Apostelen, van zijne plaats
opstond, — naderde hem de Heilige Vader en kroonde hem met
den keizerlijken hoofdband, terwijl de menigte de kerk deed
wedergalmen van hare blijde toejuichingen, tot driemaal uitroepende Aan Karel Augustus, van God gekroond, aan den
grooten en vredelievenden Keizer der Romeinen, leven en zege! )

Zoo was dan het Romeinsche rijk in het Westen hersteld, en
Karel verruilde den titel van Patricius tegen dien van Keizer.
Zoo had dan ook de Kerk van Rome een machtigen Voogd,
bekwaam, en gewetenshalve verplicht, den katholieken godsdienst voor te staan, en alle aanvallen der vijanden van den
Heiligen Stoel of te keeren. De nieuwe keizer deed rijke geschenken aan onderscheidene kerken van Rome. Vervolgens riep hij
in 't recht degenen die, 't jaar te voren, den Heiligen Vader zoo
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deerlijk mishandeld hadden, en veroordeelde hen tot de doodstraf welke nochtans, op voorbidding van den Paus, in eeuwigdurende ballingschap veranderd werd.
J. DAVID.

(Vaderlandsche Historie.)

23. — DOOD VAN KAREL DEN GROOTEN.
Na de kroning van zijn zoon, dacht hij niet meer dan op zijne
eeuwige belangen. Bidden en aalmoezen doen was voortaan zijne
eenige bezigheid ; de gewijde boeken overzien met behulp van
Grieksche en Syrische geleerden, zijne gewone uitspanning.
Doch dit alles duurde niet lang meer. In het begin des volgenden
jaars, werd Karel aangetast door de koorts. Hij zag er geen erg
in, en verhoopte herstel door enkele matigheid ; maar het kwaad
nam spoedig toe en ging over tot eene pleuris, die hem zijn
aanstaande einde voorspelde. Den zevenden dag, ontving hij de
laatste Sacramenten uit de handen van zijn vertrouwden hofkapelaan, bisschop Hildebald, en den volgenden morgen, voelende
dat hij sterven ging, maakte hij zelf een kruis op voorhoofd en
borst, schikte zijne voeten, legde de armen overeen op zijn hart
en sloot de oogen, zeggende met een stille stem : K Heer, in uwe
handen beveel ik mijnen geest. ) Zoo ontsliep hij zachtelijk den
28 Januari 814, in den ouderdom van 72 jaren, het zes en veertigste na den dood zijns vaders, het veertigste na de onderwerping van Lombardia, en het veertiende van zijn keizerdom. Hij
werd begraven in een gewelfden kelder in de kerk van Onze
Lieve Vrouw to Aken. Het gebalsemde lichaam, omtogen met
het haren boetkleed, dat de vorst heimelijk gedragen had, en het
aangezicht bedekt met eenen zweetdoek, werd in het graf geplaatst op eenen gouden zetel, met het Evangelieboek in de
handen en op de knieen, en met de kroon op het hoofd, dat een
gouden keten recht hield. De schouders en het lijf waren bekleed
met den keizerlijken mantel, en bovenop lag de gouden pel.
grimstasch, die de Keizer gewoonlijk meedroeg op zijne reizen
naar Rome. Voor het lichaam hing een gouden schepter en een
gouden schild door Paus Leo gewijd. Voorts werd de grafstede
gevuld met velerhande specerijen en gouden munten, en eindelijk gesloten en gezegeld. Karel werd beweend van zijne onder-
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danen niet alleen, maar van geheel de Christenheid, en zelfs van
de heidenen, die in hem den grooten man vereerden. Groot was
hij inderdaad, als Christen vorst, als krijgsman, als wetgever, als
volksbeschaver, als stichter van een rijk, dat in de middeleeuwen,
de macht van Europa gemaakt en den bloei der hedendaagsche
staten voorbereid heeft.
J. DAVID.

(Vaderlandsche Historie.)

24. —VERTREK DER EERSTE KRUISVAARDERS.
Omtrent het begin der elfde .eeuwwas de aandacht van geheel
Europa naar de stad Jeruzalem gekeerd ; de godsvrucht groeide
aan in vurigheid en, met dit gevoel, de begeerte om de plaatsen
te bezoeken waar de Zaligmaker voor het men schdom had geleefd
en geleden. Niets gewichtigs mocht alsdan in het leven van eenen
Christen voorvallen, hetzij heil of onheil, dat niet eene gelofte
van naar het Heilige Land te gaan voor gevolg had. Geheele
benden pelgrims begaven zich, zonder middelen, van alle zijden
naar Jeruzalem ; iedereen zag hen aan als geheiligde personen,
zij werpen geeerbiedigd, gevoed en geherbergd. De Turken,
die alsdan het Heilige Land geheel bezaten, lieten deze bedevaarten in het eerst geschieden en hinderden de pelgrims niet,
dewijl hunne komst hun groot voordeel toebracht, door het
heffen van zekere tollen op het bezoeken der Heilige Plaatsen.
Maar bij het einde derzelfde eeuw veranderde eensklaps het
bestier van Turkije, dat in handen viel van Tartaarsche Mahomedanen. Deze vermoordden de Christenen die binnen Jeruzalem
woonden, of martelden ze op eene wreede wijze. Dit kon echter de drift der bedevaarten niet verminderen. Men stelde zich
aan alle gevaren bloot, men liet zich in gevangenissen werpen,
bespotten en berooven : wanneer men slechts het graf van den
Zaligmaker gezien had, stierf men met vreugde, verzekerd als
men was van als martelaar tot God op te klimmen. Het lijden
en de wreede mishandelingen welke men den pelgrims deed
onderstaan, waren in Europa gekend : eene algemeene wraakzucht ontstelde de volkeren en een lange vloek ging op tegen de
Mahomedanen, vijanden van Christus. Omtrent dien tijd reisde
een zeker monnik, op onze grenzen geboren, en Pieter de Hermiet
Bloemlezing. — I.

5

66

BESCHRI JVINGEN.

genaamd, naar Palestina en bezocht Jeruzalem. Bij het graf van
j EZUS, met het oog op de plaats waar het lichaam van den
gemartelden Godmensch gerust had, werd zijn geest vervuld met
innige verontwaardiging; hij zag hoe de ongeloovigen de Heilige
Plaatsen tot stallen gemaakt hadden, hoe zij de Christenen mishandelden en hunnen godsdienst bespotten. Op het gezicht der
heiligschenderij, werd hij eensklaps vervuld met eene ongemeene geestvervoering, en vormde het reusachtig besluit om het
Christendom tot de verlossing der Heilige Plaatsen op te roepen.
I n Europa teruggekomen, reisde hij van dorp tot dorp, van stad
tot stad. Op een ezel gezeten, met een haren kleed om de lenden, met naakte voeten en blootshoofds, een kruisbeeld in de
hand, hield hij overal stil onder den toeloop des yolks. Dan
begon hij met een ruwe doch treffende welsprekendheid
den Christenen voor oogen te leggen, wat schande het voor
Europa was, het land waar de Zaligmaker geboren en gestorven
was aan de bespottingen en onder de macht der Turken te laten.
Hij legde hun uit wat bloedige mishandelingen hunne broeders
moesten onderstaan en eindigde met hen, in den naam van
Christus, tot eene algemeene wapening tegen de Turken op te
roepen. Eenige oogenblikken later predikte hij weder op eene
andere plaats. Het woord van den Hermiet Pieter deed alle harten in eene heilige razernij ontsteken. Overal waar hij doorging,
rukte hij de tranen uit de oogen zijner toehoorders en weldra
klonk door gansch Europa de roep : God wil het ! Niet vergenoegd met de vruchten zijner eigene welsprekendheid, haalde
Pieter, in 1095, den Paus over om, als hij, den oorlog tegen de
Turken te prediken. Er werd te Clermont, in Auvergne, eene
kerkvergadering beroepen, waar vier honderd bisschoppen en
abten tegenwoordig waren. De Paus deed, op het midden der
groote markt, eene aanspraak tot het yolk en tot de vergaderde
ridders. Hij roerde alle gemoederen door vlammende woorden
en, eindigende, riep hij uit : < Gij ridders, krijgslieden, die mij
( hoort, hij die zonder ofthoudeit naar ijdele redenen van oorlog( zoekt,verblijcit it, ziet hier eenen rechtvaardigen en wettigen
( oorlog! ) De geestdrift werd zoo groot, dat niet alleen de

ridders en de laten, maar ook de vrouwen en kinderen naar het
Heilige Land wilden vertrekken. Allen, die zich tot dezen oorlog
bereidden, naaiden op hunne kleederen een rood kruis als een
teeken hunner belofte ; ja, velen, die nog meer door de grootheid
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dezer onderneming verrukt waren, deden zich met een gloeiend
ijzer het kruis in het vleesch branden. In het begin des jaars
1096, terwijl de Paus, de koningen en de graven nog bezig waren
met alles voorzichtiglijk tot de kruisvaart te bereiden, kon men
het opgewonden yolk reeds niet meer in Europa houden. M eer dan
honderd vijftig duizend gemeene lieden van Belgie, Frankrijk en
Duitschland begaven zich, onder aanleiding van Hermiet Pieter,
op weg naar Jeruzalem, zonder voorraad, zonder zorg, diensvolgens blootgesteld aan honger, dorst en allerlei gevaren. Te
dier gelegenheid roept een kroniekschrijver uit : I Wie zou kun4 nen zeggen het getal der oude vrouwen, der kinderen, die zich
it tot den heiligen oorlog bereidden ! Wie zou de maagden kun( nen tellen en de stokoude grijsaards ? Gij zoudt gelachen hebc ben op het gezicht der arme menschen, die hunne ossen, als
t paarden, met hoefijzers deden beslaan, en op wagens hunne
I etagere eetwaren en hunne kleine kinderen vervoerden. In
( hunne eenvoudigheid vroegen deze onnoozele kindekens, bij
q elke stad of burcht waar men aankwam : Is dit het Jerut zalem niet waar wij naar toe gaan? Arm en ongelukkig
yolk, wiens lot beklagenswaardig was ! Ternauwernood waren
zij halfweg van hunne lange reis, of de honger dwong hen tot
rooven en tot het begaan van gewelddaden. In verschullende
steden van Duitschland vergoten zij het bloed van al de Joden,
die zij vinden konden. De volkeren begonnen van hen als van
een hoop plunderaars te schrikken; zij werden vervolgd en gewapenderhand nagejaagd; de weinigen, wien het gelukte in Azie te
geraken, waren weldra door de Turken vernietigd. Middelerwiji
maakten de edelen van alle streken zich gereed om de ware
krijgslieden van het Westen naar het Oosten te leiden ; doch
geen land is er, dat zich beroemen kan zoovele helden, als Belgie, in het heilig leger te hebben geteld. Godfried van Bouillon, de moedigste ridder zijns tijds, verkocht zijne heerlijkheid
van Bouillon aan den bisschop Otbert van Luik, en wapende met
het bekomen geld talrijke en schoone Christene krijgsbenden. Bij
hem kwamen meest al de edelen van Belgie met hunne gewapende laten, zoodat hij zich weldra aan het hoofd zag van bijna
honderd duizend man, en zich op weg begaf naar Constantinopel,
hoofdstad van het Grieksche keizerrijk, waar de bijeenkomst
der kruisvaarders van alle landen moest geschieden. De Vlamingen aangevoerd door hunnen graaf Robrecht den Jongen Vries
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later genaamd Robrecht van Jeruzalem,vertrokken insgelijks; de
Franschen onder Hugo den Grooten, broeder des konings, wendden zich langs eenen anderen kant naar Constantinopel, alwaar, in 1097, de legers' van geheel het Christen Europa ver
gaderd waren. De halve manen der Muzelmannen mochten nu
sidderen en verbleeken ! Het was de losgebroken hoop van
gemeene lieden niet meer, die zich weerloos in hunne hadden
kwam leveren : het waren al de helden des Christendoms, die
het graf van hunnen Zaligmaker kwamen verlossen ; die, vervuld
met eene heilige drift,hun bloed wilden vergieten op den grond,
die het bloed van JEzus gedronken had!
H. CONSCIENCE.
( Geschiedenis van Belgie.)

25. —

DOOD VAN KAREL DEN GOEDEN.

De Erembouten waren edel, rijk en machtig • Bertulf was Proost van Sint-Donaas
en kanselier van Vlaanderen ; Bosschaart, zijn neef, was een van 's Graven baljuws.
Trotsch op de vrijheid van hun voorgeslacht, beweerden zij het recht te hebben eigen
wraak te oefenen en wilden van geen onderdanigheid aan Karels verordeningen
weten. Toen, in den zomer van 1126, de Graaf naar Frankrijk vertrokken was ens
koning Lodewijk bij te staan,maakte Bosschaart van die afwezigheid gebruik om het
kasteel van Thancmaar van Straten te belegeren, de akkers zijner onderzaten te verwoesten, hun huizen in brand te steken en hun vee weg te voeren. Karel vernam die
gruwelen en gaf bevel het landhuis van Bosschaart, volgens oud gebruik, te vernielen. Vandaar de haat der Erembouten en van Bosschaart in 't bijzonder.

Den 8 Februari 1127, was de Graaf naar Brugge gegaan one
aldaar Bosschaart 's medeschuldigen te oordeelen. De Erem bouten zochten nu voor het uitwendig hunne zaak bij den Vorst
zoo schoon te maken als zij konden ; maar in hun hart zwoeren
zij hem eenen onverzoenlijken haat. Dewijl Karel de partij van
Straten gekozen en zich tot wreker gesteld had van het kwaad
Thancmaar aangedaan, zoo was hij daardoor zelf de vijand geworden der Erembouten, en deze zouden hem toonen hoe zij
hunne vijanden behandelen. Karel moest sterven ; hij, een
vreemdeling uit Denemark gekomen om in Vlaanderen meester
te spelen, om 's lands adel te vernederen,om het huis van Erembout aan zijne willekeur te onderwetpen, om Bertulf en Bertulfs
broeders en bloedverwanten zijne dwangwetten op te dringen
en te doen doorgaan voor dienstbare lieden ; hij zou met zijn
eigen bloed den hoon uitwisschen,dien nij hun had aangewreven.
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Zoo sprak de duivel des hoogmoeds door den mond van Bosschaart, met zijn maagschap vergaderd in het huis des kansehers. Daar werd de dood van Karel besloten en de middelen
beraamd om het schelmstuk uit te voeren. De Graaf was hun
vijand : ei wat verfoeielijke lastertaal I Neen, hun vijand was hij
niet ; hij was slechts de vijand hunner boosheden. Hij was de
voorstander van recht en reden, de handhaver der goede wetten,
de beschermer van grooten en kleinen, de vriend en de vader
van zijn yolk. Twee jaren-te voren, wanneer het land door een
schrikkelijken hongersnood was geteisterd geworden, had hij
niets onbeproefd gelaten om zijne arme onderzaten ter hulp te
komen : hij had er, door zijne milddadigheid, duizenden van den
dood gered, en den schoonen bijnaarn van Karel den Goeden uit
den mond van het dankbaar yolk gekregen. Hij was derhalve
niemands vijand ; maar de Erembouten, door de eigenliefde
verblind, door de wraakzucht ontstoken, vlamd en van woede
tegen den heiligen vorst, en wetten den dolk, die hem het hart
moest doorboren.
Den woensdag 2 maart, werd de gruwel volvoerd, De Graaf
was, naar gewoonte met het krieken van den dag, naar zijne
bidplaats gegaan, vergezeld van de hofkapelaans en gevolgd van
armen, die nimmer bij eenige gelegenheid vergeten werden. De
snoode Bosschaart, in een wijden mantel gedoken, had het
oogenblik afgespied en was met zes anderen binnengeslopen, in
den schijn ook bedelaars en aldus geenen argwaan verwekkende.
Doch nauwelijks had de Vorst zijn gebed aangevangen, of Bertulfs neef klopte hem op den schouder,als wilde hij eene aalmoes
vragen. Karel zag om, het hoofd verheffende, en reikte de hand
uit ; maar op den eigen stond ontving hij den doodslag, zoo geweldig toegebracht, dat de grond bespat werd van 's martelaars
hersenen en zijn arm zelf zoo goed als afgehouwen was. Meteen
schoten de overige moordenaars toe en vielen op 's Graven gevolg, waarvan eenigen het door de vlucht ontkwamen, anderen
in hoeken of kanten afgemaakt, of, buiten de kerk achterhaald,
op onderscheiden plaatsen van den burcht aan het zwaard geofferd werden.
Met de snelheid des bliksems verspreidde zich het gerucht der
gepleegde euveldaad door geheel de stad en haren omtrek. Het
eerste uitwerksel was eene algemeene verslagenheid, waar Ber-

tulf wilde gebruik van maken om Karel's bloedig lijk uit de oogen
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te krijgen. Hij meende het naar Gent te doen vervoeren ; maar
als 't er op aankwam om de kist te laden, verzette zich de geestelijkheid van Sint-Donaas tegen den roof der heilige overblijfsels. Zij werd geholpen door de menigte, die, reeds van hare
eerste ontsteltenis weergekomen en Karel's deugden indachtig,
met woorden noch geweld te verwijderen was. Te midden van
't gewoel, dat de kerk vervulde, gebeurde het dat een jongeling,
die, van kindsbeen af met lamheid in de onderleden geslagen en
van iedereen gekend, derwaarts gekropen, ja tot onder de baat
geraakt was, op eens volkomen genesen recht sprong en niet de
oogen vol tranen zijn wonderdadig herstel luidkeels verkondigde.
Nu rees de geestdrift ten top. De omstanders vochten om het
duurbaar lichaam te genaken, om diens wonden af te drogen,
terwiji anderen het bloed, dat op den marnieren vloer gedruppeld
was, zorgvuldig afschrapten ; of ja het haar van 's Graven hoofd
en baard, dat de moordenaars verroekeloosd hadden, met eerbied
opzamelden en als heiligdom bergden. De zaken namen alzoo
voor de Erembouten eenen kwaden keer. Dezen hadden op meer
aanhang te Brugge gerekend.
J. DAVID.

(Vaderlandsche Historie).

26. - HET BELEG VAN MECHELEN.
Na aangestipt te hebben hoe, rond het begin der veertiende eeuw, in schier alle
steden van Brabant en Vlaanderen, hevige twisten ontstonden, tusschen den adel en
de gemeene burgerij, gaat de schrijver op half luimigen town voort.

Tot dan toe hadden de ambachtslieden in de steden weinig of
niets te zeggen gehad ; de openbare ambten werden uitsluitelijk
vervuld door de groote familien, welke aldus het bestier der gemeenten in handen hadden, en aan de burgerij de wet gaven.
De voornaamste dier familien zijn bekend onder den naam van
geslachten. Men telde er zeven te Brussel en even zooveel te
Antwerpen en te Leuven. Dat nu de leden diens stedelijken
adels hoog in hun wapens waren, en soms hun meesterschap
wat al te hard lieten gevoelen, lijdt geen twijfel ; doch wanneer,
in 't vervolg, de gemeene burgerklas allengskens in 't bezit van
zekere rechten en voorrechten kwam, kon het niet missen of dat
moest oneenigheid voortbrengen. Het yolk, zoohaast het eens
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den voet in den stijgbeugel had, wilde immer hooger en hooger
klimmen, en het was niet meer te paaien of het zou tot alle eereposten, benevens de grooten, toegang hebbeu. Het dreef, zooals
't gaat, zijne eischen te ver ; en daar zijne tegenstanders van
hunne zijde al te stijf vasthielden aan hetgeen zij zoolang bezeten
hadden, moest daar noodwendig eene worsteling uit ontstaan, en
't pleit met de vuist, — want het gemeen redeneert niet anders,
— beslist worden. Te Gent haspelde de burgerij sedert lang met
hare XXX IX wethouders, de graaf Gwij verbruidde het met al
te sterk de partij van 't gemeen te nemen. Te Brugge was het
nog erger afgeloopen : daar was het janhagel in vollen opstand
geraakt, ter gelegenheid van eenen brand, die den wachttoren en
eene menigte van handvesten, welke daar bewaard werden, verteerd had, juist in het oogenblik toen de Graaf met de schepenen
harrewarde. Het yolk legde dat ongeval den Vorst te last, als
hadde hij er opzettelijk 't vuur doen aansteken, om de oorkonden
der stadsvrijheden van kant te helpen.
In Brabant ging het vooral niet beter. De onlusten begonnen
te Antwerpen, en werden daar niet gestild, dan door 't onthoofden
van eenige belhamels, Leuven en 's Hertogenbosch volgden dat
voorbeeld na ; doch het ging er zoover niet. De twistende partijen hadden 't verstand van te bevroeden dat zij, met wat toe te
geven, verder zouden komen dan met elkander in 't haar te
vliegen en bloed te storten. Te Brussel was het yolk zoo wijs
niet. Daar werd gemoord, gebrand, geplunderd; het kwaad rees
tot zulke hoogte, dat de Hertog met alles wat hij op de been kon
brengen de stad moest aanranden, en de grootste moeite van de
wereld had om er de rust te herstellen. Dit geschiedde in 7306 ;
maar de Mechelaars hadden zoolang niet gewacht om de horens
op te steken. In 7302 had hertog Jan een hoofdschout, naar
't schijnt van zijn maagschap, aangesteld, doch die 't yolk niet
wist te behagen ; welhaast kwam hij met de ambachtslieden in
geschil, en deze sloegen hem dood. Daarmee was 't er op. De
vreedzame burgers, gelijk het in zulke oogenblikken veelal gebeurt, ruimden de stad, waardoor de kwaadwilligen nog stouter
werden. Wat moest de Hertog nu doen? De misdaad ongestraft
laten was niet mogelijk : zulks ware te gevaarlijk een voorbeeld
geweest voor de andere steden. H oezeer hij dan ook genegen
mocht viezen om met toegevendheid te werk te gaan jegens eene
stad, die maar pas onder zijn gebied gekomen was, besloot hij
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echter, als hij zag dat niemand de plichtigen aanhouden dorst,
er zelf gewapenderhand naar toe te trekken, om den dood van
zijnen schout te wreken. Doch die van binnen, indachtig zijnde
hoe duur de Antwerpenaars hunnen oproer betaald hadden,
wachtten hunne beurt niet af, maar sloten hunne poorten. Dus
was Hertog Jan genoodzaakt Mechelen te belegeren, wat inderdaad aanstonds ondernomen werd. Hij begon met de huizen,
welke buiten de vesten stonden, neer te branden ; middelerwijl
werden 's Hertogs vazallen en onderdanen ter heirvaart ontboden
en kwamen af. Die van Antwerpen en van Lier met het yolk
' s lands van Rijen, omringden de stad aan den noordkant ; aan de
andere zijde, naar Brussel op, lag de Hertog met die van Brabant.
Daar ontbrak dus geen oorlogsmacht. Maar de Hertog had
moeten een paar bruggen over de Dip slaan, om de twee deelen
zijns legers in gemeenschap te brengen ; en dat werd verzuimd,
waarschijnlijk niet noodig geoordeeld.
Het was juist in de goede week, en derhalve geen goed gekozen oogenblik. Dit gaf gelegenheid aan de kloosterlingen, die
binnen de stad woonden, om alles wat zij konden in te spannen
ten einde het geschil bij te leggen, en 't aanstaande Paaschfeest
niet te ontheiligen.
Daar werd inderdaad een wapenschorsing gesloten, waarschijnlijk tot na de feestdagen. Doch de Antwerpenaars, die aan
den anderen kant der stad legerden, meenende dat het vrede
was, lieten nu de waak slabbakken, en gaven zich aan de vreugd
over. Dat zagen de Mechelaars, die nacht en dag op de loer
lagen, om van alle gelegenheden voordeel te trekken, en onaangezien het bestand, deden zij op Paaschavond een zoo onverwachten uitval op de belegeraars, dat het weinig scheelde of zij
overrompelden al wat er was. Daar sneuvelden er velen : twee
koene ridders, Gherart, Heer van Vorselaar, en Godevaart van
Lier schoten er mede het leven bij in ; anderen ontkwamen het
door de vlucht. De Hertog kon de zijnen niet haastig genoeg ter
hulp komen, omdat hem de rivier in den weg liep. Op 't eind
werden echter de Mechelaars terug in de stad gedreven, ofschoon
met groote moeite, en nu was men van buiten voorzichtiger. De
Hertog, ten hoogste gebelgd over dat trouweloos schenden van
den wapenstilstand, en inwendig gemelijk, omdat de Mechelaars
hem te slim waren geweest,gebood nu de stad zoodanig in te sluiten, dat er geen toevoer van levensmiddelen meer mogelijk ware.
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Men zou kunnen vragen, waarom hij de vesting niet bestormde, en er zich met geweld meester van maakte doch hier dient
opgemerkt, dat men in 't begin der veertiende eeuw nog van geen
geschut in belegeringen gebruik maakte, en van den anderen
kant hadden die van Mechelen zich rondom zoo zeer onder water
gezet, dat men de stad niet nabij kon komen.
Intusschen werden zij al haast door schaarschheid in 't nauw
gebracht. Aan proviandeeren was niet te denken, want zoo dikwijls zij 't beproefden, viel men hun op 't lijf en dreef ze terug.
Zoo duurde het tot in de Oogstmaand ; toen konden zij 't niet
meer uithouden want daar was geen eten in de stad meer.
Nochtans, ondanks den uitersten nood, waar zij zich in bevonden, wilden zij van geene overgaaf hooren, maar beraamden een
middel, dat, ware het hun gelukt, het beleg tot in 't oneindige
had kunnen verlengen. Zij timmerden in der haast eenige schepen, wapenden er andere, welke zij bij de hand hadden, en, daar
zij van 't water meester waren, vonden zij lichtelijk de kans om
ze buiten te krijgen. Zij voeren dan naar Rupelmonde en zelfs
hooger op, alwaar zij van de Vlamingen leeftocht kochten, en
waarschijnlijk ook al wat om Gods wil ontvingen. Zooverre was
derhalve de onderneming gelukt : die gewenschte uitval gaf den
Mechelaren nieuwen cooed, maar nu moest men naar huis keeren, en daar begon het ding moeielijker te worden. Hoe stil zij
ook hunne toebereidsels mochten gemaakt hebben, had zulks
toch niet kunnen geheim blijven. Het opzet was dan al vroeg aan
des Hertogs ooren gekomen, en hij had er zich intijds op voorzien. Een aantal schepen te Antwerpen behoorlijk toegerust
werd tegen de Mechelsche Vloot uitgezonden, onder 't bevel van
Willem van Borne. Nu moest een Zeeslag het proces uitwijzen ; de overwinning, naar dat zij zich voor den Admiraal van
Brabant, of voor Copijn, die de commando had over de driemasters der rebellen, verklaarde, moest beslissen of 't beleg van
Mechelen eeuwig zou duren, dan of zij eerlang het hoofd in den
schoot zouden leggen. Volgens de Chronijk van de Klerk werd er
dapper gevochten ; het schijnt ja dat de twee vloten reeds van
voor den dageraad elkander in 't want zaten : immers de schrijver merkt op, dat de strift sterk stond toter hogizer firimelijt,
dat is, tot al diep in den morgen. Ik laat u denken wat het zou
geweest zijn, indien zij met voile lagen van vuurmonden elkander
hadden kunnen bejegenen, dewijl zij het nu met steenen en pij-
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len al zoo druk maakten. Om kort te zijn, de victorie bleef aan
Brabant ; die van Mechelen moesten 't opgeven, en kwamen er
nog niet van af met hunnen leeftocht in den brand te laten ;
want, zegt de kroniekschrijver : < Vele verloeser Eleven, Oec verdrancker een deel van dien... ) Krijgsgevangenen waren er ook,
natuurlijk ; zij werden naar Antwerpen gevoerd, en daar op het
steen vastgezet.
Nu was alle hoop verloren voor die in de stad gebleven waren ; deze gaf zich van armoede over, doch, let wel op, niet ter
bescheidenheid van den overwinnaar, of, gelijk men zegt, op
genade en ongenade... Daar \Nerd genegotieerd, men stelde
voorwaarden van beide kanten, deze werden beraamd, onderzocht, uitgeplozen ; men deed wat af en wat bij, en zoo trof men
eindelijk eene overeenkomst.
J. DAVID.
(Geschiedenis der Heerlijkheid van Mechelen.)

27. — DE BEELDENSTORM.

Reeds den Zondag onder de octaaf van 0. L. V. Hemelvaart,
zijnde den 18 Augusti 1566, hadden de ketters te Antwerpen blijken
van onwil gegeven, en zouden ongetwijfeld de plechtige processie gestoord hebben, waren zij niet wederhouden geweest
door de tegenwoordigheid des prinsen van Oranje (9. Maar deze
vertrok daags daarna naar Brussel, en nog denzelfden avond was
't er op. Een jonge losbol van 17 of 18 jaren beklom, na het
Lof, den predikstoel der hoofdkerk, en voer daar uit tegen den
ouden godsdienst, verwekkende aldus eene groote verontwaardiging onder de geloovige menigte, totdat een scheepsknaap
grimmig naar boven liep en, den woestaard bij de voeten gevat
hebbende, hem van den kansel trok. De tusschenkomst van den
schout (2) stelde een eind aan dit eerste rumoer ; maar den volgenden dag begon het spel voorgoed. Het gemeen, opgeruid
door zekeren Calvinist met naam Herman Modet, stoof tegen
den avond de kerk binnen, en ving aan met het beeld der Heilige
i. Willem de Zwijger, die in het openbaar de orde nog handhaafde, maar in het
geheim de grootste oorzaak der onlusten was. — 2 Gerechtelijk beambte, soort van
commissaris van policie.

HISTORISCHE VERHALEN.

75

Maagd op den grond te halen en aan stukken te slaan. Hetzelfde
deden zij met de beelden der heiligen, ja, met dat van Christus dat,
boven den ingang van het koor, stond of hing tusschen die der
beide dusgenaamde moordenaars. Deze twee bleven alleen gespaard. Vervolgens vielen zij aan op de schilderijen, welke zij tot
flarden scheurden. De autaren (i) werden verbrijzeld of voor
eeuwig geschonden, de biechtstoelen vernield, de kostbare kerkgewaden verbrand, de gewijde °lien tot schoensmeersel gebruikt,
het tabernakel zelf verkracht en het aanbiddelijk Sacrament
ijselijk onteerd : kortom, de geheele kerk, tot dan, door gansch
Europa heen, zoo vermaard om hare rijkdommen en kunstgewrochten, was, op min dan vier uren tijds, verwoest, uitgeplunderd, en de vloer, voeten hoog, met puinen overdekt.
Al deze baldadigheden waren gepleegd geworden door een
honderdtal lieden van het slechtste gespuis, zonder dat de katholieke burgerij en evenmin de stedelijke overheid daar beletsel
aan stelde, gelijk het gaat in zulke oogenblikken van eerste
.opstuiving der volksdriften : de goeden zijn als met lamheid
geslagen, en het janhagel is doenvrij. Aangezet door eenige belha-

mels, en gebruik makende van de werkeloosheid der stadsvoogden, verliet het, omstreeks middernacht, de kerk van 0. L. V.,
.om elders zijn goddeloos werk voort te zetten. Voorzien van
fakkels en toortsen, van bijlen en hamers, en onder het tieren
van leven de Geuzen / stortten zij in aangroeiende menigte
door de straten, kruis noch andere beelden op de bruggen of de
huisgevels sparende. Voor en na werden, op hunnen weg, de
parochie- en kloosterkerken, de kaPellen zelfs, met geweld ingeloopen en aan de verwoesting prijs gegeven, zoo ijlings voortvayende, dat er, tegen zonsopgang, niet eerie bidplaats meer
ongeschonden was. De twee volgende dagen ging het evenzoo :
wat hier en ginds nog heel bleef werd gebroken, het inwendige
der geestelijke gestichten afgezocht, refters en dormters ( 2) uitgeroofd of ontheiligd, de kelders geledigd, de bibliotheken verhakkeld, boeken ja en handschriften met vet bestreken en door
't vuur verslonden, de monniken en kloostervrouwen mishandeld
of uitgejaagd, waarna het geboefte naar buiten trok, om ook in de
voorsteden en bijgelegen dorpen hunne razernij bot te vieren.....
Daar waren er ongeveer 70. — 2. Refter, van het Latijn refectorium, eetzaal
dormter, van het Latijn dormitorium, slaapzaal.
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Het verderfelijk voorbeeld te Antwerpen gegeven was in alle
de provincien aanstonds bekend geweest, en had overal maar
al te veel navolgers gevonden. Van den 20 Augusti stond Gent
in vuur en vlam ; reeds twee dagen vroeger was het te Oudenaarde uitgeborsten ; te Doornik begon het den 23, daags daarna
te Valencijn. Doch wat noemen wij bier eenige steden op t
Geheel het land werd verwoest : in alle de provincien, zoo van
het Noorden als van 't Zuiden, weinig uitgezonderd, zag men,
nagenoeg te gelijker tijd, ja en op dezelfde dagen, kerken en
kloosters vernield door de dwepende ketters. De schade aan
Nederland toegebracht, was onberekenbaar : scha de van beelden
en schilderijen, van kostbare reliquieenkassen en heilige vaten,
van gouden en zilveren kunstgewrochten, van snij- en drijfwerk,
van edelgesteenten en peerlen, enz. Maar het grootste verlies
van al, als onherstelbaar zijnde, was dat van tallooze handschriften in onze rijke abdijen bewaard en welke roekeloos verscheurd
of verbrand werden, in eenen tijd dat de boekdrukkunst nog zeer
jong, en dus ook verre was van al de schatten der oudheid voor
de nakomelingschap gered te hebben.
J. DAVID.

(Vaderlandsche Historie.)

28. — OPHEFFING DER JEZUIETENORDE.
Clemens XIV had altoos gehoopt, dat de zaak der J ezuieten, op
lange baan geschoven, eindelijk vergeten zou worden. Hoe hij
zich bedroog ! Iedere depeche uit Spanje werd dreigender, stouter
en overmoediger de toon van Florida-Blanca (9. Toch lichtte nog
een laatste straal van hoop uit Oostenrijk en kleinere staten, den
j ezuieten geenszins ongenegen : dat Maria-Theresia,en de vorsten,
op haar voorbeeld, hare toestemming ( 2) weigeren mocht : dat
zij de machtige voorsprekeresse wierd der vervolgde orde. Doch
Karel III bad de redplank ontdekt, waaraan zich de ongelukkige
Opperpriester vastklampte ; en zijne gezanten werkten zoo volhardend bij Oostenrijks keizerin, dat zij ten lange leste weenend
de

i . Monino, graaf van Florida-Blanca (2 730-2808), gezant van Karel III. — 2. Detoestemming tot de opheffing der orde.
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`hare toestemming gaf, zooals zij weenend het verdeelingstractaat
van Polen had geteekend.
De moeder zegevierde op de keizerin, de sterke vrouw bleek
eene zwakke moeder : want op haar zoon Jozef II weegt de
schuld, hij perste hare toestemming af. Wat den aartshertog
bewogen heeft om met de Bourbons te zamen den ondergang
der Societeit van JEZUS te vragen en te bewerken ? Het bleef
geen geheim verborgen in 't vorstelijk hart (z). Immers het stuk
waarbij Oostenrijk zich verbindt om de bede der Bourbonsche
hoven te ondersteunen, bedingt tot voorwaarde, dat het hof van
Weenen vrije beschikking hebben zal over de goederen der
Jezuieten.
Dit schrijven doofde het flauwe licht der hope, dat Clemens
XIV zoo lang bemoedigd had. Na vier jaren worstelens, gaf de
uitgeputte grijsaard kamp en teekende in den nacht van 21 Juli
1773 de breve van opheffing : Dominus ac Redemj5lor (2). Eenige
uren te voren had hij op het gelui der klokken van de Gesit
somber gevraagd : (Wat is dat ? ) — ( De Jezuieten kondigen
het begin der negendaagsche oefeningen aan ter eere van den
H. Ignatius, ) was het antwoord. — ( Gij bedriegt u, > had
Clemens droevig hernomen, ( niet voor de heiligen luiden zij,
maar voor de dooden. )
Hij teekende, maar wierp het potlood met afschuw weg en
viel in bezwijming. Tot zichzelven gekomen, verkeerde hij, naar
het verhaal van ooggetuigen, in volslagen wanhoop. Dien eigen
dag stelde hij eene poging in het werk om het noodlottig ge.
schrift weer meester te worden ; doch vruchteloos : geen voor.
wendsel van noodzakelijke verandering mocht baten. Monino,
die te goed wist wat hem die eindelijke onderteekening gekost
had, gaf de Breve niet meer uit zijn handen. Clemens XIV begreep, dat het te laat was, en nog dagen, weken nadien liep hij
snikkend door zijne vertrekken onder 't herhalen van den kreet :
( Genade ! Genade ! Ik heb het gedaan uit dwang ! Ik heb het
gedaan uit dwang !
't Zij verre van ons uit dat woord van den gefolterden grijsaard
eene schrikkelijke zelfveroordeeling te verstaan, als hadde hij
i. Zinspeling op het woord van Karel III : c De redenen, die mij aansporen,
zuilen your immer verborgen blijven in mijn koninklijk hart. ) — 2. Gemelde
breve veroordeelt noch de orde der Jezuieten noch hare leden , maar ontbindt ze
van hunne geloften om des vredes wine.
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bedoeld : it Ik heb geteekend tegen mijn geweten ! ) Voor beter
uitlegging zijn die woorden vatbaar. Was het niet veeleer of hij
sprak : De katholieke vorsten van Europa, in verbond getreden met, verblind of meegesleept door Karel III van Spanje,
dreigden de Kerk met scheuring en de bitterste ram pen, indien
ik de Societeit van JEZUS niet prijs gaf aan hun haat , reeds
hadden Frankrijk en Napels het erfgoed van den H. Petrus aangerand, het ergste stond te vreezen ; van twee kwaden moest ik
het kleinste kiezen, ik heb geteekend, maar uit dwang : God
moge het den Katholieken Koning vergeven ! )
. W. VAN NIEUWENHOFF, S. J.
(Leven van P. Pignatelli .)

29. — DE GEBOORTE.VAN JEZUS CHRISTUS.
Geheel de aarde was rustig. Nergens werd een oorlogskreet
aangeheven, in het geheele Romeinsche wereldrijk heerschte de
vrede. Het was alsof de volkeren huns ondanks uitzagen naar de
blijde komst van den Vorst, die den waren vrede aan de wereld
schenken zou. Het was het jaar 747 na de stichting van Rome.
De volkstelling greep in Judea, onder het hooge toezicht van den
buitengewonen legatus, P. Sulpicius Quirinus, met behulp van
Herodes, plaats. Dit had ten gevolg, dat alien, ofschoon het winter was, zich naar de stad moesten begeven, waar hunne faminezoederen lagen. Ook Jozef en Maria waren onderworpen aan
dit bevel. Het was voor hen eene lastige reis in dit gure jaargetijde, zich van Nazareth naar Bethlehem te begeven. Doch de
bevelen des bestuurs waren bepaald. Jozef en Maria onderwierpen zich aan de beschikking der goddelijke voorzienigheid,
en op den dag, die voor alien was vastgesteld, bevonden ook zij
zich te Bethlehem, de stad, waar beider voorouders hadden gewoond. Bethlehem, dat huis des broods beteekent, mocht te recht
zoo genoemd worden, wij1 daar het ware brood des hemels aan
de wereld geschonken werd. Het had niet minder aanspraak op
den naam Ephrata, of vruchtbaarheid, daar het de goddelijke
vrucht des heils heeft voortgebracht. Het dagteekent reeds van
den tijd der patriarchen en was beroemd als geboorteplaats van
David. Het lag op twee uren afstands van Jeruzalem, op een der
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hoogste heuveltoppen van Juda. De kruin des bergs, dien het
nog heden bekroont, is lang en smal, en 2538 voeten boven den
waterspiegel der Middellandsche zee verheven. De omliggende
streken zijn zeer vruchtbaar. Het kan een stadje geweest zijn van
twee of drie duizend inwoners, gelijk het nog heden telt, indien
slechts de oppervlakte der bergkruin in aanmerking wordt genomen.
Hier waren dus alien samengestroomd, die er zich moesten
laten opschrijven. Bij zulk een toevloed moest de herberg, die er
waarschijnlijk niet meer dan eene was, spoedig bezet zijn, en
waren de eerste plaatsen door meer gegoede lieden dan Jozef en
Maria ingenomen. Toen de nacht viel, waren dezen derhalve
genoodzaakt een verblijf te zoeken. Zij namen hunne toevlucht
tot de grot, die als stal diende en door de vreemdelingen gebe. zigd werd, om er hunne lastdieren te plaatsen. Volgens al de
afbeeldingen der elf eerste eeuwen, zien wij de geboorte voorge.
steld met een os en een ezel, een duidelijk kenteeken der plaats.
Welk een verblijf in het midden van het gure jaargetijde voor de
hoogstbegenadigde, die op het punt stond om Moeder van Gods
Zoon te worden ! De God der hemelen zou bij zijne geboorte

reeds toonen, dat Hij kwam om door zijn voorbeeld en genade
al onze ellenden te lenigen. Het gure jaargetijde, de kille nacht,
de ellendige plaats, de minachting der Bethlehemieten, de
geheele verlatenheid van Jozef en Maria, het geniis aan alles,
zouden het aan alien ten plechtigste verkondigen, dat Hij, die
rijk was, om onzentwille behoeftig is geworden ; dat Hij, die in
den schoot des Vaders was, al onze ellenden heeft willen proeyen, om een barrnhartige hoogepriester te zijn.
E. J. P. VAN ETTEN.
(Het leven van onzen ,g-orldeliiken Verlosser).

30. — DE AANBIDDING DER WLIZEN.
Het was reeds nacht, toen de wijzen op hunne kameelen het
trotsche koningspaleis van Herodes verlieten, den Sion's heuvel
afdaalden en den weg insloegen naar Bethlehem. Duizenden
sterren flikkerden aan Palestina's schoonen hemel, en ziet daar
tusschen die alle flonkerde ook weder, met helderen glans, het
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geliefde en in het oog loopend gesternte, dat zij in het Oosten
hadden gezien. Het stond daar aan den hemel, als om hun toe
te roepen, dat God door Herodes tot hen gesproken had. Met
welke verrassing, mot welk vertrouwen, met welke vreugde, zagen
die opgetogene priestervorsten die schitterende hemelbode, die
hun vroeger de geboorte van den Christus had aangekondigd.
Zij begroetten ze als een gids, die hen van wege den hemel
moest voeren naar Bethlehem. Getroost en vol verlangen legden
zij den weg of tusschen J eruzalem en Bethlehem, en bestegen
den heuvel, waarop David's stad was gebouwd. En waar zij nu
genaderd waren, daar steeg hunne blijdschap ten top ; want zie,
de sterre stond daar boven, en wees door een buitengewoon teeken, een lichtvonk, een straal, of hoe dan ook, de plaats aan,
waar de Heer zich beyond. Zij traden het huis binnen, dat hun
was aangewezen, en zij vonden het kind met Maria, zijne moeder.
Maria vernam, als JEz us' moeder, de aanleiding, de reden, het
doel hunner komst ; Maria deed Hem hun nog meer in het
bijzonder kennen, dien zij niet te vergeefs hadden gezocht ; en zij
vielen neder en aanbaden in het kind dier minnelijke moeder
hunnen God. Zij vielen op Oostersche wijze neder met het aangezicht ter aarde, en brachten hunne hulde niet als aan een, die
slechts bestemd was koning op deze wereld te zijn, maar : ( zij
aanbaden,A zegt de H. Leo, ( de wijsheid in het kind, de sterkte
in de zw,Ikheid, en den God der majesteit in de gedaante onzer
natuur.) Zij openden hunne schatten en offerden Hem ten geschenke goud, wierook en myrrhe.
F. J. P. VAN ETTEN.
(Het Leven van onzen goddelijken Verlosser).

31. — DE TEGENWOORDIGHEID VAN JEZUS
CHRISTUS IN HET ALLERHEILIGSTE DOOR EEN
MIRAKEL BEVESTIGD.
Het gebeurde eens, dat, terwijl de H. Antonius van Padua te
Bourges predikte, een ketter, die van jodenafkomst was en hier
ter stede een grooten aanhang had, met Antonius wilde handelen
over het bestaan van het heilig Sacrament des Altaars. De heilige man was hiermede tevreden en men bepaalde uur en plaats
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voor de gevraagde onderhandeling. Guiald, zoo was de naam des
ketters, verscheen op den gestelden tijd, en de twist nam een
begin. Het duurde echter niet lang of Guiald was door de bondige en doorslaande redenen van Antonius overtuigd. Hij keerde
en wendde zich naar alien kant, om nog eene iets beduidende
opwerping te vinden, doch te vergeefs : hij was als verplet door
de onweerstaanbare welsprekendheid van onzen heiligen minderbroeder. Het viel evenwel zeer moeielijk aan dien hoogmoedigen
ketter zich in het bijwezen eener talrijke menigte overwonnen te
geven, derhalve bezon hij zich op eene nieuwe uitvlucht. —
K Laat ons de woorden daar laten, >> sprak hij, (< en ter zake
komen. Bijaldien gij door een wonderwerk de waarachtige
<( tegenwoordigheid van Christus in het Altaarssacrament kunt
( bevestigen, ben ik bereid mij aan het katholiek geloof te onder(( werpen. >> — Hierop antwoordde de Heilige : (< Ik betrouw op
( mijnen Verlosser JEZUS CHRISTUS, die mij, hetgeen gij vraagt,
tot u aller bekeering genadig zal verleenen. > — .(( Welnu, )
hernam de ketter, ( ik zal een lastdier door eene driedaagsche
K spijsonthouding uithongeren. Dan zal ik het, na drie dagen,
(< voor al het yolk brengen, en het overvloedig voedsel voorzetten;
( gij daarentegen zult u met uw lichaam des Heeren, gelijk gij het
x noemt, ook hier bevin den. Indien dan het lastdier het hem aan< geboden voedsel laat staan,om het Sacrament te aanbidden,dan
i omhels ik den katholieken godsdienst. ) — Antonius nam de
proef zonder aarzelen aan ; want hij gevoelde in zich de kracht
des Allerhoogsten en het noodig betrouwen in den bijstand van
JEZUS CHRISTUS. Op den gestelden dag stroomde er eene verbazende menigte naar de groote plaats der stad om van het
wonder getuige te zijn. Antonius was daar met een zeker aantal
ijverige katholieken en Guiald met een aanzienlijk gevolg ketters, de muilezel in hun midden. Hierop ging de Heilige in eene
nabijgelegen bidplaats, om mis te lezen, en kwam na het afgeloopen offer terug, in zijne hand het allerheiligste lichaam des
Heeren dragende, begeleid door eene schaar godvruchtige katholieken. Terstond bracht men het muildier bij en men zette
hem een schepel (9 voedsel voor. Dan naderde de Heilige
en, het Hoogwaardige Sacrament geheven houdende, sprak hij
het dier in dezer voege aan : ( Door de almacht en in den naam
z. Zekere inhoudsmaat, voor droge waren.
Bloemlezing. — I.

6
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( van uwen Schepper, dien ik hier, hoewel onwaardig, waarachtig
<< in mijne hand houde, beveel ik u, aanstonds te naderen, en aan
( Hem, die u geschapen heeft, dien eerbied te betuigen, welke
( Hem toekomt, opdat deze dolende menschen klaarblijkelijk
zien, dat al het geschapene aan den Schepper onderworpen is,
dien de priesters op het altaar doen nederdalen. ) — Zoo
sprak de Heilige, en ziet, nauwelijks had hij deze woorden gesproken, of het lastdier liet het hem aangeboden voeder staan en
boog hoofd en knieen voor het Allerheiligste Sacrament, dat
Antonius altijd geheven hield. Luid juichten de katholieken : de
ketters daarentegen bogen beschaamd het hoofd en ijlden van
daar. Guiald hield woord. Hij liet zich doopen en bracht geheel
zijn huisgezin in dtn schoot der Kerk terug.
S. DIRKS.

(De heilige Antonius van Padua en zijne Tijdgenooten.)

32. — TWEE MIRAKELEN VAN GOD DOOR HET
KRtJISTEEKEN VERKREGEN.
Toen Antonius van Padua nog met de oprichting van het
klooster te Glemona bezig was, had hij eens langs den weg
eenige bouwstoffen opgedaan, welke hij, bij gebrek aan paard en
voertuig, genoodzaakt was daar te laten liggen. Terwijl hij met
zijne arbeiders in beraad was, wat hun te doen stond, kwam er
toevallig een landman met eenen ledigen wagen voorbij, juist ter
goeder uur om bouwmeester en arbeiders uit den flood te helpen.
Antonius begaf zich bij den voerman en bad dien met beleefdheid,
van ter liefde Gods wat hout en steenen op zijnen wagen te willen
laden, vermits hij toch geene vracht met zich voerde. Dan, dit
scheen den landman zijne rekening niet te maken: hij antwoordde
kortweg, dat hij den wagen niet leenen konde, vermits hij
daarop een lijk vervoerde. Dat was eene schandelijke leugen ;
want het gewaand lijk was niemand anders dan zijn arbeider,
die, van vermoeienis afgemat, zich op den wagen had slapen
gelegd. Antonius hield niet verder aan, en liet den man voortrijden. Na een eind wegs afgelegd te hebben, wekte de landman:
zijn knecht om hem het voorgevallene te vertellen en een weinig
met Antonius den spot te drijven ; doch de knecht ontwaakte

HISTORISCHE VERHALEN.

83

niet. De boer hield stil en riep wat harder : doch bekwam geen
antwoord. In den grootsten angst, terwiji hem het zweet uitbrak,
begon hij den slapende te schudden en te stooten ; doch alles
te vergeefs. Eindelijk na herhaalde en vruchtelooze pogingen om
den slapende te wekken, niet twijfelende of zijn knecht was dood,
loopt hij in aller ijl naar Antonius, valt hem te voet, verhaalt
hem wat er gebeurd is, en zijne leugen erkennende, bidt hij den
Heilige van toch den doode weer tot het leven te wekken. Antonius, de tranen en het leedwezen van den man ziende, liet zich
verbidden en begaf zich terstond met hem ter plaatse, waar de
knecht op den wagen lag. Hier bleef hij een pool onbeweeglijk
staan, met de oogen ten hemel gericht, en bad intusschen inwendig. Dan maakte hij een kruisteeken over het slachtoffer van de
leugen des landmans, en zie,ijlings ontwaakte de knecht als uit
eenen diepen slaap, en stond op, even als of hem niets vreemds
wedervaren was.
Meer andere wonderen heeft onze Heilige door het kruisteeken van God verkregen. Zoo verhaalt onder andere de schrijver van het Mirakelboek van S. Antonius, dat deze eens naar
zijn klooster terugkeerende, na eenige dagen in verschillende
streken met prediken te hebben doorgebracht, op den weg eene
vrouw te gemoet kwam, welke op den arm haar zoontje droeg,
wien, reeds van zijne geboorte af, al de leden saamgetrokken en
ineengekrompen waren. De rampzalige moeder wist, dat de
Heilige hier zou voorbijkomen, en was met haar ongelukkig kind
over de akkers en langs de zijwegen herwaarts aangesneld.
Zoodra zij den man Gods van verre gewaar werd, kwam zij zoo
spoedig als ze kon bijgeloopen, viel Antonius te voet, en smeekte
hem met weenende oogen, van toch haar kind den zegen te willen geven, opdat het de gezondheid en het gebruik zijner ledematen bekomen zoude. Antonius, ontsteld omdat men van hem,
die zich een zondaar waande,een mirakel begeerde, weigerde aan
de smeekingen der vrouw te voldoen, en wilde zijnen weg vervolgen. Doch de moeder, die dan geheel hare hoop verdwijnen
zag, wilde van de plaats niet wijken, waar zij voor den Heilige
lag neergeknield, en hare betraande oogen tot hem opheffende,
riep zij al snikkende : ( Vader ! heb toch medelijden met mij.>>
Antonius was diep geroerd , hij beschouwde de droefheid van
de moeder, den ellendigen toestand van haar kind, en liet zich
eindelijk overhalen. En de kracht des Allerhoogsten inroepende,

84

BESCHRIJVINGEN.

zegende hij het wicht in den naam der heilige Drievuldigheid,
vormende over hetzelve het heilig kruisteeken. En op staanden
voet begon zich het kind in de armen zijner moeder te bewegen,
had de gezondheid weer, en het vrije gebruik zijner leden. Men
wage bet niet de uitgelatene blijdschap der gelukkige moeder te
beschriiven ! Genoeg : zij wierp zich nogmaals aan de voeten des
Heiligen neder, die haar echter verbood, gedurende zijn leven,
van dit voorval te spreken. Onderweg zeide hij aan zijnen gezel, dat God dit mirakel niet aan zijne eigene verdiensten, maar
aan het levendig betrouwen der vrouw verleend had, volgende
hierin zijnen Verlosser na,die ook de wonderwerken, welke Hij
deed,niet wilde verbreid hebben,en ze aan de kracht zijns Vaders
toeschreef,en aan het geloof van hen die zijne weldaden genoten.
S. DIRKS.

(De Heilige Antonius van Padua en zijne Tijdgenooten.)

II. ORATORISCHE VERHALEN.
33. — DERDE VERLOOCHENING EN BEKEERING
VAN PETR US.
Nu kan Petrus onmogelijk meer zwijgen. 't Is waar, hoe meer
hij spreken zal, hoe meer hij zich als Galileer doet kennen ; hoe
meer hij loochent in den tuin geweest te zijn, hoe minder men
hem zal gelooven. Maar de vrees maakt blind, de gejaagdheid
des harten benevelt het verstand: Petrus kan nog slechts zooveel
begrijpen, dat eene eenvoudige ontkenning hier niet meer volstaat, dat hij de krachtigste betuigingen te zijner verdediging
moet bezigen. De arme Petrus ! hij weet schier niet meer wat hij
doet. Ware hij ginds boven bij JEZUS geweest, hij had het nooit
gedaan ; nu is hij verrast, overvallen. Hij is bezig eer hij het
weet ; hij spreekt meer dan hij denkt ; hij antwoordt op alles te
gelijk : Ben ik in den tuin geweest ? Ben ik een Galileer, en een
leerling van dezen? (< 0 mensch ! ik weet ,ziet wat gij zegt.Ik ken
dien mensch niet, van Wien gij spreekt4 En als hij merkt, dat dit
nog niet genoeg indruk maakt, begint hij, ach ! vat begint hij?
zichzelven te verwenschen indien het niet zoo is, te zweren dat
het wel degelijk zoo is, te roepen : ( Dat God mij dit doe,'tn dat
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Hij dat er bijvoege, indien ik de waarheid niet spreek. ) Doch
hoor ! i Terstond, terwijl hij nog spreekt, kraait de haan ten
tweede male.) En zie ! daar komt juist de Heer, uit de zaal geleid, waarin Hij ter dood is veroordeeld,en over het voorhof naar
eene andere plaats ter bewaking voortgesleurd, — daar komt
de Heer de groep, waarmee Petrus spreekt, voorbij, keert zich
oni naar hem toe, en ziet Petrus aan met een goddelijken blik.
— Dat was te veel ! Het uiterlijk teeken had Petrus de eerste
maal niet tot inkeer gebracht ; het tweede hanengekraai ware
veellicht even ongemerkt voorbijgegaan ; maar het gezicht van
JEZUS, een blik van JEZUS, o die drong door tot in het diepste
van Petrus'hart, die bracht in een oogenblik al het voorspelde
voor zijnen geest, die verjoeg op eens alle vrees en zwakheid uit
zijne welmeenende ziel. Wel was het of een loodzware last op
zijn hart begon te wegen ; maar het was ook of een driedubbele
blinddoek van zijn oogen werd weggenomen. Aan eeden en verwenschingen denkt hij niet meer ; hij denkt alleen aan JEzus'
droefheid en zijnen val : alleen aan de voorspelling en de vervulling ; en het is of hem nu voortdurend JEzus' oog in het oog
;let, en JEZUS ' woord in de ooren klinkt, en JEZUS' hart in het
hart spreekt : ( Petrus 1 eer de haan tweemaal kraaien zal, zult
gij mij driemaal verloochenen.) — Tweemaal ! driemaal I gewis deze woorden zullen in Petrus' leven nooit weer uit zijn
geheugen gewischt worden. Het gekraai van den haan en de herinnering aan JEZUS' liefdeblik blijven voortaan bij Petrus onscheid•
baar verbonden. Zie ! daar gnat hij reeds naar buiten, terwijl
JEzus naar de gevangenis wordt gevoerd ; daar verlaat hij de
plaats des gevaars langs dezelfde deurwachtster, die hem straks
deed vallen ; daar zit hij reeds in de duistere straten van Jeruzalem neder, terwijl de laatste hanenkreten klinken en wegsterven
in de vallei Cedron. En wat doet hij ? Hij weent : en hij weent
bitterlijk ! Ja hij weent ; en hij mocht wel weenen, de goedhartige Petrus. q Want zie ! de voorspelling des Geneesheers is vervuld, de zieke is van zijn overmoed overtuigd ; want niet wat hij
gezegd had, is geschied : ik zal mijn leven voor u geven ; maar
wat JEZUS voorspeld had, is gebeurd : gij zult mij driemaal verloochenen.) (Aug.) Maar o ! hoe hartelijk weende nu ook Petrus,
hoe bitter, en hoe standvastig ! zoo hartelijk, dat hij geen oogenblik (< meer blijven kan in de duisternis der verloochening, nu
hem het Licht der wereld heeft aangezien>>; (Hieron.) z66 stand-
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vastig, dat hij, volgens de overlevering, tot aan den dood toe geen
haan kan hooren kraaien, zonder op de knieen te zinken en opnieuw in tranen , te zwemmen ; z66 bitter, dat men de sporen
daarvan op zijn gelaat kan zien en zijne wangen, als 't ware door
die gedurige tranenbeken uitgehold. Gelukkig hij, die, met
Petrus gevallen, hem ook in de bekeering weet na te volgen I
Dubbel gelukkig, die den val voorkomt, en daartoe, zoo vaak hij
bet zinnebeeld der waakzaamheid (i) op het huis des gebeds
ziet blinken, reeds te voren, volgens het woord van JEZUS, leert
waken en bidden 1
R. J. PIERIK, S. J.
(De lijdende Jezus.)

34. — STRAF VAN PILATUS.
Pilatus beveelt den Koning der Waarheid als een oproermaker te kruisigen. Hij zal dus ook zoomin als de Joden, zoomin
als Herodes, zoomin als de latere vervolgers van JEZUS en zijn
goddelijk koninkrijk, de wel verdiende straf zijner onrechtvaardigheid ontgaan. Doch ook hierbij, ziet eens wat opmerkelijk
verschijnsel ! Pilatus wordt vriend van Herodes, vriend van
Tiberius, vriend van de Overpriesters en geheel het Joodsche
yolk; hij wil het althans worden en meent het werkelijk door zijne
laffe toegevendheid geworden te zijn. En toch wat baat dit ? Na
• een tienjarig bestuur van Judea verliest hij alles te gelijk. Zijne
gewelddadigheden hebben het yolk weer verbitterd ; hij heeft
opnieuw vreeselijk gewoed tegen de Samaritanen ; nu wordt hij
bij Vitellius, den Proconsul van het Syrisch wingewest, waartoe
Judea behoorde, aangeklaagd en door dezen ter verantwoording
naar Rome gezonden. Van hier zendt hem de keizer, wiens
vriendschap hij gezocht heeft, in ballingschap naar Vienne in
Frankrijk. Daar eindelijk, indien wij Eusebius mogen gelooven,
brengt de ongelukkige zichzelf om het leven, — volgens sommigen gelijk Judas, volgens anderen, door zich in het meer van het
kanton Lucern te verdrinken. Ongelukkige rechter 1 wat baat
het u nu, een vriend des keizers te zijn !
R. J. PIERIK, S. J.
(De lijdende Jezus.)
T.

De haan.
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35. — GODFRIED VAN BOUILLON VOOR JERUZALEM.
Eindelijk was het Christenleger, tot een verbazend klein getal
versmolten, het doel van zijne bestemming, de heilige stad, genaderd. (Jerzezalem ! Jeruzalem ! God wil het ! wij zijn er ! )
riepen, bij den eersten aanblik duizenden monden te gelijk. Men
was zijner aandoeningen niet meester ; men wees elkander de
stad, viel elkander om den hals, kuste den grond en weende. Zoo
verheugt zich de zeeman, als hij, na lang de speelbal van wind en
golven geweest te zijn, eindelijk het gewenschte land ontdekt.
Hij groet het van verre, toont het zijnen tochtgenooten, en alle
ongemak is vergeten. Godfried zal zich dien oogenblik te nutte
gemaakt hebben. Mij dunkt, ik hoor hem zeggen : ( Spitsbroei ders ! ziedaar den eindpaal onzer tochten ; ziedaar het doel
4 onzer wenschen. Ziedaar die oude, wereldberoemde stad, waar
(< God weleer zijnen tempel had, en David zijnen troon. Ziedaar
i dien gewijden grond door den Verlosser betreden, het hoofdt tooneel van zijne wonderen, waar Hij Teed en stierf en nog zijn
i graf is. Zullen wij dien grond, besproeid met zijn bloed, nog
( 'anger den ongeloovigen laten ? Nog langer eene moskee op
<< de heilige plek van Jehovah 's tempel dulden ? Neen ! ze moet
t de onze zijn, de eerwaardige stad, het erfdeel van onze vaderen.
' God zelf heeft ons haar toegezegd : wie kan Hem wederstaan ?
'4 Spitsbroeders ! toont wie gij zijt. Denkt aan het verrichte voor
( Nicea, bij Gorgoni, bij den Orontes, bij Antiochie, het zijn
<( dezelfde vijanden ; zij zullen voor uw aanschijn vlieden,
4 gelijk het kaf voor den wind. Het Oosten en het Westen sta4 ren op u, JEZUS zelf wenkt u als verlossers van zijn graf.
i Wreekt den smaad Hem aangedaan, met opoffering van uw
leven. JEZUS is alhier voor u gestorven : hoe billijk, dat gij
' voor Hem uw bloed en leven veil hebt! Daarom valt aan, in
( betrouwen op Hem. God is met ons ; Hij zal onze aanvoerder
( zijn. Hij heeft ons tot hier geleid ; Hij zal ons verder helpen ;
( de zege is ons : God wil het ! >> — Elk verlangt naar het teeken
des aanvals. Het wordt gegeven : maar de eerste storm mislukt,
ofschoon de buitenmuur bezwijkt. Men bereidt zich tot een meer
geregeld beleg. Nauwelijks zijn de noodige werktuigen gereed, of
de aanval begint opnieuw. Verschrikkelijk beukt de stormram
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de muren ; onophoudelijk werpen de blijven steenen ; het regent
pijlen en schichten op de belegerden, die den belegeraars niet
schuldig blijven. Zij zenden hun zware keien, een stroom van
Grieksch vuur, ziedende pek en olie, brandende spietsen toe ;
terwijl zij degenen, die de koenheid hebben de ladders te beklimmen, met het zwaard ter neder stooten of onder pijlen en steenen
begraven.
M. SCHRANT.

III. — ROMANTISCHE VERHALEN.
36. — DE DRONKAARD.

Op een namiddag keerden twee buitenlieden van eene naburige stad tot hun dorp terug. De eene was een oude man met
grijze haren en diep berimpeld aangezicht. Degene die nevens
hem stapte was een jonge kerel, wien gezondheid en kracht op het
ieugdig gelaat aanlachend blonken. Over zijnen rechterschouder
lag een gaanstok, waaraan een geladen korf hing ; de hand met
welke hij den stok vasthield was uitmuntend breed en machtig ;
zijne vingeren schenen eeltig en stijf. Deze jonge boer, alhoewel
eerst een man geworden, had dus insgelijks reeds veel gearbeid
en geslaafd. Sedert eenigen tijd stapte de oude man met het
hoofd dieper op de borst dan hij gewoon was. Oogenschijnlijk
had eene ernstige overweging zijnen geest aangegrepen, want
zijn aangezicht bewoog in afwisselende uitdrukkingen ; hij scheen
door spijt of gramschap ontroerd. Zijn gezel aanschouwde hem
in stilte en poogde op zijn gelaat de oorzaak zijner gemoedsbewegingen te raden. Er was in den blik, dien de jongeling op het
gelaat des grijsaards al gaande gericht hield, eene stille, ingetogene deelneming, welke van ontzag en eerbied getuigde. Alsof
de gedachten des ouden mans dezen tot eene slotrede hadden geleid, hij sprak op nadrukvollen toon :
Ja, Lukas, mijn zoon, het is wel zoo, als onze oude pastoor
somwijlen al lachend zegt : — Toen de duivel zag, dat hij geene
zielen genoeg meer vangen kon, veranderde hij zich in genever.
En sedert is de hel te klein. >>
t Waarom zegt gij dat, vader ? ) vroeg de jongeling verwonderd.
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Maar de grijsaard volgde ongestoord den draad zijner overpeinzing en hernam met misprijzenden grimlach :
<< Welk verachtelijker schepsel op aarde dan de dronkaard?
Lui en zorgeloos, laat hij zijne velden onbezaaid of van onkruid
overwoekerd ; hij ziet zonder schaamte zijne taken achteruitgaan
en verteert, als een dwaze gulzigaard, het weinige dat er wordt
gewonnen. Zijne vrouw en kinderen leven in angst en verdriet,
zij lijden honger en zien de bitterste ellende voor de deur staan
dreigen. Hij intusschen loopt, zingt, tiert en vloekt tot schande
van het heele dorp ; hij wil de knaging van zijn geweten onder
meer baldadigheid versmachten en hij versmacht niets dan zijne
arme ziel en zijn verstand. En zoo duurt het van slecht tot erger
voort, zoo lang totdat hij met zijn ongelukkig huisgezin moet
gaan bedelen, misschien aan dezelfde hoef, die zijn vader met
zijn bitter zweet had vruchtbaar gemaakt, om ze den ondankbaren
noon in goeden staat na te laten. 0 zie, als ik er aan denk, het bloed
kookt mij in de aderen. Laffe verkwister ! )
De jongeling aanschouwde hem met vragende verbaasdheid.
( Zie mijne handen, zie mijn aangezicht en mijnen gekromden
rug ! >> hernam de grijsaard op ontroerden toon. ( 1k ben vOcir
de jaren oud en versleten. Al vroeg werd ik een woes , mijne
ouders waren door eenen brand ten onder gegaan. Ik had eenen
oom ; de goede man liet mij ter schole gaan tot mijn dertien
jaar. Dan stierf hij. Ik werd knecht op de groote hoef achter den
Kruisberg. Toen ik uwe goede moeder trouwde, hadden wij niets
dan eene geit en eenige guldens, die wij op ons dagloon hadden
gespaard. Wij hebben geslaafd, gewerkt, gezorgd. God zegent
altijd den arbeid. Nu hebben wij een paard, vier koeien, genoeg
land in pacht en nog een beetje geld tegen den nood. Er zal eens
een kruisken boven mijn graf op het kerkhof staan, — het is de
wet der natuur — maar, Lukas, niet waar, dan zult gij u herinneren dat alles, wat ik voor u heb gespaard en bijeengeschrafeld,
— dat uw erfdeel het zweet uws vaders is ; dat hij, dat uwe
moeder gebrek hebben geleden en zich dood hebben gewroet,
om u iets na te laten op de wereld ? Gij zult het behouden, het
door arbeid vermeerderen, het sparen als eene gedenkenis onzer
liefde, niet waar ? )
De diepe en zonderling roerende toon van des grijsaards
woorden had den jongeling zoo zeer getroffen, dat er tranen in
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zijne oogen blonken. Met verdriet, doch ook met zoetheid in de
stemme, zuchtte hij :
( Vaderlief, wat zegt gij altemaal ? Gij bedriegt u. Ik heb in
de stad bij baas Antoon een glas Diestersch bier gedronken
meer niet !
Hem de hand grijpende, sprak de grijsaard :
( 0, het is niet voor u, Lukas, dat ik het zegge ; gij zijt braaf
en werkzaam. 1k dank God dat Hij, tot belooning voor al mijn
zwoegen, u goed en 'deugdzaam laat zijn. Wanneer gij, oud en
afgesloofd, onder de jaren zult bukken, dan zult gij ook gevoelen,
mijn zoon, hoe troostend het is, te weten dat de vruchten van
uw zweet na uwen dood niet zullen worden verkwist.
( Maar, vader, ik begrijp u niet ), zeide de zoon, ( er ligt u iets
op het hart. Waaroin verklaart gij het niet ? )

Het zou u te zeer bedroeven, Lukas. )
Mij bedroeven ? Wat mag het zijn !
Kom, gij zoudt het toch haast vernemen. Weet gij wat de
notaris van onzen eigenaar in de stad mij heeft gezegd? — Boer
Staars wordt morgen of overrnorgen door gerechtsdienaars van
zijne hoeve gezet ! )
( Boer Staars van zijne hoeve gezet? herhaalde Lukas. ( Maar het
is onmogelijk, vader. Welke redenen kan men daartoe hebben? )
( Het is omdat hij de pacht van verleden jaar nog niet heeft
betaald. Wij zijn bijna in october ! )
( Maar hij bezit nog eene schoone plek goed land in eigendom ? )
( Van voor twee jaren verpand en daarna verkocht ! ) antwoordde de grijsaard.
( Hij is rijk geweest !
Rijk niet : tamelijk wel ; en hadde hij willen zorgen, hij zou
misschien wel rijk geworden zijn, want hij heeft vele goede boerenjaren beleefd. i
( Ik sta verbaasd ; waar mag zijns vaders erfdeel gebleven
zijn ? Zooveel kan een mensch toch niet verdrinken ! >>
( Gij meent het, Lukas ? De keel van eenen zwelger is een vat
zonder bodem, en er zijn geene vijftien jaren noodig om veel
meer te verkwisten dan Boer Staars ooit heeft bezeten. Ik zal u
eens uitleggen, hoe het met hem is gegaan ; het zal den weg
verkorten, en daarbij het moge u tot een voorbeeld zijn, mijn
zoon... )
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Door andere overwegingen vervolgd meende Lukas nog eenige
bemerkingen te maken ; doch de vader deed hem teeken dat hij
zwijgen zou en hernam :
it Luister, en onderbreek mij niet... De ouders van Jan Staars
hadden het tamelijk breed ; zij boerden goed en waren niet vervaard van den arbeid ; maar zij hadden het in hunne bovenkamer (9 en lieten zich meer voorstaan dan aan boereninenschen
wel past. Hun eenige zoon zou achter den ploeg niet loopen ; hij
zou in de stad wonen en mijnheer zijn. Zij zonden hem naar eene
school waar men advocaten en dokters maakt ; maar na twee
jiren werd Jan het leeren moede, en wilde landbouwer wordei,
in de gedachte zeker, dat het veel gemakkelijker is, baas op
eene hoeve te zijn, dan in de wide wereld een onzeker bestaan
te moeten zoeken. Tot dan was het nog niet erg... Maar in stede
van hunnen zoon aan den arbeid te gewennen, lieten zijne ouders
hem zijne goesting doen en gaven hem veel geld in den zak. —
( De gelegenheid maakt den dief, ) zegt het spreekwoord, en
lediggaan is de bron van alle kwaad,>> zegt onze oude pastoor.
Jan wist van gansche dagen niet, waar hij met zijn lijf zou blijven. Hij ging naar de herberg, eerst uit gebrek aan bezigheid,
dan uit gewoonte ; hij dronk eerst een druppel, dan twee, dan
meer. De herbergiers onthaalden hem wel en streelden zijnen
hoogmoed ; de uitzuigers, die er ongelukkiglijk op onze dorpen
zooveel loopen, volgden hem waar hij ging en roemden alles wat
hij deed of zeide, om van hem een vrij gelag te bekomen. In een
woord, Jan Staars was allengskens een dronkaard geworden,
eer hij of zijne ouders het wisten. Omtrent dien tijd kreeg hij
kennis met de dochter uit het Blind e Paard, eene kleine herberg,
die eertijds daar achter op den heuvel stond.Hij trouwde op denzelfden dag als ik. Het is de eenige maal dat ik spijt gevoeld heb
om eens anders weelde.De bruid van Staars was schoon gekleed
in zijde en fluweel ; hij had zich in de stad eenen fijnen jas laten
maken en zijn hoed blonk tegen het licht op.Zij waren als heeren
van het dorp. Daarnevens stond ik met de kleederen, die ik nog
draag, en mijne arme Beth, uwe moeder, zoo ootmoedig met
haar katoenen jaksken en haren strepen rok,dat wij als de knecht
en de meid van Boer Staars er uitzagen. Daar voor het autaar
heb ik God beloofd, dat ik zou slaven en werken totdat mijne
t. In het hoofd : zij waren hoogmoedig.
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goede Beth ook in betere kleeding ter kerke mocht gaan ; en ik
heb woord gehouden. — Maar ik vergeet de geschiedenis van
Jan Staars.Ziet gij, Lukas, wie eens de slaaf van den drank geworden is, heeft zijne ziel aan den duivel verkocht. \'Veinigen
geraken uit zijne klauwen los... In den eersten tijd van zijn huwelijk, hield Jan zich tamelijk goed en arbeidde bij poozen op
het veld. Iedereen, ik ook, wij dachten altemaal, dat de losbandigheid van Jan met de jonkheid was verdwenen ; maar allengskens vond men hem weder in de herberg, en alhoewel hij niet
zooveel als te voren dronk, toch stonden hem somwijlen de wangen wel wat rood en de oogen wat verwilderd... Zijne ouders
zijn in hetzelfde jaar kort na elkander gestorven. Jan werd pachter op de steenen hoeve ; en, daar hij zijns vaders kist goed
voorzien vond, achtte hij zich boven alle zorg. Van dan of begon
hij meer en meer te drinken en den arbeid te verzuimen. Zijne
arme vrouw, of zij mishandeld werd weet ik niet, dan zij verkwijnde zichtbaar ; en ieder vermoedde toch wel, dat het niet
van vreugde was. — Jan ging aisdan nog somtijds ter kerk. Op
eenen zekeren zondag gaf de pastoor in zijn sermoen eene gelijkenis van eene leemen hut, die mettertijd eene steenen hoeve
had opgegeten. ( De hut, N zeide hij, ( was bewoond door eenen
arbeidzamen man; de pachter der steenen hoeve was integendeel
een dronkaard .) En vermits ons huisje — dat toen nog van leem
was — niet verre van zijne hoeve staat,heeft Jan Staars gemeend,
dat de pastoor het op hem en op mij gemunt had. Dit heeft hem
zoo boos op mij gemaakt, dat hij mij sedert nog met geen goed
oog heeft bezien. Onder zijn schoon gezelschap noemt hij mij
Oortje-dood, Haarkloover, Speldenzoeker, Schallebijter. Maar
ik lach met zijnen dwazen spot ; en ik denk, dat hij wel ongelukkig is, die van slecht yolk moet worden geprezen... Maar ik
loop alweder van de baan. In het kort dan, Lukas, zal ik u zeggen
wat gij zelf gedeeltelijk hebt zien geschieden. Jan Staars, toen
hij bemerkte, dat zijne zaken zoo snel den berg afrolden, heeft
ze door groote slagen willen omhoog helpen. Hij heeft handel
in granen willen drijven ; maar dewijl hij meer het glas dan het
krijt in de hand hield, is hem dit slecht vergaan, en hij heeft in
korten tijd al eenen schoonen stuiver verloren. Voor zes jaren is
zijne vrouw gestorven. Sedert is Jan Staars geheel op den hol
geraakt. De knecht en de meid zijn van de hoeve gaan loopen ;
de velden zijn braak blijven liggen, of aan arme lieden verhuurd
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geworden om er aardappelen op te zetten ; de eene koe is na de
andere verkocht geworden, totdat er maar eene enkele meer
overbleef. Het laatste paard is gevolgd. Slechts eene koe voor
zulke hoeve ! Zie, Lukas, het doet mij spijt als ware het mijn
eigen goed. \Vij,die op schrale, zandige gronden van den morgen
tot den avond wroeten om de aarde eenige middelmatige vruchten te ontwringen, wij moeten zulke zware, vette velden nutteloos door het onkruid zien opvreten ! Ach, het is schande,zeg ik,
schande voor God en de wereld... Welnu, Jan Staars heeft zijne
pacht van verleden jaar niet kunnen betalen. Onze eigenaar, die
hem lang heeft gespaard ter gedachtenis van zijnen vader zaliger (i), onze eigenaar heeft alle geduld verloren. Hij gaat kort
spel met Jan Staars spelen ; want morgen zullen de gerechtsdienaars alles op de hoeve in beslag komen nemen en den luiaard op de straat zetten... Zoo gaat het met de dronkaards,mijn
zoon. Het begin is een druppel ; maar het einde de bedelzak, de
misdaad of... of nog erger. )

H. CONSCIENCE.
(De Plaag der Domes, I.)

37. — MEESTER HUYGHE.
Meester Huyghe was een oude man, groot en mager. VOOr
een tiental jaren woonde hij bier nog met zijne vrouw op het
dorp, in een laag, vriendelijk huisje, een weinig van de andere
verwijderd, met witgekalkten muur en grooten wijngaard op het
dak. Men noemde hem nog altijd Meester, omdat hij vroeger
school gehouden had. Nu zijn beiden heen, hij en zijne vrouw :
andere menschen wonen in zijn huisje, en kleine kinderen spelen
er voor de deur in het zand. — De Burgemeester vertelde nog
dikwijls aan zijne kinderen, dat hij daar school had gegaan...
Meester Huyghe had allengskens zijne scholieren verloren : de
eene na den anderen was naar de gemeenteschool gegaan, en
alzoo kwam het eindelijk vanzelf, dat hij geene school meer
hield. Beatrice, zijne vrouw, was er niet kwaad om : ( Meester
Huyghe werd zoo oud, en het was zoo lastig, ) zegde zip. Ook
x. Zaliger gedachtenis.
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maakten de kinderen den vloer zoo vuil, en zij zouden zonder dat
wel Leven kunnen.
Meester Huyghe had een stukje land achter zijn huis : daarop
groeiden zijne aardappelen. Hij plakte ook doozen van bordpapier voor de menschen, en vermaakte hunne regenschermen ;
Beatrice hielp hem daarin. Hij zou ook wel een ruit in een venster gestoken hebben, als het zoo kwam,of een uurwerk nagezien
waar iets aan scheekte. Daarmee leefden ze stilletjes voort.
Beatrice was verheugd over de stile in haar huisje, sinds al die
kinderen er dooreen hunne les niet meer luidop leerden ; het
scheen haar groot, nu dat al de houten banken er uit genomen
waren. Zij zat op haar laag stoeltje aan het venster te naaien,
terwijl meester Huyghe met de spa naar het land was, en sloeg
van tijd tot tijd de oogen eens op door hare groote ronde brilglazen. Haar kasken en hare tafel waren wit geschuurd, en de
glazen van de prenten die aan den muur hingen, blonken in het
zonnelicht. Daar hechtte Meester Huyghe grooten prijs aan ; hij
had ze gekocht, toen hij getrouwd was ; het waren de veldslagen
van Napoleon. Op het kasken stond ook een klein gebronzeerd
standbeeld van den grooten veldheer, met gekruiste armen en
hooge laarzen. Meester Huyghe had Napoleon gediend, zooals
men zegt. Hij was er fier op, vooral wanneer hij des zondags
uitging en zijn bronzen medailleken van Sint-Helena op zijn
bruinen frak hechtte : dat was zijn eereteeken. In het dorp waren
er nog een tiental andere Napoleonisten ; zij hadden zelfs eene
maatschappij gesticht en hadden hun vaandel en hunne bijeenkomsten in eene herberg. Meester Huyghe wist zooveel te vertellen ; want hij had, zooals men zegt, de wereld rondgereisd;
nu zat hij hier uit te rusten. Des avonds, in de heete zomerdagen,
kwamen de jonge mannen uit het dorp, van welke er vele nog
bij hem ter school hadden gegaan, gewoonlijk aan zijne deur
zitten, — dat waren als zijne kinderen, — de eenen op eenen
stoel, de anderen op den drempel ; er waren er, die op het plankier lagen. Toen vertelde meester Huyghe aan al die jonge lieden,
die daar niet van wisten te spreken, van uit zijne jeugd, en wat
het dan heette soldaat te worden. Als hij in het lot gevallen was
en vertrekken moest, was hij blij, dat zijne moeder niet meer
leefde, zegde hij : 4 het was naar de slachtbank gaan.
Hij had den veldheer nooit gezien, maar in het leger die bewondering voor hem gekregen, welke zoo aanstekend was, en
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vertelde nu zoo gaarne van al de gevechten, die hij had bijgewoond, en hoe zijne kameraden in de sneeuw versteven waren,
en hoe zij al slapend voortgingen, terwij1 zij beurtelings elkaar
ondersteunden. Hij vertelde van den veldslag, dien zij verloren
hadden, ofschoon zij zich zoo dapper hadden verweerd ; zij hadden, zeide hij, tot in de straat gevochten, en man voor man. De
jonge lieden hoorden dat gaarne, omdat Meester Huyghe het
altijd gelijk vertelde, en er niets bijvoegde. Het gebeurde soms,
dat er een paar andere Napoleonisten bij zaten, die ook aan het
vertellen gingen ; maar deze spraken van zulke wonderbare zaken, dat Meester Huyghe zich niet houden kon van glimlachen,
als de jonge menschen hem vroegen, of dat alles waar was. In
Breslau was Meester Huyghe lang krijgsgevangen geweest, en
hij had bij eenen ouden kleermaker gewoond. Hij zou de goede
vrouw, die hem als een zoon behandeld had, nog wel eens willen
zien, zeide hij soms, zonder er eens aan te denken, dat deze
reeds sinds vele jaren dood moest zijn. Het was alsof hij herleefde, telkenmale als hij van dien tijd sprak. Beatrice kon toch
zijne bewondering voor den grooten veidheer niet deelen
41 Zoovele menschen gestorven voor eenen mensch ! ) zeide zij,
en zij huiverde, als zij er aan dacht, wat rekening die in den
dag des oordeels er voor zou moeten geven !
De veldwachter, die wel wist, dat Meester Huyghe en zijne
vrouw begonnen armoede te hebben, sprak hun eens van in het
armhuis te gaan : hij zeide hun, dat alien er zoo goed verzorgd
en zoo tevreden AN aren : de Burgemeester had het hem alzoo
opgegeven. Het is zonderling : er zijn menschen welke u gaarne
eenen dienst doen, die u bedroeft, en alzoo was de Burgemeester.
Hij hield dan ook niet op aan Meester Huyghe eene plaats in
het armhuis aan te bieden. De oude man moest hem daarvoor
dankbaar zijn ; want een ieder geraakte er niet in ; maar hij
werd toch treurig telkenmale, als men er hem over sprak. Hij
gevoelde, dat hij met dat ongeluk bedreigd was, en wilde het
toch zoolang hij kon verdagen. Het is dan eerst, wanneer men
eenen struik poogt uit te rukken, dat men gewaar wordt, hoe
vast hij staat ; en nu ook, dat hij het verliezen ging, zag Meester
Huyghe, hoe hij aan zijn huisje gehecht was. Jammer dat Beatrice zoo zwak werd; zij was nog eenige jaren ouder dan hij, en
in den winter altijd ziekelijk. Zij moest voedsel hebben, zeide de
dokter, en daarom was het misschien ook, dat de Burgemeester
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er zoo op aandrong om hen in het armhuis te nemen. Hij wist,
dat Meester Huyghe bijna niets meer won en de oude vrouw

gebrek leed. ( Die menschen willen niet geholpen worden,
zeide hij aan zijne kinderen ; en was hij het nochtans niet, die
hun het laatste, dat zij bezaten, ontnemen Wilde : hunnen eigen
haard, hun stukje land, en hunne vertrouwelijkheid ?
Een arme man mag niet bekennen, dat hij een afschrik van het
hospitaal heeft : dat bekende Meester Huyghe ook niet. Hij
dankte den Burgemeester voor zijn aanbod, maar stelde het nog
altijd uit : hij was vast besloten, dat Beatrice er niet ingaan zou :
want zij was ziek, en hij wist het, zij zou er van sterven. — ( Ik
heb mijn kasken niet noodig, ) zegde hij aan den veldwachter,
die ging trouwen : ( ik zou het willen verkoopen, er is een ingemaakt kasken in mijn huis. ) De veldwachter was goed : hij
begreep hem, en gaf er hem meer voor, dan het waard was. Hij
kwam het 's avonds halen, opdat het niemand zien zou. Het was
als een doodkist, die uit het huisje gedragen werd. Beatrice had
het medegebracht, als zij getrouwd was. Beatrice sliep : zij was
zeer ziek ; zij wist het niet, dat haar kasken verkocht was ; maar
Meester Huyghe moest geld hebben. Aan de deur trok hij den
veldwachter bij zijne frak en zegde hem stil : ( Maar indien nu
eens, wat misschien zou kunnen gebeuren, mijn zoon (') wederkwam, en wat geld had, gij zoudt hem toch het kasken weder
verkoopen, niet waar ? ) — ( Ja, ) zeide de veldwachter, en
drukte hem de hand.
Eenige weken daarna stierf Beatrice. Meester Huyghe was
tevreden in zijn hart, dat hij haar toch tot het laatste toe gehouden
had, en dat zij in het hospitaal niet gestorven was. Het scheen
hem, dat het een troost moest geweest zijn voor haar, op haar
sterfbed al de voorwerpen, waaraan zij gewoon was, rondom haar
te zien, het uurwerk te hooren, waarvan zij den slag kende, en
haar behangsel rondom haar bed te hebben met de druiventrossen en de kinderen, die met groote honden speelden, welke er op
gedrukt waren. ( 1k heb ze toch kunnen behouden, > dacht hij.
Het was eene zegepraal, die de oude soldaat behaald had ! De
kinderen uit het dorp kwamen naar Beatrice kijken. Meester
Huyghe toonde ze hun en vroeg, of zij haar nog kenden, en of
zij des nachts niet bang zouden zijn. Te huis vroeg hun hunne
i. Die sinds lang naar Amerika vertrokken was
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moeder, of Meester Huyghe niet weende. ( Neen, ) zeiden de
kinderen. Hij stond er bij, als zij in de kist gelegd werd, en gaf
haar een kruisken : hij rilde bij die aanraking. Het scheen hem,
dat niets zoo koud was als dat doode voorhoofd ! Meester Huyghe
zal haar niet lang overleven, zeide men in het dorp, en nu begon
men hem weer van het armhuis te spreken. Hij was daar zoodanig aan gewoon, dat het hem zonderling scheen, als iemand hem
het woord toestuurde zonder het gesprek daarop te brengen. ( De
notaris is een braaf man,) dacht hij : (hij heeft mij nog nooit van
het armhuis gesproken. ) Nu was hij gansch alleen. De Burgemeester bleef aan zijne deur staan, eens dat hij hem zag komen,
en zeide hem : ( Wel, Huyghe, wat schikt ge nu te doen ? ) —
Ik weet het niet, ) zei Meester Huyghe, ( ik zal zien. )---( Gij
hebt ongelijk, vriend, ) gaf de Burgemeester tot antwoord ;
( weet ge, wat ge doet? Laat mij den wagen uit het armhuis zenden : wij zullen er geheel den boel op laden, en gij zult stillekens
achteraan komen. Ge weet toch immers wel dat gij hier zoo niet
blijven kunt ) ...... — De veldwachter laadde het huisraad op
den wagen en liet dien voorop rijden. Hij kwam stillekens
achteraan met Meester Huyghe ; want hij hadde het wreed gevonden dien ouden man geheel alleen te laten gaan. — < Zie
eens Meester Huyghe, die naar het armhuis trekt ! ) zeiden de
lieden, en zij riepen hem toe : ( Goede reis, Meester Huyghe ! )
— < Gij moet ons komen bezoeken, ) zeiden zijne geburen ; ( ik
hoop, dat gij het goed zult stellen ! ) Meester Huyghe nam den,
hoed of : de wind speelde om zijn lang, versleten grijs haar, terwill hij de menschen rechts en links dankte voor hunne vriendeltike woorden. ( Ik wist niet, dat ze mij zoo gaarne zagen, )
sprak hij tot den veldwachter. Hij scheen er eene reden in
gemaakt te hebben, en koutte zonder eenen zucht, of zonder
eenen traan in het oog. Hij sprak ook van Beatrice, als van
.
iemand die nog leeft. .....
In het armhuis kreeg iedereen aldra Meester Huyghe lief : hij
was niet lastig en zoo behulpzaam, zeide men. Daar zat hij nu
ook op het breede hof in de zon aan den naakten muur, met een
troep net gekleede, kreupele bedelaars rondom zich, en deze
luisterden naar hem zooals vroeger zijne oude scholieren. Hij
vond er, gelijk eertijds, hetzelfde vermaak niet meer in aldus te
vertellen; maar hij vreesde misnoegd te schitinen, hadde hij er
zonder spreken moeten zitten, en die brave oude lieden hielden
Bloemlezing. — I.
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niet op van vragen. Het is eene der zoetste vreugden van het te
huis, te mogen zwijgen, als men geene lust tot spreken heeft.
Zoo had hij wel dikwijls eenen geheelen namiddag met Beatrice
zitten werken, zonder dat een van beiden een enkel woord sprak.
Somtijds dat het bij den avond werd, en Beatrice zei : ( Ik zou
wel het vuur ontsteken ; ) en zij ging het avondmaal gereed maken, zonder dat hij antwoord gaf. Nu mocht hij dat niet meer
doen. Hij zat bijna altijd met den stok in de hand, gelijk een
reiziger, die hier enkel een oogenblik zit te rusten. Vroeger nam
hij dien alleenlijk, wanneer hij uitging ; thans legde hij hem
bijna niet meer uit de hand. Een voorwerp, al is het maar een
uurwerk of een gaanstok, is een gezelschap voor hem, die geheel
alleen staat in de wereld.
Als hij des zondags naar de mis kwam, vroegen hem zijne
oude geburen, hoe hij het stelde, en of hij tevreden was. Hij
zegde :( Ja, zij zijn goed; — ik ben wel verzorgd ; — er ontbreekt
mij niets. — Neen, neen, ik heb niet te klagen, ) zeide hij, als
iemand, die vreest, dat zijne treurigheid voor ondankbaarheid
zou kunnen doorgaan. Hij meende, de arme oude man, dat hij het
recht niet had zich ongelukkig te gevoelen, hij, die geheel alleen
op aarde was, wanneer er nog menschen waren, die hem vriendelijk aanspraken, en er hem eene schuilplaats in zijne oude dagen
werd aangeboden. Hij ging niet veel meer uit.( De moed ontbreekt
hem, ) zeiden degenen, die er klaar in zagen ; het was waar. Hij
was niet ziek, en nochtans, het was doodelijk, hetgeen hij had : hij
verlangde naar zijn huisje, en naar Beatrice. Het is droef naar
het onmogelijke te verlangen. Beatrice was heen, en zijn huisje
was verhuurd . dat wist hij. Maar zijn zoon !... Dat wist hij niet,
of die nog terugkeeren kon : hij klampte zich met wanhoop aan
die gedachte vast. — Hij zat alleen aan den buitenmuur op het
hof. Eenige arme kinderen speelden voor zijne voeten en gaven
geen acht op hem. Hij zat en droomde ; hij dacht aan zijn zoon
en indien die eens kwam, hoe bedroefd hij wezen zou, vader in
het armhuis te vinden, en hoe hij het hem zeggen zou, dat moeder dood was. Hij wist het niet ; maar een traan viel van zijne
wimpers op de beide etagere handen, die hij aan zijnen stok
hield, en weer een andere traan, en de oude man verschrikte
toen hij op eens den Burgemeester voor zich zag staan, die hem
vroeg, hoe het ging, en of men hier dan niet goed was voor hem i
— t Ja, mijnheer de Burgemeester, ja, zij zijn alien goed, --
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maar een oude boom wil niet verplant zijn, A zeide hij.
Het was een warme herfstdag : de droge bladeren kraakten
onder de voeten in de dreef, en de zon scheen geel en flauw in
de toppen der boomen. De doodsklok luidde, de doodsklok voor
eenen armen mensch. ( Het zal zeker iemand uit het armhuis
zijn, A zeide men. Het was Meester Huyghe...... Meester
Huyghe werd gedragen door de Napoleonisten. Er waren er
nauwelijks nog genoeg om hunne trommel, hun vaandel en hunnen ouden wapenbroeder te dragen. De eenen waren groot, de
anderen klein ; de gekromde oude lieden hadden moeite om de
lange kist van Meester Huyghe van den grond te heffen : de
kerkbaljuw moest hen hierin ter hulp komen. Gewoonlijk ziet
men geene zulke oude lieden iemand naar het graf dragen : dat
scheeti ook boven hunne macht. Zij hadden een rouwfloers aan
hun vaandel en over hunne trommel, en elk een rouwfloers aan
den arm, of liever een stukje ros geworden zwarte tule, dat er voor
diende. Zij gingen zwijgend henen na de begravenis.
Zij staan nog bier en daar, die soldaten van het groote leger,
alien...

die het kanon gem it heeft, gelijk de vergetene korenaartjes op
een stoppelveld. Zij zijn teruggekeerd, elk op zijn geboortedorp,

waar zij nu rondom den kerktoren slapen ; en alien, allen gaan
been zonder eene klacht of zonder een verwijt aan hem te doen,
die hen voor zijn ijdelen roem uit huis en erve gedreven heeft.
Wat zou hij zeggen de groote veldheer, indien hij nu het groote
leger zag ? En Meester Huyghe rust daar nu ook ; hij is te huis
en bij Beatrice.
ROSALIE LOVELING.

(Novellen.)

38. — SAIDJAH.

Saidjah's vader had een buffel, waarmede hij zijn veld bewerkte. Toen die buffel hem was afgenomen door het districtshoofd (i)
7. De districtshoofden of Regenten gingen soms zeer willekeurig en als dwingelanden om met de arme inboorlingen van Neerlandsch India. Het opperbestuur van
Nederlandsch India is toevertrouwd aan een Gouverneur-Generaal ; onder dezen
staan de Residenten. Een Residentie is verdeeld in drie, vier of vijf afdeelingen of
Regentschafiften, aan welkerhoofd Adsistent-Residenten geplaatst zijn. In elke afdeeling staat een inlandsch hoofd van hoogen rang, met den titel van Regent, den
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van Parang-Koedjang, was hij zeer bedroefd, en sprak geen woord
vele dagen lang. Want de tijd van ploegen was nabij, en het was
te vreezen, als men de sawah (i) niet tijdig bewerkte, dat ook de
tijd van zaaien zou voorbijgaan, en eindelijk dat er geen fiadie (2)
zou te snijden zijn, om die to Bergen in den lombong(3) van zijn huis.
Ik moet hierbij voor lezers, die wel Java, dock niet Bantam (4)
kennen, de opmerking maken, dat in deze residentiefiersoonlijk
grondeigendom bestaat, wat elders niet het geval is.
Saidjah's vader nu was zeer bekommerd. Hij vreesde dat zijue
vrouw behoefte zou hebben aan rijst, en ook Saidjah, die nog een
kind was, en de broertjes en zusjes van Saidjah. Ook zou het
districtshoofd hem aanklagen bij den adsistent-resident, als hij
achterlijk was in de betaling zijner landrenten. Want daarop
staat straf bij de wet. Toen nam Saidjah's vader een kris (5) die
fioesaka (6) was van zijn vader. De kris was niet zeer schoon,
maar er waren zilveren banden om de scheede, en ook op de
punt der scheede was een plaatje zilver. Hij verkocht dezen kris
aan een Chinees, die op de hoofdplaats woonde, en kwam te
huis met vier en twintig gulden, voor welk geld hij een anderen
buffel kocht.
Saidjah, die toen omstreeks zeven jaren oud was, had met den
nieuwen buffel vriendschap gesloten. Ik zeg niet zonder doe!
vriendschap , want het is inderdaad treffend te zien, hoe de Javasche karbo (7) zich hecht aan den kleinen jongen, die hem
bewaakt en verzorgt. Van deze gehechtheid zal ik u straks een
voorbeeld geven. Het groote, sterke dier buigt gewillig den zwaren kop rechts of links of omlaag naar den vingerdruk van het
kind, dat hij kent, dat hij verstaat, waarmede hij is opgegroeid.
Zulke vriendschap dan had ook de kleine Saidjah spoedig weten
in te boezemen aan den nieuwen gast, en Saidjah's aanmoeAdsistent-Resident ter zijde. Zoodanig Regent behoort altijd tot den hoogen add des
lands en dikwijls tot de familie der vorsten, die vroeger in dat landschap of in de
nabuurschap onafhankelijk geregeerd hebben. De Regent leeft of wordt verondersteld
te leven als een vorst. Het is niet ongewoon, Regenten die twee, ja driemaal hon.
derd duizend gulden 's jaars inkomen hebben, in geldverlegenheid te zien verkeeren.
Zoo komt het, dat zij dikwijls veel meer van de inboorlingen eischen of wegnemen
dan hun toekomt ; en het Hollandsch Gouvernement, dat zich op den invloed der
Regenten bij het yolk gegrondvest heeft, sloot, indien wij Douwes Dekker en anderen
mogen gelooven, al te dikwijls de oogen uit vreeze van grootere moeilijkheden.
i. Maleisch woord : rijstveld. — 2. Rijst in de aar, zooals zij gesneden wordt.
. Rijstschuur. — 4. Een afdeeling van Java, waar de vader van Saidjah woonde. -3
Een getande, doorgaans vergiftigde dolk. — 6. Erfstuk. — 7. Buffel.
—5.
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digende kinderstem scheen meer kracht nog te geven aan
de krachtvolle schoften van 't sterke dier als het den zwaren
kleigrond opscheurde, en zijn weg teekende in diepe, scherpe
voren. De buffel keerde gewillig om, als hij aan het eind was van
den akker, en verloor geen duimbreed gronds bij het terugploegen van de nieuwe voor, die altijd naast de oude lag, als ware
de sawah een tuingrond geweest, geharkt door een reus.
Saidjah was negen jaren oud geworden, voor deze buffel
aan zijn vader werd afgenomen door het districtshoofd van
Parang-Koedjang. Saidjah's vader die zeer arm was, verkocht
nu aan een Chinees twee zilveren klamboe-haken( 1 ) — j5oesaka
van de ouders zijner vrouw — voor achttien gulden. En voor dat
geld kocht hij een nieuwen buffel. Maar Saidjah was zeer bedroefd. Want hij wilt, dat de vorige buffel was heengedreven
naar de hoofdplaats, en hij had zijn vader gevraagd, of deze dat
dier niet gezien had, toen hij dair was om de klarnboe-haken te
verkoopen ? Op welke vraag Saidjah's vader niet had willen antwoorden. Daarom vreesde hij, dat zijn buffel geslacht was, zooals
de andere buffels, die het districtshoofd afnam aan de bevolking.
En Saidjah schreide veel als hij dacht aan den armen buffel,
waarmede hij twee jaren zoo innig had omgegaan. En hij kon
niet eten, langen tijd, want zijn keel was te nauw als hij slikte.
Men bedenke dat Saidjah een kind was.
De nieuwe buffel leerde Saidjah kennen, en nam in de genegenheid van 't kind zeer spoedig de plaats in van zijn voorganger... al te spoedig eigenlijk. Want, helaas I de wasindrukken
van ons hart worded zoo licht gladgestreken, om plaats te maken
voor later schrift. Hoe dit zij, de nieuwe buffel was wel niet zoo
sterk als de vorige... wel was het oude juk te ruim voor zijn
schuft... , maar het arme dier was gewillig als zijn voorganger, die
geslacht was, en al kon dan Saidjah niet meer roemen op de
kracht van zijn buffel,hij beweerde toch,dat geen ander den zijnen
overtrof in goeden wil. En wanneer de voor niet zoo rechtlijnig
liep als voorheen, of als er aardklonten waren omgegaan, zonder
die door te snijden, werkte hij dat gaarne bij met zijn j5atjol (2),
zooveel hij kon. Eens in het veld, riep Saidjah te vergeefs zijn
buffel toe, wat spoed te maken. Het dier stond pal. Saidjah,
verstoord over zoo groote, en vooral zoo ongewone weerspannigii. Gordijnhaken. —

2.
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heid, kon zich niet weerhouden een beleediging te uiten. Hij
zeide a.s. leder die in Indie geweest is zal mij verstaan, en wie
mij niet verstaat, wint er bij dat ik hem de uitlegging spaar van
een grove uitdrukking. Saidjah meende evenwel niets kwaads
daarmede. Hij zeide dit maar omdat hij 't zoo dikwijls had hoorea
zeggen door anderen, als ze ontevreden waren over hun buffets.
Maar hij had 't niet behoeven te zeggen, want het baatte niets :
zijn buffet deed geen stap verder. Hij schudde den kop als orn
het juk of te werpen... men zag den adem uit zijn neusgaten...
hij blaasde, sidderde, rilde... er was angst in zijn blauw oog, en
de bovenlip was opgetrokken, zoodat het tandvleesch bloot lag...
( Vlucht, vlucht, ) riep men, ( Saidjah, vlucht ! Daar is een tijger ! ) En alien ontdeden hun buffets van de ploegj ukken, en slin
gerden zich op de breede ruggen, en galoppeerden weg door
sawah's, door modder, door kreupelhout en bosch, langs velden
en wegen, en toen ze hijgend en zweetend binnen reden in het dorp
Badoer, was Saidjah niet bij hen. Want toen deze zijn buffet
bevrijd van het juk had bestegen als de anderen, om te vluchten
als zij,had een onverwachte sprong van het dier hem 't evenwicht
benomen en hem ter aarde geworpen. De tijger was zeer na...
Saidjah's buffet, voortgedreven door eigen vaart, schoot eenige
sprongen voorbij de plek, waar zijn kleine meester den Good
wachtte.Maar door eigen vaart alleen, en niet door eigen wit, was
het dier verder gegaan dan Saidjah. Want nauw had het de stuwing overwonnen, die alle stof beheerscht, ook na 't ophouden
der oorzaak die haar voortstuwde, of het keerde terug, zette op
zijn lompe pooten zijn lomp lijf als een dak over het kind, en
keerde zijnen gehoornden kop naar den tijger. Deze sprong...
maar hij sprong voor het laatst.De buffet ving hem op zijn hoornen, en verloor slechts wat vleesch dat de tijger hem uitsloeg
aan den hats. De aanvaller lag daar met opgescheurden buik, en
Saidjah was gered.
Toen deze buffet aan Saidjah's vader was afgenornen en geslacht... 1k heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is...
toen deze buffet geslacht was, telde Saidjah reeds twaalf
Saidjah's vader was bedroefd ; doch zijn moeder het meest.Deze
toch had de wonde genezen aan den hats van het trouwe dier,
dat haar kind ongedeerd had thuis gebracht, nadat zij gemeend
had, dat het was weggevoerd door den tijger. Ze had die wond
zoo dikwijls bezien, met de gedachte hoe diep de klauw, die zoo
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ver indrong in de ruwe vezelen van den buffel, zou voortgedreyen zijn in 't weeke lijf van haar kind, en telkens als ze versche
geneeskruiden had gelegd op de wonde, streelde zij den buffel,
en sprak hem eenige vriendelijke woorden toe, dat het goede,
trouwe dier toch weten zou, hoe dankbaar een moeder is ! Ze
hoopte later, dat de buffel haar toch mocht verstaan hebben ;
want dan had hij ook haar schreien begrepen, toen hij werd
weggevoerd om geslacht te worden, en hij had geweten, dat het
niet Saidjah's moeder was, die hem slachten iiet. Eenigen tijd
daarna vluchtte Saidjah's vader uit het land. Saidjah's moeder
stierf van verdriet.
E. DOUWES DEKKER, (lultatuli.)

(Max Havelaar.)

39. — DE SCHIPBREUK VAN DZ it ROBUST ).
Wij ( 1) vertrokken uit Rio, het zal morgen vroeg, om 7 ure,
juist acht dagen wezen. De Robust had, bij hare lading, een
zestigtal passagiers aan boord ; de manschap bestond, met de
knechts en andere bedienden, uit zes en dertig koppen. Het was
een schoon vaartuig, aan eene Amerikaansche maatschappij
toebehoorende. Het had reeds verscheidene gelukkige reizen
tusschen Rio en New-York gedaan. De eerste zes dagen der
overvaart waren zeer aangenaam en beloofden een voorspoedigen tocht. Het weder was schoon : de gunstige wind bevorderde
de werking der machines, en versnelde den gang van het schip.
De tijd werd vroolijk aan boord gesleten, en des avonds speelden of zongen de passagiers, die niet aan de zeeziekte leden, op
het dek, of koutten vriendelijk tot laat in den nacht. Kortom, de
reis scheen buitengewoon te zullen medevallen, en daar kapitein
Matthews een braaf man is, een oude kennis van mij, dien ik op
mijn eersten tocht naar China reeds had ontmoet, verheugde ik
mij grootelijks met mijn yolk den terugkeer naar de Vereenigde
Staten op zijn vaartuig te hebben ondernomen.
Ik zal u niet zeggen, hoe het weder gisteren tegen den avond
eensklaps omsloeg : gij zelf hebt het ten overvloede moeten
ondervinden. Bij de eerste rukwinden, die ons kwainen teisteren,
i. Een der schipbreukelingen verhaalt hunne ramp aan zijne redders.
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sloeg eene reuzenstaltige baar over onzen voorsteven, en stortte
een aantal tonnen waters op het dek. De weinige passagiers, die
boven hadden durven blijven, spoedden zich naar beneden. Ik
en miine mannen haastten ons de equipage een handje toe te
steken. Omtrent een kwart uurs later, kwam een tweede, kortere
doch niet min geweldige schok de Robust beroeren. Ik meende
dat een nieuwe stortzee op het vaartuig was komen breken :
Dat 's weer eene baar van belang 1 zegde ik tot den stuurman, die nevens mij, op zijn post, aan bet roer stond. Hij had
nog den tijd niet gehad mij te antwoorden, toen wij kapitein
Matthews als een bezetene in zijn roeper hoorden schreeu wen :
( Aan de pompen I Aan de pompen I 0 veral Overal De
passagiers op het dek
Er heerschte seffens aan boord eene groote verwarring, veroorzaakt door de vrees voor een gevaar, dat, elkeen begreep het,
zeer groot moest wezen. Weldra wisten wij, dat de tweede schok
het gevolg was van de aanzeiling eens grooten driemasters,dien
wij in den namiddag aan stuurboord (i) hadden bemerkt, op 't
oogenblik, dat wij uw schip vooruit aan onzen boeg ( 2) zagen,
maar die ons eene geheel andere richting scheen te volgen dan de
onze. De naam van dien driemast is ons tot alsnog onbekend.
Terwijl men ijverig met de pompen werkte, poogde een deel
van de manschap, bij den schijn van het fakkellicht, het lek te
ontdekken, dat de Robust bij de aanraking had bekomen. Het
was spoedig gevonden, maar, eilaas ! te vergeefs trachtte men
het te stoppen bij middel van balen katoen, matrassen en al wat
onder de hand vie!. Het werd steeds grooter, ondanks de inspanningen van het scheepsvolk, en het water stroomde het ruim (3)
binnen met zooveel geweld, dat het twintig minuten na de aanzeiling in de machinekamers (4) drong, en het vuur des ketels
do ofde.
Wij losten noodschoten (5). Ik twijfel, of gij ze, te midden van
den storm, het geratel van den donder en het loeien van den
wind, hebt kunnen hooren. En dan, het tempeest blies in eene
richting, die den klank der losbarstingen van ons geschut
I. STUURBOORD : rechter boord van het schip, voor dengene die den rug naar het
roer keert. — 2. BORG : voorste deel van een schip. — 3. Rum : binnenste diepte
van een schip. — 4. MACHINEKAMER het deel van een schip waar de machine geplaatst is. — 5. NOODSCHOT kanonschot, waarmede men de behoefte aan hulp verkondigt.
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veeleer van u moest verwijderen. Wij hoopten, dat de driemast,
die ons had overzeild, ons zoude ter hulp komen. Ijdele hoop !
Na eenigen tijd, meenden wij te bespeuren, dat de pompen
moeielijk begonnen te werken. Een matroos, gelast de oorzaak
der belemmering te onderzoeken, kwam ons aankondigen,dat de
steenkolen, met het instroomend water vermengd, dreigden de
pompen onbruikbaar te maken. Matthews vroeg mij raad. lk
zegde hem, dat, volgens mij, niets overbleef, dan de stoomboot
te verlichten en pogingen aan te wenden, om haar te doen op
zijde hellen, ten einde het lek boven de waterlijn (i) te houden en
het stoppen te vergemakkelijken. Hij deelde in mijn gevoelen.
Aan krachtdadigheid en vastheid van wil ontbreekt het hem
niet. Ook beval hij onmiddellijk de luiken te openen en een deel
van de lading aan stuurboord in zee te werpen, terwijl men een
ander deel op het dek, aan bakboord (2), zoude opeenstapelen.
Dit bevel werd door eenige zijner mannen en door de mijne met
prijzenswaardige vlugheid uitgevoerd. Zelfs voegden verschei-

dene passagiers zich bij hen,en werkten moedig, trots den storm,
die op eene vervaarlijke wijze bleef woeden,en de ijselijkheid van
onzen toestand vermeerderde. Nogmaals te vergeefs 1 De kapitein en ik, wij hadden al wel ons te vermenigvuldigen, bevelen
gevende aan de eenen, en de anderen moed insprekende ; onze
matrozen en de passagiers hadden al wel zich te reppen met eene
soort van razernij, en wanhopige pogingen in te spannen ; het
gelukte ons niet de boot op zijde te doen hellen, nosh het lek
boven de waterlijn te krijgen. Na uren arbeidens tusschen hoop
en vrees, na ons verscheidene malen gered en 4,n weer verloren geloofd te hebben, werden wij gewaar, dat wij niemendal
hadden gewonnen. Omtrent middernacht was nog niets in onzen
toestand veranderd. De pompen bleven tegen able verwachting
goed doorwerken ; doch het water hoogde langzaam, en wat het
ongelukkigste was, de krachten der mannen, die aan de pompen
stonden, begonnen merkelijk of te nemen.
Tegen twee uur des morgens was alle hoop voor het behoud
des vaartuigs verloren, en moesten wij aan een goed heenkomen beginnen te denken.De booten niet toereikend zijnde, om
ons alien te bevatten, beval Matthews een groot vlot te timmeI. WATERLIJN : eene linie buiten aan het schip, welke doet zien hoe diep het gaat.
- 2. BAK BOORD : linker zijde van een schip, voor dengene die dcn rug naar het roer
keert.
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Wij bezigden daartoe noodmasten ( i), de kajuitdeuren, de
tafels, en bevestigden zoo goed mogelijk het alles met de stukken hout, welke wij aan boord vonden. Die arbeid was ongemeen moeilijk, ter oorzake van den schrikwekkenden toestand
der zee en der reusachtige baren, die alle oogenblikken ons
noodzaakten het werk te staken. Zes man werden daarbij het
slachtoffer van hunnen ijver in het uitvoeren onzer bevelen.
Twee behoorden tot mijn yolk. 1k zag hen door de golven verslinden zonder iets te kunnen beproeven om hen te redden...
Toen het vlot gereed was, deden wij alien arbeid staken,
die ten doel had de stoomboot boven te houden. Langere vermoeienissen toch konden enkel ten gevolg hebben, in een nutteloozen strijd met de ontkluisterde elementen, krachten te verspillen, die ons hoogstnoodig waren bij hetgene verder te doen
stond. Ik zal u het plechtige oogenblik niet afschilderen, dat nu
volgde, het oogenblik der scheiding. De booten werden uitgezet,
van mondbehoeften, versch, water en eenige werktuigen voorzien. leder nam plaats in degene, welke hem werd aangewezen
door den kapitein, die tevens de officieren en de matrozen aanduidde gelast ze te besturen. Vooraleer het stoomschip te verlaten, dat de zee weldra zoude verzwelgen, drukte men elkaar
de hand, omhelsde malkaar, zegde de een den anderen vaarwel.
Men bad en weende, men riep den Hemel aan, opdat hij zich
hunner zoude erbarmen, die zich in die brooze nootschelpen op
de uitgestrekte zee gingen wagen, en men stortte overvloedige
tranen... Toen de drie booten — twee sloepen en eene iiinas, —
vol waren, traden zij, die er geene plaats hadden kunnen in vinden, op het vlot. Ik, mijne lieden, Matthews en de overige manschap van de Robust waren van dit getal. Wij verwijderden ons
alien tenzelfden tijde van het stoomschip, dat meer en meer.
begon te zinken. Nog een klein half uur konden wij het zien bij
den verflauwenden schijn des bliksems... Daarna bleven, gedurende eenige stonden, slechts een mast en de schouw zichtbaar. Eindelijk verdwenen ook deze : de Robust was in den
afgrond verzwonden...
Ondanks ons verlangen om bijeen te blijven, gelukte het
ons, die op het vlot waren, niet lang in de nabijheid der sloepen te drijven, die zelven al spoedig door het geweld van den
wind en de golven van elkaar werden verwijderd. Toen de zon
ren.

I. NOODMAST :

mast om den anderee, te vervangen, wanneer deze ontbreekt.
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uit de wateren heroprees, hadden wij de drie booten uit het gezicht verloren, en waren geheel aan ons zelven overgelaten. Gelukkig was de storm eindelijk een weinig bedaard. Hadde hij langer
aangehouden, ware de zee even onstuimig gebleven, wij hadden
voorzeker ons vlot zien verbrijzelen, vooraleer er een paar uren
op de genade Gods mee te zijn voortgetobd. Verbeeldt u onzen
toestand !... Hij was zoo verschrikkelijk, dat drie mannen der
equipage van kapitein Matthews den moed niet hadden hem
langer te verduren, en in zee sprongen om er zich aan te onttrekken. Zij verkozen te sterven, liever dan langer in onophoudelijken angst voort te leven. Ik deed mijn best, om de anderen
hoop en moed in te boezemen. ( Wat hoefde er, om ons te redden ? Wij moesten enkel een vaartuig ontmoeten of gezien
worden, hetzij door hetgene ons had overzeild, en dat ) — ik vertrouwde zeif weinig op wat mijn mond poogde te doen gelooven, — ( niet verre van ons konde wezen, in de omstreken moest
kruisen ; hetzij door het andere schip, dat wij den avond te voren
vooruit hadden gezien, het uwe. ) Mijne woorden hadden tot uitwerksel diegenen tegen te houden, die misschien reeds lust gevoelden, om het voorbeeld der drie te volgen. Om onze arme
lotgenooten nog meer te bemoedigen en am hen te versterken,
deed Matthews aan ieder een glas wijn en beschuit ronddeelen.
Daar ook wij eenige instrumenten hadden medegenomen, konden wij ons stilaan naar de kust richten. Ongelukkig was het
vlot met zooveel haast getimmerd, dat het slechts met groote
'moeite door onze roeiers kon worden voortbewogen, en bijna
niet luisterde naar eene soort van roer, welke wij er van achter
hadden aangehecht. Onze grootste hoop dus was, dat wij zouden eindigen met eenig schip op onze baan aan te treffen, wij1
anders misschien vele dagen zouden verloopen, eer wij het land
bereikten.
Van den ganschen dag kregen wij noch zeil, noch vaartuig in
het oog. Het was reeds tegen den avond, en de nacht dreigde
spoedig in te vallen, toen wij u aan den horizont ontdekten. Het
zicht van uw schip vervulde ons met eene onuitsprekelijke
vreugd, mij vooral, die spoedig met behulp van Matthews' verrekijker de Johanna herkende, zooveel de naderende schemering
zulks toeliet. Wij achtten ons gered. Wij heschen de noodvlag (1),
I. NOODVLAG :

verkeert.

vlag die men hijscht, om te doen kennen, dat men in grooten hood
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onze roeiers verdubbelden hunne pogingen, en al te zamen begonnen wij te roepen, om uwe aandacht te wekken... Er volgde
een oogenblik vol pijnlijke verwachting. Gij bemerktet ons niet...
Onze kreten drongen niet door tot u. Edoch, zonder het te
weten naderdet gij ons vlot... Reeds konden wij zeer goed met
het bloote oog den romp van de Johanna onderscheiden, reeds
hoopten wij door u gezien te wezen, als eensklaps uw schip,
dicht bij den wind zeilende (i), den boeg wendde, zijn koers veranderde en ons zijn spiegel (2) toekeerde... Het ware mij onmogelijk
u onze smartelijke teleurstelling te beschrijven. Onze roeiers
deden eene laatste wanhopige poging, onze stemmen vereenigden zich in eenen laatsten angstkreet, en wij vielen als vernietigd knielend op het vlot neder... Ik weet niet of gij ons ditmaal hadt gehoord ; maar weldra vertraagdet gij uw gang... Gij
wenddet u opnieuw naar ons, naderdet en eenige minuten later
werden wij gelukkig door u opgenomen.
D. SLEECKX.

IV. — VERTELLINGEN, BALLADEN EN
LEGEN DEN.
40. — DE AANHALING.

1 Eens ging een Kommies aan den zeekant in 't rond ;
('s M ans naam wil ik liefst u verzwijgen).
Hij dacht, zoo hij hier eens een smokkelaar vond,
Wat lof en wat loon hij zou krijgen (3).
5 Hij was er geweest van des moruens al vroeg,
Wanneer hij Louw Hendriksb ontmoette,
Die ,
zwoegend, een fustjen met brandewijn droeg,
En dien hij dus minzaam begroette :
I Vriend Louw ! in dat fustjen is meer dan ben kan ,
Jo Kunt gij het biljet er van toonen ? >
( Wel zeker, ) sprak Louw, ( maar gij zult mij, goé man',
Daarvan, vooralsnog, wel verschoonen. >
I Hei ! Hei! ) riep nu de ander; ' er wordt met de wet
I. BIJ DEN WIND ZEILEN :

met dwars inkomenden wind zeilen. In 't Fransch :

boulitter. DICHT of SCHERP BIJ DEN WIND ZEILEN : aller au plus pis. — 2.SPIEGEL :

achterdeel van een schip. — 3. De Kommies, die gesmokkelde koopwaren

in beslag neemt, krijgt een deel der boete tot belooning.
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Zoo makk'lijk den draak niet gestoken (i).
t c Onthoil gij uw dag maar (2). Gij hebt geen biljet :
Die drank is voorzeker gesloken.
Gij loopt in het net, en dat vaatjen is prijs.
Kom! breng het maar fluks naar d'ontvanger. ) —
( Wat zou ik? ) zei Louw : ( wel dan ware ik niet wijs.
20 Is 't prijs — dan draag IK het niet Langer. )
Zoo sprak hij en zette het neer in het zand,
Wijl de ander niet Lang zich beraadde,
— Er was hier nog kruier, noch kar bij de hand —
En 't fust op zijn schouderen laadde.
25 Nu kuierden beiden de weilanden door :
De zon was ten toppunt gestegen ;
Het was nog twee uren naar 't naaste kantoor,
En hobbelig waren de wegen.
Louw Hoot soms een deuntjen, wijl de arme Kommies
3o Niet afliet van blazen en hijgen ;
Maar echter hij gaf om vermoeidheid of niets :
Hij zou er zijn loon wel voor krijgen.
Zij hadden een uurtjen geloopen omtrent,
Toen Louw zei : —, 't leek d'ander wel droomen ( 3)

35 ( Zet neer maar uw vracht, want de reis is ten end :
Wij zijn aan mijn woning gekomen. ) —
i Neen, >> zei de Kommies weer, i het fustjen moet mee,
Ik mag u volstrekt niet verschoonen. ) —
( Och vriend, ) hernam Louw; ( laat het fustjen met vreê,
40 Ik zal het biljet u vertoonen. ) —
( 't Biljet ! — en waarom dat zoo straks niet gedaan? )
( Wel vriendlief ! waarom het verzwegen ?
Ik meende, toen ik aan den dijk u zag staan,
Je waart om een vrachtjen verlegen (4).
45 En zie ik was juist met een helper gediend :
Dat fust viel zoo zwaar te behandelen.
Heb dank voor je moeite en ik wensch, goede vriend !
48 U verder pleizierig te wandelen. )
J. VAN LENNEP.
i. DaN DRAAK STEKEN met iemand : hem voor den gek houden. — 2 Waarop gij
voor 't gerecht zult moeten verschijnen. — 3. Het kwam aan den Kommies voor, dat
het droomen was, zoo ongerijmd scheen hem het voorstel. — 4. Oat SETS VERLEGEN
ZIJN : aan jets behoefte, jets noodig hebben.
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41. — MARIA, DE ZONDARESSE VAN EGYPTE.
1 Vol eerbied plaatste zich de vrouw
Aan 's kluiz'naars voeten en verhaalde (i):
I In Alexander's trotsche stad (2),
Verrees mij de eerste levensstonde,
5 Des doopsels wonderwerkend bad
Ontdeed mij van de smet der zonde ;
De Christus hurde me in het kleed (3),
Uit heilgenade saamgeweven,
Het kleed, dat, in den gloed van 't leven,
10 De misdaad mij bezoedlen deed.
Mijn leven was der moeder dood ;
Mijn vader sneed dat zwaard door 't harte
En de eenge laafnis in die smarte
Was 't lachjen, dat mijn wang hem bood.
15 Ik werd het leven van zijn leven,
Ik de afgod van zijn gansche ziel,
Ik, toen zijn hemel ( 4) hem ontviel,
Als troostende engel biigebleven.
Wat ook mijn blik slechts scheen te vragen,
20 't Was hem een onverbreekbre wet ;
Hoe meer dan wel mijn zoet gebed !
Zoo vloden dan mijn eerste dagen
In dartel spel en vreugd voorbij ;
Als 't vogelijn, dat ge om ziet zweven
25 Langs geur'ge bloemen, bonte dreven,
Zoo huppelde ik in 's levens Mei.
Een beeld nog zweeft mij voor den geest,
Een laatste herin'ring aan die dagen,
Dat steeds, bij storm en onweersvlagen,
3o Mijn heul en trooster is geweest.
Zie, garde en hemel vierden feest !
In al den toovergloed der kleuren,
In onnavolgbre en rijke pracht,
Begon, na langen winternacht,
35 Natuur haar hoofd weer op te beuren ;
Als had ze een bruidegom verwacht,
Zoo blonk de blijdschap op haar wezen
In onvermengde schittring uit.
En was zij waarlijk ook Been bruid,
x. Maria, de zondaresse van Egypte, verhaalt aan Zozimus, den kluizenaar, de
geschiedenis van hare kinderjaren. — 2. Alexandria. — 3. De heiligmakende genade.
— 4 . Zijne vrouw, Maria's moeder.
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4o Klonk niet het blijde hallel luid?
Zong aarde en hemel niet : it Verrezen I A
Des morgens, toen mijn vaders mond
Me een langen kus op 't voorhoofd drukte,
En 'k jublend aan zijn zijde stond,
45 Toen was 't of hem zijn heil verrukte ;
Toen sprak hij met bezield gelaat :
4 Geluk, mijn dochterken! gij gait
Een schoone stonde te gemoet,
Een stonde, rijk aan d'overvloed
5o Van de onvermengde vreugd hierboven,
Waar de onafzienbare Englenstoet
De goedheid van hun Schepper loven.
U wacht een vreugde zonder smart,
Waarin uw moeder zich vermeidde,
55 Die haar deed juichen toen zij scheidde,
En leven goot in 't brekend hart. )
En toen ik 't vragend oog verhief,
Toen klonk het : K Dochter mij zoo lief !
Gij zult het heil des Heeren smaken,
6o Zijn lichaam zal uw spijze zijn,
Zijn heilig bloed uw vreugdewijn ;
Ras, ras zult gij Hem zien genaken.
Hang vrij uw rijkste tooisel om,
Uw JEZUS naakt, uw Bruidegom ! )
65 En wat mijn hart toen heeft gesmaakt,
`'Vie, kluiz'naar waagt het uit te spreken ?
Zou niet de straal der zon verbleeken,
Waar 't eeuwig godlijk licht genaakt ?
Zie, 'k heb zoo veel, zoo veel genoten,
70 'k Heb onvermoeid en onverdroten,
Naar al wat weelde was gestreefd,
Maar nooit een enkle stond beleefd,
Zoo zalig als de zaalge stonden,
Waarin door liefdegloed verslonden,
75 Ons hart een hemel is.
Och ! had ik nimmer toch vergeten,
Hoe zoet het is te zijn gezeten
Aan 's Heeren liefdedisch !
Dat was de morgen van mijn leven,
8o Een morgen zonder wolkgordijn,
Vol bloemengeur en zonneschijn.
Och ! waar' die morgen steeds gebleven I
Te ras, eilaas ! zou 't anders zijn ! —
Zie op mijn vaders schoot gezeten,
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85 Droomde ik van liefde, hemel, God,
Van onverstoorbaar zielsgenot ;
Mij trok een onverbreekbre keten
Steeds naar het vaderharte heen !
o Vaderhart, mijn licht, mijn leven,
90 Zoo nauw met mij te zaam geweven,
Zoo innig, innig met mij een,
o ! Waart gij steeds mij bijgebleven !
Zie, kluiz'naar, 'k jubelde, ik genoot ;
Ik leefde — eilaas, daar stond de dood I )
95 Langs de uitgeteerde en bleeke wang
Vloot nu een bittre traan ter neder,
En bonzend sloeg het hart haar weder.
Ook Zozimus, hem werd het bang,
Door zooveel diepe smart bewogen,
zoo Zich uitend met zoo fellen drang !
( Geprezen zij uw wil, o Heer I )
Zoo sprak ze en hief den blik ten hoogen,
503 En kalmer nu begon zij weer.
H. J. A. M. SCHAEPMAN.
( S. Maria, de zondaresse van Egypte.)

42. — REGIMBERT DE KLUIZENAAR.

Ziet ge die bouwvallen ginds ? De lucht speelt door de ,half
saamgestorte en ruig begroeide vensterbogen, — want het is een
stuk uit de dagen van weleer. Nu dan, daar woonde een graaf
Eginhart, een woest en strijdzuchtig man, die bij zijne onmetelijke bezittingen toch door een dorst naar goud dermate gekweld
werd, dat hij des nachts met zijne lansknechten in de bosschen
en langs de afgelegen streken op roof uitging, en zelfs nabufige
kasteelen uitplunderde. Meestal bleef hij onkenbaar, want ridder
en lansknechten staken in zwarte harnassen, en 't wapen dat
Eginhart dan droeg was een zwarte roos op een zilveren veld.
Under zijnen burcht had hij gewelfde kelders, waarin hij zijn goud,
edelgesteenten en wat al meer verborg, en niemand kende er den
toegang van. Zoo roofde hij eenigen tijd ongestoord ; want de
wetten werden toen ter tijd nog niet zoo gehandhaafd, en dikwerf gold het recht van den sterkste. Eindelijk liepen zijne
euveldaden te veel in 't oog, en werd men die gestadige rooverij
moede. Toen verbonden zich eenige edelen, om Eginhart eene
geduchte les te geven, -- en hoor wat er gebeurde.
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't Was op den somberen avond van een stormachtigen dag,
dat Eginhart, daar boven, in de kostbaar met eikenhout betimmerde hal, in 't gezelschap zijner eerste dienstmannen, drie
uitgeleerde booswichten, een kan malvezij dronk en, onder allerlei vermetel gezwets of goddelooze redeneeringen, de zijnen tot
drinken aanspoorde. Zijn twaalfjarig zoontje, het evenbeeld eener
in eere ontslapene moeder, droeg onschuld en eenvoud in
't harte, als de engelen van den Heer. Dat kind moest den post
van schenker of schildknaap vervullen ; maar blijkbaar verdroot
het den kleine onder die razende wolven, — want hij was een
lam gelijk. De avond begon al meer te vallen ; zwarte wolken
dreven aan de lucht bijeen en roofden bet licht der maan. Daar
joeg eensklaps een blauwgele bliksemstraal voorbij bet hooggewelfde vensterraam, terstond gevolgd door het ratelend gebuider
van den donder. Dit kwam den vrienden wat al te onverwacht,
en een oogenblik zweeg een ieder stil. Het lieve kind was in een
hoek van de zaal op de knietjes gezonken ; want zijne moeder
had hem altijd geleerd : q Wanneer het onweert, maak dan een
kruisje en bid een Onze Vader, want bet is Gods weer. Daar
kwam weer een licht en nog een slag, dat de burcht er van
dreunde. Dit gebeurde nog driemaal, en toen bonsde en kraakte
het beneden bij de slotpoort, alsof de burcht zou instorten. Eginhart en zijne trawanten vlogen van hunne banken en te gelijk
aan 't venster. Maar verbeeld u hunne ontzetting ; het was niet
alleen de donder geweest, die den burcht deed schudden. Eene
groote bende voetknechten en ruiters stonden beneden. Zij beukten met een ijzeren ram tegen de poort, en verscheidene ridders
met hunne wapperende helmbossen reden in 't ronde. Dat was
een kwaad spel. In allerijl riep de bevende Eginhart zijne knechten saam, ten voile bewust, dat bet een kamp op Leven en dood
zou worden. Een oogenblik later kwam hij met eene lamp in de
zaal terug, waar zijn zoontje nog altijd geknield lag. Voor dat
kind droeg hij liefde in 't versteende hart. Door verschillende
vertrekken en gangen bracht hij bet in den toren. Daar daalde
hij een in den muur verborgen wenteltrap af. Zij daalden al lager
en lager : de lucht word kil en vunzig ; ratten en alJerlei ongedierte,
in hunne schuilhoeken gestoord, sprongen angstig dooreen. Eindelijk waren zij, blijkbaar diep in den grond-, aan eene kleine
deur genaderd. Eginhart opende deze door middel van een
sleutel ; en terwijl hij zijn kind vooruitstiet, plaatste hij de lamp
Bloemlezing. — I
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op den vochtigen grond van een gewelfden steenen kelder, die
hem tot geheime bewaarplaats zijner schatten verstrekte. 4 Blijf
bier, ) zeide hij, 4 binnen weinig tijds ben ik terug, — of dood ! )
liet hij er met een kwaadaardige doch half gesmoorde stem op
volgen. Onzacht wierp hij de deur toe, en ging zijne knechten
zoeken.
Daar stond nu dat ongelukkig kind an durfde in de eerste
oogenblikken geen voet verzetten. I jreren kisten vol goud,
steenen potten met allerlei soort van muntstUkken en eenige
kleine koffertjes met edelgesteenten, — te midden van welke
schatten zijn vader zich zoo dikwerf in 't geheim op eene misdadige wijze verlustigd had — dat zag het kind, maar het deed zijn
leden huiveren. 4 't Is geroofd goed, ) dacht hij bij zichzelf :
4( goed, waarvan de heeren mij onbekend of dood zijn !... 0 God,
wees mijn vader genadig ! ) Inmiddels hoorde de knaap, bij
't geratel des donders boven zijn hoofd een vreeslijk gedruisch
en gestamp. Dit hield een geruimen tijd aan : toen vernam hij
net kraken, vernielen en saamstorten, zoo 't scheen, van een
gedeelte des ouderlijken burchts ; dit duurde nog lang voort.
Eindelijk werd het geraas minder, en slechts nu en dan dreunde
nog een slag in zijn kerker door, totdat eene diepe stilte volgde.
Hier nu zat het kind reeds verscheidene uren achtereen, toen
eindelijk de lamp begon te flikkeren en knetterend uitging. Angstig liep hij naar de deur : maar deze was van buiten gesloten.
Dat was een verschrikkelijk oogenblik. Hij keerde zich behoedzaam om, deed eenige stappen vooruit, uit vreeze van in de volslagen duisternis tegen de ijzeren kisten te vallen, en voelde in
't ronde, om zoo mogelijk, het koffertje te grijpen, waarin de diamanten lagen. Zij hadden nog vciOr eenige oogenblikken schitterende vonken afgeworpen — zij zouden hem nu van licht
kunnen voorzien. Hij vond ze, hij voelde ze — maar zij schoten
geen vonken meer uit : zij hadden hun licht verloren. Toen
wierp hij ze verachtelijk van zich, en besluiteloos staarde hij in
den duisteren nacht. Daar schemerde in de verte, aan 't eind van
't gewel4 een bleek licht, dat hij niet had opgemerkt, toen zijne
lamp nog brandde. Hij ging er op af, en zie — het scheen eene
bergklove : want luisterend hoorde hij de braamstruiken en
't gebladerte ritselen. De nachtlucht drong er hem te gemoet :
't licht dat hij gezien had was de maan. Dan die klove was te
eng om hem door te la gen. Hij beproefde eerst met zijne hand
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de aarde uit te krabben : maar deze was te hard. Toen herinnerde hij zich, dat er bij de deur een gebroken zwaard, een hamer
en andere roestige brokken ijzer lagen. Hij ging die zoeken, en
daarop .met moed aan 't werk. 't Geschiedde echter langzaam,
bij zijne jeugdige jaren. Hij klopte het zwaard in de aarde, woelde
haar dan los, en wierp haar naar binnen weg. De spleet verwijdde
zich naar buiten, 't geen hem voordeelig was : want eer de maan
nog was afgegaan, beproefde hij, schoon met eenige inspanning,
door de klove te kruipen. Dit gelukte, en een oogenblik later
door de dikke bramen, kleine sparren en rotsblokken zich een
weg banende, stond hij weldra op de helling van een berg, ongedeerd, in de open lucht. Hij zag eerst naar boven ; maar schrik
en ijzing wierp hem bijna ter aarde. De burcht was een puinhoop :
een smeulende rook steeg nog van deze zijde der linker torens
ten hemel : het geheel was half verbrand, half vernield, of saamgestort. i 0 mijn vader, o mijn vader ! >> riep het kind in hevige
zielesmart. ( Wel kon ik het ergste vermoeden, toen gij niet terugkeerdet : maar ach ! begraven onder die steenklompen ! Ach,
God, wat zal ik beginnen ! >>
Toen de zon zich aan den gezichteinder begon te vertoonen,
stond het kind op, en scheen zijn besluit genomen. De goede
engel, die ons overal verzelt, had hem dit zeker ingegeven. Toen
wandelde hij naar , de Benedictijnen ginds, die door zijn vader
zoo dikwerf gekwefd waren, en de abt Clemens ontving hem als
een man Gods. Niet indachtig aan de gruwelen des vaders leidde
hij het kind in den refter bij de overige koorbroeders. Hij kreeg
een goed maal en wijn voor zijne jaren ; dan bracht vader Clemens
zelf hem te bed, sprak den zegen over hem en gelastte een broeder bij hem• te blijven.
En 't kind werd een jongeling, woonde in de abdij en ontving
onderwijs van de geleerde monniken. Wekeiijks ging hij alleen
naar de bergklove, die hij met aarde en rotsblokken had dichtgemaakt, om te zien of alles nog in orde was, en hij deed dit
behoedzaam, om door niemand bespied te worden ; want reeds
vroeg was het plan beraamd, dat later door hem is uitgevoerd.
Op zijn twintigste verjaardag begeerde hij den abt te spreken.
Toen openbaarde hij dien achtbaren man, dat hij, in navolging
van zoovele vromen uit de eerste Christentijden, een kluizenaar
wilde worden, om zijn geheele leven te boeten voor de schulden
zijns vaders, armen en verlatenen bij te staan, en het groot ver-
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mogen zijns vaders voor allerlei goede werken te besteden. Hij
verhaalde waar zich de schatten bevonden, en verzocht eene
kluize en kapel aan den voet van 't gebergt, bij den ingang van
't woud, te mogen stichten. De abt, bedroefd over het vertrek
van den jongeling, prees echter diens voornemen en was hem
behulpzaam in 't stichten zijner kapel.
Zestig jaar woont hij in de kluize ei heeft aan ieder welgedaan ,
hij ging in de hutten en dorpen rond, ondersteunde en verzorgde
de hulpbehoevenden, bracht zwerven den en reizigers naar't rechte
spoor, hielp zieken of verwonden op 't slagveld, gaf geld en
edelgesteenten voor kerk en altaar, onderrichtte de kinderen en
verdwaalden — kortom, hij was een heilige gelijk, want voor
zichzelf leefde hij van aalmoezen, die hij, aan de kerkdeur
staande, den geloovigen afsmeekte. Hoe hij bedelde en tevens
overal giften uitdeelde, werd door velen boosaardig verklaard,
en logge dorpers, die hem niet kenden, vluchtten voor hem weg.
Nu is het geld op weinige penningen na verdeeld, en beginnen
hem zijne krachten te begeven. Maar in den hemel zal hij oogsten,
wat hij op aarde gezaaid heeft.
H. j. C. VAN N OUHUYS.
(De Waftensmid en zijn Zoon.)

43. — DE MONNIK VAN HEISTERBACH.
i Eenzaam doolt een jeugdig monnik

In den stillen kloostergaard,
Peinzend op verborgenheden
Door geen stervling ooit verklaard.
5 q Wat is de eeuwigheid ? ) Die vrage
Blijft hem duister, wat hij zoek'
In de schriften van de Wijzen,
In het heilig bijbelboek.
In den brief van Petrus leest hij,
10 Overdenkt het keer op keer :
( Dierbren, weet het, duizend jaren
Zijn als een dag bij den Heer.
Maar zijn geest ziet in dat tekstwoord,
't Groot geheimnis niet ontvouwd,
15 En zoo twijflend, afgetrokken
Dwaalt hij weg in 't diepe woud.
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Eensklaps komt hij tot zichzelven :
't Kloosterklokje treft zijn oor,
Dat de broedren samenbengelt
20 Tot de vesper in het koor.
I Jlings keert hij. — Hoe ? Die opent
Is geheel hem onbekend !...
Hij verschrikt, maar spoedt naar binnen,
Naar de koorzang loopt ten end'.
25 Haastig treedt hij naar zijn bidplaats,
Schrikt opnieuw, nu hij ze ziet
Door een ander ingenomen...
En ook dezen kent hij niet.
Zoekend laat hij de oogen dwalen
3o Over heel de broederschaar,
Maar geen enkelen bekende
Wordt hij onder hen gewaar.
Huivrend noemt hij zich, en alien
Zien verwonderd op hem leer.
35 ( Sinds drie eeuwen, x klinkt een stemme,
4 Draagt Bien naam geen monnik meer ;,
K Sinds drie eeuwen, toen een twijflaar
K Wegdwaalde in het diepe woud 1))
Op het ooren van die woorden,
4o Wordt hij marmerbleek en koud.
( Welken Abt hebt gij gehoorzaarnd
< In welk jaar zijt ge ingetreen ? )>
En zijn antwoord komt volkomen
Met de archieven overeen.
45 Hij is 't zelf, die vOOr drie eeuwen
In het kiooster werd vermist ;
Hij is 't zelf, die als getuige
't Groote wonder vergewist !

I

Vreeslijk is hem die ontknooping !

so Plotseling vergrijst zijn haar,
Zwijmt zijn levenskracht, en stervend
Zegt hij tot de broederschaar :
kt God is boven tijd verheven,
( Zijn verborgenheén zijn waar :
55 K Bij den Heer — mij is 't gebleken,
Kt Zijn als een dag duizend jaar ! >>
B. VAN MEURS, S. J,
(Germania's Dichibloemen.)
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44. — HET KERSTGESCHENK.
Het was Kerstmorgen I Een diep blauwe winterhemel welfde
zich over het liefelijke Beiersche bergmeer, dat, een vonkelende
blauwe parel gelijk, diep verscholen lag tusschen de met sneeuw
bedekte bergen.
In de glanzende stralen der Kerstzon glinsterde en flikkerde
alles, als waren tallooze edelgesteenten uitgestrooid over het zilveren kleed, dat de omlijsting scheen van het kostbare kleinood
daar in de diepte.
De dennen zouden bijna zwart tegen dat heldere, blanke, flikkerende dons afsteken, indien ook zij niet op hun takken een
deel van den sneeuwlast ontvangen hadden, een last, dien zij
geduldig droegen en die hun tot sieraad strekte. Ook de daken
der dorpshuizen en het torentje, aan de overzijde van het meer,

blonken krijtwit in de vroolijke zonnestralen. Alles zag er feestelijk uit, zooals het past op den grootsten feestdag der christenheid. De natuur had zich getooid met de eenige sieraden, welke
haar in dezen tijd ten dienste stonden, ter eere van het goddelijk
Kind, dat door zijn komst weldra aan de aarde herleving en
vernieuwing zou brengen.
Waarschijnlijk bewogen zulke gedachten den geest van den
slanken, eenvoudig doch goed gekleeden wandelaar, die met

lichten tred en vroolijken blik langs het meer wandelde, en bewonderend zijn oog te gast liet gaan aan het verrukkelijke wintergezicht, dat hem van alle kanten omgaf. Nu en dan stond hij
stil, en zag met welgevallen hetzij naar een schilderachtige groep
boomen in hun nieuwen dos ; hetzij naar het vreedzame, om het
kerkje gegroepeerde dorpje, waarboven fijne rookwolkjes dreven, aan de schoorsteenen ontsnapt ; of naar het meer, waarin
geen ander bootje lag dan dat van den veerman, dat ledig en
werkeloos aan den oever was vastgemeerd. Wijd en zijd was
niemand te bespeuren, die overgezet moest worden. In de woningen vierde men het Kerstfeest ; niemand dan de eenzame
wandelaar scheen er behoefte aan te hebben den helderen winterdag buiten door te brengen.
Hij was, zooals wij reeds zeiden, rijzig en toch forsch gebouwd.
Zijn kleeding, welke die was van de jagers uit het Hooggebergte,
paste goed bij zijn ridderlijke gestalte, en de Tyroler hoed met
adelaarsveer sierde zijn edel met donker haar bedekt hoofd.
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Eensklaps wendde hij zich om. Een benauwde kuch trok zijn
aandacht : en daar zag hij hijgend en zuchtend een oud vrouwtje
het steile bergpad afstrompelen, dat zich achter haar omhoog
kronkelde. De weg scheen het besje (') zwaar te vallen, te meer
daar zij, ondanks haar feestkleederen, een zwaar pak op den rug
droeg. — q Wel, vrouwtje, )) vroeg de wandelaar in den Beierschen platten tongval, ( waar gaat het naartoe ? ) Het moedertje
bleef staan, haalde diep adem en antwoordde : q Naar Mairin gen, heer, aan den overkant, naar mijn kinderen. — x Nu,
waarom laat ge u niet overzetten, dat is toch een omweg dien
ge maakt, en dan nog met zoo'n zwaar pak. — q Mij overzetten ? Ja, u heeft goed praten. Overzetten dat kost mij een groschen.) — q En kan dat er niet of ? ) —( Och, hemel, neen !
't Gaat me wel aan 't hart; ik zou zoo graag bijtijds komen aan den
kerstboom (2) ; maar elk groschen is er een. ) — ( Nu, 't Kerstkindje brengt hun zeker wat moois ? ) -- ( Och, 't is niet veel.
't Gaat zoo niet voor arme lui. Daar zijn zieken aan den overkant , ik breng hun wat eten en een stuk linnen voor de kinderen, meer niet. Zij moeten maar tevreden zijn. 1k heb gedaan
wat ik kon, en nu is er geen groschen meer over. Maar voor den
genadigen heer zal 't Kerstkindje wel beter gezorgd hebben,
denk ik. >> — Zoo, zoo, denkt ge dat ? Nu, ge raadt het goed,
hoor ! Het Kerstkindje heeft mijn vrouw en mij zeer goed bedacht. — ( En mag ik ook weten waarmede ? vroeg het
vrouwtje nieuwsgierig. — q Ja, raad maar eens wat de rijke lui
gaarne hebben. — <( Een gouden snuifdoos voor u en een zilveren halsketting voor de vrouw. ) -- ( Mis, nog veel meer.
—e
Nog meer ! Een... een horloge met diamanten ? — ( Neen,
ook al niet ! >> — ( Och, hoe kan ik 't dan weten ? Misschien een
zolder vol gerookte worsten, hammen en spek. )
De wandelaar lachte hartelijk. ( Neen, je bent er in lang niet,
Je mag nog een keer raden. ) — ( Wel, de genadige heer is jager,
dan misschien een mooi,nieuw geweer en voor de genadige vrouw
een prachtige naaidoos. > — ( Neen, neen, niets van dat alles. F.
— ( Dan zal ik lets heel groots raden : een paar paarden?... Ook
niet ?... Dan een kasteel ? )> — (< Nu, moedertje, ik zal 't je da n
maar zeggen. Het Kerstkindje heeft ons een lief dochtertje ge1. Oud vrouwtje. — 2. Een boom, waaraan allerlei kerstmisgeschenken hangen.
Zie er de beschrijving van, bladz. 15. Bij de katholieke Duitscherslaat men de kleinen
gelooven, dat het goddelijk Kindje die geschenken brengt. Kerstmis is zoo voor de
kinderen in Duitschland en elders,wat Sint-Nikolaas- of Sint-Martensdag in Belgie is.
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bracht, een pracht van een meisje ; Lise zal het heeten. >> —
( Wel, wel, en is u daar zoo blijde mede? De genadige heer heeft
zeker geld genoeg, want zoo'n kerstgeschenk kan duur worden
tnettertijd. >> — ( Dat zullen we zien, vrouwtje ; maak maar voort,
anders kom je te laat. Hier heb je een gulden, en laat je overzetten naar je kinderen, dat wint tijd uit ; en als je terugkeert,
kom dan even aan in het slot van Possenhofen, daar wacht je
het Kerstkindje. Het kan vandaag niet naar Mairingen komen.)
— q Dit is gezegd, heer ! Ik doe het bepaald. God moge het u
loonen en late uw kindje opgroeien tot een gelukkige, brave
vrouw. >> — (< Dat help ik je wenschen, moedertje,tot van avond.)
Het vrouwtje ging het bergpad of tot aan den overhaal, en de
gelukkige vader zette zijne wandeling voort. Dien middag verscheen op het fraaie, schilderachtig gelegen kasteel het oude
rnoedertje, door haar zoon vergezeld, wien zij veel had verteld
van den vriendelijken heer, die zoo verheugd was met zijn dochtertje Lise. 't Scheen dat men hen wachtte ; want ze werden
dadelijk in een fraaie, goed verwarmde kamer gelaten, waar een
prachtige kerstboom stond, met vele nuttige en mooie geschenken er rond. Moeder en zoon zagen angstig rond en durfden zich
nauwelijks bewegen. Daar ging de deur open en de heer van
het kasteel, gevolgd door verscheidene andere deftige heeren en
dames,trad binnen,en nu eerst vielen de schillen van de oogen der
goede oude vrouw. De wandelaar, die haar dezen morgen van zijn
geluk had verteld, en had laten raden naar zijn kostbaar kerstgeschenk, die haar den weg vergemakkelijkte en haar nu vriendelijk welkom heette, was niemand anders dan de eigenaar van
het kasteel Possenhofen, de hertog Max van Beieren.
Overladen met geschenken verlieten moeder en zoon het kasteel,en daarenboven werd het aan 't vrouwtje toegestaan,den eersten v,an elke maand op het kasteel een geldelijke toelage te komen
halen, alles ter eere van de jonggeborene, van 't kerstgeschenk
dat de Hertog en de Hertogin uit den Hemel ontvangen hadden.
Was het wonder dat het vrouwtje dagelijks Gods besten zegen
voor het lief meisje, de vreugde harer ouders afsmeekte ? Het
kind groeide op en ontwikkelde zich tot eene schoone, begaafde
prinses, en was bestemd een dubbele kroon op haar hoofd te
dragen : want de kleine Lise is thans Keizerin Elisabeth van
Oostenrijk, Koningin van Hongarije.
MARIA SLOOT (Melati van Java).
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45. — Keizer OTTO I (936-973) en }iertog HENDRIK..
Het vol geluid van 't orgel,
Vergeving, o mijn keizer !
Der klokken zwaar gebrom
Verhoor uws broeders stem i
Doet dreunen op zijn grondvest
Vergeef nog eens ter liefde
Den Quedlinburgschen (i) dom.
Van 't Kind van Bethlehem. >> —
Daar komen keizer Otto
Doch streng zien 's keizers oogen
En heel zijn riddrenstoet
Op de armen smeekling neer :
Het heilig kerstfeest vieren
4 'k Ileb tweemaal u vergeven,
Met kinderlijk gemoed.
Een derde maal niet meer !
Hoe fier heft boven alien
Het vonnis is gesproken :
De keizer 't hoofd omhoog,
Het recht is u ontroofd ;
Omgolfd van gouden lokken !
Drie dagen hebt gij levens,
Hoe schittrend straalt zijn oog !
Dan valt uw schuldig hoofd. —
Men geeft hem Leeuw tot bijnaam, Bleek werd Coen hertog Hendrik,
En 't is niet schertsend, neen :
Bleek heel de riddrenschaar ;
Zijn leeuwenmoed en sterkte
Er heerschte een doodsche stilte
Gevoelde menigeen.
Als stond men bij een baar.
Weer heeft hij op het slagveld
Men durft nauw adem halen,
Zich nieuwen roem vergaard ;
Men smoort vol angst een zucht :
Maar thans niet tegen vreemden
Geen durft de prooi beschermen —
Trok hij het machtig zwaard :
De Leeuw is to geducht.
Dan treedt de vrorne priester
Zijn eigen broeder was het
Recht op den keizer aan,
Die hem dorst wederstaan,
Die voor de derde male
In zijne handen clraagt hij
Verhief des oproers vaan.
De heilge Bijbelblaan.
Daar slaat de zware domklok
Hij slaat ze eerbiedig open
En leest met ernst en klem —
Het uur van middernacht
De Kerstmis neemt een aanvang
Het was als hoorden alien
Des Heeren eigen stem: —
Met feestelijke pracht ;
Q Toen naderde Hem Petrus
En aller knieen buigen
t En zei : Hoe dikwijls, Heer,
Zich nederig ter aard,
4 Zal ik den schuld'gen broeder
En aller harten heffen
Zich biddend hemelwaart.
4 Vergeven ? Zeven keer ?
Op eens daar kraakt de kerkdeur ; 4 En JEZUS zeide : Ik zeg u,
4 Niet zeven keeren, maar
Een man komt binnentreen,
i Tot zeventigmaal zeven
Het haren kleed der boete
4 Vergeef uw schuldenaar. >>
Bedekt zijn forsche leen.
Nu berst op eens in tranen
Hij nadert tot den keizer
De strenge keizer uit,
En stort zich aan zijn voet ;
En buigt zich tot zijn broeder,
Een tranenvloed ontlast hem
Dien hij aan 't harte sluit.
Het overkropt gemoed :
4 Och Broeder, ach ! mijn misdaad Een kreet van dankbre vreugde
Schalt jublend om en om :
Drukt loodzwaar me op het hart,
i Nooit werd zoo schoon een K erst'k Belijd hier aan uw voeten
Gevierd in onzen dom 1 >>
Mijn diepen rouw en smart.
[nacht
B. VAN MEURS, S. J.
( Germania's dichtbloemen.)
I. QUEDLINBURG :

eene stad, in de Pruisische provincie Saksen.
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46. — SINT AUGIJSTINUS EN HET KIND.
1 Peinzend wandelde Augustinus

Langs den stillen oeverkant ;
Gods verborgenheden peilde
Roekeloos zip stout verstand.
5 Maar wat stelsels hij ontleedde,
Maar wat raadsels hij doordacht,
Gods geheimen bleven schuilen
In hun ondoordringbren nacht.
( Altijd blind in 't ronde tasten
io Altijd de eigen donkerheid !
Zal ik 't nimmer eens doorgronden,
God en zijn Drievuldigheid ?
Of begeert Gij, wijze Vader,
Dat, in kinderlijke trouw,
15 Mijn verstand, het nooit begrijpend,
Needrig het gelooven zou ? )
En nu hief hij met een bede
't Diepgebukte hoofd omhoog ,
En een lieflijk spelend knaapje
20 Viel den heilgen man in 't oog !
't Zat daar tegenaan, bij 't water.—
Zonder opzien werkte 't voort ;
En het had nu, met een zeeschelp,
Daar een putje in 't zand geboord.
25 Dan, het schepte omzichtig water,
Dat het stil in 't putje goot ,
En zoo deed het tweemaal, driemaal..,
Tot het water overvloot.
Vriendje, ) sprak de bisschop eindlijk
30 Met een lath den kleine toe :
q Zeg mij wat ge daar zoo doen gait ? )
— ( Waarde Vader, wat ik doe ?
Zei het kind, zijn arbeid stakend,
( Waarde Vader, wel, gij ziet
35 Hoe ik met deez' schelp de zee gansch
In dit putjen overgiet.
En de heilge bisschop lachte :
— ( Maar, mijn vriendje, merk eens aan,
Dat die groote zee toch nimmer
40 In deez' kleinen put zal gaan.
Doch het knaapje sprak en vroeg hem :
— ( Zou er iemand hopen dan,
Dat het klein verstand der menschen
)>
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God, d'oneind'ge, vatten kan ? )
45 Ziet ! die vrage was de lichtstraal,
Licht der gratie van omhoog...
Augustinus, biddend, dankend,
Hief ten hemel 't vochtig oog :
( God, tnijn God, dat zijt Gij zelve,
5o Die dee-z' heilige les mij spreekt ;
Gij, die liefdrijk, door een kindje
Mijn vermetel pogen breekt. >>
En wanneer de bisschop weder
De oogen neersloeg naar den grond, —
55 Hij verbleekte... wijl hij 't schoone
Kindje niet meer wedervond.

H. CLAEYS.

(Gemengde Gedichten.)

47. — ROELOF LINGE.
KORT BEGRIP : Als metselaarsknecht was Wouter Linge lang wel aan zijn brood
gekomen, maar in de laatste jaren werd hij soms duizelig ; hij viel van de ladder en
werd genoodzaakt zijn gevaarlijk ambacht te laten varen. Dat ambacht verstond hij
uitmuntend ; doch tot een ander was hij niet bekwaam, en met het linieeren van
kantoorboeken was weinig te verdienen. Sedert twee maanden worstelde hij met
de zijnen tegen armoede en gebrek. Onderstand vragen dat wil en dat kan hij niet. Hij
had dan besloten dien nacht met een makker uit stelen te gaan en zoo aan zijn hongerlijdende kinderen brood te verschaffen. Maar Roelof, zijn zoon, komt binnen. Hij
ook is bekoord geworden tot diefstal en tot oneerlijken handel : hij heeft wederstaan.
De vader is getroffen : hij wacht dat zijne geliefden slapen om zijn makker te
gaan opzoeken en hem te zeggen, dat hij liever honger lijdt dan een aalmoes te
vragen, maar nog liever een aalmoes zal vragen dan te stelen.

't Is een koude decemberavond. De noordenwind loeit bangs
de grachten van een onzer eerste steden, fluit door de stegen en
jaagt het stof der breede pleinen in dichte wolken omhoog. Zelfs
in de voornaamste gedeelten der stad is de drukte niet zoo groot
als gewoonlijk ; maar in de afgelegen buurt die wij betreden, is
het als bitgestorven. Geen wonder ; bijna een half uur geleden,
sloeg de klok van den grooten toren reeds elf, en de wind is zoo
koud ! Maar toch, wanneer wij den blik in die nauwe steeg slaan,
die slechts door een fladderende gasvlam wordt verlicht, dan
zien wij een knaap van omstreeks twaalf jaren, met het hoofd
schuins tegen den wind in, er haastig zijn weg vervolgen.
't Is een arme jongen. Wat is hij schamel gekleed ! Zie, nu
beschijnt hem het licht der flikkerende gasvlam. Arm ventje, wat
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ziet hij bleek, — mager en bleek ! Daar toeft hij : zijn blik moet
iets ontwaard hebben, dat op de stoep eener zeer armoedige
woning, werd achtergelaten. 't Is een paar klompen. Zie, hij tuurt
rechts en links en — maar neen ! weder gaat hij voort, terwijl hij
ten halve de oogen sluit voor den snijdenden wind. Tien passen
ver, daar houdt hij nogmaals stand : hij keert terug, terug tot bij
de woning waar die schoone buit hem in de oogen blonk; nadert
— nadert behoedzaam het stoepje; strekt zijne hand uit,... maar
neen, ook nu deinst hij terug. Zie, zie hem loopen. Arme, brave
jongen ! Tegen den snijdenden wind in, ijlt hij voort. Aan het
einde der steeg gekomen, snelt hij den hoek om en bereikt in
weinige seconden de ouderlijke woning.
De ouderlijke woning ! Vijfgemetselde trappen daalt gij af, en
eene kleine vervelooze deur verleent u toegang tot een vochtig
kelderverblijf. Het vlammetje van een keukenlamp verlicht maar
ten deele dat lage vertrek. Zie, het salpeter parelt er op de wan.
den. Orde en netheid heerschen er wel, maar ook armoede,
bittere armoede. De zwakke moeder, — die al sedert verschei.
dene maanden het slachtoffer eener afmattende anderdaagsche
koorts is geweest, — zit nog aan de kleine tafel en haastig drijft
zij de naald door het sleetsch verstelwerk ; want heden is het
haar vrije dab, en morgen zal de koorts, in weerwil der kinapoeders van den dokter, haar en lust en kracht tot den arbeid
ontnemen.
( Aafje, (i) je (2) moest naar bed gaan, ) zegt een man van
omstreeks zes en vijftig jaren, die, tegenover haar gezeten, zich
Met het linieeren van kantoorboeken heeft bezig gehouden, maar
in het laatste kwartier reeds dikwijls zijn arbeid heeft gestaakt
om te luisteren, en dan naar de deur is gegaan en naar buiten
heeft gezien, terwijl er onrust op zijn gelaat was te lezen. ( Aafje,
je moest nu naar bed gaan. )
( Roelof (3) blijft zoo lang uit en de wind is zoo koud, antwoordt de vrouw ontwijkende, q zijn handwerk (4) bevalt -mij niet,
W outer. >>
( Roel doet wat hij kan, ) herneemt de vader, zichtbaar afgetrokken ; en weder gaat hij naar de deur en herhaalt, terwijl hij
er luistert : q Aafje, ga dan toch naar bed toe. )
Zie, daar wordt de deur geopend. Een blijde lach teekenE zich
i. Aaf, Aafje of Eef, Eefje = Eva, Evatje. —
-- 4. Ambacht.

2.

Gij,u. — 3. Roelof, Roel = Rudolf:
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op het gelaat der moeder, nu zij haar jongen ziet binnenkomen.
Ook de vader werpt hem een vriendelijken blik toe, en zegt dat
moeder al ongerust werd, maar vraagt ook terzelfder tijd wat et
gebeurde, want Roelof hijgt naar den adem en ziet er uit, alsof
hem lets bijzonders wedervoer.
( Zeg, Roeltje, wat overkwam je dan toch ? vraagt ook de
moeder terwiji zij op den jongen toegetreden, diens verkleumde
handen vat en hem met bezorgdheid blijft aanstaren.
Niets, moeder, niets, zegt Roelof hijgende. ( Ik heb twee
dubbeltjes ( 1) met wegwijzen verdiend, en bij de komedie zestig
endjes sigaren geraapt. Mijn ooren doen zeer, want 't is erg
koud, moeder. )
Och ! zoo koud ! ) zegt de vrouw, en drukt haar gloeiende
handen tegen de schier bevrozen ooren van haar jongen. ( Wouter, ik wil hem 's avonds niet zoo laat op straat hebben, >> vervolgt
zij tot den man ( Roelof is te jong en te zwak. Zie hem eens
beven. )
( Ja, ja, 't wordt te laat, A stemt de vader toe, doch de toon
waarop hij spreekt, geeft duidelijk te kennen, dat de afgetrokkenheid, die hem veicir de thuiskomst van Roelof beheerschte, nog
niet geweken is. ( Met die kou, zie je, >> en hij staart naar den
grond en legt de vlakke hand op het voorhoofd.
Ben je (2) weer duizelig, Wouter ? vraagt Aafje, terwiji zij
niet langer de ooren van haar jongen koestert, omdat het zoo
zeer deed !
( Neen, Aafje, Goddank peen,) is het antwoord, en de man,
als uit een droom ontwakende, doet de hand van het voorhoofd
weg, neemt de twee dubbeltjes, die Roelof op de tafel heeft gelegd, en werpt een blik in het zakje, waarin zich de bijeengeraapte sigaarendjes bevinden.
Daar zijn er maar veertig, vader, > zegt de jongen, die nog
gedurig naar de pijnlijke ooren tast. K Maar ik heb er twintig aan
Wal (3) Prim moeten geven, opdat ie me ( 4) een kunstje zou
leeren, dat net zoogoed als geld was, zeidie ( 5). )
(( Hier, Roeltje, ) spreekt de moeder, terwiji zij den knaap, die
middelerwij1 weer bij adem is gekomen, een snee roggebrood
in de handen stopt, en vragende : Wat was het ?
't Was een gauwigheid (6), zeidie, > antwoordt de jongen,
Hollandsch geld ; tiencentenstukjes. —
-- 5. Zeide hij. — 6. Een slimme streek.

2.

Zijt ge. — 3. Walter. — 4. Hij mij.
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( en Wals vader had er erg om gelachen ; maar zie je ( i), ik wou
dat ik de twintig endjes maar niet had gegeven. Vier waren er
bij die nog meer dan half waren. )
K Zoogoed als geld! en wat had ie... ? ) vorscht de vader, een
weinig opmerkzaam geworden.
4 Als ik 's avonds een loonwacht)e deed ( 2), —zei Wal, dan moest
ik altijd een half centje en een brabander ( 3) in den zak hebben, )
antwoordde Roelof ; ( als de lui ( 4) dan aan d'r ( 5) huis waren
gekomen, en een dubbeltje of soms een vijfje ( 6) fooi gaven, dan
moest ik ze eerst half naar binnen laten gaan, en — naar gelang
van een dubbeltje of vijfje, hethalvecentje of den brabander laten
zien en zeggen dat ze zich vergist hebben ; dan brommen ze wel
eerst, zei Wal, maar, zie je—dan krijg je 't toch meestal nog eens.>>
( En zul je (7) dat doen, Roeltje? ) vraagt de moeder haastig,
terwijl zij haar kind beteekenend in de oogen ziet. Over het bleeke
gelaat van den jongen verspreidt zich een zachte blos : ( Neen,
moeder, neen ! > zegt hij even haastig en zijne blauwe oogen —
heldere kijkers — glanzen haar tegen ; ( neen, moeder, ik zei tegen Wal, dat het bedrog was en dat u en vader mij altijd geleerd
hebt, dat ik niemand om een aalmoes mocht aanspreken ; maar
nietwaar, moeder, dit kunstje zou nog erger zijn ?... En ik zei
ook dat hij de twintig endjes terug moest geven, want dat ik
het kunstje niet hebben wilde , maar toen lachte Wal en zei, dat
ik een gek was. )
Ik weet niet waaraan de vader denkt, nu hij zijn lieven Roelof
hoort spreken. Wouter is zoo vreemd van avond ; dat heeft
moeder Aafje ook gevonden, doch nu bemerkt zij niet eens dat
Wouter geen teeken van vreugde geeft, en schielijk heeft zij gesproken : q En ik zeg, dat ge braaf dacht, mijn jongen, heel
braaf, mijn Roelof ! Wat met bedrog wordt verkregen, is diefstal
en — die een dief wordt... ) Doch zie, hoe eensklaps een vuurrood het bleeke gelaat van den knaap overdekt. Toen hij den
drempel betrad, beefde hij nog, en nu, nu beeft hij weder ; want
dat laatste woord doet een sombere snaar in zijn binnenste trillen. Hij denkt aan het oogenblik – aan bet oogenblik waarop
wij hem in die nauwe steeg bij het schijnsel der gaslantaarn
bespiedden, en — terwijl de tranen hem in de oogen springen,
i. Ziet ge. — 2. Als ik een wachtje deed, waaraan een loon verbonden was. Ver.
gelijk: firzjsvraag. — 3. Een cent. — 4. Lieden. — 5 Hun. — 6. Een kwartgulden,
vijf stuivers. — 7 Ziet ge, krijgt ge, zult ge.
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drukt hij het hoofd tegen de moederborst en schreiend hikt hij I
( Neen, moeder, neen ! een dief ben ik niet ; ik dacht toen ik die
klompen zag staan, hoe vaders voeten zoo dikwijls koud op den
steenen vloer worden, dat hij dan duizelig wordt ; maar, moeder,
beste moeder, ik heb ze laten staan, neen, weggenomen heb ik
ze niet. )
Een gloeiende kus op zijn voorhoofd is moeders eerste antwoord. Schuldelooze eenvoud ! Hij wist wel dat moeder hem
ginder niet zag, hij weet wel dat vaders oog hem daar niet bereikte , maar toch, het was hem alsof die beiden hem in de ziel gelezen
hadden. Nu heeft hij zijn hart ontlast, nu gevoelt hij zich vrij ,
nu ziet hij zijn moeder aan alsof hij haar zegt : i Moeder, lieve
moeder, ik ben nog uw jongen ! )
En Wouter ?... De vader staat daar alweder met de hand aan
het voorhoofd en hij ziet zO6 vreemd in 't rond, dat vrouw Aafje,
die den blik op hem vestigt, hem haastig toeroept : i Wouter, ga
zitten : ge wordt zoo bleek, Wouter ! >>
Maar neen, Wouter gevoelt zich wel, bijzonder wel ; want zie,
als uit een droom ontwakende breidt hij de armen uit en drukt
zijn lieveling aan het hart < Roel ! mijn brave Roel ! ) roept hij in
verrukking uit, en weder : q Mijn beste jongen ! )

(Wouter Linge.)

J. J. CREMER.

48. — DE ARME GROOTVADER.

1 Daar zit geheel het klein gezin,
Verlicht door 't flikkren van den haard,
Rondom de teil met gortebrij (l),
Die op de tafel rookt, geschaard.
5 Stom kijkt de man voor zich , 't gelaat
Der vrouw staat knorrig en verstoord ,
De grootvaar kreunt en schuddebolt,
En zelfs de kleine waagt geen woord.
Aileen de houten lepels gaan
to In ieders hand snel op en neer,
Nu aan de teil, dan aan den mond,
En van den mond ter teile weer.
I. Gortepap ; gort is gepelde gerst of gepelde andere graansoorten : boekweitegort.
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Doch bij den ouden grijze wil
Het eten niet meer zoo gezwind :
15 Vast in de tachtig is hij reeds,
En doof, och arme ! en hallef blind.
Fel siddert hem de stramme hand ;
En, telkens dat zij van de brij
Komt scheppen, zie ! hoe 't oog der vrouw
20 Haar donker nablikt van ter zij !
Want, telkens dat die stramme hand
Hem met een slok ten monde vaart,
Lekt daar al iets van op den disch,
En langs zijn grijzen stoppelbaard.
25 En, met de vuisten in de zij,
Springt plots de vrouwe recht : < Bijloo ! *;\
Roept ze uit, << die oude is als een kind !
q Neen, nooit morste onze kleine zoo !
< Mijn ammelaken, dag voor dag,
30 <K Bekladt hii, dat het roept om wraak I
<( Maar 'k zweer het, 't is de leste maal
( Dat ik me daar kwa bloed in maak ! ) —
En weder is het klein gezin
Voor 't avondmaal ten disch vergaard
35 Maar de oude zit niet langer bij ;
Zijn plaats is 't hoeksken van den haard.
De vrouwe deed haar woord gestand :
Hij moest van tafel weg ; en zie !
Daar zit hij thans in de asch gekromd,
4° Eene g arden papteil op de knie !
Droef staart hij, met zijn halfblind oog,
Op 't leege plekjen ftan den disch,
Waar hij als kind en vader zat,
En dat zijn plekje niet meer is !
45 En, wat hij zwelgt, het eten kropt
Bij elken slok hem meer en meer ;
En, langs zip dorre wangen, rolt
Een traan in elken lepel neer.
Steeds fel en feller beeft zijn hand,
so En klapt zijn tandelooze mond ;
En van zijn knièn glipt onverwachts
De teil verbrijzeld op den grond.
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Wat I snauwt het helsche wijf hem toe,
( Het was dan niet genoeg, dat we u
55 i Van tafel banden naar dien hock ?
Mijn huisgerief vernielt ge nu !
( Maar hoort ge, dwarse knikkebol !
q 'k Zal zorgen, dat de pap voortaan
( U opgedischt worde in een trog,
6o ( Dien ge niet meer zult stukken slaan. ) —
En wederom is 't klein gezin
Voor 't avondmaal ten disch vergaard ,
En dieper nog in de asch gekromd
Zit de oude weder bij den haard.
65 Weer deed de vrouwe 't woord gestand,
Dat ze in heur boosheid sprak , want zie !
Geen broze tell meer heeft hij, maar
Een houten schotel op de knie.
Thans ziet hij naar zijn plaats niet meer,
7o Maar hemelwaarts, als bad hij : ( God !
4, Vergeef hun wat ze mij misdoen,
( En gun mij 't einde van mijn lot ! >>
En man en vrouw intusschen eet
Maar voort, met gragen slok op slok,
75 Terwijl hun zoon naast grootvaars zij,
Te kerven zit aan een stuk blok.
Koch eindlijk merkt de vrouw hem op :
( Wat ligt ge daar en snippert hout ? >>
Zoo vraagt ze. ( Kom aan tafel, kind !
So ( Kom spoedig of de pap wordt koud I )
En 't knaapje, zonder op to zien :
q Neen, moederlief, ik heb geen tijd. )
— ( Geen tijd? welhoe! zoo spraakt ge nooit !
( 't Moet dan iets raars zijn, wat ge snijdt ?
85 — i 0, niemendal ! een trogsken maar I
( lets dat u wordt met pap gevuld,
q Wanneer ge later oud en stram,
(< Lijk grootvaar nu is, wezen zult ! )
En man en vrouw staan, op dit woord,
90 Verstomd. — Zij zien elkander aan,
Als had dit kind voor hunne ziel
Een schrikbaar licht plots op doen gaan.
f

Bloemlezing. — I.

9

130

BESCHRI JVINGEN.

En snikkend storten beiden thans
Geknield voor hunnen vader neer :
95 En leiden, ieder met een hand,
Hem naar zijn plaats aan tafel weer.
J. VAN BEERS.

(Levensbeelden.)

49. — HET KONINKSKEN.
De vogels hielden eens eenen plechtigen landdag, waarbij
moest beslist worden, wie van hen over het pluimgedierte den
schepter zwaaien zou. Men kwam overeen dat hij, die 't hoogst
ten hemel op kon vliegen, de kroon zou spannen.
De arend, breed gevleugeld en fel gespierd, schoot al de mededingers voorbij. Maar als hij daar nu in al zijne glorie en majesteit in de hoogste lucht hing te zweven, hoorde hij eensklaps
boven zich eene fijne stem q victorie 1 victorie ! roepen. Het
was het vogelken, dat wij nu het koninksken noemen, maar toen
heette het nog zoo niet. — Hoe was het zoo hoog geraakt, hooger dan al de andere vogels? — Het had zich op den rug van
den arend gezet, die er mee opgestegen was zonder het te voclen, en teen de arend niet hooger meer kon, was het oolijk ding
maar eerst beginnen te vliegen.
Als de landdag nu uitspraak moest doen, werd zulks niet voor
geldig aanvaard, en de kroon werd den arend toegestemd. Ondertusschen zat onze kleine gait op zijne houtmijt, vanwaar hij
het verlies van zijn proces met zulk een boertig liedje begroette,
dat gansch de vergadering in eenen luiden schaterlach uitbarstte. De arend zelf geraakte in goede luim, en daar hij nu
rnet macht bekleed was en voor gansch zijn yolk het woord
mocht voeren, sprak hij : ( Ik ben koning en zal het blijven.
Edoch, gij daar, koddig ding, zult in 't vervolg der eeuwen Koniaksken heeten. ‘24
J. B. MARTENS.
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50. — DE WEES.

I 't Was nacht, een schoone lentenacht,
Verlicht door ster en maan ;
Er ruischte een zoele zuidenwind
Verkwikkend door de blahn.
5 Het helderblauwend luchtgewelf
Gaf vreugde aan heel natuur,
En plechtig heerschte stilte aloin
Op 't middernachtlijk uur ;
Dit uur gewijd aan zachte rust,
lo Dit heiligste uur der nacht
Werd door een schuldelooze wees
In weedom doorgebracht.
Zij vouwt de blanke handen saam,
En knielt op 't needrig graf,
15 Dat 't lijk der dierbre vrouw besluit,
Die haar het leven gaf.
Met kracht verhief zij nu de stem,
En riep haar moeder aan :

4 Met u is al mijn zielsgeluk,
20 < Mijn zaligheid vergaan.
4 Ellendig dool ik hier op aard',
41 Terwijl ge, in eeuwgen gloor,
4 Leeft met uw zaalgen echtgenoot,
R Bij 't juichend englenkoor.
25 i:, Geen zuster is mijn rampgenoot ;
i Geen broeder deelt mijn smart ;
4 Geen hoop, geen troost, geen toekomst, niets
4 Verlicht mijn lijdend hart.
4 0 Moeder, die zoo teederlijk
30 4 Uw Clara hebt bemind,
4 Bid God, dat Hij 't gebed verhoor'
(< Van uw rampzalig kind.
< Bid God, dat Hij mij heden roep',
1 Waar Hij u gistren riep ;
35 4 Dat Hij mij de eeuwge ruste schenk',
41 Waarvoor Hij de onschuld schiep I )
Haar stem kreeg in dit oogenblik
Een zachten englentoon ;
Een liefiijk windje voerd' haar kracht
40 Tot voor der Almacht troon. —
Verrukkend zong het vooglenkoor ;
De maan verloor haar glans ;

131

132

BESCHRIJVINGEN.

In schittrende ochtendpracht verscheen
De zon aan 's hemels trans.
45 Het klokje riep met hellen klank,
Ten heilgen tempelbouw,
't Eenvoudig yolk van 't vreedzaam dorp,
Aan deugd en godsdienst trouw.
En roerloos lag daar nog de maagd,
5o Geknield op 't bloeiend gras :
Maar frisscher was haar aangezicht
Dan 't liefste bloemgewas.
En de Engel die haar had bewaakt,
Daalde of uit hooger sfeer :
55 1 O treurt niet, ) sprak de godsgezant,
( 'k Bracht haar heur oorsprong weer.
< Te zuiver was haar ziel voor de aard'.
( 't Heil hier vergeefs betracht,
( Geniet zij met haar oudren nu
6o K( Bij de eeuwige Oppermacht. )
MEV. J. D. COURTMANS (geboren Berchmans).
(Gedichten.)

51. — DE VOGELTJES VAN SINT FRANGISCUS.
i Franciscus, op reis, was eens gekomen
Niet ver van Bivagno. Daar zat op de boomen
Een vlucht van vogelen naast de baan.
De Heilige sprak tot zijne gezellen :
5 <( Ik wil naar mijn broeders de vogeltjes snellen
En preeken voor hen; wilt een weinigje staan.
Het veld ging hij in, en begon te preeken
Voor die op den grond daar zaten. Zij waken
Niet schuchter voor hem ; maar van iederen tak,
zo Daar vlogen er andere bij en hoorden
Naar Sinte Franciscus' vermanende woorden,
En luistert hoe Sinte Franciscus sprak :
( Vogeltjeslief, mijn kleine broederen,
Gib moet God prijzen met dankbre gemoederen,
15 Alom verkondigen zijnen lof ;
Hij heeft u uw stemmekens zoet gegeven
En vleugeltjes om in de lucht te zweven,
Zoo juist als aan de engeltjes van zijn hof. )
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Hij ziet u zoo gaarne, en daarom Hij bewaarde
In Noe's arke uw geslacht aan de aarde.
Hij leerde u de kunst, — gij kent ze zoo goed, —
Van nestjes, — die zachte nestjes te bouwen,
Waarin gij uw kleinen zoo warm kunt houen,
En daaglijks zoo vroolijk verpleegt en voedt.
25 4 Hij schenkt u een Leven zonder zorgen :
Hij spijst u vandaag, Hij spijst u morgen.
Den mensch zelf doet Hij uw pachter zijn
Gij zaait niet, maar wat anderen zaaien,
Dat laat de goede God u maaien ;
3o En 't graan des Hceren is voor uw festijn.
( Van Hem alleen hebt ge uw groote pleinen,
Uw groene bosschen, uw klare fonteinen ;
Hij heeft zijn vruchten u toegeteld.
Gij hebt geen verstand van spinnen of weven,
35 Maar God wil zelf uw kleedren u geven,
Zooals Hij ze geeft aan de bloem van het veld.
4 Ja kleederen maakt u God almachtig
Met eigen hand zoo keurig en prachtig,
Dat Salomon zelf, in al zijn roem,
4o Dat Salomon zelf, die groote koning,
In 't schittren van al zijn machtbetooning,
Niet zoo gekleed was als gij en de bloem.
t Gij ziet, God mint u, mijn kleine broederen ;
Gij moet Hem dus prijzen met dankbre gemoederen ,
45 Hij heeft u geschapen te zijner eer.
Dat moogt gij, o vogeltjes, nooit vergeten,
Om niet als de menschen ondankbaar te heeten,
Ondankbaar jegens God den Heer. >
Zoo sprak Franciscus. De vogeltjes teeder
so Verhieven hun hoofdeken, bogen het weder,
En fladderden met hun vlerkjes zoo zoet,
En staken het halsken, vol liefde en verlangen,
Vooruit, als om beter het woord op te vangen ;
En 't scheen, zij verstonden Franciscus zoo goed.
55 En broeder Masseus, later, vertelde
Aan breeder Jacobus, hoe in den velde
Franciscus rondging, dwars .door hen been ;
Hoe zelfs zijn heilig kleed hen raakte,
En hoe niet cen vogeltje bang zich maakte,
6o Maar dartelend wipte van vreugd alleen.
4
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En als Franciscus gedaan had met spreken,
Toen maakte hij over zijn hoorders het teeken
Van 't Kruis. En heel de gevleugelde schaar
Nam plotsling de vlucht met hemelgezangen,
65 En 't Kruis verbeeldend daareven ontvangen
Vloog in vier groepen uiteen en van daar.
FR. S. DAEMS.

52. — DE REUS VAN ANTWERPEN.
Daar was eens een reus en zijn naam was Druon-Antigoon en
zijn gade was een reuzin. En op den schoonen oever van den
breeden Scheldestroom, bouwde zich Druon-Antigoon een sterken
burg, en de zalen waren vervaarlijk groot en hoog. En als DruonAntigoon voor het breede burgvenster gezeten was, da.n had hij
het uitzicht over den voorbijsnellenden vloed ; en als de zon op
het watervlak speelde, dan zag hij de zilverschubbige bewoners
er boven uitspringen, en glanzen in 't zonnelicht. Maar als de
wind het lies aan den oever deed ruischen, dan zag hij de schippers met voile zeilen voorbij den burg varen, ha ! alsof er geen
reus aan de Schelde was !
En op een vroegen morgen toen Druon-Antigoon weer voor
zijn venster zat, en hij een schipper, laveerende, naar het basalt
van den burg den steven zag wenden, toen klonk er uit koperen
longen een donderend q halt ) door de lucht, en stak de reus
zijn arm uit het venster, en greep er met ijzeren hand den mast
van het vaartuig, dat alles er kraakte en schokte. En de visschen
met hun zilveren schubben hadden Antigoon gezegd, dat de
Schelde hem meer moest geven dan het vleesch van hun graat.
En Antigoon bulderde weder : ( Menschenworm ! zijt gij groot
zooals ik, of anders — anders zult gij tol en schatting betalen,
tol en schatting aan Druon-Antigoon, den eeuwigen reus in zijn
burg i
Mawr de arme schippers

konden niet groot zijn zooals die geweldige burgheer, en ze betaalden hun tol en bun schatting ;
want, deden zij 't niet, dan rukte de wreede hen weg van het roer,
en hieuw met zijn vreeselijk slagzwaard hun de handen van 't lijf
en wierp ze, och arme ! ten aas voor de visschen in 't diep van
den stroom. En gansch het land schreeuwde wraak. Maar Druon-
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Antigoon bleef rustig zijn tol en zijn schatting heffen of wel
hij greep de schepen bij hun masten, en hief ze boven den vloed,
en deed ze met de kiel een halven cirkel door het luchtruim
beschrijven, en het kappen van der weerspannigen handen, en
het HANTWERPEN in de Schelde bleef zijn geliefkoosd vermaak.
Maar Brabo nadert, Brabo de held, met zijn beitel en Tier. En
in zijn borst woont de zucht om de bekoorlijke oevers der Schelde
van den geweldige te verlossen, om Druon-Antigoon, den reus,
te verslaan. En onder het venster van den hechten burg, roept
Brabo, dat Druon-Antigoon met zijn gade zal uitkomen, want
heel het land wenscht de beeltenis van den burgheer en zijn gemalinne te zien, en Brabo zal ze houwen in eeuwentartend graniet.
En Antigoon en zijne gade verlaten den burg, en Brabo houwt
hun beeltenis met vaste hand. Maar als de kunstenaar arbeidt,
dan vallen de oogleen des geweldigen toe, en de schippers varen
ongehinderd voorbij. En Brabo werkt voort, en zingt bij wifien
zijne liederen ; maar als de sterke in 't eind ontwaakt, dan deinst
hij terug bij het aanschouwen van een tweede als hij — het beeld
nog grooter dan de Schelde-reus zelf gewrocht door het
genie. En bij het vernemen van de nooit gehoorde zilveren tonen
van Brabo's stemme en Tier, rukt hij zich bevend het slagzwaard
van de zijde, en dreigt er den dwerg mee te verslaan, den dwerg
die zijn zinnen beheerscht. Maar ziet, Brabo's stalen beitel snort
door de lucht, en treft er den kop des geweldigen ; en DruonAntigoon stort met een rauwen kreet ter aarde en in zijn val
verplet hij zijne vrouw ; en die beiden zijn de laatsten van hun
geslacht. — Leve de verwinnaar ! — En toen de reus verslagen
was, toen stroomde het yolk van heinde en verre bijeen, en
juichte met blijde klanken den verwinnaar toe, en bouwde met
Brabo, den held, een schoone stad op den oever der Schelde —
waarvan de reuzenburg de hoeksteen bleef — en schonk haar ter
eeuwiger herinnering, den naam van : ANTWERPEN.
J. J. CRENIER.

(De Reus van Antwerpen.)

IBESCHRIJVINGEN.

136

53. — DE

KAPITEIN EN ZIJNE MOEDER.

Mijn dierbre dochter ! als de haan
Ons morgen uit den slaap zal wekken,
Laat ,ons alras reisvaardig staan :
Wij zullen ver, zeer verre gaan,
5 En 't regiment voorbij zien trekken.
( Zij keeren roemrijk uit den slag,
Na jaren afzijns , en uw broeder,
Dien ik door 't lot me ontrukken zag,
Zal ons omhelzen, als hij plag,
lo En troosten zijn bedrukte moeder. ) —
En 's morgens vroeg vO6r zonsopstand,
Eer al 't gevogelt' nog was wakker,
Zoo gingen daar door heide en zand,
De moeder aan haar dochters hand,
15 Twee schaamle vrouwen tangs den akkcr.
Zij gingen uren, uren wijd :
De moeder strain en traag van voeten,
De dochter hupplende aan haar zijd',
Doch beiden in de ziel verblijd
20 Met hoop, die alles kan verzoeten.
Zij kwamen eindlijk aan den voet
Eens heuvels, bij den weg gelegen.
Het meisje klom er op met spoed :
( Verheug u, moeder ! o schep moed :
25 'k Zie ginds een stofwolk opgestegen. )
Zij draaide 't hoofd al luistrend om :
( Mij dunkt, ik hoor... of zijn 't de bijen,
Die domm'len op de boekweitblom ? —
O neen I 't is 't romm'len van de trom ;
3o Daar zijn ze ! Ons heil is to benijen !
Mijn moeder, is 't mij toegestaan,
1k wil zijn roer en ransel dragen,
Opdat hij vrij met u moog gaan. ) —
Nu dalen ze of tot op de baan,
35 Met harten die van vreugde jagen.
Daar nadert op gemeten tred,
Het regiment met trom en horen,
( Welaan, mijn kind ! thans wel gelet !
Laat ons, door angst noch vrees ontzet,
40 Met blikken door de rangen boren ! )
I (
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Dan ach ! zij trokken al voorbij,
En de eenige, dien zij niet zagen,
Van al wie wapens droeg, was hij I
De moeder zeeg van smart ter zij',
45 En 't meisje moest de droeve schragen.
( Maar, moeder, zoo mijn oog niet mist...
Dat kruis van eer... die bloote degen,
Die ginds de rangen deelt en splitst...
De kapitein... o God, hij is 't !
5o Hij ziet, erkent ons — vliegt ons tegen ! )
En op der vrouwen schel geroep
Van ( dierbre zoon ! ) en dierbre broeder : )
Zijn duizend oogen uit den troep
Gevestigd op een schoone groep :
55 De kapitein en zijne moeder !
K. LEDEGANCK.
(Versfireide en nagelaten Gedichten.)
■•••■■•• ■••••■■

54. — KIN DERLIJK OFFER.

r Lang stond daar (i), treurig wachtend, 'tarme kind,
Totdat het eindlijk nu zijn pakje ontbindt,
Al bevend er zijn pop uithaalt,
Den bergbediende de armoe maalt,
5 Die vaderlief en moeder lijdt :
( Ze zijn zoo ziek en alles kwijt ;
( Ik breng, mijnheer, mijn lieve pop...
( Och, geef mij toch wat geld daarop. )
Zij reikt den kierk haar popje toe, maar slaat
10 Het oog, zoo pijnlijk op die spelemaat...
De brave man voelt 't hart geroerd ;
Hij snoert
Algauw de pop in 't doekje weer,
Legt in haar handje een goudstuk neer,
15 En trust het kind met boezernzeer.
Zij dankt, zij lacht,
Loopt met de vracht
En 't goud snel been
Door straat en wijk,
Zoo blij, zoo rijk !
20
En — sust 't geween.
z. Vddr het bureel van den berg van barmhartigheid.
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Nog steeds herdenkt die menschenvrind
Dat eigenaardig brave kind,
Met schoon blauw oog en lipjes fijn,
25 Als uitverkoornen englen zijn ;
Het kind, wiens refine onnoozelheid
Reeds zoo tot eedle deugd geleidt.
MEVROUW VAN ACKERE.

55. — DE GETROUWE HON D.
( Ik zal bier dan nergens eenig lommer ontmoeten ! Waar ik
mijne blikken ook moge wenden, geen huis, geen boom vertoont
zich op die vale, eentonige heidevlakte. Niets, dan bier en daar
een zandheuvel, die aan den gezichteinder tegen den blauwen
hemel uitschittert, gelijk eene aanzwellende golf dezer eindelooze zee. En geen windeken, dat mij eenige verkwikking tegenwaait; steeds de onbarmhartig gloeiende middagzon daar boven,
en het heetgestoofde zand beneden. En, sedert urea en uren, in
die matelooze nitgestrektheid, geen levend geluid, dan van tijd
tot tijd het schrille gesjirp eens krekels, die, onder het mager
heidekruid verscholen, zijnen dorst aan den dooven hemel
schijnt to klagen ! }
Aldus mompelde bij zichzelven een reiziger, die, op eenen
heeten julidag, over de heide reed. Nu eens vaagde hij het zweet
af, dat hem in zware druppels over het aangezicht biggelde ; dan
weder richtte hij woorden van aanmoediging of bestraffing tot
zijn paard, dat, met den kop ten grond gebogen, langzaam en
moedeloos daarheen stapte. Soms ook zag hij bezorgd om naar
den reiszak, die van achter op den zadel gebonden was, en wellicht eene aanzienlijke somme gelds bevatte ; of wel hij wierp
eenen blik van deernis op zijnen trouwen reisgezel, zijnen hond,
die al even mistroostig naar hem opzag, en met de tong uit den
muil, voortdroop aan zijne zijde. Eindelijk nochtans, bij het omkeeren van eenen zandheuvel, deed er zich eensklaps een dennenbosch voor hem op.
K Ha ! bier zal ik mij toch een oogenblik in de schaduw mogen
nederleggen! } riep hij met diepgevoelde blijdschap nit , en, van
zijn paard stijgende, maakte hij het dier met den toom aan eenen
der boomstammen vast, nam zijn valies van den zadel, en vlijde
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zich, in het lommerrijkst plekje, op het zachte mos ter neder.
Zijn hond, die waarschijnlijk ook niets meer dan rust verlangde,
voegde zich zoo dicht mogelijk aan zijns meesters zij ; en terwijl

het paard zich aan de schrale grashalmen, die onder zijn bereik
stonden, begon te vergasten, viel de reiziger in eenen diepen
slaa,p. Toen hij ontwaakte, was de zon reeds een goed eind wegs
tot de westerkim gedaald. Ook, al zongen de vogelen zoo hel en
zoo vroolijk boven zijn hoofd ; al deed een opstijgend windeken
door de spelden der mastboomen als een zacht suizend slaaplied ruizelen, — toch sprong hij zonder verwijlen op,wipte in den
zadel, gal zijn paard de spoor, en reed op denen draf voort, voorzeker om nog vtiOr den avond het doel zijner bestemming te
bereiken.
Nauwelijks echter was hij eenen boogscheut ver over de heide
gedraafd,of de bond begon al blaffende het paard sander de voeten
te loopen : 4 Achter, Spits ! riep de reiziger hem toe. Het dier
gehoorzaamde,hoewel traag, aan dit bevel ; en gedurende eenige
oogenblikken, draafde het paard weder ongehinderd voort.Korts
daarna nochtans schoot de hond opnieuw vooruit, en ditmaal met
een luider en nijdiger geblaf dan te voren. < Achter ! zeg ik, )>
riep de ruiter met meerder klem ; maar het was of de bond hem
dezen keer niet hoorde. Dit maakte den reiziger ongeduldig. Hij
greep zijne rijzweep ; en zich over den kop zijns gravers buigende, meende hij den hond met eenen geduchten slag te dwingen
naar zijne stem te luisteren. Maar, bij bet zien dier bedreiging,
veranderde deze zijn geblaf in gehuil ; en, verwoed tegen het
paard opspringende, bracht hij het beest eene beet in de borst
toe, dat het steigerde, en zijnen ruiter bijna ter aarde smeet.
God ! wellicht razend ! mompelde de reiziger ; en, een pistool uit den holster grijpende, haalde hij den haan over, en legde
aan... Echter ging het schot niet al; maar de hand, die bet
wapen omklemde, zonk langzaam nevens den zadel neder. B Hij
was mij altijd zoo getrouw ! sprak de reiziger tot zichzelven,
terwijl hij zijne oogen met eene uitdrukking van innig leedwezen
op den hond gevestigd hield. ( Misschien is het slechts een ongegrond vermoeden van mijnentwege. En — hem doodschieten,
met mijn eigen hand 1... Neen ! ) vervolgde hij na eene pooze
zwijgens, K ik wil nog eerst eene laatste beproeving wagen! En
met deze woorden sprong hij van zijn paard op den grond.
41 Spits, achter ! ) gebood hij nogmaals, met de zweep in de eene,
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en het pistool in de andere hand. De hond voer tegen hem uit,
gelijk hij tegen het paard gedaan had. Achter ! herhaalde de
reiziger, terwijl hij hem eenen slag wilde toebrengen. Maar de
andere ontweek dien met eenen zijsprong ; en, onverwachts de
tanden in zijns meesters kleed slaande, poogde hij hem zeh en
achterwaarts te sleuren.
Nu twijfelde deze niet meer, of zijn bond was wezenlijk razend.
Met eenen luiden kreet rukte hij zich los, — en op het eigen
oogenblik knalde het schot over de wijde uitgestrektheid der
heidevlakte henen. Traag en luid jankend, sleepte de hond zich
voort in de richting, langswaar zij gekonien waren ; en, met nederhangende armen, met gebogen hoofde, stond de reiziger hem
na te staren, tot hij voor zijne oogen verdwenen was. ( Het moest
tech zoo zijn ! het moest zoo zijn ! ) zuchtte hij weemoedig,
terwiji hij zich langzaam tot zijnen draver wendde. Verstrooid,

als iemand, die in zijn binnenst de bestraffende stem van het
naberouw voelt ontwaken, greep hij het beest bij de manen, zette
den voet in den stijgbeugel... Maar, daar merkt hij eensklaps,
dat zijn reiszak er niet meer opgebonden is... ( Hemel ! nu begrijp ik alles Mijn geld vergeten ! Arm beest !... Tot loon
uwer getrouwheid, door uwen eigen meester gedood Maar
spoedig, laat ons terugrijden I Misschien... ) En, zonder zijne
rede te voleinden, springt hij weer te paard, zwenkt om, en
bereikt onverwijld het bosch.
Daar lag inderdaad de reiszak, en de hond er bovenop, dien
schat zijns meesters met den laatsten druppel van zijn bloed
besproeiende. Bij dien aanblik, laat de reiziger zich op de knieen
naast hem nedervallen : ( Mijn bond ! mijn getrouwe vriend ! )
roept hij ; en de bond beurt den stervenden kop nog eens
omhoog, ziet zijnen meester nog eens met zijne brekende oogen
aan, lekt de hand, (lie hem den dood heeft toegebracht, en —
sterft. — ( Helaas kon ik voor dit geld, dat u het leven kost, u
dit leven wederkoopen ! snikt de reiziger ; (maar het is tee
laat, het is te laat ! ) En een traan viel uit zijn ,00g op het lijk
van zijnen trouwen makker neder. Een ti aan uit een mannenoog,.
over het lijk van eenen bond... Men spotte daar niet inede.
Want hoevele vrienden zult gij onder de menschen ontmoeten,
die u tot den dood zullen getrouw zijn, gelijk die arme hond het
zijnen meester was ?
VAN BERRS.
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56. — SCHOLASTICA (9.
4 Nu moet ik naar mijn klooster 4 0 liefste jEzus ! zuster mijn,
[gaan !... Wat hebt ge toch bestaan ? )
Reeds blinkt de maan in 't meer. Toen zag zij met een zoeten lach,
Lang beiden wis de Broedren mij. Zooals een Engel schertsen mag,
God hoede u! Is een jaar voorbij, Abt Benedictus aan.
Dan, zuster, kom ik weer. >> —
q Ik deed, mijn broeder, u een bee...
( Neen, broeder, neen nog niet ge- Mijn wensch werd niet vergund ;
Wat ik u bidden mag,
[gaan ! Ik vroeg mijn lieven Bruidegom s
Gij dezen nacht pier blijven moet ; Mijn bede was Hem wellekom,
Van God te spreken valt zoo zoet ! Vertrek nu, als ge kunt ! )
Ga morgen met den dag. D —
Weer spraken zij van 't Paradijs
En menig zalig ding,
4 Scholastica ! dat weiger ik ,
's Nachts buiten mijne cel !
Totdat de blijde morgenstond
Dat zou mij tot mijn jongsten stondDe nacht en nevels henenzond,
Bedroeven in des harten grond.
En Benedictus ging.
Dat weet ik al te wel ! ➢
Maar als hij op den derden dag
De jonkvrouw boog 't eerwaardig Ter neer zat in gebeen,
Op d'eikenhouten disch ; [hoofd, Daar schoot een duive als sneeuw en
Toen heeft zij in haar innigheid, [goud
Een vloed van tranen welgeschreid, Recht toe ten hemel, al zoo stout :
Scholastica was heen !
Scholastica de abdis.
De jonkvrouw buigt, de jonkvrouw Dat is, vOcir jaren, zoo gebeurd
Bij maan- en starrengloor ; [weent Aan 't Italjaansche strand ;
Zij rijst weer op : de donder knalt, Maar wie volgt nu Scholastica
De bliksem vliegt, de regen valt In eenvoud en vertrouwen na,
Hier, in ons Nederland ?
En plast de dalen door !
P. J. KOETS, S. J.

(Versbreide Gedichten.)

57. — DE LOGEN.
Hij wist geen raad, daar dat Bemis
Een onbedachte knaap verloor
Met langs de straat te spelen, Zich spoedig moest ontdekken ;
Een groot stuk geld hem aanver- En dacht een listig middel uit,
Om armen uit te deelen. [trouwd, Om zich de straf te onttrekken.

i.
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Hij had gevoel noch menschlijkheid, En wie, wie zou hem bijstand bien,
Die niemand meer te vriend had !
En, geen bedrog ontziende,
Betichtte hij een armen knecht,
Zijn
kindren schreiden soms om
Die bij zijn ouders diende.
Maar niets had hij te geven ! [brood,
Helaas ! men gaf zijn woord gehoor, Zijn vrouw werd krank van droefen is,
Als altijd waar bevonden ;
En 't kostte haar het leven 1
En de arme knecht wierd d'eigen dag
Ach
1 toen verdween zijn laatste
Met schande weggezonden.
En afgemat van 't lijden, [troost,
Nu vloog de laster haastig rond,
Kwam hem weldra een vroege dood
En vond geloof bij velen ;
Van meerder smart bevrijden.
De knecht werd ras door iedereen
4 Ach ! zei hij tot zijn kindertjes,
Beschuldigd van te stelen.
Die om zijn sterfbed schreiden,
Hij vond op 't laatst geen menschen
4 Ach ! hadt ge uw lieve moeder nog,
[meer,
't \Vaar minder hard te scheiden.
Die iets aan hem vertrouwden,
Omdat zij, sinds dat ongeval,
4 Maarhoudtdeellende, die mij trof,
item als een dief beschouwden.
4 Ten voorbeeld voor uwe oogen ;
Zijt op het droef gevolg bedacht
Waer hij iets te werken zocht,
Van lastertaal en logen.
Dan werd hij afgewezen,
En spoedig had zijn huisgezin,
4 Een leugen maakt u ouderloos,
Het diepst gebrek te vreezen.
4 (Die God gewis zal wreken).
4 Bedenkt dit heel uw leven door,
En beeft voor 't logenspreken.

Ja haastig was het al verteerd,
Hetgeen zijn vlijt verdiend had,

VROUWE K. W. BILDERDIJK.

(Gedichten voor kinderen.)

58. — ONTMOETING VAN

KA

R EL EN ELEGAST.

KORT BEGRIP. Een engel is aan koning Karel den Grooten verschenen, om hem in
Gods naam tegebieden, dat hij zou uit stelen gaan. Karel vertrekt en ontmoet Elegast,
een gebannen hertog, die, alhoewel dief geworden, den Koning toch liefheeft. Te
zamen trekken zii mar den burcht van Eggheric, 's Konings schoonbroeder. Elegast
kruipt tot in Eggheric's slaapkamer en hoort hem zeggen, dat hij besloten heeft den
Koning te vermoorden. Des anderen daags komt Eggheric met zijn yolk naar het Hof:
alien worden gevangengenomen. Elegast wordt geroepen, treedt als beschuldiger
op en doodt Eggheric in een tweegevecht. — Dit verhaal, zooals ook de andere aan
de Karolingsche Perlutlen ontleend, is in min of meer ouden stijl geschreven.

Koning Karel reed een bosch in ; de maan scheen helder,
de sterren glansden aan den hemel ; het weer was klaar en
schoon. Op eens hoorde hij hoe een ruiter kwam aangereden met
een uitzicht als van iemand, die niet bekend wilde zijn, met wapenen zwart als een kool. Zwart was de helm en het schild, dat hem
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aan den hals ping. Zijn malienkolder (i) verdiende hoogen lof ;
zwart was de wapenrok, dien hij er over droeg ; zwart het paard,
dat hij bereed. Langs een afgelegen pad, kwam hij dwars door
het woud rijden. Toen hem de Koning ontmoeten zoude, maakte
deze een kruis, in het angstig vermoeden, dat het de duivel ware,
omdat hij overal zoo zwart was. Hij beval zich aan den machtigen God, en dacht bij zichzelven : q Overkomt mij kwaad of
goed : ik zal voor dezen nacht het veld niet ruimen, maar het
avontuur wagen. Nochtans ik weet het van te voren, 't is de
duivel en niemand anders. Kwame hij van Gods wege, hij zou
zoo zwart niet zijn. 't Is alles wat ik er aan zie, alles even zwart,
paard en man. Ik ducht dat mij leed genaakt. Ik bid Gode te
waken, dat deze mij geen kwaad of oneer doe ! )
Toen de zwarte ridder nader kwam, zag hij dat de Koning hem
te gemoet reed, en dacht bij zichzelven : < Dat is iemand, die in
het bosch verdwaald is en van den weg geraakt. Ik kan hem dat
wel aanzien. Het zal hem zijne wapenen kosten : het zijn blijkbaar de beste, die ik in zeven jaar gezien heb ; van edelsteenen en goud stralen zij als de dag. Waarom kwam hij in het
woud ? Nooit droeg een arme man zulke wapenen noch zat op
een paard zoo sterk en zoo schoon van leden. > — Toe n zij
elkander voorbijkwamen, reden zij door zonder groeten.De eene
nam den andere op van top tot teen : maar anders deden zij niet..
Toen de ruiter van het zwarte paard nog eenige stappen meer
gedaan had, hield hij stil en dacht : q Wie die andere toch wezen
mag ? Waarom rijdt hij dus voorbij en vermijdt te spreken ?...
Groeten deed hij mij niet,toen ik hem tegenkwam ; hij vroeg naar
niet !... Ik houd het er voor, dat hij iets kwaads beoogt : ware
ik zeker, dat hij kwam als verspieder en mij of den mijnen leed
wilde bewerken, bij den Koning dien ik vrees, hij trok van nacht
niet ongehinderd heen. Wat nood zou hem jagen hier in het
bosch en door het kreupelhout, zoo hij mij niet zocht ?...Bij God,
die mij schiep, hij ontkomt mij niet dezen nacht, of ik zal zijne
kracht op de proef gesteld hebben. Ik wil hem spreken en kennen: licht is hij iemand,wien ikzijn Paard en rusting kan afwinnen,
en met schande laten naar huis keeren. Hij is niet slim geweest
met hier te komen.>> —Met een wierp hij zijn paard om,en volgde
den Koning na. Toen hij hem achterhaald had, riep hij luide :
T.

Een snort van kuras uit maliën of ijzeren ringetjes gemaakt.
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— ( Sta, ridder ! waartoe zijt gij uitgereden ? Eer ge mij
van hier ontrijdt, wil ik weten wat gij hier zoekt, wat ge jaagt,
wat ge begeert ! Al waart gij ook nog zoo fier, ook nog zoo karig
op uwe woorden : zeg het mij, dan doet gij wel ! Ik wil weten wie
gij zijt, waar ge op dit uur heentrekt ; en hoe uw vader heette.
1k mag u dat niet kwijtschelden.
— ( Gij vraagt mij zoo vele dingen, } antwoordde de Koning,
( dat ik omtrent geen u berichten wil. Liever zullen we vechten,
dan dat ik mij tot antwoord dwingen liet. 'k Hadde veel to lang
geleefd, zoo ik mij door iemand ter wereld zou laten nooclzaken
tot iets, dat ik niet zeggen zou, tenware 't ml) vlijde. Laat er
mij goed of kwaad van komen, wij zullen dezen strijd tusschen
ons beiden beslechten, en het kort maken ! )
Het schild des Konings was bedekt ; om het wapenteeken, dat

er op stond,, voerde hij het niet ontbloot : want hij wilde niet
bekend maken dat hij de Koning was. iVI et dit onderhoud wendden
zij dan hunne forsche en snelle kleppers om. Belden waren wet
gewapend. Sterk waren beider speren. Zij renden, in eene open
plaats van het woud, met zulk eene snelheid op elkander toe, dat
de paarden met de boven-achterbeenen (') bijna de aarde raakten. Dorstig naar den strijd, grepen beiden naar het zwaard. Zij
vochten zoo lang, dat men eene mijl in dien tijd had kunnen afleggen. De zwarte man was sterk en vlug. Zijne strijdslagen
waren hevig. De Koning vreesde, en meende, dat het de duivel
was. Hij sloeg den Zwarte eater op het schild — waar hij zich
koen mee beschutte, — dat het in twee stukken vloog als een lindeblad. De Zwarte sloeg op zijne beurt den Koning. De zwaarden
gingen op en neder, op de helmen, op de malien, dat er menige
losborst. Geen halsberg (2) was zoo hecht, of het roode bloed
vloeide uit de huid door de malien heen. Groot gedruisch was
er van slagen en wederslagen. De spaanders vlogen van de
schilden. De helmen bogen hun op bet hoofd, vol schaarden en
spleten : zoo scherp was de snede der zwaarden. — << Wel is hij
sterk op,de wapens,) dacht de Koning ; ( hij brengt mij in zulken
,hood, dat ik er het leven bij inschiet, tenzij God mij helpe. Zou
ik mijn naam bekend maken ? Eeuwig zoude ik het mij schamen,
nooit meer verwierf ik eere !
Toen sloeg hij een zoo vreeseliiken slag op den Zwarte, tegen1. Het bovenste gedeelte van de achterbeenen, zoo zegt men bovenarm.-2.Verouderd : pantserheend.
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over hem, dat hij hem bijna neervelde en aftuimelen deed van
zijn ros. Daar was kleine vrede tusschen hen. De Zwarte sloeg
op den Koning, en bracht een slag aan den helm toe, dat hij inboog en het zwaard in twee stukken vloog : zoo vreeselijk was de
slag. Op dit gezicht dat zijn zwaard hem begeven had, riep de
Zwarte : ( Foei, dat ik ooit geboren ben ! Waartoe dient mij het
leven ? Nooit had ik geluk, noch zal het immer meer hebben.
Waar zal ik mij mee verdedigen ? Ik schat mijn lijf geen twee
peren meer ; lediger hand sta ik voor hem ! ) —Maar de Koning
dacht het onedel te slaan op eenen, die ongewapend voor hem
stond op het veld, met zijn zwaard in tweeen gebroken : Hij
zou niet ongestraft blijven, >> dacht hij, (< die slaat of deert wie
zich niet kan verweren, >>
Dus hielden zij stil daar in het woud. Nog dachten zij telkens
weerzijds, wie ze toch wezen mochten. q Bij den Heer, die mij
schiep ! >> sprak Karel, de Koning, f tenzij gij mij bekent hoe gij,
heet, en wie ge zijt, Heer ridder, zoo hebt gij uwe laatste dagen
beleefd. Maken wij een eind aan dezen strijd : mag ik met eere
doorgaan, den naam wetende van wien ik bevocht, ik zal u heen
laten rijden.)>De Zwarte sprak : << Ik ben bereid, mits gij begint,
met mij kond te doen van hetgeen gij hier te nacht kwaamt uitrichten, en wiens leed gij zoekt. ) Toen zeide Karel, de edele :
i Spreek eerst tot mij, dan zal ik u zeggen wat ik hier zoek en
jage : ik durf bij dag niet rijden. 't Is niet zonder noodzaak, dat
ge mij dus gewapend ziet. Ik zal er u de reden van verklaren,
mits gij mij uw naam noemt.Verlaat u daar veilig op.>> — 0 Heer,
ik beet Elegast >, antwoordde de ridder haastig ; ‘ 't is mij niet
ten beste vergaan. Het goed en land, dat ik vroeger bezat,heb ik
bij ongeval, als het menigeen gaat, verloren. Zoude ik u verhalen, hoe bet mijne zaken aldus vergaan is, eer ik aan het einde
ware zoude het u veel te lang vallen ! >> Toen de Koning dit verstond,was hij blijder in zijn harte dan of al het goed hem behoord
hadde, dat over den Rijn wordt vervoerd.
J.

A. ALBERDINGK.THIJM.

(Karolingsche Verhalen.)
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59. — HET SLISJE.
Maar ijlings, ziet ! daar kwam een
Van eenen vromen kluizenaar
Op 't sijsje neergeschoten, [gier
Wil 'k u een liedje zingen.
Hij had de Moeder Gods zoo lief, En greep het aan met bek en klauw
En sleurde 't met zijn pooten ;
Zoo lief voor alle dingen,
Dat, wat hij zei al immer voort,
En in die bange en nauwe klem,
Zoo was toch steeds zijn eerste Riep 't vogeltje uit met luider
K Ave Maria I » [stem :
€ Ave Maria ! » [woord :
De gier verschrikte en vloog terug
Hij had een vogeltje in zijn cel
En liet het sijsje ontvluchten ;
Met bonten hals en veere,
Dat met hem in zijn kluisje zong Zoo wend het door zijn zang gered,
En 't had niets meer te duchten.
De Moeder Gods ter eere ;
En hoe hij zong, 't zij vroeg of spa, En tot Maria's lof en eer
Zoo zonghem steeds het sijsjen na: Herhaalde 't beestje keer op keer:
4

Ave Maria I 0

q Ave Maria ! »

De kluizenaar stond in den tuin
Het sijsjen zag condom de kluis
Vol droefheid en veriangen.
De blijde lente naadren,
Het sijsje schoot hem op de hand,
En ieder boom frisch uitgedost
En liet vanzelf zich vangen ;
Met bloemen en met blaadren.
En beiden keerden naar de cel,
Daar vloog het ijlings uit de cel
En zongen _samen luid en schel .
En riep in 't vrije luid en schel :
q Ave Maria ! »
4 Ave Maria ! »
En treurig ging de kluiznaar uit, 0 moeder Goas ! o moeder Gods !
0 reine bloem der vrouwen 1
Om 't vogeltje te vangen ;
Maar 't vluchtte weg door haag en Zoo uit den klauw des giers door u
[struik,
Het sijsje bleef behotien,
Door takken en door stangen. Ach ! red den zondaar ook die viel,
Daar schoot het op in voile vlucht, En tot u roept uit mond en ziel :
En zong weer schaatrend in de
( Ave Maria ! »
[lucht:
4 Ave Maria ! 0
A. VAN HASSELT.

60. — HIJ SPREEKT NIET MEER I
1 Daar staat een hut in het bosch verscholen ;
Wie kent die holen van ellende niet,
Waar, door een ruitjen als gestolen,
De najaarszon heur bleeke stralen schiet ? -5 Drie kinderen zitten daar te gader,
Stil biddend, bibbrend bij een dooden haard,
Het kleinste kruipt voor 't bed van vader,
En zucht verschrikt, wen strak zijn ooge staart :
4

Hij sftreekt niet meer I »
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10 Een vreemdeling, van den weg verlortn,
Komt 't arme hutteken ingetreen ;
Hij ziet de kleinen, bleek, vervroren,
En vraagt : I Waar zijn uwe ouders been ? a
En 't oudste van die arme schapen :
15 4 Drie jaar rust moeder al in het graf :
4 En vader ligt in 't bedde daar to slapen,
4 Sinds hij ons gistren 't leste kruisken gaf,
4 En spreekt niet meer ! a
Hij spreekt niet meer ! a - zoo zucht al weenend
20 Het grootste meisje, en stikt in smert ;
En zacht der broerkens hoofd vereenend,
Zoo trekt zij beiden op haar hert...
1 Maar ook hij was zoo moede en zag er
q Zoo treurig uit !... Hij werkte nacht en dag,
25 < En ziet, daar ligt hij nu zoo bleek en mager,
4 En spreekt niet meer ! ))
De ontroerde vreemdeling wendde de oogen
Naar de oude bedstee in den hoek, en zag
Hoe op een zak daar onbewogen,
30 Het koude lijk van vader lag...
En stil trok hij der weezen hoofdjes nader,
En dan, terwijl hij ze in zijne armen sloot :
.1 God gaf, mijn kindren, u een andren vader,
< Komt bier en rust op mijnen schoot :
<< Want nooit spreekt vader 'neer 1 >>
35
LODEWIJK MERCELIS.
( De Kempische Harp.)

61. — DE PRUIMEBOOM.
Voort ging Jantje: maar zijn vader.
Die hem stil beluisterd had,
0 ! als eieren zoo groot !
't Scheen dat Jantje wou gaan pluk-Kwam hem in het loopen tegen
[ken, Vooraan op het middelpad.
Schoon zijn vader 't hem verbood. ((Korn, mijn Jantje, zei de vader,
q Hier is, zei hij, noch mijn vader, Kom, mijn kleine hartedief !
Nu zal ik u pruimen plukken ;
Noch de tuinman die het ziet :
Nu heeft vader Jantje lief a.
Aan een boom zoo vol geladen,
Mist men vijf zes pruimen niet... Daarop ging papa aa.n 't schudden,
Jantje raapte schielijk op ;
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
En niet plukken : ik loop heen.
Zou ik, om een handvol pruimen, En liep heen op een galop.
Ongehoorzaam wezen? Neen ! a
II. VAN ALPHEN.

J antje zag eens pruimen hangen,
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62. —GRAAF HAYMLIN MAAKT ZIJN KINDER EN
RIDDERS.
Als Haymijn (i) met vrouw Aye in de zaal waren teruggekomen deed hij spreiden een grout laken van fluweel, en liet
zijne kinderen voor hem komen. Ritsaert kwam eerst. Men
bracht hem twee gulden sporen, die zeer kostelijk waren ; die
spande men aan zijne voeten. En Haymijn gordde hem 't zwaard
en deed hem knielen en sloeg hem in den hals zeggende : i Zie
op, Ritsaert, wees kloek en vroom, en help'het bloed Christi
wreken, dat Hij voor ons aan het kruis gestort heeft. 1k hebbe
voortijds vele ongerechte daden bedreven, dat berouwt mij zeer;
wees gij altoos een vroom ridder, heusch in woorden en werken.
1k en geve u erf noch land ; gij zult het zelf winnen, met uw
welsnijdend zwaard, op Heidenen en Turken. Ik zal u het zwaard
geven, dat mijn vader mij gegeven heeft. Op 't goed, dat ik bezit,
durft geen leenheer aanspraak maken : Ik heb 't met den
zwaarde gewonnen op de Turken, Gods vijanden ; en wat ook
gij daarop moogt winnen, moge u God in vrijen eigendom laten ;
maar eer gij op de Heidenen vaart, moet gij met mij ten hove. )
Toen liet Haymijn Adelaert komen. Hij bracht een zwaard in
de hand, zijn sporen waren gespannen, die kostelijk en goed
waren. Haymijn gordde hem het zwaard en sloeg hem in den
hals, zeggende : ( Peins op God, die men in den hals sloeg, en
hoe Hij dat minnelijk verdroeg van de Joden te onzer verlossing ! Ik zeg u voorwaar, daar behoort veel toe om ridderschap
eerlijk te dragen. Ik geve u tijdelijk goed, noch burg, noch
kasteel. Win ze met uwe vromigheid op de Heidenen en Turken,
maar gij moet ook ten hove met mij, eer gij vaart op de Heidenen. >
Daarna maakte Haymijn \Vritsaert ridder, en zeide hem 't
gene hij den anderen kinderen gezeid had.
Dat gedaan zijnde, liet hij Reinout komen, die stout en van
hoogen moede was ; zijn sporen waren hem gespannen. Hij was
zoo lang, toen hem Haymijn in den hals zoude slaan, dat hij op
een bank moest klimmen. Toen zeide Haymijn : ( Reinout ! sta
op goed ridder, en heb den cooed van een Espetyn ( 2) : want hij
draagt karbonkelen in zijn hoorn, de zege verbeurt hij nimmer.
T.

Zie bladz. 142, kort begrip, op het ejnde. — 2 Draak.
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Reinout, ik geve u alleen Pierlepont, Montagu en Valenchijn ;
maar gij en zult niet laten op de Turken en Heidenen te vechten. )
J. A. ALBERDINGK-THIJM.

(Karolingsclze Verhalen.)

63. — DE BESCHERMENGEL.
1 Nog laat stond de graaf in den helderen nacht
Op 't marmren balkon met zijn zonen :
Hij liet zich door hen al de onsterflijke pracbt
Der sterren bewonderend toonen ,
5 Hij stortte in hun harte het zaligst genot
Door 't denken aan de almacht en fiefde van God :
K Mijn kindren, daar boven dat fonklend tapeet,
4 Bevindt zich de troon van d'Algoede.
4 Vertrouwt steeds op hem, want in rampspoed en Teed
io (< Neemt wis Hij de zijnen in hoede.
< En nu, gaat ter ruste, mijn zonen, slaapt wel !
( De nachtlucht wordt kil en de wind blaast zoo fel ! )
De slaapplaats der kindren was links in 't gebouw,
En rechts die des Graven gelegen ;
15 Hij zat daar en dacht aan zijn zalige vrouw,
Nog kortlings ten grave gezegen :
(< Ik bracht U, mijn God, haar ten offer met smart,
K Och, scheur niet mijn zonen van 't vaderlijk hart ! )
Maar hoor ! in de stilte wat wonder geklop,
20 Dat de oudste der twee heeft vernomen...
K Zou vader mij roepen ? ) — snel richt hij zich op K Of is het een spel mijner droomen? )
Toch spoedt hij zich haastig de legersteé uit,
En vraagt aan zijn vader, wat of dit beduidt ?
25 4 Ik heb niet geroepen ! gij waart in den slaap,
( Mijn jongen, een droom kwam dien storen. ) —
Doch nauw was hij weder te bedde, de knaap,
Daar meent hij opnieuw het te hooren,
En weer liep hij henen : <( 0 vader, het is
30 << Zoo duidlijk uw stemme, gij riept mij gewis ! >> —
i Gewis niet, mijn zoon ! maar misschien is 't de wind,
K Die fluit door de takken der boomen ;
K 't Geroep van de wacht op den toren, mijn kind ;
K De regen, die klettert bij stroomen.
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35 ( Het weerlicht, bet dondert — 't is vochtig en kil ;
( Ga been, dek u goed en slaap rustig en stil. )
Hij ging en hij wekte zijn broeder, die sliep,
Verhaalde hem 't wonder weervaren :
( Ik meende tot tweemaal dat vader mij riep,
40 Ik kan mij 't geroep niet verklaren.
( Blijf wakker, o broeder, 't wordt bang mij om 't pert,
( Hoor 't vreeselijk onweer, dat gromt in de vert. > —
't Was doodelijk stil in de donkere zaal :
Zij werden al banger en banger.
45 Daar hooren zij beiden 't geroep weer. — Ditmaal
Is 't vader, zij twijflen niet larger,
En spoeden ter slaapzaal des graven zich voort :
( Wij hebben uw roepen thans duidlijk gehoord ! )
De graaf voelt, beangst en verschrokken als zij,
5o Het bloed als verstijfd in zijn ader.
( Welaan, ) sprak hij, ( kindren, blijft bier nu bij mi.),
K Vertrouwt op uw hemelschen Vader :
( Wis riep u zijn Engel, die liefdevol waakt
( En zorgt, dat u beiden geen onheil genaakt. )
55 Terwijl hij hun spreekt van de liefde van God,
Komt buldrend een stormvlaag genaken,
En 't linker gedeelte van 't gothische slot
Stort in met verschrikkelijk kraken
En plettrende puinen bedekken den grond,
6o Waar straks nog de slaapsteé der kinderen stond !
B. VAN MEURS, S. J.

64. — HET MELAATSCHE KIND.
De H. Elisabeth, dochter van Andreas II, koning van Hongarije, weed in 1207
to Presburg geboren en trad in 1220 op het kasteel van Wartburg in den echt met
den godvruchtigen landgraaf Lodewijk van Thuringen. Elisabeth muntte uit in alle
deugden, maar bijzonderlijk in de liefde voor armen en ongelukkigen. Het hier verhaalde kan men ook lezen bij MONTALEMBERT, Histoire de Ste Elisabeth de Hongrie, I, ch. VIII.
Wat waanzin gloeide er in uw hoofd?
1 Elisabeth, Elisabeth,
Mijn zuster teer en zoet,
Hoe hebt ge 't huwlijksbed
Wat angsten jaagtgij door mijnhart,Door de melaatsche, kranke leen
Van 't arme kind besmet ! >>
Hoe pijnt ge mijn gemoed I
Zoo sprak de landgraaf Lodewijk,
Elisabeth, Elisabeth,
Mijn glorie en mijn roem,
En gispte in strengen zin
Wat dwaze daden pleegt uw hand De roekelooze liefdedaad
Der arme landgravin.
Mij en u zelv' ten doem !
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Och, hadt gij 't arme kind gezien,
En bevend als de lelie beet
Gij hadt gedaan als ik ! >)—
Bij 't naadren van d'orkaan,
Sioeg zij heur oogen zwijgend neer,Straks met een heldren traan in 't
Trok zij hem zachtjes mee, [oog,
En hief verschoonend aan :
q Mijn broeder, dierbaar boven al, En hief den breeders voorhang op
Der rijke legerstee.
Weerhoud dien strengen blik,
Och, hadt gij 't arme kind gezien, Toen,—beiden knielden eerbiedvol:
Der Serafijnen Heer,
Gij hadt gedaan als ik 1
De sneeuwjacht stoof de velden langs Het Kindeken van Bethlehem,
Lag op die sponde neer.
En 't was zoo snijdend koud ;
Daar vond ik 't weenend en ver- q Wat gij den minsten broeder deeds,
Alleen in 't wilde woud ; [kleumd, Dat deedt gij ook aan Mij ! )
Daar vond ik 't, om het kranke lijf Zoo kionk het liefelijk en zacht
Als hemelmelodij.
Slechts harde lompen heen. —
Och,mocht iktoen geen moeder zijn,In golven stralende van Licht
Verdween het godlijk Kind.
Dan waar' mijn hart van steen.
De landgraaf spreekt zijn gade toe,
Ik voerde 't in mijn armen mee.
Die biddende overwint.
0, 't glimlachte in zijn pijn ! —
Och, laat het nog een weinig rust, .1 Elisabeth, Elisabeth,
Mijn zuster teer en zoet,
Ras zal het Engel zijn.
Voorwaar, wel is het wel gedaan,
Mijn broeder, dierbaar boven al,
Wat gij uw JEZUS doet ! >>
Weerhoud dien strengen blik,
H. J. A. M. SCHAEPMAN.

65. — TWEE BROEDERS.
1

t 0 Broeder, mijn Broeder !
In naam onzer moeder,

Ik kom bier zoo naakt en zoo hongerig aan ;
Gij baadt in genugten,
Ik krimp van verzuchten,
5
Ach, laat mij van koude en gebrek niet vergaan. )
Zoo klonk eens beedlaars bange klacht,
In 't holste van den winternacht,
Voor 't huis van een vermogend heer.
10 Het was een naar en ijslijk weer :
De scherpe noordwind stoof in 't rond.
De stofsneeuw glinsterde op den grond ;
't Was alles doodsch en leeg en stil.
Niets dan het bibbrend noodgegil
15 Van d'ouden kranke voor de poort
Werd aakiig in de buurt gehoord.
Maar niemand zag naar 't kermen om ;
Aileen de maan, die helder glom

T
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En lichtjes op de keeglen schoot
20 Van kroonlijst en van gevelgoot,
Zag d'armen man meewarig aan,
En blonk in elken nieuwen traan,
Dien 't lijden hem uit de oogen dreef,
En in zijn baard tot ijs versteef,
25 Met d'adem van zijn zwaar gezucht,
Dat met zijn klacht de scherpe lucht
Doorkionk, en tot zijn broeder riep,
Die op de zachte peluw sliep : —
< 0 broeder, miin broeder !
In naam onzer moeder,
30
Ik kom hier zoo naakt en zoo hongerig aan,
Gij baadt in genugten
Ik krimp van verzuchten,
Ach, laat mij van kou en gebrek niet vergaan.
35
De rijkaard schoot zijn sluimring uit,
En luisterde naar 't noodgeluid,
Dat hem zoo bang in de ooren sneed
En zoo op eens ontwaken deed.
Hij hief zich uit het donzig bed,
4o Met gouden franjen afgezet,
Waarop de maan zoo somber scheen,
Door 't valgordijn der vensters been.
De jachtsneeuw kletterde op het glas
En zei hoe koud het buiten was,
45
En wat de ellendling onderstond,
Die zich daar voor het huis beyond,
Die zoo rampzalig kreet en bad,
En wis noch brood noch deksel had.
En luider, luider klonk de stem,
so Als gaf de wind haar kracht en klem.
De rijke sloeg haar nogmaals ga,
Hij luisterde en herkende dra
Zijns armen broeders bittre klacht,
Die tot hem riep to middernacht : —
( 0 broeder, mijn broeder !
55
In naam onzer moeder,
Ik kom bier zoo naakt en zoo hongerig aan ;
Gij baadt in genugten,
Ik krimp van verzuchten,
60 Ach, laat mij van kou en gebrek niet vergaan..
En toornig klom zijn wenkbrauwboog,
De woede flikkerde in zijn oog ;
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Hij streek zich weer op 't rustbed uit
En gromde : 4 Die verwaten guit,
65
Die mij tot last en oneer strekt,
En al de buren stoort en wekt !
Hij zoek' zich elders troost en brood,
Of hij verga van kou en nood ;
Dan ben ik van die schande ontslaan :
70 'k Trek mij eens anders leed niet aan.
Sloeg hem het ongeval ter neer,
Dat hij zijn toestand dragen leer'. >> —
Hier kneep hij weder de oogen dicht.
Maar zie, een ijslijk nachtgezicht,
75 Een onverklaarbre bange droom,
Die hem deed sidderen van schroom,
Verijdelde zijn sluimring gansch.
Hij hoorde luider, luider thans
Zijns broeders bibberende stem ;
8o En pijnelijker klonk het hem :
i 0 broeder, mijn broeder !
In naam onzer moeder,
Ik kom hier zoo naakt en zoo hongerig aan ;
Gij baadt in genugten,
85
Ik krimp van verzuchten,
Ach, laat mij van kou en gebrek niet vergaan.
En klam bezweet en aangedaan,
Sprong hij voor 't kraaien van den haan
Nog uit het zacht gespreide bed,
90
In 't hart geraakt en heel ontzet,
Zijn haren rezen naar omhoog :
Verwilderd zocht zijn vlammend oog,
Nog duizlig van het nachtgezicht.
En toen hem eensklaps werd bericht,
95 Dat er bij 't scheemren van den dag
Voor 't huis een doode beedlaar lag,
Zoo hard bevrozen als een paal,
Dan rilde hij om 't bang verhaal.
Een ijskou drong hem door de leen ;
Ioo Zijn tanden klapten tegeneen ;
Zijn wang verschoot, zijn mond werd bleep,
En waar hij stond of henen week,
Werd het hem even bang als koud. —
Tot voor het vlammend mutsaardhout,
105
Gedost in gels en wollen pij,
Bleef hem de felste koude bij,
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Die, trots de koestring, woeden bleef
En hem van lid tot lid versteef,
Maar wat hem 't hevigst lijden deed,
110 Was, dat hij steeds den jammerkreet
Zijns broeders meende te verstaan :
43 Ach ! laat mij van kou en gebrek niet vergaan 1 #
En voor en achter klonk de stem ;
Zij martelde en vervolgde hem
115 Getrouw de heele woning door,
En sneed hem ijslijk in het oor.
En in het knappend vlamgeruisch,
En in het jagend windgedruisch,
Tot in het huilen van zijn brak,
120 Scheen 't hem alsof zijn broeder sprak.

125

13o

Dit was gewis de hand van God !
Die d'armen aan zijn vreeslijk lot
Onttrok, meedoogend tot zich nam,
En d' onmensch zichtbaar straffen kwam
Voor die afgrijslijke euveldaad.
En dit ook voelde de onverlaat,
Toen hij, bij 't naadren van den nacht,
Vol wanhoop en beroofd van kracht,
Ter neder sloeg gelijk een steen,
Als ijs versteven tot op 't been...
Want, toen zijn ziel te scaheiden stond,
Verroerde hij nog eens den mond
En stamelde, het brekend oog
Zoo steil gericht tot God omhoog :

0 broeder, mijn broeder,
In naam onzer moeder !
1k liet u van kou en van honger vergaan ;
Ik lij zoo inwendig,
En sterf zoo ellendig ;
140 Ach, klaag mij bij God in den hemel niet aan !
135

(

TH. VAN RI JSWI JCK

66. — REINOUT BESTLIGT HET ROS BEYAERT.
Toen (') bracht men daar vier schoone rossen, die goed waren,
bekoorlijk voor het oog.'t Beste van de vier gaf men Reinout, daar
z. Dit verhaal is het vervolg van het voorgaande, bladz. 148.
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hij op zoude rijden ten hove; want het was een voet hooger dan

de andere drie. Toen Reinout dat ros zag, dacht het hem te klein.
Hij verhief zijne vuist en sloeg het ros daarmede tusschen zijne
ooren, dat 't dood voor hem viel. Hij zeide : ( Vader, dit is een
kleine gifte : dit ros is veel te krank en tenger. Toen de edelvrouwe Aye dit zag, was zij zeer verwonderd van Reinout' s
kracht, en zeide : K( Gij zoudt ze alle dood slaan, die men u voorbracht. )> Maar Haymijn zeide verstoord : q Zwijg, Vrouwe, van
deze woorden ; laat Reinout, mijn kind, zijne kracht toonen ! 1k
zeg u voorwaar, ik wou, dat men hem er honderd voorbracht, en
dat hij ze alle dood sloeg. ) Toen bracht men hem er een uit den
stal, dat hooger was dan de andere, en hij sloeg ook dat met
de vuist ter neder. Daarna bracht men hem een derde, dat uitermate groot was en grover dan de andere. Daar sprong Reinout
op, en sprong het de lendenen aan stukken, dat het stierf.
Als Haymijn dat zag, was hij verblijd van herte en zeide :
( Zone, bedroef u niet ! Ik weet u een ros, dat heet Beyaert, en
heeft de kracht van tien rossen. In een sterken toren is het opgesloten, niemand durft er bij komen, om zijne groote kwaadheid... ) Toen Reinout zijnen vader dit ros hoorde prijzen,
zeide hij al lachende : (( Vader, dat eerst zou mijn paard zijn ! )
Toen sprak Haymijn tot Reinout : ( Doe uw wapenen aan ; dat
rade ik u, want het is van vreeselijken aard en laat niemand
genaken, en heeft een sterk gebit, want hij bijt steen gelijk andere rossen hooi. ) — f Wat ! ) sprak Reinout, (< zal ik mij
wapenen tegen een paard? 't Ware groote schande voor allen die
't hoorden of zagen. ) En Haymijn sprak : (< 1k rade u, dat gij u
wapent, want het ros is groot, fel en sterk. ) Als Reinout die
woorden hoorde van zijn vader, zoo wapende hij zich met zijn
harnas, alsof hij ten strijde zoude gaan, en nam in zijn hand
eenen stok van vademslengte ('), en ging in den toren daar het
ros was.
Hem volgden veel Ridders en Jonkvrouwen, om te zien hoe
't Reinout vergaan zoude ; zijn vader en moeder volgden insgelijks. Vele Ridders en Jonkvrouwen lagen over den ringmuur,
want zij hadden groote begeerte om te zien wat avonture dat er
geschieden zoude. Toen gebood Haymijn, dat men den stal ontsloot, en zeide tot Reinout : ( Zone, beheersch en tem het ros,
T. Lenztemaat, ongeveer i,6o m.
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en ik zal het u geven. )> Met dat ( i) Haymijn die woorden tot Reinout sprak, ontsloot men de staldeure. Toen zag Reinout het
ros voor hem (2) staan ; en het ros sloeg Reinout met een der
achterhoeven voor het hoofd, dat hij als dood ter aarde viel, en
Lange lag eer hij bekwam. Vrouwe Aye, dat ziende, liep haastig
toe,en wrong haar handen, zeggende : x Och,mijn kind is dood ! ))
Toen zeide Haymijn : <( Zone, beheersch het ros : ik gunne 't
niemand beter dan ii.) De edelvrouwe Aye riep zeer jammerlijk : ( Och, hij is dood, ziet, daar ligt hij ! ) Haymijn zeide •
K Zwijg, Vrouwe, hij is van mijnen bloede ; twijfel niet, hij zal
genezen. )
Ondertusschen verkwam Reinout en schaamde zich daar hij
lag. Hij heeft zijn stok verheven, en meende Beyaert daarmede
neder te slaan ; doch Beyaert sloeg hem dien uit de hand, en
nam Reinout in zijn muil, bij zijn maliejak, dat het scheurde, en
wierp Reinout voor zich in de kribbe. Reinout sloeg Beyaert met
de vuist, en Beyaert wierp Reinout ter aarde... Hadde 't Reinout
wonder schande mogen doen, hij ware uit den toren geloopen.
Toen nam Reinout Beyaert bij den hals, het paard omklemde
hem met de voorpooten ; toen sloeg hij 't ros met vuisten. Aldus
wrocht en vocht hij lang tegen Beyaert ; nu boven, dan onder
liggende, dwong hij het paard een breidel in den mond, en sprong
er op met twee scherpe sporen. Toen zette men de deuren wijd
open, en de lieden vlogen van schrik over elkaar in den eersten
loop, bij de sprongen van Beyaert.
Als Reinout en Beyaert kwamen op het ruime veld, gaf hij
hem de sporen en den toom, en zat er op of hij er uit gewassen
geweest ware. En Beyaert was sterk, groot en snel, en droeg
Reinout door twee wijde grachten, met eenen sprong van veertien voeten wijdte. Aldus reed Reinout een langen tijd weg en
weer, tot het paard moe vvierd ; Beyaert was sterk bezweet en
bloedde van de spoorslagen, die hem Reinout gegeven had. Toen
trad Reinout van den rosse, en veegde 't van zijn bloed en zweet.
Vrouwen en Jonkvrouwen kwamen van den muur om Beyaert
te bezien.
Toen sprak Reinout, de koene Ridder : ( Voor dit ros gaf ik
al mijn goed ! ) Beyaert stond voor hem en beefde, en leide zijn.
oe ten te zamen, en neeg voor Reinout neder, en was zoo tarn
N

i. Terwiji. — 2. Zich. Zie bl. 242, kort begrip.
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dat er een kind kon op gaan spelen zonder gevaar. Het was
geheel zwart, maar voor was 't wit, en breed over de heupen.
Reinout deed maken een goeden zadel, met zijden schutbladen,
die zeer kostelijk waren.
J. A. ALBERDINGK THI JM.

(Karolingsche Verhalen De vier Heemskinderen.)

67. — DE I)ADELBOOM.
In Egypte's zandwoestijne,
Eindlijk sprak hij, met een glimlach,
Zijnen vuurgen leerling aan :
Leefde een oude kluizenaar ;
En bij hem een brave jongling
q Zoon! den stok, diengij besproeidet,
q Zeg: hoe is 't met hem vergaan? > —
Volgde zijne deugden naar ( I ).
Eens, de hoogbedaagde ( 2 ) vader 4 Vader, wel ! > zei hem de jongling,
Kwam bij zijnen leerling aan,
Zoo eenvoudig als een kind,
Met een stok van droog citroenhout << 'k Hebbe hem zoo wel begoten,
Gansch vermolsemd en vergaan.
q Dat hij groeit en vruchten wint. >>—
4 Ga, mijn zoon, >>zoo sprak de grijs- <<Vruchten!>> sprak verbaasd de grijsEn gaf hem den stok in d'hand, [aard, <fa, > hernam de jongeling, [aard.—
<( Ga, en plant dien drogen kluppel <( Daadlen rijpen op den kluppel,
q Die in eenen boom verging. >> —
q Ginder ver in 't droge zand.
« Tweemaal daags wil hem besproei- q 'k Wil dat wonder zien des Heei Met het water nit de bron : [en Sprak de grijze kluizenaar ; [ren! >>
i Eens bij 'tkrieken van den morgen, En zij trokken beid en henen
K Eens bij 't dalen van de zon. >> Naar den nieuwen dadelaar.
Lange en uitgekorven bladeren
En de jongling, zonder haperen,
Groeiden uit den kluppel op,
Nam den kluppel in de hand,
En zij hingen neergebogen
En op de aangewezen plaatse
In een krone rond den top.
Plantte hij hem in het zand.
En de grijsaard zag de dadelen
Elken uchtend, elken avond,
Op den kluppel van citroen
Ging hij naar den dorren stok,
Tusschen vele bloempjes rijpen,
En begoot hem met het water,
Dadelbloempjes geel en groen.
Dat hij uit de bronne trok.
Dagen, weken, maanden vlogen, En hij sprak in 't hart bewogen :
q Uit dit wonder, leer, mijn kind!
En de grijsaard zag verblijd,
q Hoe dat hij, die blind gehoorzaamt,
Dat de vlijt niet en verflauwde
q Van den Hemel wordt bemind. >>
Van den jongen eremijt.
L. L. DE BO.

(Gedichten.)
I. De algemeene schrijftaal zou

NA eischen

: navolgen. — 2. Hooghejaard, oud,
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68. — DE ARME LIEREMAN.
Fens trok een arme liereman
Langs de oevers van den Rijn ;
Hij was zoo arm als oud en grijs,
Zoo zwak en zoo vol pijn.

Hij nam onthutst die gift tot zich
En dankte, wat hij mocht ;
Dan trok hij naar de stad, waar hij
Zich brood en deksel kocht.

Ach ! zuchtte hij, u waar zal ikDaar vatte hem het hooggerecht
[heen ?Al daadlijk bij den kop,
Mijn kracht is gansch vergaan !
En bracht hem onbeleefd en wreed,
En nergens trof ik heul noch troost, Ter strenge vierschaar op.
Noch medelijden aan.
Mij gaf dat beeld den schoen tot
Toen ik voor jaren Lustig zong,
Vroeg ieder mij te gast ;
Nu ben ik oud en krachteloos,
En iedereen tot last... )

[loon, )
Riep de arme man versaagd ;
Dit tuig ik u, voor God den Heer
En voor de Moedermaagd.
Zoo trok hij langs den stroom naar Zij hoorden naar zijn eeden niet.
Voorbij een bidkapel,
[Maintz Het oordeel werd geveld ;
Waaruit een kleppend klokjen klonkEn, als een dief moest hij ter dood,
Zoo statig en zoo schel.
Op 't schandig galgenveld.
Daar hield hij voor den ingang stil Zij sleepten hem er woedend heen,
En zag, op 't hoog altaar,
Bij ruwen stoot en slag ;
Een prachtig beeld der Moeder GodsMaar, toen hij langs het kerkjen
Van goud en paarlen zwaar.
[kwam
En 't prachtig beeld weer zag ;
Vol aandacht kwam hij nader bij
En voelde als in zijn hart,
Dan riep hij luid : « o Moeder Gods I
Dat daar nog troost en redding wasOm 't leed dat u beviel,
En baisem voor de smart.
Ik offer u mijn leven op ;
Hier weent en snikt hij droef te moe,Behoed mijn arme ziel !
Zijn leed en lijden uit ;
Haast ben ik alle rampen door,
En speelt de Moedermaagd ter eer, En Iced en lijden uit ;
Een lied op zijne luit.
Neem dan, tot dank, het laatste lied
Ach ! ) bad hij, 4 klinkt mijn toonVan mijne doffe luit.
[te flauw, Hij stemde en zong en wilde voort ;
— Zoo helder eens voorheen —
Maar zie van 't hoog altaar,
U maakt de schorre vedel niets, Werpt hem het beeld den tweeden
Gij hoort het hart alieen.
Van goud en paarlen zwaar. [schoen
Hij sprak en wilde verder gaan ; Ontzet en tot de ziel geraakt
Maar zie ! van 't hoog altaar
Zag 't yolk die wondren aan;
Werpt hem het beeld een schoentjenEn riep ontroerd : K o God, gij laat
Van goud en paarlen zwaar. [toe Den brave niet vergaan.
Zij vielen op het aangezicht
En juichten in den Heer ;
En zongen met den liereman
De Moeder Gods ter eer.
TH. VAN RUSWIJCIi.

VERTELLINGEN, BALLADEN EN LEGENDEN.

159

69. — DE ROZEKNOP.
Mijn schaamle haard verdoofde;
'k Ben ziekelijk ; 't is koud :
In Godes naam, mijn zoontje,
Ga, raap mij nog wat hout ! 0 —

Weer trok de lieve kleine
Naar 't ver gelegen woud !
Weer hielp dat vreemdelingsken
Tot 't lezen van wat hout.

< Zie moeder, beste moeder,
4 Volgaarne, lieve moeder,
iVIaar eerst een kusje. >> — 4 Kom I Een zwaren bussel weer. D
En 't minnend kindje keek nog
4 En 't knaapjen dan, mijn zoontje?0—
4 Verdwenen als weleer 1
Aan 't deurken knikkend om.
4 God Toone u !... Goede Hemel,
Bewaar hem voor 't verderf !
Dat hij eens als zijn vader,
Het Paradijs verwerv'! 0

q 't Gaf mij dat rozeknopjen
En sprak met hemellach :
'k Zal ginder bij u komen,
Als 't opgaat ( i ). Goeden dag. 0

In 't einde zag de moeder
Haar blijde zoontje weer.
Hij stortte voor haar voeten
Een zwaren bussel neer.

De moeder stelde 't roosken
In 't water, dankte God,
En zag naar 't bloempjen dikwijls :
Gesloten bleef de bot.

4 Hoor,moeder, 'k vond een knaapje, Maar op een goeden morgen
Vond zij de roos in fleur,
Zoo groot als ik in 't woud.
Een traan kwam in haar oogen
Het hielp mij, toegehuppeld,
Bij d'ingeaamden geur.
Tot 't lezen van dit hout.

4 Op eens verdween het knaapje, 't Werd later en haar zoontje
Was nog niet opgestaan.
Onz' Heere weet waarheen !
Als ik hem wilde danken,
4 Mijn beste, 't kind gaat komen ! #
Die tijding brengt zij aan.
Stond ik daar droef alleen. > —
< Nooit liegt ge, kind, ik weet het,
Maar mooglijk zijt ge mis,
Breng eens met u dat knaapje,
Dan weet ik wie het is. >

Zij steigert rfaar het koetsken :
Daar lag het zoete wicht,
Nog nooit zoo lief, zoo blozend,
Zoo hemelsch van gezicht.

Zij kust het in vervoering :
4 Reeds komt het morgenrood !
Sta op. mijn kind !... ) Maar, hemel!
Het kind lag stijf en dood 1
PR. VAN DUYZE.
Z. OPGAAT,

opengaat.
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70. — CHRISTOPHEL COLUMBUS.

q De moed is
uitgebluscht ! ) —
Geeft mij Brie dagen, en 'k zal u een wereld geven ! >
Zoo spreekt Columbus, — en als zag hij reeds de kust,
Houdt hij naar 't wijd verschiet den vinger opgeheven.
5 Hij zeilt — daar daagt alreeds de tweede morgenstond ;
Hij zeilt — en altijd deinst de flauwe horizont ,
Hij zeilt — en de avond daalt op purperroode wolken.
De blauwe zee smelt weg in 's hemels blauwe sfeer :
Hij werpt het dieplood uit, maar altijd keert het weer
flit bodemlooze kolken.
to
De stuurman, daar zijn arm zich op den helmstok leunt,
Van de andren afgewend, zit neer in droomend waken :
Hij hoort hoe 't slingrend schip bij elken golfslag kreunt,
Hoe 't werkend want zich rekt en al de masten kraken.
15 De sterren van Euroop verdwijnen aan den boog,
Het vlammend kruis van 't Zuid verrast zijn pinkend oog.
Daar rijst in 't eind de zon bij kalmer golfgeklater !
Een gloed van purper tint de wapperende vlag.,—
t't Is dag! )> weerklinkt de kreet:(< Welnu, wat brengt de dag?)
20
- 4 Niets, niets dan lucht en water‘!>>
\Vat nood ! de stuurman is gerust gelijk:altijd. —
Gij meent het ? Leg de hand eens op dien boezem neder,
Zoo u de mem verlokt ! Daar woedt een bange strijd,
Daar vliegen hoop en vrees al worstlend been en weder.
25 0, wist gij, welk een kamp dat hijgend hart vermoeit,
Dat nu van smart bevriest en dan van blijdschap gloeit ;
Dat rusteloos geschokt, zijn beste kracht voelt sloopen,
Gij riept met deernis uit : 4 Drie dagen ! uur aan uur
K Door 't lijden uitgerekt tot eeuvven ! Neen zoo duur
30
4 Wil ik den roem niet koopen ! >>
De tweede dag verdween. Een zachte sluimring sloot
Columbus' brandend oog ; maar 't oproerbent blijft waken.
(< Hij doe zijn woord gestand bij 't derde morgenrood, >>
Zoo fluistren ze : (( of de Zee verzwelg' hem in heur kaken I ))
35 Ondankbren, hoe ? Zijn graf zal gapen in dat diep,
Waardoor zijn reuzengeest zich nieuwe wegen schiep ?
En morgen reeds misschien spoelt, op die zelfde baren,
Zijn lijk op d'oever aan, dien hij van verre zag,
Hij thans de Avonturier, en — over 6enen dag
De roem der Martelaren !
40
1 ( Keer naar Euroop! ) — Houdt moed! > —
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Hij droomt : daar stoort een kreet zijn liefelijke rust.
Land ! ) roept men. Nogmaals : q Land I >> Verbaasd ont[sluit hij de oogen
Half duizlend blikt hij uit ; en ja, daar blauwt de kust !
Hij groet haar, spraakloos, van verrukking opgetogen.
45 Zijn tranen barsten los in onweerhouden loop ;
Wat zegt Fernando nu, wat Spanje, wat Euroop ?
Hij zal een goudstroom in zijn konings schoot doen vloeien :
Nu worden roem en vreugd, na zooveel leeds, zijn deel :
Een kroon waar' zeker voor een wereld niet te veel...
Wat kreeg hij ? — Slavenboeien ! (i)
5o
J. J. L. TEN KATE.

(Uit den Vreemde.)

71. — HET VOGELNESTJE.
Ziet gij ginds den pronk der dalen, Schoon geen straal van hoop meer
Dien verheven eikenboom, [schijn'.
Breed getakt met fierheid pralen, 't Bliksemvuur moge u verschrikken,
En zich spieglen in den stroom ? Binnen weinige oogenblikken
Zal het licht uw redder zijn !
Lentes adem heeft hem leven,
Dos en bladerkroon gegeven ;
Hoor, wat sist er in 't gebladert,
En een teeder vooglenpaar
Aan den lagen rand des strooms ?
Koos uit al 't geboomte in 't ronde, 't Is een slang die schuiflend nadert,
Dezen eik tot legersponde,
Kruipend naar den voet des booms !
Voor hun broeidsel van dit jaar.
Waar, waarheen zal zij zich kee[ren ?...
Eens bij 't afzijn van den vader,
Broeide een onweer aan de lucht. Zal zij ook de onnoozlen deren,
Donker, dreigend drijft het nader, Voor het onweer reeds vervaard?...
En de bange moeder ducht, Wie, wie neemt hen in zijn hoede
Dat de bliksem 't kroost zal treffen.. Voor des monsters gruwbre woede?..
Ach, wie kan haar angst beseffen ! De onschuld wordt door God be[waard !
Hoog en hooger stijgt de nood 1
Bij het romlen van den donder,
Zie, de slang, in 't stof zich kronke'
Duikt ze 't hoofdje in 't nestjen on[lend,
En ze wacht een wissen dood. [der, Heft reeds d'opgezwollen kop,
Vanvenijn en moordlust vonkelepd,
Vrees niet, al te teedre moeder,
Naar 't verblijf der onschuld op.
Voor het oogverblindend licht !
't Ranke lijf naar boven dringend,
Boven zetelt de Albehoeder,
Om den stam des eiks zich wrinDie den bliksem werpt en richt.
[fiend,
Uwer zal hij zich ontfermen,
En uw weerloos kroost beschermen, Glijdt zij over ruigte en bast ;
i. Vergelijk Edm. Proces, Modeles francais, I, bladz. 174.
Bloemlezing. — I.

it
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Nu ze naast haar gaaiken strijdt ;
Slingert zich om tak en twijgen,
Kleeft in't bochtigopwaarts stijgen, Maar van naderbij besprongen,
Drijft het angstgeschrei der jengen
Als het klemmerkruid zich vast.
De ouden tot vertwijfling aan ;
Op het ritslen van het loover,
Beurt de moeder 't hoofdje eens op, En nu aan het nest gekropen,
Spert de slang heur kaken open...
En zij ziet van d'ijsbren roover,
Slechts den blauwgeschubden kop. Ach, zal de onschuld toch vergaan?
Doodsangst doet haar borstjen hij- Neen ! daar schiet, wat heerlijk won[gen,
[der !
Haar in 't nestjen riederzijgen ; — God, uw bliksem wrekend neer ;
Maar op eens verrijst ze weer :
En bij 't raatlen van den donder,
Voelt zich moeder, voelt zich ster- Is het wangedrocht niet meer !
En zij slaat met beide vlerken [ken, Zie 't verpletterd nederploffen,
En haar hartjen beeft niet meer.
In den vuigen kop getroffen,
Ook de vader, aangevlogen,
En de vooglen zijn gespaard !
Heeft den dood zich toegewijd.
't Vuur viel langs het nestje neder,
't Wijfjen voelt haar moed verhoo- Maar het zengdepluim noch veder..
[gen,De onschuld wordt door God be[waard I
H. A. SPANDAW.

'12. — DES ZANGERS ITLOEK.
In overoude tijden,
Rees voor des pelgrims oog,
Ver boven beemd en bosschen,
Een burgslot naar omhoog.
Daar had een trotsche koning
Zijn machtig rijk gesticht ;
Daar zat hij op zijn zetel
Met somber aangezicht.
Naar deze vorstenwoning
Trok eens een zangrenpaar ;
Een jongling blond van lokken,
Een grijsaard wit van haar.
De grijsaard, met zijn speeltuig,
Berndt een fier genet ;
De jongling gaat er nevens
Met vogelvluggen tred.
Daar sprak de grijze zanger :
t Houd u bereid, mijn zoon !
Het rijkste lied moet klinken
En uit den volsten toon.

Verzamel al uw krachten,
De hoogste vreugd en smart :
De Koning moet gegrepen
In 't marmerkoude hart. 0
Reeds treden beide zangers
De weidsche hofzaal in.
Daar troont de norsche Koning,
De schoone Koningin :
De Koning, die in luister
Het noorderlicht gelijkt,
De Koningin, die lieflijk
Als 't kuische maanlicht prijkt.
De grijsaard roert de snaren :
Hoe zuiver trillen zij !
Hoe zwelt in stoute akkoorden,
De wondre melodij 1
Hoe klinkt, als die eens engeli,
Des jonglings stem er door !
Hoe dreunt de bas des ouden,
Gelijk een geestenkoor 1
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Zij zingen van de vreugden,
De deugden van weleer,
Van lente, moed en vrijheid,
Van trouw en riddereer.
Zij zingen van al 't schoone,
Dat ' s menschen boezem treft;
Zij zingen van al 't goede,
Dat 's menschen hart verheft.

i Wee u, gij, trotsche zalen !
Geen vriendlijk harpakkoord,
Geen zang worde in uw bogen
In eeuwigheid gehoord !
Daar mogen zuchten klinken
En schuwe slavenschreen,
Tot u de geest der wrake
Tot stuivend puin zal treen I

De dartle hovelingen
Verleeren alien spot :
De dreigende oorlogshelden
Verneedren zich voor God ;
De Koningin, verteederd,
Werpt, met een tranenvloed,
De puikroos van heur boezem
Den zangers voor den voet !

( Wee u, gij, bonte gaarden,
In 't gouden zonnelicht !
U toon ik dezes dooden
Bestorven aangezicht.
Het moge uw loof doen dorren,
Uw bronnen stil doen staan,
Tot al uw heerlijkheden
In onkruid ondergaan 1
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I Wee u, verwaten moorder I
41 Gij hebt mijn yolk betooverd,
U vloekt wat zanger heet !
Gij hebt mijn yolk verleid ! )
Vergeefs zij al uw woeden,
Zoo bruit op eens de Koning
In Wilde grimmigheid.
Geen lauwer krone uw zweet !
Hij werpt zijn zwaard, dat vlammendUw rijkdom moog' verroesten,
Des jonglings hart doordringt,
Verderven al uw pracht,
Waaruit, voor goude zangen,
Uw trotsche naam verzinken
In eeuwgen middernacht ! )
Een roode bloedstraal springt.
Verdwenen zijn de hoorders,
Verbroken is het feest ;
De Jongling geeft al snikkend
In 's meesters arm den geest.
Die windt hem in zijn mantel,
En draagt hem door 't portaal,
En zet den dierbren doode
Recht voor zich in den zaal.

De grijsaard heeft gesproken,
De Hemel heeft gehoord :
Vergruizeld zijn de muren,
Verzonken is de poort.
Gelijk een schrikgetuige
Staat daar een zuil alleen ;
En deze, reeds gebarsten,
Stort mooglijk straks ineen.

Maar voor de poort des Konings,
Daar houdt de grijsaard stand;
Daar slingert hij het speeltuig
Uit de opgeheven hand.
En als de harp in splinters
Verstrooid ligt op den grond,
Daar dreunt zijn stem ontzettend,
Door slot en gaarde rond :

De gaarden zijn verwilderd,
Met distels overgroeid,
Geen struikjen geeft er schaduw,
Geen beekjen dat er vloeit.
Des Konings naam verkondigt
Geen lied, geen heldenboek :
Verzonken en vergeten :
Dat is des zangers vloek 1
J. J. L. TEN KATE.

(Uit den Vreemde.)
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73. DE ZOON VAN DEN METSELDIENDER (1).

I.

5

to

't Sloeg middernacht, en Willem zat
Nog immer op de kille steenen
Voor zijne spond geknield, en bad.
4 God ! ruischte 't door zijn snikken henen,
( Zend over ons uw Engel neer,
Schenk vader zijn gezondheid weer,
Laat d'armen metsersknecht genezen !...
( Of, zoo bier moet een offer wezen,
Neem mij dan, och ! neem mij dan, Heer !
( 'k Ben toch voor 't metserswerk te teer ! )
En, of de Hemel zijn gebeden
Aanhoord had, — op den steegen trap
Der kelderkamer kraakt een stap ;
En, vreugdestralend, komt zijn moeder binnentreden.

15

Goddank ! de dood ontweek dees woon ! )
Dus juicht ze op half gesmoorden toon ;
4 De koorts is of ; zacht sluimert vader...
Zijn leven is gered... kom ! God gedankt te gader
En dan, ook gij ter rust, mijn zoon ! )
II.

Toch sliep hij niet, de brave jongen ;
Zijn vreugde was te diep daarvoor.
Ook kijkt de nuchtre morgendgloor
Nauw 't smalle en met papier beplakte raamken door,
Of hij is 't leger uitgesprongen.
25 Onhoorbaar sluipt hij op de teenen naar beneén,
Glijdt schichtig naar de bedstee heen,
Licht de gordijn op, zonder een
20

METSEN, METSER, METSERSDIENDER Of METSELDIENDER, METSERSBAAS
METSELEN, METSELAAR, METSELA A RS
XNECHT, manoeuvre, METSELAARSBAAS, maitre ',moon, gebruikt. Door een METSELAAR verstaat het yolk bij ons veelal een lid der vrijmetsclarij. METSELEN is het
herhalend werkwoord van METSEN ; dit laatste is bij de Hollanders in anbruik geraaki, en wordt door De Vries en Te Winkel in de WOO R DENLIJST niet opgenomen.

orden, bijna gansch Belgie door, voor

Men vindt het woord bij onze oude schrijvers : die beelden in de katelle masers.
(Hoe.) DIENDER is ook een oud woord, dat zooveel als DIENAAR beteekent. Het is
bij ons nog over in : METSERSDIENDER, MISSEDIENDER, TAFELDIENDER, maar wordt
door het GROOT WOORDENBOEK insgelijks verworpen.
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Der ijzren ringen langs de gaarde te bewegen.
Maar vader is alreede ontwaakt ; — stil lachend steekt
Hij zijne hand den jongling tegen,
3o
En spreekt :
1k wachtte u, Willem ! zet u even,
Zie zoo ! claar, op de bedspond neer ;
En hoor een ernstig woord, door 't hart mij ingegeven.
35 Gij weet het, wij zijn arm, en hebben, om te leven,
( Mijn zuren arbeid, doch niets meer.
1 Gij kunt nu lezen, kunt nu schrijven,
1 Finks treedt ge in uw zestiende jaar ;
0 Maar 'k vind u al te stil, te droomziek ; en, voorwaar,
40it ZOO mag mijn zoon niet langer blijven !
0 Hoog tijd is 't, Willem, dat ge op 't werk uw zinnen zet.
'k I3eken, ge zijt wel zwak, aan kweling (i) onderhevig ;
Eer lieflijk teer dan kloek en stevig ;
41 En, wierdt ge inetser, ras, och arme ! staakt ge in 't bed.
45 Maar onze baas, die u, zoo 't schijnt, met welbehagen
Reeds menigmaal heeft gageslagen,
Vindt dat ge een jonker lijkt ; hij zegt :
Daar steekt in dezen knaap meer dan een metsersknecht. )
Welnu, ga naar zijn huis, en tracht hem te bevallen.
VLiar, word geen trotschaard, hoor ! lijk ik er velen ken ;
Want, klerk of ambachtsman, arbeiden moeten alien ;
En de arbeid adelt even zeer truweel als pen...
Zoo dus, in ijdlen waan het hoofd nooit opgeheven !
ja, zie ! ik hoop het vast, mijn zoon, dat ge in uw leven,
Schoon in een heerenjas gehuld,
55
Om vaders groven kiel toch nimmer blozen zult ! )
Hoe straalden, bij dit woord, des jonglings zacht blauwe
1)riemaal omhelsde hij den kranke ; en, opgetogen, [oogen!
Kwam moeder hun te gaar met zusje in d' arm gevlogen.
bo En 's andren morgens nam de baas als klerk hem in ;
En binst vier dagen, die daarop stil henenvloden,
Was 't louter vreugd in 't huisgezin.
Maar 's armen vreugdezon heeft spoedig uitgeblonken !
Den zondagmorgen, barsch bevel :
65 — ( De baas wacht vader daags daarna op 't werk, of wel
Zijn plaats wordt aan een versch gezei
Vast weggeschonken. )
't Kanonschot, plotsling losgeknald,
Q

so (<
4

I. KWEIANG, - van kwelen, een verouderend werkwoord, dat kwijnen, treuren
beteekent, — wordt door De Vries nosh Van Dale opgenomen Het woord zegt zoo.
yeti als kwijning-, langueur.
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Baart minder smarten,
Dan dit bevel, wen 't op de harten
Der vier rampzaalgen nedervalt.
( Ik ben genezen ! ) zegt de vader ; en in 't leger
Zet hij zich eensklaps overend.
Maar, hij 's te zwak... hij zijgt terug in 't kussen neder...
Er hoeft een week nog, eer hij weder
75
Aan werk mag denken... 0 ! vermaledijde ellend 1
Zijn werk, het is hun daaglijksch brood ;
En 't weer hernemen is zijn dood !...
Stom blijven ze alle vier. — Maar, als de bliksem, flikkert
8o Er eensklaps een gedacht door Willems brein : zijn oog,
Waar vastberaden moed in blikkert,
Is onverwijld van tranen droog.
Kracht stijft zijn arm, zoo zwak voordezen ,
Een gloeiend waas
85
Straalt door het bleek van 't lieflijk wezen ;
't Kind schijnt op eens tot man gerezen ;
En zie ! daar snelt hij been, daar treedt hij, zonder vreezei.,
De woning binnen van den barschen metsersbaas.
Toen Willem wederkeerde in 't huis van zijnen vader,
90 Was 't zichtbaar, dat de smart gansch uit zijn ziel verzwond.
Ook trad hij 't bed des kranken nader,
Met zoete woorden en een glimlach op den mond :
41 Rust, vader, en herstel ! niets hoeft ge meer te schromen;
( De gansche week gunt u de baas.
95 << Een, die u mint, heeft uwe taak op zich genomen...
( En open blijft altoos uw plaats ! )
70

Gered door eenen vriend !... er zijn dan toch nog vrinden ?
0 1 mocht elk lijdend hart dit steeds bevestigd vinden...
Maar, 's maandags, bij het werk, wordt alles spoedig klaar :
100 Nog zijn er goede zoons... doch, waar zijn vrienden, waar ?...
Intusschen is de knaap aan d' arrebeid getogen.
Niet op 't kantoor meer... bij den bouw I
0 ! wat heeft vader zich bedrogen !
Wie, die hem nog herkennen zou ?
Zie ! hij is even kloek als teeder :
105
Hij roert de mortel, breekt de kalk, vliegt vogelvlug,
Met bak of steenmand op den rug,
De ladders op, de ladders neder ;
Stout, al te stout,
1 to Wipt hij langs stelling, bint en kepers heen en weder ;
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Elk beeft in 't harte, die 't aanschouwt.
Hij, — lacht bij 't klimmen, lacht bij 't dalen ;
Hij weet van rust noch ademhalen ;
Beneden, boven, overal wordt hij ontmoet ;
115
En, voelt hij soms zijn krachten falen,
't Klinkt zoo versterkend in zijn binnenst, en zoo zoet
i 't Is al voor vader, al voor vader, Willem, moed ! )
Ook, waar zijn brave maats ontwaren,
Hoe 't sijplend zweet de kroezelharen
¶ 20
Hem plat op 't voorhoofd kleven doet,
Daar wordt hij soms op eens met handgeklap begroet,
Blij uit hun midden opgevaren.
Wat vreugd voor Willem, als de vriendlijke avondster,
Doorbrekende aan de kim, van ver
125
De arbeiders komt ter ruste nopen !
Ras in een hoeksken weggeslopen,
Ontkleedt hij zich, en wordt weer jonkertje van her (1).
En, om zijn vader des te beter te misleiden,
Praat hij des avonds, met zijn zuster, anders niet
130 Dan van 't kantoor, en al wat op 't kantoor geschiedt,
En pinkoogt tegen moeder tusschenbeiden (2),
Die, stil verrukt en dwars door tranen, hem beziet.
Zoo gaan drie dagen om ; en — weg nu somber vreezen ! —
De dierbre kranke is opgestaan.
135 Gansch nieuw en wonderzoet lacht hem het leven aan ;
De donderdag vindt hem genezen ;
De vrijdag... 't weer is zacht... hij waagt het uit te gaan.
Maar, vrijdag, dag des vloeks, God schiep u voor de smarte
Door 't koestrend zonneken verkwikt tot in het harte,
14o Begeeft de vader zich al slentrend naar den bouw...
Wie of de vriend toch wezen zou,
Die zijne taak verrichten wou ?
Hem wil hij kennen, hem zijn warnisten handdruk dragen,
Hem zien, aan 't werk, met eigen oog !...
t 45 Vast komt hij dichter. — Maar, geen stervling ginds omhoog;
En toch heeft schoftijd niet geslagen...
God ! wat een woelen, daar beneen, wat jammerklagen !
Baas, werklien, buren, 't komt al op een hoop gesnord...
Hij vraagt : — o ramp ! een diender van de leer gestort !...
15o Wellicht zijn vriend ?... Het bloed stolt hem op eens in de
Hij vliegt ; elk siddert die hem ziet ;
[ader.
Men houdt hem tegen, roept ; ---hij hoort, hij voelt het niet...
I. VAN HER, OP EN HER, gewestelijke bijwoordelijke uitdrukking
2. DE VRIES en TE WINKEL schrijven TUSSCHENSEIDE, nu en,dan.

: Onieuw. -

168

BESCHRIJVINGEN.

Sterk worstelt, woelt hij na en nader...
0 ! arme vader ! arme vader !
Zijn vriend, zijn redder is zijn kind,
155
Zijn Willem, dien hij däär, zieltogende, ten gronde,
In eenen bloedplas liggen vindt !
Hij slaakt een rauwen kreet, en staart, met open monde,
Beweegloos. — Alles snelt ter hulpe toe in 't ronde ;
16o Maar 't stervend jongsken hoeft geen hulpe meer, helaas I
Half opent hij nog eens zijn reeds gebruken oogen,
En zucht : (< 1k heb de week niet kunnen uitdoen, Baas !
< Maar oin een enklen dag te inin, stel, uit meedougen,
( Geen andren gast in vaders plaats I )
16, En, kermend, huilend, zich gelijk een zinnelooze
Het Maar uitrukkend, knielt de vader bij hem neer.
Dan eindlijk, Willem kent hem weer,
Wendt nog eens 't hoofd naar hem, drukt zijne hand ecn
[pooze
En lacht hem toe, en... is niet nicer !
170 Den metseldiender bleef nu, ja, zijn plaats behouwen.
Zelfs, ter verzachting van min rouwen
Bood hem de Baas driedubbel loon.
Te laat, helaas !... Na luttel dagen,
Werd de arme vader naar eene Andre plaats gedragen...
Op 't kerkhof, nevens zijnen zuun 1 (')
1 75
j . VAN BEERS.

74. - DE REUZENDRAAK VAN WASMES.
I.

In het jaar onzes Heeren I I 32,toen het graafschap El en egouwen
zich verheugde en gelukkig gevoelde onder het wijs en zegcurijk bestuur van Boudewijn IV ( 2), overkwam dat gewest eene
1. Er valt met te ontkennen, dat dit stuk een al te treurigen indruk nalaat. Wilde
men, bij eene openbare voordracht, dien indruk verzachten, men zou het vers : Maar
vrijdag, deg, des vloeks... enz., door : Maar 't grootst geluk of card greyest aan de
grootste smarte,kunnen vervangen,en op het slotvers deze andere laten volgen : Maar
wacht hun lichaam in het graf, Den dag des oordeels af. Maar God, die toeliet, dat
due aarde Hun niets dan ramp en weemoed baarde,Schonk hun 't genot Van 't zoetste
lot, En wou hun roodbekreten oogen, Met eigen handen drogen. Wen 's vaders ziel
ten hemel klom, Stond zij als stom : Hoog,hoog verheven Zag hij zi j n soon Op eelicn
noon Met licht en heerlijkheid onigeven ; Hu zag hem daar Als martelaar Der-kmdermin gekroond En rijkelijk beloond ! Ha,nu begint vow hen een beter leven : Den
stroons van vreugd Die hen verheugt, Neen, zouden zij voor geen der aardsche schatten geven. — 2. BOUDEWUN IV telde iets nicer dan elf jaren, tom hij in 1120 zijn
vader Boudewijn III opvoigde. Hu stierf den 8 November 1171.
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groote en verschrikkelijke plan, die alles met dood en vernieling bedreigde.Een draak,monsterachtig groot,en bloedig wreed.
was eensklaps verschenen en had zijn verblijf genomen in eer
hol, aan de belling van een der twee heuvels, waarop het dorp
Wasmes, in de nabijheid van Bergen, is gebouwd. Hij was wel,
zooals men meende, vijf en twintig Bergsche ellen groot, had
vreeselijk breede klauwen met scherpe en gekromde nagels,
Lange, dikke ooren en wijde vlerken, waarmede hij fladderde en
alles te pletter sloeg. Zijn geschubde huid, hard als ijzer, was
donkergroen en grijs, en zijn miril,met drie rijen scherpe tanden
gewapend, was zoo wijd, dat hij een mensch, van middelbare
Iengte, gemakkelijk naar binnen zwolg. Dagelijks baggerde het
ondier door de moerassen, die het dorp omringden, en drong tot
in de weiden en stallen van den ganschen omtrek,om de kudden
te rooven, menschen te verslinden, de lucht te verpesten, en tot
onder de wallen van Bergen dood en verwoesting te ver.-preiden.
De nood was groot, en reikhalzend zag stad en dorp naar den
edelen ridder uit,die den kamp dorst waxen ; de Graaf zelfloofde
eene schitterende belooning uit voor den held, die den reuzendraak zou vellen ; terwij1 geestelijken en leeken dab en nacht
volhardden in 't gebed,om van den Hemel reddingaf te smeeken.
En daar bond zich ook menig ridder aan,die,tuk op eer en prijs,
met fie ' en moed het gedrocht ging bestoken ; maar niemand
keerde ooit weder.
Nog_ hooger klom de nood, want dieren en vruchten werden
gedood door zip verpestenden adem ; de stad Bergen werd
overbevolkt door de vluchtelingen van den omtrek; en hongersnood zoowel als besmettelijke ziekten bedreigde de benauwde
bevolking.Toen washet, dat in de ziel yan een jeugdig en vroom
ridder de begeerte opkwam,om den gevaarlijken kamp nog eenniaal te wagen,welke begeerte allengs tot een vast en welberaamd
plan rijpte.
Gilles de Chin had, aan het hof van Boudewijn te Bergen, Ida
de Chievres ontmoet, en zich in stilte met haar verloofd. Beiden
waren godsdienstig en deden de belofte, dat zij elkander niet
zouden huwen voor zij den draak bevochten hadden, — hij in
den strijd der wapenen, zij in den strijd des gebeds. En zij overlegden met elkander in het geheim, hoe het aan te grijpen, oin
met eenige kans het waagstuk te ondernemen. Nien-iand werd
in het geheim ingewijd, en toen alles was afgesproken, ging Ida
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eene bedevaart doen naar Sint-Kruis, bij Brugge, terwijl Gilles
zich naar zijn ridderlijk slot heenspoedde.
II.
De ridder ontbood de teenvlechters op zijn kasteel,en gebood
hun te beproeven een soort van draak uit twijgen samen te
vlechten. Toen dit ongewone werk na veel moeite en arbeid
eindelijk was gelukt, bekleedde hij het gevaarte met een huid,
waarop dezelfde schubben en kleuren werden geschilderd, die
de reuzendraak vertoonde. Vier laten kropen in de dikke pooten
van het monster, deden het voortloopen en opspringen,brachten
met koorden den kop, de vlerken en den vreeselijken staart in
beweging, en maakten op sissende en gillende instrumenten een
vervaarlijk geluid, dat langs den als wet bloed geverfden muil
naar buiten droiig.
Gilles bezat twee honden, Ador en Gontar geheeten, van wier
trouw en reuzenkracht hij menig blijk ontvangen had. Zij waren
zijn vrienden in de eenzaamheid, zijn verdedigers in bet gevaar,
zoowel als zijn trots in het gezelschap der edelen. Deze zouden
met Omer, zijn lievelingsros, de gevaren van den strijd tegen
den reuzendraak deelen en werden daarop dagelijks afgericht.
Groote stukken vleesch waren iederen ochtend in de zijden van
het gevaarte verborgen, en wanneer dan de vier laten hunne
plaats in de teenen pooten hadden ingenomen, dan besteeg de
ridder, in een stalen harnas gestoken, zijn fieren hengst, en reed
de slotpoort uit, terwijl Ador en Gontar tegen hem opsprongen
en de lucht vervulden met hun zwaar gebas.
Bij hunne aankomst op het voorplein, begon de teenen draak
zich te bewegen, alsof hij hen ten lijf wilde, sloeg t vreeselijk met
vlerken en staart, en stiet een gehuil uit, dat onuitstaanbaar was
voor mensch en dier. Het paard schrikte hevig, steigerde, wierp
de ooren in den nek, w.eigerde gehoorzaamheid aan den teugel;
maar met ijzervaste hand bedwong de koene ruiter dien eersten
onwil van zijn ros, sprak het moed en bedaardheid in, en dreef
het met zijn sporen in een grooten kring naar de zijden en den
staart van het ondier. Ook de honden waren ontsteld en bevreesd ; hurkend bleven zij staan, het blaffen vergetende, om
tusschen de gesloten tanden een heesch gebrom te doen hooren,
terwijl hun opgetrokken lippen van woede en bloeddorst sidderden. Doch de stern des meesters riep hen weldra op,en wees hen
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op het gevaar,waarin zij schenen te verkeeren. En dan sprongen
zij, als door eene ongekende woede voortgezweept, weder tegen
den ridder op,en volgden hem naar den strijd,die zou aanvangen.
Gilles reed onophoudelijk rondom den teenen draak, om zijn
paard aan het gezicht van het gevaarlijk monster te gewennen,
en dreef het langzamerhand naderbij, om eindelijk met gevelde
fans er recht op aan te rennen, en een duchtigen stoot in de met
vleesch opgevulde zijde te geven. En als dan het verschrikte
dier zijn ouden moed had getoond, dan ontving het menig priizend woord en menigen zoeten brok ten loon. De honden volgden bern trouw,en wierpen zich niet zelden vooruit om het ondier
te besprongen ; maar als zij het vleesch roken, dat uit de gewonde zijde puilde, dan werden zij wild, huilden vreeselijk,en waren
niet langer te temmen. Ofschoon geslagen, soms ten bloede toe,
door ylerk en staart, ofschoon menigmaal opgenomen en ver
weggesmeten, zij draafden altoos terug, vielen met immer verdubbelcle woede op de zijde aan,en rustten niet voor zij een groot
stuk vleesch hadden afgescheurd. Dan eindigde de ridder den
strijd en riep zijn trouwe dieren naar een hoek van het slotplein,
waar zij hijgend en bloedend en grommend, maar altoos met
bet vleesch in den bek, langzaam aankwamen, alsof zij noode
het overige van den bloedigen maaltijd verlieten.
De avond werd besteed om de gehavende zijde van den teenen
draak te herstellen,en alles weder in gereedheid te brengen voor
de oefening van den volgenden ochtend. Dit hield men vol gedurende eene gansche maand, en ten laatste waren de drie
medekampers van Gilles zoo gewend aan het vechten met het
monster, en zelfs zoo begeerig naar het zoet en het vleesch,
hetwelk zij zeker waren te zullen behalen, dat zij uit eigen beweging reeds naar het geraamte heenvlogen en het besprongen,
zoodra de slotpoort maar geopend werd.
Nu meende de vrome ridder den strijd tegen den reuzendraak
van Wasmes te kunnen wagen, en toog op zijn moedigen hengst,
vergezeld van de beide honden, naar Bergen, ten einde den graaf
van Henegouwen zijnen dienst aan te bieden,en verlof te vragen
om het waagstuk te ondernemen.
III.
Geheel het hof was ontsteld, en betreurde het, dat zulk een
schoon en dapper ridder, die zooveel heldenfeiten in Palestina
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had bedreven,zich kwam aanbieden om den ongelukkigen strijd
te wagen, en een zekeren dood te gemoet te gaan ; ook graaf
Boudewijn bracht hem het roekelooze van zijn voornemen onder
het oog, en weigerde zijne toestemming te geven.
Intusschen ging het monster voort met pest, dood en venueling alom te verbreiden. Boudewijn gebood gedurende drie
dagen op eene meer dan gewone wijze den Hemel om redding te
smeeken, te vasten, en door plechtige omgangen de gansche
stad in het gebed te vereenigen.
De derde dag liep ten einde, de laatste processie was gebouden, en Boudewijn keerde vol bezorgdheid met zijn hof naar den
grafelijken burcht weder. Daar wachtte hem Gilles de Chin.
Heer ! ) zoo sprak de koene ridder : ( Heer ! gij hebt gebeden en gevast, om redding te verkrijgen voor uw yolk, hetwelk gij
bemint als de appel uws oogs. Maar God heeft uw gebed reeds
verhoord om den wille van het lijden onzes Heeren. Geef mij
oorlof en morgen vel ik het ondier, morgen is Henegouwen gered ; morgen werp ik mij als overwinnaar dankend voor uwe
voeten neer. Weersta niet langer, Heer 't is de wil van God !...
ja, ik bezweer het u bij het H. Kruis : 't is de wil van God ! morgen overwin ik den reuzendraak van Wasmes.
Een dof gemompel van afkeuring ging onder de edelen, die
den Graaf omringden, rond. Boudewijn trok de wenkbrauwen
saam, legde de hand op het hart en was in tweestrijd. Hij zou
alles willen geven, alles willen opofferen, om zijn yolk te redden :
maar mocht hij de bloem van Henegouwens adel, den dapperen
jongeling die zoo moedig aan zijne zijde in Palestina tegen de
ongeloovigen gestreden had, aan een wissen dood prijs geven,
zonder hoop op verlossing ? Geen der ridders, die den kamp gewaagd hadden, was immers teruggekeerd. Hij wilde eindelijk
juist het neenwoord uitspreken, toen tot aller bevreemding, en
niet het minst van haren vader, den ridder de Chievres, de
zeventienjarige Ida uit de rij der edelvrouwen trad, zich voor
den Graaf op de knieen wierp, de handen naar hem ophief ea
smeekend bad :
Neen, Heer weiger niet langer toe te staan, wat God wil en
wat God gebiedt. )
En als door hooger licht bestraald, verheft zij zich van den
grond, ontbindt haren sluier en werpt dien Gilles toe, in geestvervoering uitroepende : Ga, vrorne ridder ga en trek ten
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strijde : en door God en Onze Lieve Vrouw zult gij Henegouwen
redden.
Een blijde kreet ontsnapt aan 's ridders borst. Hij neemt den
sluier op, windt zich dien om den zijden kolder, heft de rechterhand omhoog en spreekt op plechtigen toon :
i Bij den heiligen naam des Heeren, bij mijn Heeren Sint
Michael en Sint Georgius, bij de H. Waudra, onze patrones en
bij Onze Lieve Vrouwe van Wasmes, ik zweer het mijn Heere
den Graaf, en u alien, die hier tegenwoordig zijt : ik zal niet
wederkeeren dan als overwinnaar van den reuzendraak ! 2..
K Amen ! ) klonk het van Ida's lippen, en q amen )) ruischte
het door de gansche zaal uit aller mond. Graaf Boudewijn was
overwonnen en legde zegenend zijne hand op het hoofd van Gilles, die ten afscheid voor hem nederknielde.
Nauwelijks brak de eerste dageraad aan, of Gilles de Chin
besteeg zijn hengst, die rondom met ijzeren platen was gedekt,
en hinnikend en snuivend en van blijdschap trappelend den kop
fier in de lucht stak, als ware hij er trotsch op, den held van
Wasmes te mogen dragen. De ridder zelf was in een zwaar harnas gestoken, droeg een stalen he m en ijzeren laarzen, en hield
de roodgeverfde speer in de hand gevat, waarmede hij menig
Muzelman uit den zadel had gelicht. Ida's sluier was hem om den
haiskraag geslingerd en met zijden band vastgeknoopt, waaraan
zijn beukelaar hing, geschilderd met de wapens van Chin en
Coucy. Vier schildknapen in roode kolders volgden hem op
kleine schimmels gezeten. En de honden, wier halsbanden met
lange en scherpe ijzeren punten waren gewapend, 't was alsof zij
er een voorgevoel van hadden, dat zij eindelijk weder den draak
zouden bespringen, wiens vleeschzijden zij sinds vier dagen
hadden moeten derven ; want zij vlogen onstuimig vooruit, om
dan weder springend tot hun te trage paard terug te keeren, en
deden de straten van hun luidruchtig en vroolijk geblaf weergalmen.
En als de wachter van de poort den kleinen stoet met een
1 God helpe u ! )> had uitgelaten, dan kiom hij op den kleinen
toren en blies een langen en scherpen toon uit zijn hoorn. Nu
begonnen alle klokken der stad te luiden, en Boudewijn met zijn
hof zoowel als al de poorters spoedden zich naar verschillende
kerken en kloosters, waarbinnen de priesters de H. Mis zongen,
en de gewijde maagden en kloosterlingen zich voor het altaar
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nederwierpen, om met de biddende scharen Gods zegen over
Gilles' wapenen af te smeeken.
IV.

't Was op 't einde van october des jaars 1133. Zwijgend reed
de ridder voort en scheen geen aandacht te leenen noch aan de
pracht van het landschap, dat allengs uit de nachtelijke rust
opdook en als met een frisch en versierend leven werd overgoten,
noch aan den vroolijken kout der schildknapen, noch aan de
bewijzen van vriendschap en blijdschap der honden. De moed
was hem toch niet ontzonken ? noch het vertrouwen op zijn
dappere strijdgezellen ? noch zijn geloof aan de zending en hulp
des Hemels ?
In het verlaten dorp Wasmes aangekomen, hield hij stand aan
de kleine kapel van Onze Lieve Vrouwe, steeg af, nam zijne
beide honden aan den halsband vast en trad het heiligdom binnen. Daar knielde hij neder voor het altaar van de Moeder des
Heeren, en deed ook zijn honden op den grond aan zijne zijde
nederliggen. Niet lang maar innig was zijn gebed, en toen hij
opstond en Omer weer besteeg, straalde een nieuw heldenvuur
hem uit de oogen, en hijgde zijn mannenborst van verlangen
naar het uur des strijds en der overwinning. De schildknapen
beval hij opgezeten aan de kapel te blijven wachten, totdat zij
soms te hulp geroepen werden, en reed nu in korten draf recht
op het verblijf van den reuzendraak aan.
Het monster lag nog in zijn hol, en kwam eerst op het geblaf
van Ador en Gontar, die door hun meester waren vooruitgejaagd,
te voorschijn. Op het gezicht der honden begon de draak gillend
te sissen, schoot stralen vuurs uit zijne vlammende oogen, richtte
zich op zijn staart omhoog, sloeg de wijde vlerken knetterend
tegen elkander en stortte zich, als een geweldige stroom, vooruit
naar den ridder, die juist kwam aangereden. Maar Gilles was op
zijne hoede en week eensklaps ter zijde uit, het verschrikte paard
met spoor en teugel dwingend zijn onverbiddelijken wil te volgen. Ook de draak wierp het vervaarlijk lichaam om, en spande
zijn muil vol bloedig schuim open, zoodat de hengst opnieuw
schichtig werd en begon te steigeren. Maar nu waren de honden
op hun post, en vielen onstuimig op de zijden van het ondier,
waar zij Inkn gewoon rantsoen hoopten te bemachtigen. De
geschubde huid was echter als met staal ompantserd en weder-
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stond hun scherp gebit, zoodat zij vol woede en huilende van
spijt en vleeschlust zich op den staart wierpen, en het monster
dwongen den kop naar hen om te wenden. Dit oogenblik nam de
moedige ridder te baat ; hij gaf zijn hengst de sporen, rende op
het monster aan en dreef het de speer in den strot. De draak
huilde met een schrikbarend geluid, spoog een zwart en vergiftig
bloed om zich heen, en wierp zich met zulk een geweldigen sprong
naar den stouten kampvechter om, dat het paard achteruit steigerde en dreigde den ruiter of te werpen.
Het gevaar werd groot, want de hengst schudde angstig den
kop en weigerde te gehoorzamen , ook de honden ontvingen geweiclige slagen van de dikke vierken en tuimelden met gekneusde
leden over den grond, zoodat het voorwaar met den moedigen
ridder zou zijn gedaan geweest, zoo niet eene wonderbare tusschenkomst hem hulp aangebracht hadde.
In dat hachelijk oogenblik verscheen eensklaps achter den
reuzendraak eene maagd, in het wit gekleed , een brandende
toorts hield zij in de rechterhand gevat, en met de andere wierp
zij vlug een bundel verdorde doornen voor het paard van Gilles.
Als door een ingeving begreep de dappere held wat Naar inzicht
was, stak den bundel doornen met zijn speer op, en duwde hem
met forsch geweld in den geopenden muil, waarin de koene
maagd op 't zelfde oogenblik ook de brandende toorts slingerde
De doornen vatten vuur, en de wijde muil stond in lichter laaie (1)
vlammen. Het ondier brulde vreeselijk van de pijn, voelde zich
de ingewanden verschroeien, sloeg vervaarlijk met staart en
vlerken in het rond, sprong van den grond en plofte neer, zoodat
de aarde dreunde en mensch en dier, in verstomming en angstige
verwachting, dat ontzagliik schouwspel eene wijle bleef aan.
staren.
De honden echter waren spoedig van hun schrik bekomen,
vielen andermaal op het monster aan, en begonnen reeds zijn
I. LAAI of LAAIE. Dat verouderde zelfstandig naamwoord beteekent : fiikkerende
vlam, licht van eene viam. In West-Vlaanderen en ook wel elders, wordt het nog
met zijn oude beteekenis gebruikt : de laai van den brand, can huis in &ale zetten.
Daar vonkelde licht noch laaie in het lage, vunzige kamerkijn. (Van Beers,
St-Niklaas.) In de geijkte uitdrukking : LICHTER LAAIE VLAM, beteekent Liam' :
helder, lichtgevend; VLAM is overtollig. De samenstelling LICHTE LAAI of LICHTER
LAAI komt nog voor in : hchte laaie brand, gloed, haard, dat is een brand, ens., die
een helderenvuurglans van sick geeft. — LAAI wordt ook nog gebruikt als bijvoe.
ge4ijk naamwoord : een laaie brand (Tollens, Nova Zambia), een laaie vuurkiom,
(id. De Brand), dat is een vonken schietend ebrand, enz.
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rechterzijde te verscheuren, huilende van spijt dat de ijzerharde
huid hun zooveel weerstand bood. Toen blies Gilles op zijn hoorn,
om de sGhildknapen te roepen, sprong bij hun aankomst van het
paard, naderde den reuzendraak, velde zijn lans en dreef hem die
met zooveel kracht in het hart, dat het ondier met een donderend
geteutel zijn doodstrijd had gestreden en levenloos ineenzakte.
Dan wendde de overwinnaar zich om, ten einde zich aan de voeten der reddende maagd dankend neder te werpen ; doch de
wittt maagd was verdwenen ......
J. J. VAN DER HORST

V. — LUIMIGE VERHALEN.
75. — THOMAS MORUS.

De vroolijkheid, die de vrucht is van een rein geweten, verloochent zich niet in de ure des floods. Toen de geestige en edele
Thomas Morus volstandig bleef weigeren, aan de lage handelingen van koning Hendrik VIII eenig deel te nemen, werd hij van
hoogverraad beschuldigd en tot de galg veroordeeld. Uit genade
echter werd deze doodstraf veranderd in eene met de bijl. Bij
het hooren van dit vonnis zeide Morus lachend : K Mogen mijne
vrienden bewaard blijven voor zulk eene genade ! > Reeds had
hij zijn hoofd op den blok gelegd, toen hij aan den beul een
wenk gaf van nog niet toe te slaan. Thomas Morus . streek zijn
baard in de hoogte en sprak: ( Deze heeft geen verraad gepleegd
en kan dus de genade van de bijl wel missen.
B. VAN MEURS, S. J.
(De Vroolijkheid en het Lachen.)

76. — DE SIAMEEZEN.

5

Dan mag men straf op 't misdrijf zetten
Wanneer men 't euvel kan beletten,
En 't niet te vast geworteld staat :
Maar vruchtloos zijn gestrenge wetten,
Wen 't eens tot de inborst overgaat (i). —
De vorst van Siam strafte stelen

Wen 't een tweede natuur wordt.
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Door 't zwelgen van gesmolten goud,
't Geen uit de toegeschroeide kelen,
Weerom gehaald wierd door den schout.
10 Dit spaarde hennipkoord en strikken,
Want ieder pond van dit metaal
Deed dezefunctie van verstikken
Niet eens, maar meer dan honderdmaal.
Doch had men somtijds waargenomen,
15
Dat na een zeker tijdverloop,
Dat goud, dat gaaf terug moest komen,
Allengskens door de vingers droop.
Nu wierd het onder 's Konings oogen,
Opdat er niets verloren ging,
20 En voor en na, met zorg gewogen :
Want goud is toch een kostbaar ding. —
Eens was, doof vonnis van den rechter,
Een dief veroordeeld tot den dood,
Aan wien men, door den blikken trechter,
25
Het goud in d'open gorgel goot.
Hij stierf : den klomp, weerom gegeven,
Bevindt men op de schaal te licht ;
Er bleef wat aan de handen kleven
Van die (') de doodstraf had verricht.
30 't Verwijzen toeft niet op de ontdekking :
Hij ondergaat dezelfde straf ;
Maar onder deze rechtsvoltrekking
Neemt wederom het goud wat af ( 2).
—Deniuwbljktdrschuig:
35
Hij sterft , een derde steelt nog meer :
En hoe de straf vermenigvuldig',
Het goud komt nooit volkomen weer. —
Dus liep het af met acht of negen.
De tiende ging denzelfden gang.
40 Toen werd de Koning heel verlegen :
tat grapjen duurde hem te lang.
Hij doet zijn staatsraad Zadig roepen :
< Wel, fijnman ! ) zegt hij, < wat is dat
1k meende, dat ik in mijn troepen
45
Getrouwe brave lieden had :
En echter, al die honden stelen.
Korn aan, gij zelf, gij moet er aan (3),
Om nu mijn straffen uit te deelen :
i. Van hem die. — 2. AFNEMMI, hier onzijdig gebruikt : vermina'eren; het tegeuovergestelde van : TO8N g MEN, - 3. In 't Fransch :11 faudra fiasser j arza,y passer,
Bloemlezing. — I.

1.
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't Mocht anders nog al verder gaan. >>
50 ( Heer Koning, ) sprak de vrome Zadig,
En boog het voorhoofd tot den grond,
( 1k bid u, wees mij zoo genadig,
En empaleer mij ( 1 ) mar terstond.
Wij alien zijn door heel uw staten,
55
In 't goudbesnoeien (2) opgebracht ;
En nu dat stelen na te laten,
Gaat boven menschelijke kracht.
Indien ge uw wetten uit wilt voeren,
Zoo zijt gij, in een korten tijd,
6o Uw krijgs-, uw staatslien, burgers, boeren,
Ja, al uw onderdanen kwijt.
Straf 't geen in 't oog loopt streng en vaardig,
Maar sluit uwe oogen voor de rest :
Dit (ben ik uw vertrouwen waardig)
65 Is in dees toestand nog het best.
Doch drijf in 't hart der jonge knapen
De godsdienst, zeden, deugd en eer :
Zoo wordt de Natie omgeschapen,
69 En dan, — hoeft wet noch straftuig meer. )
W. BILDERDIJK.

77. — XANTIPPE.

Mevrouw Socrates, geboren Xantippe, behoort niet onder de
tegenstand,ers van de emanci fiatie der vrouw. Reeds voor haar
huwelijk stond zij bekend als iemand, die alle eigenschappen
bezat, om het haar man zooveel mogelijk onplezierig te maken.
Dit schijnt Socrates zeer goed geweten te hebben , immers hij
gaf eens aan Antisthenes, die hem vroeg waarom hij zoo'nfurie
genomen had, ten antwoord : ( 1k heb haar tot vrouw genomen,
om zeker te zijn, dat, als ik met haar goed zou kunnen huishouden, ik ongetwijfeld met allerlei soorten van menschen goed zou
kunnen omgaan. ) Op zekeren dag, had de wijsgeer eenigen van
zijne vrienden ten zijnent uitgenoodigd, om een paar aangename
uurtjes te slijten. Of het in den schoonmaaktijd (3) was, weet ik
lichaam van onder tot boven met een PAAL doorsteken.
snoeiende afnemen. SNOEIEN : takken afknippen ; GELD SNOEIEN:
-2.BESNORI:
de randen der muntstukken afvijlen. — 3. SCHOONMAAKTIJD: tijdstip, waaro p men
alles wascht en schoonmaakt.
I. EMPALEAREN : het
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niet ; maar zijn vrouw ging dien dag zoo vreeselijk aan ( 2), dat de
goede man het raadzaam oordeelde met zijne gasten een luchtje
te gaan scheppen ; en met dat (2) hij de deur uitgaat, werpt Xantippe boven uit het raam hem een kunstmatigen waterval op
het hoofd. Socrates lachte en sprak tot zijne vrienden : ( Ik heb
het wel gedacht, dat het na zoo veel gedonder zou regenen !
B. VAN MEURS, S. J.
(De Vroolijkheid en het Lac-hen.)

78. — DARIUS EN ZOPYRUS.
Darius, koning van Perzie, had reeds negentien maanden lang
Babylon belegerd, en verkeerde daardoor in een wanhopigen toestand. Zopyrus, de zoon van een der zeven stamvorsten, sneed
zichzelven den neus af, en verscheen zoo vOOr het aangezicht des
Konings. Met een gil van ontzetting, sprang Darius van zijn
troon op, toen hij een der aanzienlijkste Perzen op zoo smadelijke
wijze mishandeld zag, en vroeg Zopyrus, wie het gewaagd had,
hem zoo te verminken. ( Geen mensch, antwoordde Zopyrus,
K heeft het gewaagd, mij zoo toe te takelen ; geene vreemde hand
heeft dit gedaan, maar ik zelf. ) Op de verbaasde vraag welk
doel hij daarmee had kunnen hebben, deelde Zopyrus den
Koning mede, dat hij door eene list Babylon dacht in te nemen.
Hij wilde namelijk beproeven om in de stad te worden opgenomen en daartoe voorgeven, dat Darius hem op sulk eene
schandelijke wijze mishandeld had ; dan zouden de Babyloniiers
hem vertrouwen en hem zelfs aan het hoofd van eene legerafdeeling.plaatsen, opdat hij in de gelegenheid zou zijn om zich te
wreken. Op den tienden dag, moest de Koning i000 man van zijn
slechtste troepen tegen de poort van Semiramis, op den zeventienden dag 2000 en op den zeven en dertigsten dag 4000 tegen
de andere poorten doen optrekken. Aan het hoofd der Babyloniers zou Zopyrus die benden in de pan hakken, waarop de vijanden hem, als blijk van vertrouwen, de sleutels van al de poorten
zouden ter hand stellen. Zoodra Darius de stad dan van alle kanten liet bestormen,zou Zopyrus hem de poorten openen.De Koning
schonk zijne goedkeuring aan dit listig uitgedacht plan ; zonder
1. AANGAAN :

tieren, razen. — 2. MET DAT : op het oogenblik dat, terwijl.
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schroom offerde hij eenige duizenden manschappen op, om daarmee de overwinning te koopen. Alles kwam uit zooals Zopyrus
gedacht had.
B. VAN MEURS, S. J.

(De Neus.)

79. — BOERKE NAAS (9.
Wie heeft er ooit het lied gehoord, 4 1k schiet,zoo gij op staanden voet,
Het lied van Boerken Naas?
4 Niet al uw geld en geeft ;
't En had,'t is waar, geen leeuwen- << En g' hebt van zoo (9 ) gij roert,me
[hert,
[(12) man,
Maar toch 't en was niet dwaas.
4 Uw laatsten dag geleefd ! >>
Boer Naas die was twee renders ( 2 ) Boer Naas, die alle dagen vijf,
Verkoopen naar de steé ( 3 ), [gaan Zes kruisgebeden (") bad,
En brachtals hij naar huis toe kwam, Om lang te mogen leven, peinst
Zes honderd franken mee.
Hoe hij in nesten zat !
Boer Naas, die maar een boer en was, << Wat zal ze ( 12 ) zeggen, )) kreesch
Nochtans was scherp van zin , [boer Naas,
Hij ging 'en kocht een zevenschot, 0 Wanneer ik huiswaarts keer ?
En stak er kogels in.
0 Hij heeft het weerom al verlapt
Alzoo kwamNaas,met stapkeslicht, 0 Die zatrik, nog nen keer ( 24 )! [(23)!
En met de beurze zwaar ;
q Hoort hier,mijn vriend, believe 't u,
Hij zei : << Och 'k wilde dat ik thuis q Toogt ( 25 ) dat gij minzaam zijt,
En in mijn bedde waar ! >>
<< Och, schiet nen kogel deur mijn
Al met nen keer ( 4 ),wat hoort hoer
[hoed
[Naas, << En spaart rnij 't vrouwverwijt !
Juist bacht ( 5 ) hem in den tronk ? < 1 Zal zeggen als ik 't huis geraak:
Daar roert entwat ( 6 ),daar loert ent-4 Men heeft mijn geld geroofd,
[wat : 0 En letter schilde 't ( 16 ) of ik had
't Docht Naasken dat 't verzonk ! 4 Nen kogel deur mijn hoofd ! >>
De diet, die meer van kluiten (27)
En eer dat ' t ventje asern kreeg,
Zoodanig was 't ontsteld,
[hield,
Daar grijpenNaas twee vuisten vast, Als ( 28 ) van boer Naas zijn bloed,
En 't ligt daar neergeveld.
Schoot rap nen kogel deur en deur
't En hoorde noch 't en zag bijkan ( 7 ), De kobbe ( 20 ) van z'nen hoed. [(19)
't En voelde bijkans niet,
4 Bedankt, >> zei Naas en greep zijn
't En zij dat 't een pistole ( 8 ) zag,
[slep ("):
En zeggen hoorde : 4... ik schiet !>> 0 Schiet nog een deur mijn kleed I >>
1. Dit stuk is in den Westvlaamschen tongval geschreven. — 2. Runders. — 3. Stad.
— 4 . Op eens. — 5. Achter. — 6. lets. — 7. Bijkans. — 8. Pistool. — 9. Zoohaast.
— so. Mijn. — ii. Een gebed, waarbij men de beide armen uitstrekt. — 12. ZE : mijn
vrouw. — 13. Verkwist, verdronken. — 14. Nog eens. — 15. Toon. — i6. Er scheelde
luttel, weinig aan. — 1 7 . Stuivers, geld. — i8, Dan. — 19. Door en door, gansch
door. — 20. De bol van een hoed. — 21. Slip.
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De dief legt aan en Naasken houdt4 Gij galgendwijl ( 4 ), ik schiet !
Zijn pittelerken ( 1 ) g'reed.
Ik schiet, van als ( 5 ) gij nader
Schiet nog een deur mijn broek,
[komt,
[zei Naas,
dommen kop in gruis ;
4 Toen peinst mijn wijf voorwaar,
En, zoo gij Naas nog rooven wilt,
Als dat ( 2 ) ik bid mirakel ben
4 Laat uw verstand niet thuis !
Ontsnapt aan lijfsgevaar.
En loopen dat die roover deed,
De roover zegt : K Nu zal 't wel gaan,De beenen van zijn lijf,
4 Waar is uw beurze, snel,
Zoo snel dat 't onbeschrijflijk is,
'k En heb noch tijd noch kogels Hoe snel ook dat ik schrijf !
[meer... >> Hier stoppe ( 6 ) ik. Dichte een ander
---4 Ik wel, zegt Naas, ik wel! Ne voois ( 7 ) op boerke Naas ; [nu
Zijn zevenschot haalt Naas toen uit 't Is waar, 't en was geen leeuwenEn spreekt : Is dat ( 3 ) ge u niet, Maar toch 't en was niet dwaas![hert,
In een-twee-drie, van hier en pakt,

(Gedichten.)

GUIDO GEZELLE.

80. — DOOR LACH EN GENEZEN.

met Hippocrates in, dat de vroolijkheid altoos een krachtig behoedmiddel is voor de gezondheid
en niet zelden een geneesmiddel voor de ziekten... Galenus verzekert, dat hij een groot aantal zieken gekend heeft, die hunne
genezing meer te danken hadden aan eene vroolijke gemoedsstemming, dan aan het gebruik van medicamenten. Ziehier
eenige voorbeelden, waarmede ik zijne bewering hoop te staven.
Een kardinaal was lijdende aan een doodelijk gezwel. Van de
geneesheeren opgegeven, was hij bezig zijn testament te maken.
In dat plechtig oogenblik,trad een zijner huisgenooten de kamer
binnen, en scheen ook een deel in de erfenis te willen hebben :
het was namelijk een aap, die alvast (8) de roode kalot van Zijn
Eminentie had opgezet. Op dat gezicht begint de kardinaal zoo
hartelijk te lachen, dat het abces doorbrak en hij volkomen
genas.
Een langdurige melancholische krachtverdooving (9) had een
man van veertig jaren op zijn uiterste gebracht. Op zekeren dag
sluipt zijn aap op vier voeten de kamer in, klautert op tafel 'en
zoekt, om zich over de ziekte van zijn meester te troosten, naar
een versnapering. Hij vindt een fleschje half gevuld met medecijn,
Alle geneesheeren stemmen

i. Mansrok met lange, smalle slippen. — 2. Dat. — 3. Indien. 4. Galgenaas.
— 5. Zoohaast. — 6. Eindig. — 7. Zangwijze ; hier : liedje. — S. ALVAST : 'y oureerst. — 9. KRACHTVERDOOVING : verzwakking.
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dat hij de vrijheid neemt naar binnen te slaan, met een uitdrukking van voldaanheid, die wel lets had van een beginnenden
glimlach. Na eenige oogenblikken begon het drankje zoo hevig
te werken in de binnenkamer van den quadrumaan,dat hij grijnzende door de kamer galoppeerde als een bezetene. Zijn meester,
die van zijn sterfbed alles nauwkeurig had afgekeken, kreeg het
zoo erg op de lachspieren, dat het ledikant er van schudde, en
van dat oogenblik werd hij beter.
In een hospitaal van Frankrijk, lag een jeugdig soldaat te
zieltogen aan eene zware wonde in de borst. Drie zijner kameraden bleven des nachts bij hem waken. Terwijl nu een hunner
in slaap gevallen was,vermaakte zich een tweede door den slaper
zwartsel van de lamp over het gezicht te strijken, zoodat zijn
gestreept gelaat het voorkomen kreeg van een Kaapschen ezel (i).
De stervende werd door dit grapje zoo getroffen, dat hem een
luide lath ontsnapte, ten gevolge waarvan er een groote hoeveel heid bloed uit de wonde stroomde en hij volmaakt herstelde.Dit
voorval is daarom te merkwaardiger, omdat bij wonden het
hevig lachen een zeer nadeelig effect pleegt te hebben.
B. VAN MEURS, S. J.
(De Vroolijkheid en het Larke,-... )
81. — DE WINKELIER EN DE SCHILDER.

1

Een zeker winkelier, verwaand in alle zaken,
Ontbood een schilder, om een uithangbord te maken.
Dees vroeg : ( Hoe wilt gij,dat ik 't schildren zal,Mijnheer?
Hij zei hem : ( Zus en zoo, maar bovenal een beer,
5 ( Gelegen aan een paal en aan een touw gebonden. )
De schilder sprak : ( Dat is niet goed door u gevonden :
( Een beer moet vast zijn aan een ketting,aan geen touw,
(( Dewijl hij met zijn bek dat straks doorknagen zou. ,
( Hoe ! sprak de winkelier, hoe, bloed ! wilt gij mij leeren ?
io ( Ik wil geen ketting, maar een touw is mijn begeeren.
( Wilt gij 't niet doen, 'k zal dan een ander hier ontbién ;
( Ik wil 't, zoo ik 't begeer, door u geschilderd zien. ) —
Goed, sprak de schilder, 'k zal het doen naar uw behagen,
<< Maar wat er ook van koom', gij moet den spot verdragen ;
15
( 'k Heb u geraden, en de schuld daarvan krijgt gij. )> —
<< Ja, sprak de winkelier, 'k neem al de schuld op mij.
1. Zebra.
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Wat zotskap zou me om iets, dat zoo behoort, toch laken ?
( Gij zult het naar mijn zin, en niet naar d'uwen maken.—
De schilder schildert, opdat hij zijn wit niet derv',
Het touw met olie — en den beer met waterverf :
20
Goed uitgedacht, om eens zijn wijsneus fijn te pieren.
Hij weet het uithangbord behoorlijk op te sieren.
In't eind,hi j brengthet thuis; men roemt hem naar waardij;
't Wordt opgehangen, en de winkelier was blij.
25 Maar'snachts is,wie zou zulk een ramp ook kunnen droomen!
Een zware donderbui zeer schielijk opgekomen,
Verzeld van regen, die bijna een zondvloed scheen,
Waarvoor de beer niet was bestand, maar ras verdween.
Men ziet naar't bord, zoo ras het daglicht werd vernomen :
30 't Was alles als 't behoort, maar 't beertje was 't ontkornen.
De schilder wordt ontboOn; men toont de zaak hem aan,
4 Zie, v zegt hij, zie, Mijnheer, hadt gij mijn zin gedaan,
Had ik hem aan geen touw maar ketting vastgeklonken.
Dan zou hij nog op 't bord, zoowel als gistren pronken ;
35 4 Het touw is losgerukt door dien verwoeden beer ;
4 Nu is hij naar de maan ; gij ziet hem nimmer weer.
H. ASSCHENBERGH.
82. — PYTHAGORAS.
De naam van philosophie, wijsbegeerte, werd het eerst

ingevoerd door Pythagoras ; maar ook hij heeft er niet weinig toe
bijgedragen om de wijsbegeerte te doen opvatten als een begeerte
Zijn deftigheid en ernst waren
om van de wzjs te raken ( 1).
rimer dan menschelijk ; in deftigen ernst bestond, volgens hem,
's menschen volkomenheid. — Zijne houding was zoo rechtstandig, alsof hij zijn educatie genoten had op een pensionaat van
jonge juffrouwen. Van een steilen berg heeft men hem zien
afwandelen kaarsrecht, en doodbedaard. In een schip, waarmee
hij naar Egypte voer, bleef hij gedurende twee nachten en drie
dagen onbeweeglijk op dezelfde plaats zitten, tot groote verwondering der beweeglijke matrozen. Nooit is hij aan droefheid of
vreugde onderworpen geweest ; dat hij nimmer gelachen heeft
volgt vanzelf. Door velen werd hij gehouden voor een der geesten, die in de maan wonen ; tot welk vermoeden zijn lang wit
x. Van den zangtoon raken, in 't Fr. ditonner ; vandaar raaskallen, diva4ruer,
battre la campagne.
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kleed veel zal hebben bijgedragen. Zij, die zijne wijsgeerige

_fiances wilden bijwonen, waren verplicht gedurende vijf jaren
geen enkel woord te spreken, en achter een schotje te zitten,
waar zij den wijsgeer wel konden hooren maar niet zien.
Toen hij in Italie gekomen was, sloot hij zich op in een onderaardsch hol, en liet volgens afspraak het gerucht verspreiden, dat
hij dood en begraven was. Na verloop van eenigen tijd kwam hij
weer voor den dag, zoo bleek en mager alsof hij uit de lijken was
geslagen. Hij vertelde, dat hij uit de andere wereld kwam, en
dischte wondere verhalen op over de zielsverhuizing. Hij had
daar vele zielen van beroemde mannen in verschillenden toestand aangetroffen ; onder andere had hij de ziel van Homerus
aan eenen boom zien hangen, tot straf voor de verdichtselen, die
hij over de goden heeft te boek gesteld. Pythagoras beweerde,
dat zijn eigen ziel vroeger het eigendom was geweest van een
zekeren Aethalides (i), en na diens dood in het corpus van een
soldaat, met name Euphorbus ( 2), den Trojaanschen oorlog had
medegemaakt ; vervolgens was zij overgehuisd in den lijve van
een visscher, Pyrrhus genaamd ; 't zou niet onmogelijk wezen,
dat zij eenmaal in een dier haar domicili um verkreeg. Zijn tijdgen oot Xenophanes ( 3) verhaalt, dat Pythagoras, toen hid eens een
hond hoorde janken, ijlings naar buiten liep en den man, die het
dier sloeg, dringend smeekte met slaan op te houden, omdat hij
in 't gehuil van den hond de stem van een ouden vriend herkende.
Met de leer van Pythagoras, omtrent de zielsverhuizing, brengen
sommigen zijn eerbied voor boonen in verband. Boonen at hij
nooit ! Lucianus ( 4) zegt dat hij ze daarom niet at, omdat iemand,
die alles eet wat gewone menschen eten, ook maar voor een gewoon mensch gehouden wordt ; daarenboven, om veel van zich te
doen spreken, moet men noodzakelijk lets doen, wat anderen
niet doen. Dit zal ook wel de reden zijn, waarom hij nooit gelachen heeft. D och anderen zijn van een ander gevoelen en beweren, dat Pythagoras in de boonen een maagschap meende te
zien. Hierop zinspeelt Horatius in een der satiren ( 5). Hierdoor ook
I. AETHALIDES of AETHALIS, zoon van Mercurius. Om zijne deugden te beloonen, lieten de goden hem toe een deel van 't jaar onder de dooden en 't ander onder
de levenden door te brengen. - 2. EUPHORBUS, een Trojaansch krijgsman, die aan
Achilles' vriend, Patroclus, den eersten slag toebracht. — 3. XENOPHANES : een
Grieksche wijsgeer te Colophon, in Klein Azia,omtrent de zesde eeuw voor Christus,
geboren. Hij leefde bijna honderd jaar : van zijne schriften blijft er ons zeer weinig
over. — 4. LUCIANUS : Grieksche schrijver. Onder andere spotschriften maakte hij :
de Samensp-aken der dooden. (12o-200 na J. C )
5. Lib. II, sat. vt, 63.

LUIMIGE VERHALEN

185

zijn de volgende feiten te verklaren. Toen Pythagoras eens bij
Tarentum in eene weide een os boonen zag afvreten, ging hij tot
den hoeder en maande hem aan den os te zeggen, dat hij van de
boonen zou afblijven. De hoeder lachte den wijsgeer hartelijk
uit en gaf hem ten antwoord, dat hij geen ossentaal kon spreken.
Nu trad Pythagoras deftig op den os toe, en fluisterde hem met
een hoog ernstig gelaat lets in het oor... en ziet ! de os sloeg geen
tong meer op de boonen. — Op zekeren dag omsingelden zijne
vijanden het huis, waarin hij gezeten was, en staken het in brand.
Pythagoras wist echter te ontsnappen en vluchtte op hooge beenen door de velden ; maar eensklaps staat hij voor een boonenveld. — Wat gedaan ? -- < Het is beter gevangen te worden
dan de boonen te vertrappen zegt hij, en liet zich achterhalen en
gevangen nemen. Laertius verhaalt, dat hij bij die gelegenheid
gedood is, en hier zullen wij het maar bij houden, anders zou ik
ook gevaar loopen in de boonen te raken (i).

(De Vroolijkheid en het Lachen.) B. VAN MEURS, S. J.

83. — VERTELLINGEN VAN DEN ZEEMAN.
1 Komt bij me zitten, en luistert, goé lien,
Dan zal ik je gaan verhalen
Al wat ik heb op mijn reizen gezien,
Op zeeen, bergen en dalen :
5 En komt je lets min gelooflijk voor,
Omdat je 't nooit vondt in boeken,
Dan moet je, — daar dient het reizen voor,
't Maar zelve gaan onderzoeken.
Nabij de linie was 't stil en saai,
Zoodat zich een ieder verveelde :
Gelukkig kwam daar een groote haai,
Die op de dwarsfluit speelde :
Een : q al is ons prinsje nog zoo klein,
Dat deed hij heel duidlijk ons hooren ,
15 Hij had het geleerd van een kaperkaptein,
Dien hij opslokte een jaar te voren,
Zeg ! komt het je min gelooflijk voor,
Pr)

I. IN DE BOONEN zijn, zitten : in de verlegenheid zijn, se tromper, etre dans I embarras; in de boonen raken : van den rechten weg raken, verdolen.
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Omdat je 't nooit vondt in boeken,
Dan moet je, — daar dient het reizen voor, --20 't Maar zelve gaan onderzoeken.
Eens was ik gevaren al om de Noord,
En 'k lag onder dadelstruiken :
Daar kwam mij een jan van een ijsbeer aan boord,
En wou tot ontbijt mij gebruiken.
25 Mijn sabel was juist ongelukkig wat stomp :
Maar 'k vond een paar mosselschelpen,
En 'khieuw hem daarmede het hoofd van den romp :
Men moet zich kunnen behelpen.
Zeg ! komt het je min gelooflijk voor,
30 Omdat je 't nooit vondt in boeken,
Dan moet je — daar dient het reizen voor,
't Maar zelve gaan onderzoeken.
Het beest raapte daadlijk zijn kop van den grond
En zette het hard op een loopen.
35 Maar ik liep hem na, om zijn smeer en zijn bont,
Als ik thuis kwam, to kunnen verkoopen.
Ik sloeg het monster zijn voorpooten af,
En dacht : nu heb je geen handen ;
Maar och ! 't liep weg in gestrekten draf,
40 Met zijn kop al tusschen zijn tanden.
Zeg ! komt het je min gelooflijk voor,
Omdat je 't nooit vondt in boeken,
Dan moet je, — daar dient het reizen voor,
't Maar zelve gaan onderzoeken.
45 Eens prikten we een walvisch in de I Jslandsche Zee:
Maar 't beest ging terstond naar den kelder,
En sleepte aan den kabel ons vaartuig mee :
Ik ben, neen, geen sprookjesvertelder.
Het trok ons onder het water voort,
5o Wel dertig lange dagen ;
En sedert kan maar, geloof mijn woord,
Mijn maag geen water verdragen.
Zeg ! komt het je min gelooflijk voor,
Omdat je 't nooit vondt in boeken,
55 Dan moet je, — daar dient het reizen voor,
't Maar zelve gaan onderzoeken.
Eens zag ik Neptuun in een schulp met zijn vrouw
En een zestal kleine goodjes :
Hij had zijn pijjakker aan tegen de koft,
bo Zij gebruikten koffie met broodjes.
Al de anderen waren naar kooi gegaan,
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En ik alleen was wakker.
1k vroeg hem : ( Waar haal je die broodjes vandaan?)
Hij antwoordde : ( Van den bakker.
65 Zeg ! komt het je min gelooflijk voor,
Omdat je 't nooit vondt in boeken,
Dan moet je, — daar dient het reizen voor, —
't Maar zelve gaan onderzoeken.
J. VAN LENNEP,
84. — DE POESJENELLENKELDER.
Des Zondags kreeg ik (') vier centen ; deze dienden onveranderlijk om naar den poe.sjenellenkelder te gaan. Men zou zich
bedriegen, indien men ging denken dat deze vertooningen in het
minste geleken naar het marionettenspel in andere steden of
landen. De poesjenellenkelder behoort tot die dingen, welke
vroeger ons eigen volksleven samenstelden en nu reeds, onder
den druk der nieuwe beschaving, zijn verloren gegaan. Het is
daarom en tevens om den durenden invloed, welke dit eenvoudig

kindertooneel op mijnen geest heeft nagelaten, dat ik de beschrijving van den voornaamsten poesjenellenkelder ga beproeven, ja, zelfs eene zijner vertooningen zal pogen aanschouwelijk
voor te stellen.
Men verbeelde zich eenen grooten overwelfden kelder, met
ziltige muren en waarin nooit het daglicht is gedaald. Daar, op
den vochtigen vloer, zijn vele dwarsplanken ( 2), in vorm van banken opgeslagen. Deze zitplaatsen zijn door letters in drie vakken
verdeeld. Het dichtste bij het tooneel is de eerste plaats, waarvoor men vier centen betaalt ; daarachter, de tweede, die slechts
eenen halven stuiver kost, en gansch naar achter, het Uilenkot,
waar ieder wordt toegelaten, die slechts eenen enkelen cent kan
besteden.
In het diepe einde van den kelder is een vierkant gat, als een
ovenmond, voor hetwelk een stuk grof vischnet is gespannen,
tot het afweren van appelschellen en nootschalen, waarmede
het geeerd publiek niet zelden de houten acteurs naar het hoofd
werpt. Het is de avant-scene, en het geschilderd voorschoot dat
er achter hangt is de ophaaldoek. Op dit voortooneel branden
drie dikke roetkaarsen ; zij vormen, met de smokerige blikken
i. Hendrik Conscience, toen hij nog een kind was. —

2.

Dwars liggende planken.
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lamp die aan den muur van den kelder hangt, het geheele verlichtingstelsel van dezen schouwburg.
Een kwart uurs voordat men beginnen zal, — bovenal swanneer men Doctor Faustus of Ourson en Valentijn vertoonen
moet, — is de kelder zoodanig opgevuld, dat men, bij gebrek
aan plaats op de banken, er langs den wand letterlijk op elkander schijnt te staan.
In het midden, tegen den muur, staat een immer zuurziende
man, met eene lange roede of wisch in de hand. Hij verbeeldt
hier de fiolitie van het theater, en slaat de ruststoorders zeer onzacht tusschen hoofd en schouders. Aan den voet van den trap
zit eene oude vrouw, met eenen korf aan elken arm : zij verkoopt
appelen, noten, smoutebollen, krabben, harde eieren en lekkerkoek, en zij vervult bier de plaats van restaurant dzt thefdtre.
Het stuk dat men spelen zal, is de bekende volkssage Genoveva van Brabant. Een lange wijl stampt het welwillend publiek
met de voeten ; en dewijl de holleblokken of klompen er in
groote meerderheid tegenwoordig zijn, heerscht er in den kelder
zulk oorverdoovend lawaai, dat men het gefluit en geschreeuw
bijna niet hoort. De man met de roede houdt zich stil : fluiten,
stampen en tieren, voordat de doek opgaat, is een recht dat ook
hier het publiek wordt toegekend.
Eindelijk, de doek gaat in de hoogte. Er komt een oogenblik
stilte in den kelder ; doch evenras ontstaat er een gemor van
verwondering ; vele stemmen roepen op den toon der verbazing :
<< Oh ! hoe schoon ! hoe schoon ! >> — € Stilans ( i) ! > roept de
man met de roede.
Op het tooneel staat eene vrouwelijke poesjenel met eene gulden kroon op het hoofd ; een mantel van rood fluweel sleept
haar achterna ; haar keurslijf is van blauwe zijde met zilveren
looverkens ; hare gansche kleeding, haar hoofd en hare armen
glinsteren van gouden stipjes en glazen paarlen. Het is Genoveva, die sedert hare laatste verschijning geheel is herschilderd
en met nieuwe kleederen is getooid. Nadat zij, onder de bewonderende blikken der aanschouwers, zich vijf of zes maal heeft
rondgedraaid om zich voor en achter te laten bekijken, worden
hare armen, bij middel van draden, eenige malen opgeheven
dit wil zeggen dat zij gaat spreken.
T. Het geradbraakt Fransch woord silence.
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Zij heeft eene stem als eene zestigjarige vrouw, die een jong
meisje nabootst ; doch evenals op grootere tooneelen, is hier
alles conventie, en het publiek is van goeden wil. Genoveva
spreekt van haren lieven man, den palatijn Siegfried, en laat de
aanhoorders, onder veel beklag, verstaan dat hij vertrokken is,
om tegen de Saracenen te gaan vechten. Zij valt geknield neder
voor een kruis, heft de handers ten hemel, en bidt zoo vurig en
zoo roerend, dat het publiek in den kelder algemeen begint te
snutten en te zuchten...
Golo, de hofrneester van Siegfried, verschijnt voor Genoveva
en wil haar tot kwaad verleiden.Zijne vleiende en arglistige taal
doet het publiek in verontwaardiging ontvlammen. — K< Schobber ! >> mompelt er een. << Valsche schelm ! >> zucht een tweede.
( Stampt hem van het tooneel, den venijnigen verrader ! >> roept
een derde. — ( Stilans daar op het Uilekot ! ) beveelt de man
met de roede.
Genoveva, in haar eergevoel gekrenkt, doet eene plechtige
wederspraak tegen den boozen Golo. Zij zegt dat zij Christene is
en vorstenbloed in de aderen heeft ; zij scheldt den hofmeester
voor een meineedige, voor eene slang, en eindigt met de bekende uitroeping : — Wel, zoo dan ! Nog al schooner ! Wie meent
gij dan dat ik ben, leelijke valschaard ? )
Het publiek kiapt in de handen ; want, zeker, Golo zou van
schaamte moeten gaan loopen, zoo treffend zijn Genoveva's
woorden.Evenwel de hofmeester zwicht niet voor de verwijtingen
der gravin ; integendeel, hij bedreigt haar met zijne wrack en
zegt dat hij Genoveva zelve van misdaad bij Siegfried zal beschuldigen. — (< Ja, koppige vrouw, ) roept hij uit, ( gij zult
nog voor mijne voeten kruipen en mijn medelijden afsmeeken ;
maar ik zal onbarmhartig zijn en gij zult schandelijk sterven ! )
— q Daar, gij valsche schobbejak ! >> roept eene stem uit het
achtereinde van den kelder, en terzelfder tijd bonst een halve
anpel tegen het vischnet, dat voor het tooneel gespannen is.
Genoveva en Golo verdwijnen. Er treedt een poesjenel op,
bijna gekleed als een Antwerpsch werkman, en met een aangezicht dat altoos lacht, zelfs wanneer hij weenen moet. Het is
Snoef, de vieze, de kluchtige Snoef. Deze poesjenel treedt in
alle stukken op, en verlevendigt de tusschenpoozen met kwinkslagen en geestige zetten. Hij is het die tot het publiek spreekt,
wanneer er lets aan te kondigen is ; en hij vervult hier de dub-
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bele plaats van hansworst en van Regisseur du theatre. Bertrand
is eene andere snaak, met de meer ernstige geestigheden gelast.
Nu begint Snoef met zijne lachende tronie een streng sermoen over het werpen van appels en nootschalen ; dan doet
hij vele kwinkslagen over den boozen Golo, en belooft dat Ons
Heer den leelijken schelm in het einde wel zal vinden.
De doek valt, het eerste bedrijf is uit. Van alle kanten hoort
men tot de oude vrouw roepen : ( He, Krabbe-Mie, voor eenen
cent appelen !... Langs hier twee smoutebollen !... Voor eene
duit noten !... Eenen kluppelkoek op het Uilekot ! ) En zoo
duurt het totdat, na lang gestamp der klompen en hevig gefluit,
de doek weder wordt opgehaald.
Het tooneel verbeeldt een bosch. Siegfried, met een langen
sabel in de vuist, doet eene driftige aanspraak tot het Christen
leger, dat uit vier poesjenellen bestaat, waartusschen men Snoef
en Bertrand kan herkennen. Men heeft hun ieder een sisser of
fusee aan de hand gebonden. Zij woelen, keeren en zwaaien de
armen : dit wil zeggen dat zij snakken naar den veldslag. Er zal
geschoten worden, dat zal een Leven gaan zijn !
De vijand is daar ! Vijf poesjenellen met tulbanden op het
hoofd en eene gulden halfmaan op de borst, verschijnen onder
groot getier ; een hunner is Abderama, koning der Saracenen.
Hij strijdt tegen Siegfried, terwij1 de andere poesjenellen in
groote verwarring heen en weder door elkander worden geslingerd... Eene volledige stilte heerscht in den kelder ; het publiek
hijgt van vrees en ontsteltenis. Wie zal er overwinnen ? De Christenen of de heidenen ? Eensklaps beginnen al de fuse'es vuur te
spuwen en vervaarlijk te sissen ; eene breede hand steekt van
boven eene *tool op het tooneel ; de ontzettende knal van het
wapen vereenigt zich met de losbarsting der sissers... De kelder
is vol rook : men ziet het tooneel niet meer ; het publiek is bijna
versmacht en doet niets dan hoesten en kuchen ; maar men lijdt
verduldig, want voorwaar, de hevige aandoening is de pijn wel
waard. Eindelijk, de rook van het buskruit is opgeklaard !
Abderama en zijne vier Saracenen liggen, om zoo te zeggen, in
hun bloed te zwemmen. Snoef en Bertrand roepen victorie en
stampen de Turken tusschen de schermen...
Er komt eene poesjenel, die zegt dat het zweet van haar
aangezicht stroomt. Zij geeft Siegfried eenen brief van Golo,
waarin deze Genoveva van eene wraakroepende misdaad be-
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schuldigt. Siegfried ontvlamt in toorn en slaat een oogenblik met
zijn zwaard tegen de boomen.Dan zendt hij den bode terug naar
Golo, met bevel om Genoveva zonder uitstel te doen dooden.
Reeds is de dock gevallen, en toch duurt de stilte in den kelder
voort. Het wreed bevel heeft de aanschouwers met droefheid
vervuld ; en dewijl het zoo eensklaps op de blijdschap der overwinning is gevolgd, heeft het iedereen met pijnlijke onttoovering
getroffen.
In het derde bedrijf ziet men Genoveva met haar kind, den
kleinen Benoni, in de armen, op eenen toren gevangen zitten.
Twee mannen, met zwaarden in de vuisten,komen haar zeggen,
dat zij mede naar de wildernis moet, waar men haar en haar
kind het hoofd zal afslaan.
Scherp gefluit klinkt boven het tooneel ; een half dozijn
handen verschijnen, de schermen worden in de hoogte geheven,
en, in stede van eene gevangenis, ziet men nu een donkey woud.
Het was eene verandering in het gezicht, un changement a vue.
Genoveva komt daar aangesukkeld met haar kind, tusschen
de moordenaars. Een dezer wil het arme lam het hoofd klieven;
maar Genoveva valt op de knieen, steekt de bevende armen
uit en smeekt om eerst te mogen sterven. Het publiek begint
tranen te storten en zoodanig te hoesten en te snorken, dat de
vertooning, door het luidruchtig medelijden der aanhoorders en
door het geroep ( Stilans ! N van den man met de roede, eenige
oogenMikken wordt onderbroken. Het liefdevol gebed van Genoveva heeft de moordenaars getroffen ; en, wanneer deze wreede
beulen zelven zeggen,dat zij van deernis moeten weenen, vloeien
de tranen van het goedhartig publiek als beken op den vochtigen
vloer des kelders. Een schreeuw van gelukkige verrassing ontstaat ; de moordenaars schenken de Gravin en haar kind het
levee, op voorwaarde dat zij deze wildernis niet zullen verlaten.
— De doek valt.
Vierde bedrijf. Het is half duister op het tooneel. Siegfried
ligt op zijne bedstede te slapen en droomt van vervaarlijke
dingen. Zijn geweten verwijt hem zijne lichtgeloovigheid en
beschuldigt hem met den dood zijner onnoozele echtgenoote.
Eensklaps verschijnt er een spook voor zijn bed ; het is eene
poesjenel, met een doodshoofd en met eenen witten lijkdoek op
den rug. Men zou het gegons eener wesp in den kelder kunnen
hooren ; het publiek siddert van angst, aller aangezicht is bleek,
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op veler voorhoofd glinstert het koude zweet der vervaardheid...
Het spook dreigt Siegfried met den vinger.De Graaf schiet wakker en wrijft zich de oogen. Daar de geest tusschen de schermen
is verdwenen, ziet hij niets meer, en legt zich weder te slapen ;
maar nauwelijks is hij ingesluimerd, of het spook verschijnt
opnieuw. Zoo wordt hij geplaagd tot den morgen. Hij meent
dat het slechts een Broom is geweest, en wil op jacht gaan, orn
zich wat te verzetten...
Men fluit voor de tweede verandering in het gezicht : het
tooneel verbeeldt een bosch met eene spelonk.— In deze spelonk
zit Genoveva met hangende haren ; de kleine Benoni speelt
nevens haar met eene tamme hinde ; hij is gekleed met een stuk
schapenvacht. Genoveva leert haar kind bidden.Een engel daalt
uit den hemel en brengt de ongelukkige vorstin haar dagelijksch
voedsel. De hinde verdwijnt in het woud.
Na een oogenblik hoort men gerucht en geroep van jagers.De
hinde komt naar de spelonk geloopen ; een pijl steekt haar in
den schouder. Siegfried, die haar heeft gekwetst en haar nazet
in hare vlucht, verschijnt eensklaps, en blikt verbaasd op Genoveva en Naar kind, welke hij voor wilde menschen aanziet. Er
volgt eene verklaring ; Siegfried herkent zijne betreurde echtgenoote en ziinen zoon, en wordt van hunne onschuld overtuigd.
Hij vraagt vergiffenis, en sluit ‘velhaast moeder en kind, met de
uiterste blijdschap, op zijn kloppend hart. Over de wangen der
aanschouwers lekken stille tranen van medegevoel : men is God
dankbaar, dat hij de deugd zegevieren laat !
Ondertusschen komen de andere jagers toegeloopen; de booze
Golo is met hen. Zoohaast verschijnt hij niet voor Siegfrieds
oogen, of deze ontvlamt in woede en hakt hem het hoofd af,
terwijl hij uitroept : ( Ga, leelijke booswicht, venijnige slang,
verschijn voor Gods rechterstoel, en geef daar rekenschap over
uwe verfoeilijke valschheid ! >>
Ha, de ondeugd wordt gestraft, de verrader sterft !...Nu barst
onder het ontroerd publiek een algemeen handgeklap los ; men
roept als uit eenen mond : i Bravo, bravo, hoerah ! dat is goed !
Het is wel besteed, de schobbejak ! ) Genoveva en Siegfried
worden teruggeroepen en met toejuichingen overladen.
Snoef treedt op en beheerscht het gerucht door de volgende
aankondiging : (K Het is om de liefhebbers te bedanken tot op
een andermaal. Donderdag toekomende, zal er vertoond worden
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Ian van Partys of de Ridder met de Zwaan, en Zondag daarop
volgende Doctor Faustus, die zijne ziel aan den duivel heeft ver-

kocht, met schoone schermen en eenen splinternieuwen duivel.
Zegt het voort. )
ledereen springt recht om den kelder te verlaten, en terwij1
men zich bij den trap te pletteren dringt, hoort men op de straat
reeds schreeuwen : ( De jongens van het Schipperskwartier L..
Mannen van het Schelleken ! Sint-Jacobs vooruit L.. De Paardenmarkt langs hier !... Wie gaat er naar de Vuile Rui ? )
(Geschiedenisnzijner jeugd.)

H. CONSCIENCE.

85. — HEN NIETJWJAARSMORGEN.

'k Heb mij maar eens versiapen in mijn leven, en dat was op
nieuwjaarsmorgen. Op nieuwjaarsmorgen ! waarop anders allies
vroeger dan gewoonlijk uit de veeren is ! waarop de sale], niet stil
staat van 't oogenblik, dat de wacht (') van de straat en de melkboer er op komt, met emmers voller dan anders voor al de chocolaad ! Verslapen op nieuwjaarsdag ! Verslapen...? Dat tan —
al mag het niet — elken morgen gebeuren, maar op nieuwjaarsdag, als de wenschen bijtijds nog eens gerepeteerd, — vader en
moeder al voor het ontbijt verrast, — en de beste kleeren vroeg
aangetrokken moeten worden, om naar de kerk en dan naar
de ooms en tantes te gaan! — q Verslapen op nieuwjaarsmorgen!
en dat bekent de heer,die dai. geschreven heeft,zoo maar ronduit,
alsof het niet heel leelijk was ! )
Ja, lieve lezer ! van driemaal minder jaren dan ik, — ik beken
het, en ik heb daar even zelf reeds, in een adem,al het onbegrijpelijke, al het onbehoorlijke er van opgesomd bovendien. Mooi
was 't niet, dat is zeker ; maar men moet er nooit tegen opzien,
om eerlijk en rond voor zijne fouten uit te komen ; en daarom heb
ik het dan ook maar gezegd, net zooals 't was. Maar laat mij nu
ook vertellen, hoe 't kwam en wat er verder gebeurde.
Ik stond nog al voor wild te boek, moet je weten, toen ik een
kleine jongen was ; ik hield dol veel van stoeien en ravotten.
Mijn lei was altijd dadelijk gebarsten, en mijn boeken eer stuk
dan uitgeleerd, omdat ik er een `geheel ander gebruik van
z. De nachtwacht.
Btoentlezing. —
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maakte, dan waarvoor ze eigenlijk bestemd waren. Ik hield niet
veel van schoolbanken, en had het hoofd vol kattekwaad. Toch
was ik geen slechte jongen, want ik klikte nooit, ik jokte nooit,
en ik hielp altijd de kleintjes tegen de grooten, dat moet gezeid
worden; vraag 't aan mijne oude kennissen. Ik was een handjegauw en een voorvechter altijd en overal : 't eerst in het
hoogste topje van de boomen, de slooten over, enz., enz., maar
kwam gewoonlijk als 't hinkende paard achteraan, wanneer het
werk kant en klaar moest zijn, of 't examen voor de groote vacantie daar was. 'k Had, in vertrouwen gezegd, altijd meer
scheuren in mijn blouse, en builen bier en daar, dan bonnes marques in de week.
Voor 't oogenblik hinderde 't mij wel; maar ik dacht, dat ik al
die boekengeleerdheid, die pedante wijsheid, volstrekt niet noo dig had. Ik wilde soldaat worden en geen professor ; huzaar of
dragonder,dat was een, kolfje naar mijn hand, dat idee mijn lust
en leven ; en ik begreqp op verre na niet, dat een good soldaat
toch ook heel wat weten moest,ten minste om officier te worden,
en ik wenschte natuurlijk niets minder dan dat, om de mooie
uniform, de epauletten, het pleizier van bet commando, en om
altijd vooraan te galoppeeren. 0, jammerlijke teleurstelling !
Daar kwam met de zomervacantie een neefje bij ons logeeren,die
op de militaire_akademie was, en ik hoorde in al zijn geuren en
kleuren (i), wat Men al kennen moest om daar te komen,laat staan
als men er was ! Ik duizelde van al 't gecijfer en werd er koud
van, als ik dacht, wat ik een werk had aan een regel van drieön
met breuken ! Ik hoorde mijn ooren uit,en ik begon neefjes uniform, die mij eerst heel begeerlijk toescheen, langzamerhand al
minder en minder mooi te vinden... 1k verloor den lust om soldaat te worden, en werd wel eens wat verdrietig en knorrig op
mij zelf, dat ik toch maar niet een beetje knapper was !
Er kwam van 't werken gedurende dezelfde vacantie evenwel
alweer niet veel. Ik kon maar niet op slag raken ( 2) ; omdat ik
achteruit was, bleef ik achteruit, en verging mij de lust al meer
en meer. De tijd, waarop ik weer naar de kostschool moest,
naderde — en mijn taak was Zang niet af.
Op den morgen van mijn vertrek, vroeg papa mij zeer ernstig,
hoe het met mijn werk stond ; en ofschOon hij mij er dikwijls
x. In al de bijzonderheden. — 2. OP DEN MAATSLAG RARE, op de hoogte koinen,
se mettre it tnesure, au courant.
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genoeg toe aangespoord had, och 't hooge woord moest er uit (1):
onalg-edaan I Moeder zweeg. Ze had met zekeren angst, dien ik
later nog ,,veel beter begreep dan toen, mijn antwoord gewacht :
zij hoorde 't, zuchtte, en zag toen stil voor zich. Ik was alles
behalve gerust, en durfde haar bijna niet aankijken, zoo weemoedig was ze,en ik had haar zoo lief! Papa zag mij met strengen
blik aan, en vroeg mij mijn horloge — een cadeau van grootvader op mijn laatsten verjaardag, en waarmee ik toen zeer blij
was, omdat al de jongens van mijn klasse er al een hadden, en
ik toen mee kon doen. Ik gaf het bevend over. Papa stak het bij
zich, en zei, dat wie den tijd verbeuzelde, geen horloge verdiende
noch noodig had, nam vervolgens even koel afscheid van mij en
ging naar het kantoor. Toen was ik met moeder alleen. De waterlanders (2) begonnen bij mij op te komen, terwijl ik nog stokstijf op dezelfde plaats stond. ( Och, waarom heb je 't er ook
naar gemaakt ( 3) ? ) zei mijne moeder, terwijl zij mij zachtjes
tot zich trok. Toen biggelden mij de tranen langs de wangen
en ik viel haar snikkend om den hals.
( Wil ik je eens een goeden raad g-even ? ) fluisterde zij mij
vriendelijk toe. 1k kon nauwelijks ( ja ) zeggen, maar ik zag
haar recht hartelijk aan met mijn betraande oogen, dat voel ik,
dunkt me, nog. Ze veegde ze af, nam bei mijne handen in de
hare, en terwijl zij het hoofd naar mij toeboog, ging zij voort :
't Is nu nog lang vdor de kerstvacantie ; als je nu eens heel erg
je best (4) deedt ; als je nu eens, om moeder pleizier te doen, de
helft minder speelde, en nu dubbel werkte — den verloren tijd
en schade zocht in te halen, om papa met nieuwjaar, als je weer
thuis komt, te verrassen met een prijs ? Dat 's een beste jongen,
zou hij zeggen, en moeder zou zoo hartelijk blij zijn !... 1k was
de smart over 't gemis van rnijri horloge, ja al mijn leed van
daareven bijna vergeten --- maar louter oor en hart voor moeder,
die ik nog lang aanzag, toen ze ai uitgesproken had.
i Nu zal moeder eens wat zien ! ) borst ik eindelijk uit. ( Een
prijs ?... den eersten prijs zal ik hebben en een klasse hooger
zitten ook, en al de jongens zullen zien, dat ik ook wat kan... en
zou va (5) dan weer goed worden, moeder ?
I. De beslissende verklaring moest worden gedaan, ik moest voor de waarheid
uitkomen. — 2. WATERLA.NDERS : tranen — 3. Hebt ge gehandeld om zulk een straf
te verdienen. — 4. Zeer goed uw best. — 5. Vadei.
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( Houd nu je woord ; beloof niet te veel, maar kom 't na, en
dan zal ik een goed woord voor je doen bovendien, A hernam zij,
en toen ik een uur later vertrok en ze mij vaarwel kuste,fluisterde
zij mij nog eens toe : it Kan ik er nu degelijk op aan (i) ? )>
,Nu was 't mij recht ernst geworden ; ik werkte, werkte, werkte
voor drie 1... De kerstvacantie kwam. Victorie, victorie ! Ik
haalde den eersten prijs, ik kwam een klasse hooger — ik had
woord gehouden ! Wat zou moeder nu wel zeggen !
Reikhalzender heb ik nooit naar huis verlangd.
( 1k zie het al, ik zie het al ! ) riep mijne moeder mij toe,
zoodra ze mij in de gang te gemoet kwam, en ik letterlijk van
blijdschap tegen haar opsprong en onzen ouden, trouwen Lord,
die mij kwispelstaartend verwelkomde, vergat en onderstboven
liep ! Ik gunde mij haast den tijd niet — o, 'k weet het nog zoo
goed, alsof 't gisteren gebeurd was — om alles uit te pakken,
prijs en getuigschrift te laten zien ; ieder in huis moest ze bewonderen. Ik vond dat moeder zoo blij was, alsof zij een prijs en
getuigschrift gekregen had, en niemand bekeek ze zoo lang en
van alle kanten als zij, en toch vroeg ik haar wel twintigmaal
i of ze alles dan niet heel, heel mooi vond ! Ik mocht 's middags zeggen, wat ik 't liefst eten wou : 't was een feestdag !
Maar toch er ontbrak wat aan mijn geluk : papa was op refs,
om dringende zaken voor het kantoor, die hij zelf voor nieuwjaar
bespreken en regelen moest. Maar hij zou, als 't maar eenigszins
mogelijk was, op oudejaarsavond thuis komen, en anders zeker
op nieuwjaarsdag.
't Werd oudejaarsavond... ik was in gespannen verwachting...
ik had rust noch duur, 'k sprong telkens op, als er gescheld
werd... maar papa kwam niet. Ik was vroeger wel eens een
beetje bang geweest tegen dat papa thuis verwacht werd, omdat
er dan wel eens wat veel van mij te zeggen viel, dat niet in den
haak was... maar nu ! Die bordjes waren ook glad verhangen (2)
en ik had mijn goeden vader wel naar huis wilier trekken, —
had ik maar geweten hoe.
't Werd tijd voor mij om naar q de koets (3) ) te gaan, er zat
niets anders op (4). Maar eerst begon ik alles op mijn tafel uit

4.

t. Mag ik daarop rekenen ? —
Er viel niets anders te doen.

2.

Ades was in orde gebracht. — 3. Het

bed. -
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te stallen, om 's morgens — want dan zou papa er toch zeker zijn
— een complete tentoonstelling van mijn nijverheid te kunnen
geven. De prijs enz. enz., al mijn boeken — want dan kon papa
zien, hoe ver ik nu al was, — mijn laatste teekeningen, een paar
kaarten, alles moest op de tafel uitgespreid. — Ik droomde
heerlijk, overheerlijk, maar ik sliep een gat in den dag, en de
heldere winterzon won 't mij wel een paar uur of (') !
Ik werd wakker, met een kleinen schrik van 't licht, geloot
ik... ik wreef mijn oogen uit... droomde ik nog ?... neen ! maar
wat verrassing ! Pa stond met moeder vriendelijk lachend voor
mijn bed, en eer ik nog van mijne verlegenheid bekomen was,
kusten zij mij goeden morgen, dat het klonk !
Pa behoefte niets te zeggen... Ik zag wel dat hij tevreden was,
toen hij alles van moeder gehoord en de tafel rondgekeken had.
Maar toch liet hij mij vertellen en alles wijzen, en nog eens
vertellen, en hij luisterde met onuitputtelijk geduld, en klopte mij
wel twintigmaal op den schouder... en dan sprong mijn hart op
van blijdschap !
( Maar >>, zei moeder eindelijk met een ernstig gezicht, en toch
zag ik dat ze 't niet zoo ernstig meende, g hij begint het nieuwe
jaar niet zoo goed, als hij 't oude eindigde, want... hij begint met
zich te verslapen ... )
q 't Is waar, ) antwoordde mijn vader, terwijl hij mij bij de
hand nam, mij aanzag en even ophielcl , — ( maar ), ging hij
voort, na zooveel arbeid is 't goed rusten, en hoe kon hij ook
weten hoe laat het was... want hij had immers zijn horloge niet?)
En meteen haalde hij 't weer te voorschijn uit denzelfden zak,
waarin 't vroeger verdwenen was, en, o vreugd I ik kreeg het
terug, terwijl ik 't uitschreeuwde van blijdschap, — met een
inooien ketting bovendien tot cadeene I
Is 't u van 't jaar gegaan zooals 't mij vroeger ging, jongens?
Hebt gij meer gespeeld, gestoeid, geravot, dan gewerkt, als het
tijd was ? zijt ge achteruit bij anderen, zoodat vader ontevreden
en moeder er bedroefd om zijn rnoet ? Doet dan ook als ik,
neemt een flink besluit, om tegen 't volgende alles in te halen,
dubbel en dwars , of neem je vast voor om, al had je bij voorbeeld dit jaar ook nog zoo je best ge gaan, het in 't volgende nog
T. Stond een paar uur voor mu op.
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eens zoo goed te maken, en ik voorspel je een heerl!jken itAeuwjaarsmorgen, zoo al geen mooi horloge met een ketting, dan
toch de vrucht van wel bestede uren, dat is — een gelukkig
leven 1'
A. J. DE BULL.

85*. — STUDEEREN.
Een oom van Loshoofd, den Jurist,
Die 't luchtig neefje, om zijn blaffen
Op drukke studie, wou bestraffen,
Lei, zonder dat de knaap het wilt,
5 Terwiji hij in de kast met boeken —
Hetgeen er stond, scheen door te zoeken,
In 't CorpusJuris een dukaat.
Hij ging - en kwam, na drie vier weken,
Hem op zijn kamer weer eens spreken,
zo En hoorde weer denzelfden praat.
( Nu, ) zei hij toen, ( het zal wel blijken ' )
Hij greep het boek en zoo terstond
Viel 't gouden geldstuk op den grond,
Vat neefje wonder op deed kijken.
15 ( 'k Zie, ) zei hij, ( dat je mooi studeert!
Zoo je echter in de laatste weken
In 't Corpus _furls hadt gekeken,
18 Je hadt dit stuk er uit geleerd. ! )
I

W. BILDERDI JK.

85". — HET VROEGE KIEVITSEI.
i Piet Smul trad in de schuit van Leiden op den Haag,
En toefde bij het roer, terwijl een Maartsche vlaag
Verkeerde in zonneschijn. Daar kwam een knaap aanloopen:
( Een kievitsei ! wie wilt voor twee zesthalven koopen ? )—
5 et Is vroeg ! ) zei Smul. ( Ik neem 't voor ben zesthalf. ) -Mijnheer, ik geef u 't ei en ook het mandje mee ! [( Zeg twee,
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De koop iukt, en de schuit wordt van den wal gestooten.
Met roept de knaap : Mijnheer, haast was mij jets ontschoHet vuur dient voor uw ei niet al te hard gestookt :
[ten,
to Ons grootje heeft het al verleden jaar gekookt. )
A. C. W. STARING.
R6. — CICERO DE NEGER.

Er diende als knecht in het ( boarding-house (i), waar ik afgestapt was, een large struische neger, met eenen mond zoo groot,
tanden zoo wit, en een vel zoo zwart en blinkend, dat hij als een
staalje van een volmaakten neger kon doorgaan. Zijn neus
was breeder en platter, zijne lippen dikker en meer vooruitstekend, zijn voorhoofd lager en meer achteruit vallend, dan het
de gewoonte is zelfs onder zijne stamgenooten.Hij heette Cicero,
en nooit werd een naam slechter toegepast dan deze.Onze zwarte
Cicero was zoo arm aan woorden, dat verre van eene oratie te
kunnen doen, hij nauwelijks een antwoord kon geven, wanneer

men iets vraagde. In zulke gevallen draaiden zijn oogen deerlijk
in zijnen kop, en zijn mond nam alle soorten van gedaanten aan,
waarna Cicero zijne lippen tot aan zijne ooren opentrok om te
lachen,en 4yes,massa (2),) antwoordde. Massa zeggen de negers,
in plaats van < Master.) De langste redevoering, die ik dezen
zwarte ooit heb hooren houden, was : Master, breakfast ready,
sir (3). ) Maar dit is zoo eene gewoonte onder de inwoners der
Zuider-Staten zij geven hun slaven alle soorten van benamingen, die onder de witten niet gebruikelijk zijn. Zoo heb ik
Nafioleon met Jufiiter zien vechten, terwijl Diana de schotels
waschte en Cicero bezig was de schoenen te poetsen.
De negers zijn doorgaans de luiste, vadsigste wezens van geheel de schepping. Werken, of zich eenige moeite geven, daartoe kunnen zij niet besluiten ; zij zouden den geheelen dag
ergens in de lommer liggen slapen, indien men hen niet dwong
kunnen arbeid te verrichten. Deze arbeid is niet zeer zwaar, en
onze werklieden hier te lande hebberx veel meer last om hun
I. BOARDING-HOUSE : kOSikU1S,eell bijzonder huis waar men voor een vastgestelden
prijs geherbergd en gevoed wordt. — Het verhaalde grijpt plaats in het zuidelijk
gedeelte der Vereenigde-Staten, voor den Scheidingsoorlog (r86o-786 5). — 2. Ja,
Meester. — 3. Meester, ontbijt gereed, mijnheer.
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dagelijksch brood te verdienen, dan de zoo zeer beklaagde slaven
van Amerika. Cicero, onder anderen, had niets anders te doen,
dan 's morgens, 's middags en 's avonds aan de tafel te dienen
en de schoenen der personen, die in het huis woonden, te poetsen ; het overige van den dag kon hij doorbrengen gelijk hij
wilde. Welnu dit was nog te veel voor hem, en elken morgen
had men hem te bekijven over zijne luiheid. Eens zegde ik hem:
( Zie, Cicero, hier zijn vijf en twintig centen, — omtrent anderhalven frank (i) — die ik u geef; en alle weken krijgt gij er even zooveel, op voorwaarde, dat ik regelmatig 's morgens mijne laarzen
goed gepoetst aan de deur mijner kamer vind staan. )) — Cicero's
oogen draaiden sterker dan naar gewoonte, zijn mond nam
eene grootere verscheidenheid van gedaanten aan, zijn lach was
breeder en hij stamelde erger dan ooit, toen hij i yes, Massa, )
zegde en het kwart dollar aannam.
Drie dagen lang vond ik mijne laarzen goed blinkend aan
mijne deur staan, maar den vierden dag waren zij 's morgens
nog zoo bestoven, als toen ik ze den avond te voren uitgetrokken
had. Dit ergerde mij des te meer, daar ik, de gewoonte volgende
van alle reizende Amerikanen, maar juist zooveel kleedingstukken
bezat, als ik volstrekt noodig had. Dus schoot mij slechts de keus
over, in mijne kamer te blijven, totdat Cicero goedvond mijne
laarzen te poetsen, of wel met een bestoven schoeisel aan de
ontbijttafel te verschijnen. Mijne maag verwittigde mij, dat dit
laatste beter was ; zoodat ik mijne laarzen al grollende aantrok
en in mij zelve zwoer, dat de luie schobbejak het zoude bekoopen. Juist was ik gereed om naar beneden te gaan, toen ik
Cicero zag aankomen. — < Cicero ! >> riep ik. — ( Massa ? )
zei Cicero. — << Waarom heb ik u vijf en twintig centen gegeven ?... >> — Cicero's oogen begonnen weer te draaien, zijn mond
te grijnzen ; maar zijne lippen trokken zich niet tot eenen lach
uiteen. Cicero werd bleek. Nu een neger, die bleek ziet, is het
leelijkste ding, dat men kan beschouwen. De glans zijner huid
verdwijnt, en zijne kleur krijgt eene grauwe tint, die pijn doet
aan de oogen. — 4 Wilt gij antwoorden, gij luie schurk ? ) riep
ik hem toe op een zeer kwaden toon. Maar Cicero zweeg en
keerde mij den rug toe om weg te gaan. Eer ik mij goed konde
bezinnen over hetgene ik deed, was de top van mijne onger. Een cent is, in Noord-Amerika, het honderdste deel van den dollar, die ongeveer
vijf franken waard is.
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poetste laars in gewelddadige aanraking met het ( centrum gra.
vitatis(I))) van den neger, die in drie sprongen de trappen of was,
en beneden stond van achter aan zijn broek te wrijven, terwijl hij
zijne oogen liet rollen en van tijd tot tijd naar omhoog keek, om,
zoo ik dacht, mij te bedreigen. Doch wanneer hij gewaar werd
dat ik bleef naar hem zien, trok hij zijnen mond zoodanig ver
uiteen om te lachen, dat het mij voorkwam alsof zijn geheel
gezicht in tweeen gekloven was ; want ik zag zijn geheel wezen
over, niets anders dan twee rijen groote tanden.
De bel weergalmde het geheele huis door, om het ontbijt
aan te kondigen, en toen wij alien aan tafel gezeten waren,
docht mij, dat Cicero mij met schele oogen bezag, en dat elker,
keer hij mijn blik gewaarwerd, hij zijn talent om scheeve gezichten te trekken een weinig te veel misbruikte. Des middags
maakte ik dezelfde opmerkingen, en toen Cicero naar de keuken
gezonden werd, om het voorsnijmes te halen, kwam hij met dit
stuk tafelgereedschap terug, waarvan hij de scherpe punt met
veel nauwkeurigheid 1 e 3chouwde ; dan keek hij naar mij, maakte
de gewone gebaren en lachte.
Na het eten ging ik in een Fransch koffiehuis une denziiasse) drinken. Ik hcotde er van niets anders spreken, dan van
den opstand der negers, van de wreedheden die in dergelijke
gevallen gepleegd worden en van het gevaar, dat men liep, wanneer men niet gedurig op zijne hoede was. In het nieuwspapier
werden allerlei geruchten aangehaald, die in omloop waren ; er
werd nochtans geen enkel feit als stellig opgegeven.
Als ik 's avonds slapen ging, deed ik mijne deur op het nachtslot, en keek goed in alle hoeken en kanten, of er soms niet de
eene of andere neger zoude verborgen zijn. Ik had mij een paar
pistolen verschaft, die ik geladen op eenen stoel niet verre van
mijn bed nederlegde. Het was dien nacht zulk een heldere maanschijn, dat, wanneer ik den domphoren op mijn licht geplaatst
had, het nog bijna zoo licht was als in vollen dag, en ik elk voorwerp dat zich in mijne kamer be yond, duidelijk kon zien en
onderscheiden. Ik had eenigen tijd liggen na te denken over al
de geruchten en verhalen, die ik gehoord had en was allengs
aan het sluimeren geraakt ; toen mij eensklaps docht, dat iets
aan de deur bewoog, als of iemand poogde de kruk van het slot
Zwaartepunt ; HIER : het deel van het lichaam waar de rug eindigi.
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Le draaien, om binnen te komen. Ik luisterde ; maar het gerucht
had opgehouden, en in de kamer was alles stil. Denkende dat ik
had misgehoord, wilde ik mij weer tot de rust begeven, toen zich
hetzelfde gerucht op nieuw liet hooren ; maar ditmaal met meer
kracht dan te voren. De deur ging open, en Cicero trad binnen,
gewapend met het groot mes, dat ik hem 's middags zoo aandachtig had zien beschouwen. Hij voelde met zijnen vinger of de
punt scherp genoeg was, en dan zag hij naar het bed waar ik lag
te zweeten van benauwdheid. Zoodanig was ik met schrik bevangen, dat ik de macht niet had, de minste beweging te doen ; maar
met de oogen op het gezicht van den slaaf gericht, bleef ik daar
weerloos liggen. Langzaam naderde Cicero, en toen hij dicht bij
het bed gekomen was, bleef hij mij eenige oogenblikken bezien
en lachte. Ik wilde mijne oogen van de zijne afwenden ; maar
dit zeifs konde ik niet zoodanig was ik door zijnen blik verlamd
geworden. Hij klom op het bed en, zijne knie op mijn borst
gezet hebbende, zoodat ik geen adem meer kon halen, hief hij
het mes naar omhoog en liet het langzaam nederkomen als wilde
hij des te langer mijnen doodsangst genieten. Zijne oogen wendde hij geen oogenblik van de mijne af, en wanneer het mes mij
bijna raakte, trok hij zijne lippen weder tot eenen vreeselijken
Each. Eindelijk werd ik de punt van het moordtuig op mijne
borst gewaar, en dit gevoelen trok mij uit de verlamdheid in
welke ik verzonken was. Ik deed eene hevige beweging ter zijde,
sprang het bed uit, en riep zoo hard als ik roepen konde :
( Moord ! moord ! men wil mij vermoorden ! Ik wierp mij op
mijne pistolen, en wilde er een op Cicero afschieten ; maar de
kerel was nergens meer te vinden. De maan scheen nog helder
in de kamer, ik zocht aan alle kanten, keek onder en achter het
bed ; maar alles te vergeefs. Dan wilde ik de deur opentrekken,
maar die was nog op het nachtslot. Op dit oogenblik werd er
geklopt. ( Wie is daar ? — vroeg ik. — Ik, Massa, ) antwoordde de stem van Cicero, ( Massa geroepen ? — De zwarte
luiaard was tegen den avond ergens in eenen hoek gaan liggen
en was in slaap gevallen. Wanneer men later de negers opsloot,
was hij niet te vinden ; maar toen hij wakker werd, had hij zich
in eene tapijt gewikkeld, en in den gang nedergelegd om te slapen. Toen hij mijn noodkreet hoorde, dacht hij dat ik hem had
geroepen. Alles wat ik gewaargeworden was en gezien had, was
niets anders geweest dan een vervaarlijke droom ; ik was door

LUIM1GE VERHALEN.

203

de nachtmaar bereden geworden ( 1). Maar zoo duidelijk was alles
geweest, dat ik eenige oogenblikken bleef staan, zander te kunnen gelooven, dat het niet wezenlijk plaats gehad had.
Wat de geruchten betreft die in omloop waren, betrekkelijk
den opstand der slaven, deze werden ongegrond bevonden.
L. VLEESCHOUWER.
(Stukken en Brokken.)

87. — AANKOOP VAN EEN OUDE FRAK.

Er bestond alsdan (2) op de Meirplaats (3), onder het bestuur
van den heer Delin, een befaamd gesticht, waar de kinderen van
adellijke huizen en van rijke burgers het lager en middelbaar
onderwijs genoten. In dit aanzienlijk gesticht, waar de uiterste
netheid en zekere deftige kleederdracht werd vereischt, zag ik (4)
mij, door tusschenkomst van den heer Shaw, als ondermeester
voor de lagere klassen aanvaard. Teen ik de eerste maal, vergezeld door mijnen vader, voor den heer Delin verscheen, vestigde
zijne aandacht zich op mijne nederige en in schijn verzuimde
kleeding. Hij sprak lang alleen met mijnen vader, en, alhoewel
ik niet hooren kon wat er tusschen beiden werd gezegd,vermoedde ik echter het onderwerp hunner samenspraak.
Nauwelijks hadden wij het huis van M. Delin verlaten, of mijn
vader begon al gaande in zichzelven te mompelen en te morren,
en door verdrietige gebaren zijne spijt uit te drukken. Eindelijk
zeide hij half grammoedig : Men denkt zeker dat het geld op
mijnen rug groeit ! Alsof het noodig ware, gelijk een millioI. VAN DE MAAR of VAN DE NACHTMERRIF. BEREDEN ZIJN, Zuidnederlandsch VOOr
het Hollandsch nachtmerrie gehad hebben. De NACHTMERRIE is een ziekelijke
droom tot welken volbloedigheid, overspanning van het gemoed en andcre dergelijke
oorzaken aanleiding geven. MAAR beteekent fiaara' ; het woord is nog over in MAARSCHALK, dienaar, aan wien de paarden toevei trouwd zijn ; vandaar het Frame'
marechal. Van MAAR komt het Engelsch mare, en ons merrie. Volgens de oude
Germaansche godenleer, rijdt de Nachtgodin door de lucht, gezeten op haar paard,
dat gedurig de teugels schudt, vlokken schuim am zich been werpt en zoo den dauw
veroorzaakt. Zij vertrapt de burst (berijden) van hare vijanden, die dan de benauwdheid gewaarworden, welke wij nachtmerrie heeten. Het woord en de gansche uitdrukking is dus een overblijfsel van het oude bijgeloof onzer Germaansche voorvaderen. De Engelschen zeggen nightmare; het Fransche woord cauchemar stemt
met onze uitdrukking volkomen overeen : het is afgeleid van calcare, vertrappen, en
ons maar of mar. — 2. Rond 2827. — 3. Te Antwerpen. — 4. H. Conscience zelf.
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nair gekleed te gaan, om eenige schoolkinderen het A B C te
leeren ! Ha, ha, mijnheer, men zal u eene nieuwe frak en een
zwart kleed koopen...en uw vader zal zich het brood uit den mond
sparen, om als eerlijk man de twee einden van het jaar aaneen
te kunnen knoopen ! Had ik geweten wat mij te wachten stond,
gij waart schoenmaker of zoo jets geworden, dan zou uw hoofd
niet boven het mijne gegroeid zijn.
Ik zweeg en stapte lijdzaam voort. Allengs verstond ik uit de
woorden mijns vaders, dat M. Delin hem had aangeraden, mijne
belachelijke bruine vest met korte slippen door eene jas te doen
vervangen, en mij tevens een zwart kleed, voor bijzondere
dagen en plechtige omstandigheden, te doen maken. Te huis
gekomen, liep ik in den tuin en ging daar in eenen hoek staan
mijmeren, in afwachting dat ik mijns vaders beslissing zou kennen ; want ik wist dat zijne droeve woorden slechts de gewone
teekens zijner innerlijke beraadslaging waren, en ik vermoedde
dat hij eerst met mijne stiefmoeder over de erge zaak wilde spreken. Na verloop van een uur, trad hij in den tuin en zeide mij :
( Gij moet redelijk zijn en inzien, dat uw vader niet veel kan
doen en nog andere kinderen heeft, voor welke hij moet zorgen.
Ik zal u een zwart kleed koopen ; draag het alle dagen, dan hebt
gij geene frak noodig. Kom, wij gaan naar de stad. ))
Er verscheen eene uitdrukking van ongeduldige split op mijn
gelaat ; ik sidderde van angst, bij de vrees dat de Voddenstraat,
waar de oude kleerkoopers wonen, mij het bedoelde kleedingstuk zou leveren ; want er waren toen nog geene bazars of winkels van nieuwe kleederen. Mijn vader, wanneer hij jets met rijp
beraad had beslist, liet zich nooit, door welken tegenstand ook,
er van afleiden. Hij greep mij bij de hand en trok mij ten huize
uit, terwijl hij zeide : ( Ik zal u leeren gezichten trekken, eer gij
weet wat ik wil doen ! Vooruit en geen woord meer ! In stilte
volgde ik hem naar de stad ; hij insgelijks sprak geen woord,
meer en scheen verstoord. Naarmate wij door de straten vorderden beklemde mij het hart meer en meer. De Voddenstraat
was eene plaats, die mij afschrik inboezemde en mijnen hoogmoed op voorhand pijnlijke wonden sloeg. Eilaas de baan die
wij volgden, leidde er rechtstreeks naartoe. Reeds waren wij de
Lombaardenvest voorbij, en ik kon in het verschiet honderden
oude kleedingstukken voor de huizen in den wind zien waggelen.
De huid begon mij te steken ; het koude zweet brak mij uit ; ik
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voelde hoe mijn hart van benauwdheid met onregelmatige sprongen klopte.
Toen wij eindelijk de groote Voddenstraat, anders de Steenhouwersvest genaamd, intraden, neep ik de oogen toe om aan
het gezicht der lieden te ontsnappen. Hier werd nu, naarmate
wij voorbijgingen, uit alle winkels tot mijnen vader geroepen :
K He, mijnheer, waarnaar ziet gij ? Eene schoone broek voor
uwen jongen ? ) — < Baas, baas, kom eens langs hier ! Eene
splinternieuwe frak voor uwen jongen ? Zie, zie, deze past hem
als geschilderd. ) — Eene vrouw kwam zelfs met een paar kleedingstukken uit eenen winkel geloopen, en hield ze voor ons gezicht, terwijl ze uitriep : < Dit is wat ge hebben moet. Het is
voor niets. Bezie het maar ; gij moet het niet koopen.) En ondertusschen legde zij mij eene jas op den rug en poogde eene broek
tegen mijne beenen of te meten. Ik was' schier stervende van
schaamte ; want hoezeer ik uiterlijk lijdzaam scheen, er lag in
mij een verborgen doch licht geraakt gevoel van eigenliefde, of
van fierheid.
Mijn vader gaf geen acht op het geroep der lieden en trok
rechtstreeks eenen winkel binnen, die mij maar te wel bekend
was, aangezien ik er vroeger nog eene zondagsche vest had gekregen. Vele kleedingstukken werden mij aangetrokken en weder
uitgedaan, totdat ik eene frak of jas aanhad, die mij goed
scheen te passen en niet merkelijk versleten was. Mijn hart
verlichtte ; ik. haalde vrijer adem ; er zonk mij iets als een vreugdegevoel in den boezem. Ongelukkig was de prijs van de
frak te hoog ; ik moest ze weder afleggen en mijne bruine vest
aantrekken. In eenen anderen winkel gebeurde bijna hetzelfde.
Het bloed bruiste mij naar het hoofd : bevend van ongeduld en
van beschaamdheid, betuigde ik met woorden dat ik niet langer
in de Voddenstraat wilde blijven. Een scherpe blik en een streng
bevel mijns vaders onderdrukten onmiddellijk dezen opstand
mijns gemoeds, en ik volgde hem weder met hangend hoofd en
vochtige oogen in eenen derden winkel. — Deze was gehouden
door M. Verhaegen, wiens zoon later gedurende vele jaren vowzitter der tooneelmaatschappij De Hoop is geweest.
Hier werden mij vervolgens verschillende kleedingstukken
aangepast, die alien, om reden dat ze te duur waren, door mijnen
vader werden afgewezen. Eindelijk stond ik daar met een zwart
kleed aan het lijf. Het moest vroeger toebehoord hebben
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aan eenen tamelijk zwaarlijvigen man van hooge gestalte ; want
de slippen hingen mij tot beneden de knievouw ; de mouwen
waren mij te lang en te breed, en op de borst kon ik het toeslaan
tot bij de schouders. Het was letterlijk versleten tot op den
draad ; doch men had het door kuischen, wasschen en borstelen,
zoo zuiver gemaakt, dat er geen enkele smet aan te bemerken
was. In dien tijd kostten de lakenen (i) kleederen meer dan tweemaal zooveel als nu ; de prijs van hetgeen mij aan het lijf hing,
moest, toen het nieuw was, wel verre boven de zestig gulden beloopen hebben. Daarom ofschoon het mij de leden zengde,
morde ik niet, dewijl ik hoopte dat de prijs mijnen vader zou
afschrikken. Onderwij1 antwoordde de koopman dat het mij als
geschilderd ging, dat het een fraai kleed was, dat het bij bet
dragen nog wel zou krimpen, en meer andere vertroostingen,die
mij deden vergaan van spijt ; want nu bespeurde ik dat mijn
vader neiging voor den hatelijken zwarten rok begon te toonen.
De koop werd gesloten : mijn vader kreeg het kleed voor vijf en
twintig franken ! Er viel niet te klagen of wederstand te bieden
ik zag het wel in zijne oogen.
De wanhoop had mij overwonnen ; ik ware roerloos blijven
staan, indien het branden van het zwarte kleed op mijn lichaam
mij niet had aangedreven, om het of te leggen en mijne bruine
vest weder aan te trekken ; maar mijn vader, dit inzicht voorziende, had mijne vest reeds in zijnen zakdoek geknoopt ; en,
daar ik mijn verdriet door eenige ongeduldige woorden lucht
gaf, zeide hij : i Zoo niet ! Vooruit !... Het kleed vervreemdt u,
omdat het nieuw is. Hou het aan : zoo zult gij in eens er u aan
gewennen. ) En hiermede trok hij mij op straat. Nog geent
tien stappen waren wij gevorderd, of ik hoorde spottend lachen ;
maar dewijl ik het hoofd op de borst had laten vallen, en met
den blik nedergeslagen achter mijnen vader ging, mocht ik mij
nog vragen, of het wel met mij was dat men spotte. Niet 'anger
echter bleef ik in dien troostvollen twijfel. 1k hoorde iemand
schertsende tot mijnen vader zeggen : ( Baas, gij hebt het zeker
op den groei gekocht ? Er kunnen er zoo wel twee in. >> Wat
verder riep eene vrouwenstem nevens mij : q He, zwart kleed,
waar gaat gij met dien jongen naartoe ?... Trap maar op de slipI. LAKENEN is in de WOORDENLIJST van De Vries en Te Winkel niet opgenomen,
V.ai Dale zou ook aan kthensch de voorkeur geven.
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pen niet ! ) Het woord kapstok klonk mij terzelfder tijd in de
ooren.
Dan verstierf mij het hart van schaamte. Ware het mij vergund geworden door den grond te zinken, ik hadde dit lot met
dankbaarheid aanvaard. Nog dieper boog ik bet hoofd en deed
een oneindig geweld op mij zelven, om niet te midden der straat
in tranen los te barsten, jets dat ongetwijfeld ware gebeurd, had
niet de vrees voor meerdere schaamte mij de macht geleend, om
aan die opwelling der bitterste smart te wederstaan. Mijn vader
poogde mijnen moed op te beuren door mij wijs te maken,
dat de oude kleerkoopers dien spot slechts hadden uitgebracht,
omdat wij in eenen anderen winkel dan den hunnen hadden gekocht. Het hielp niet, de steek was gegeven : mijn hart bloedde
te pijnlijk om eenige leniging zijner wanhoop te aanvaarden.
Verpletterd, in mijn binnenste tranen stortende en met het
angstzweet op het voorhoofd, volgde ik de voetstappen mijns
vaders ; en wanneer ik sours de oogen durfde opslaan, scheen
het mij toe, dat iedereen mij bezag en den spot met mij dreef.
Mijne getroffen verbeelding vergilQue nog de erge zaak, en zoo
geraakte ik half dood van schaamte in onze woning te Borgerhout.
Mijn vader gal mij mijne bruine vest terug en deed nog pogingen om mijne gedachten, aangaande den zwarten rok, te
‘vijzigen. In zijne tegenwoordigheid bedwong ik mijne spijt en
verdriet : maar niet zoollaast had ik mij op den zolder achter
eenen hoop hout kunnen verbergen, of ik begon door eenen
tranenvloed mijnen overstelpten boezem te ontlasten..... Het
was reeds avond toen ik,in schijn gelaten,weder beneden kwam.
Mijn broeder was uit de stad terug en ik vertelde hem mijn
treurig wedervaren : doch hij scheen mij niet te begrijpen en
troostte mij, door mij zijne werkmanskleederen te toonen, om
mij te doen gevoelen dat ik in alle geval het toch nog beter had
dan hij. Wat mij dien ganschen nacht door het hoofd spookte
en mij droomend van schrik deed opspringen, was de gedachte,
dat ik voortaan dagelijks het zwarte kleed aan het lijf zou hebben
en iedereen tot spot zou Oenen. Mijne verschijning in het gesticht van M. Delin en het vermoedelijk uitwerksel van den
gehaten rok, deden mij op voorhand ijzen als liep er koud water
mij over het lijf. Des anderen daags morgens begaf ik mij naar
de stad, om er mijnen dienst van ondermeester te beginnen
Altoos met de oogen neergeslagen en stappende als iemand
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die zeer haastig is, geraakte ik op de Meir en zag de poort,
waarboven in groote letteren te lezen stond : Institution de jeunes
Bens par Joseph Delin. Ik durfde niet naderen en ging verder
de Meirplaats op,— het was misschien nog te vroeg; — ik keerde weder en verwijderde mij nogmaals. Het was mij, al moest
daarbinnen, in dit gesticht, mij eene uiterst pijnlijke vernedering treffen ; en, ofschoon ik , wel wist dat ik er niet kon aan
ontsnappen, worstelde ik hopeloos tegen het noodlot. Als ik
nu opnieuw voorbij de gevreesde poort dwaalde, en zag hoe
onophoudend kinderen en jonge lieden, meest door knechts of
dienstmeiden vergezeld, er binnentraden, het scheen mij dat
twee menschen, die wat verder op de Meir stonden, mijn zwart
kleed hadden opgemerkt en lachende mij met vingeren wezen...
'
I k verzamelde al mijnen moed en vluchtte in het gesticht.
Een opper-ondermeester, of, zoo men wil, un j5remier prolesseur, —hij heette M. Maas, — ontving mij met goedheid, sprak
eenige aanmoedigende woorden tot mij, die als zoete balsem in
mijnen verkropten boezem daalden, en leidde mij dan op de
opene plaats, waar de kostgangers en een gedeelte der scholieren voor het schooluur aan het spel waren.De arme ondermeester werd door de nieuwsgierige jongens omringd en van hoofd
tot voeten beschouwd en onderzocht. Mijn hart klopte onstuimig ; ik beefde van angst, terwijl een stille glimlach, als een
gebed tot verschooning en barmhartigheid, uit mijne oogen de
kinderen tegenstraalde...Gedurende eene wijl gebeurde er niets
bijzonders ; misschien beschutte de tegenwoordigheid van den
professor mij voor ongeval. Althans ik waande dat ik mij in
mijne vrees had bedrogen ; mijn moed keerde terug, het werd
mij goed in het hart en ik kon met meer vrijheid de vragen van
1
mijnen dienstvaardigen geleider beantwoorden.
Als wij nu ten einde der opene plaats waren, kwam eensklaps een jongen tot den professor geloopen, roepende dat een
zijner makkers Vlaamsch gesproken had, iets dat op straf was
verboden, ten einde de scholieren te dwingen,zich in het bezigen
der Fransche taal te oefenen. Op dm vraag tot nadere verklaring, hem door den professor toegericht, antwoordde de jonge
spotter lachend,terwij1 hij mijn zwarten rok aanwees : q Enfiarlant de l'habit de monsieur,Eugene a dit : c' est un stokvischvel/ )
De professor bezag mij en kon eenen glimlach niet onderdrukken ; ik beet mij de lippen ten bloede en voelde mijn hart

LUIMIGE VER HALEN.

209

verkrampen van angst en schaamte. Met het hoofd gebogen overwoog ik mijn akelig lot en vroeg mij zelven, wat ik toch op de
wereld had misdaan om zoo te moeten lijden...
Gelukkiglijk sloeg het uur voor de opening der klassen. IL.
werd in eene kamer geleid, waar rondom eene lange tafel een
twintigtal zeer jonge kinderen zaten, die ik tot half twaalf zou
onderwijzen in de spelling der Fransche taal. Wat geweld ik ook
op mij zelven deed, om acht op mijne bezigheid te slaan, dien
morgen was het mij geheel onmogelijk ; ik liet de kinderen al
voortspellen zooals zij wilder, en verviel in eene smartelijke
droomerij over het zwart kleed en de gal, welke het mij nog zou
doen drinken. Ik nam het middagmaal in het gesticht. Toen ik
na het afloopen der tafel, weder op de plaats moest verschijnen,
om mede de wacht over de spelende jongens te houden, trof van
verre het woord queue de ?Horace mijne ooren. Ik durfde niet
omkijken ; ik begreep, tot mijne groote smart, dat de spotvogeis
op deze wijze het woord stokvischvel door abberdaanstaait
hadden vertaald.
Des avonds, tusschen vijf en zes wren, werd ik vrij. Ik keerde
naar Borgerhout terug met hangend hoofd,en haastig nevens
de huizen voortsluipende zonder iemand te durven bezien. Nu
bleef mij geen twijfel meer over, aangaande den indruk dien
het zwart kleed op elkeen moest teweegbrengen, vermits het
de onnoozelste kinderen zelven bij den eersten blik tot spot opwekte. Des anderen daags smeekte ik mijn vader met tranen in
de oogen mij toe te laten met mijne bruine vest naar de school
te gaan : maar er was niets aan te doen : het kleed had vijf en
twintig frank gekost en het zou zijnen dienst doen, hoe zeer ik
er ook tegen opstond. Ach, het bleef mij de leden zengen zoolang ik als ondermeester in het gesticht van den heer Delin
werkzaam was.
11. CONSCIENCE.

(Geschiedenis miner Jeugd).

88. — HERTOG PHILIPS EN DE ZATTERIK.
De volgende anekdote is in Belgie algemeen gekend ; de
overlevering heeft haar van geslacht tot geslacht voortgezet, en
nog heden ten dage is er niemand van ons, die ze niet heeft
Bloemlezing. — I.
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hooren verhalen.De omstandigheden zijn wel niet ongeschonden
gebleven ; men heeft er wat of en wat bij gedaan : maar de hoofdzaak is steeds dezelfde. Alleen weet men niet goed meer, waar
ze vandaan komt : het gemeen, dat van de namen der oude
vorsten van Belgic er slechts nog eenen kent, dien van keizer
Karel,heeft hem ook deze historie toegeschreven ; des te gereeder,
omdat het weet, dat die doorluchtige Gentenaar zich veel met
snakerijen ophield. Intusschen het voorval is ouder : het behoort
tot de regeering van hertog Philips den Goede, en wordt door
Ludovicus Vives, in zijne brieven, nagenoeg in dezer voege vexhaald.
Philips de Goede was niet liever dan in zijne stad Brugge.
Daar smaakte hij de genoegens des vredes ; daar volgde hij
zonder achterdocht de luimen van zijnen vroolijken aard ; daar

bracht hij zijnen tijd door met vermakelijkheden, die den ontspannen geest best verkwikken, praat- en speelpartijen, poetsen
en kluchtigheden van alien aard, doch zonder erg.
Zekeren keer,had hij met zijne vertrouwelijkste vrienden langer
dan gewoonte aan tafel gezeten ; en, schoon het niet verre van
middernacht was, geenen lust tot slapen gevoelende, stelde hij
hun voor, om nog eene korte wandeling in de stad te doen. Dit
werd, natuurlijkerwijze, door alien toegeslagen (i) ; want al had
misschien een of ander der gasten eenen beker te veel gedronken, en daardoor meer trek om naar bed te gaan, dan om te
kuieren, dat liet men niet blijken ; daarenboven men wist vooraf
dat er zou gelachen worden, dewijI de Hertog, als hij opgeruimd
was, immer wat snaaksch wist uit te vinden.
Het gezelschap ging dus uit al schertsende, en de een den
andere vermanende, dat ieder zich te wachten had voor straatschenderij, uit vrees van in de handen der schabletters ( 2) te
vallen,en zoo misschien met Hertog en al in het kot te geraken.
Zij komen, na eenige straten doorwandeld te hebben, op de
markt ; en ziet ! daar lag een man van nederig uitzien en zoo
zat als eene snep te slapen, en ronkte als een Turk. Niemand
verschrikte, dewijl de dronkaard zoo luidruchtig te kennen gaf,
dat hij het slachtoffer niet was van eenen kwaaddoener, maar
van zijne al te droge lever. Intusschen, blijven liggen, mocht hij
daar niet, want hij kon verongelukken : doch wat men hem
I. TOESLAAN : toewijzen, adjuger. Hier : goedkeuren. — 2. SCHADEBELETTERS of
SCHABELETTERS, zoo heeten te Brugge de politieagenten.
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schudde, wat men hem trok of sleurde, daar was gevoel noch
beweging in te krijgen.
Een der heeren werd indachtig, hoe zij in hunne tafelgesprekken 's menschen leven aan eenen droom vergeleken hadden,
en stelde voor, de waarheid van dit gezegde op dezen thans
door den drank bewusteloozen man te beproeven. Zulks vond
behagen bij den Hertog, die aanstonds eenige lakeien, welke de
wandelaars op behoorlijken afstand gevolgd waren, last gaf, om
den zatterik op te nemen en naar het hof te dragen. Dat geschiedde : de bedienden laden hem op de schouders, zonder dat
hij een enkel oog opendeed ; en strompelen er mee naar 't paleis,
alwaar zij hem,volgens 's meesters bevel,in eene rijk gestoffeerde
slaapzaal en op een vorstelijk praalbed neerleggen. De zatterik
sliep maar voort.De dienaars zetten hem eene met goud gekwispelde muts op het hoofd, stroopen hem zijne verlodderde en
beslijkte deksels van de leden : en,na deze zoo wat uit den rouwe
met reukwater te hebben schoongemaakt, doen zij hem een
sneeuwwit batisten hemd aan, steken hem in eene sitsen nachtjapon met groote bloemen, draaien hem eenen satijnen das om
den hals, en laten hem liggen. De zatterik sliep maar voort, Zijn
onbeleefd gesnork was nu en dan wel eens onderbroken,of door
eenen langen zucht afgewisseld geworden ; doch voor 't overige
was hij nog geheel en al onder den invloed der bierdampen,
evenals een uur te voren op de markt van Brugge.
Eerst laat in den morgen was de dronkenschap uitgewasemd.
De slaap werd lichter ; de bedelaar begon zich te verschikken ;
en, rya nog een uur of wat, look hij een half oog open. Nu nog
eenen tijd lang gegeeuwd en gezwijmeld, totdat eindelijk de
bewustheid weerkwam, en de dronkaard zag, dat het dag was.
De man verschoot, keek rond en op zichzelven, greep zich bij
den neus, en meende nog, dat hij droomde. Inwendig gevoelde
hij wel, dat hij het was ; maar uitwendig erkende hij zichzelven
niet, en kwam met al zijn verstand niet toe, om eene volkomen
overtuiging zijner eenzelvigheid te krijgen. Of hij in de eerste
verbaasdheid eenig gerucht gemaakt had, wordt niet gezegd,
maar men mag het vermoeden ; want nu kwamen er eensklaps
onderscheiden dienaars en kamerlingen toegesneld, omtevragen,
of het Zijner Hoogheid (of gelijk zij den hertog van Burgondie
gewoon waren te noemen) beliefde op te staan, en welke kleedij
hij Bien dag verkoos te dragen. De vent deed oogen open gelijk
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een valk, maar wist geen woord te zeggen, en pitste nogmaals
in zijnen arm, om zich te verzekeren, dat hij wakker was. Daar
kon hij nu niet langer aan twijfelen : slapen deed hij niet meer,
doch voor 't overige wist hij er toch niet wijs uir te worden.
Daar zweefde hem nog wel een verward geheugen door het hoofd
van de slemperijen van 's avonds te voren ; hij gevoelde wel,
dat Jan of Klaas (of hoe hij dan ook heeten mocht), die gisteren
grooten dorst had, in hem nog bestond ; maar hij zag voor zijne
oogen, dat er toch iets aan veranderd was, zonder recht te weten
wat, hoe of wanneer. Met dit alles kon hij evenwel niet ontveinzen, of de verandering was ten goede geschied ; en te midden
zijner bewondering, zijner verlegenheid zelfs, smaakte hij wel
eenig gevoel van voldoening. Kort, als ware er iets in hem zelven
dat zeide : indien 't zoo wezen moet, het zij zoo ! wanneer de
bedienden, die eenen stap achteruit gegaan waren, om op hunne
lippen te bijten, nu weer naderden en nogmaals vroegen, welken
tabbaard en kaproen hij hebben wou, antwoordde hij flinkweg :
K De beste ! }
Nu repten zich de kamerdienaars en stoven door malkander,
om alles bij te brengen voor kleeding en opschik van den
betooverden hertog. Deze werd gewasschen, gekapt, gezalfd en
gesmukt, dat hij blonk als eene hesp en wel rook als een blocmentuil. Dus opgesierd, stapte hij de bedzaal uit, alswanneer de
hovelingen hem te gemoet snelden, goeden morgen wenschten,
en, na zoo nog wat complimenten, waar de sukkel genoegzaam
mee gediend scheen, hem naar de hofkapel leidden, om zijne
Christelijke plichten te kwijten. Hier was de scherts zoo goed op
hare plaats niet ; doch 't ging in de eenvoudigheid door, en denkelijk zonder verergernis. Hoe 't zij, hij woonde den dienst bij,
bad op zijne vingeren met zoo min verstrooidheid als 't rnogelijk
was ; want in 't gebedenboek lezen, dat vddr hem op de knielbank lag; zulks had hij zoo haast niet kunnen leeren. Voor 't overige werd hij bewierookt ; men bracht hem het evangelieboek te
kussen ; hij ontving de fi ax ( 1), en zoo voort, gelijk het de gewoonte was bij den hertog van Burgondie. Hoe langer het duurde,
I. DE PAX ONTVANGEN. In de plechtige missen, na de gebeden die op het Agnus
Dei volgen, draait de priester zich tot den diaken om, legt de handen op zijn schouders en zegt hem : q Pax tecunz s, waarop deze antwoordt : q Et cum sySiritu tuo.)
De diaken duet hetzelfde jegens den onderdiaken, die dan ook de pax aan den gewaanden hertog zal gedragen hebben.
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hoe meer het den gewaanden vorst ernst wierd ; en, toen hij de
kapel uittrad, droeg hij het hoofd reeds hooger in de lucht, en
Dronkte als een haan.
Nu werd het etenstijd. De deuren der feestzaal vlogen open,
en daar stond de tafel gedekt en voorzien met alles, wat de drie
toen bekende werelddeelen lekkerst en kostbaarst mochten
opleveren. De gewaande meester, wien van de reuk alleen het
water in den mond kwam, zet zich neder in eenen fluweelen
leuningstoel ; zijne hovelingen scharen zich rondom hem, de
voorsnijder stroopt zijne mouwen op, de knechten loopen over
en weer in groote livrei en met de handen vol pasteien. Een
edelknaap diende Zijne Hoogheid, die ongelukkig dezen vreemden kost niet gewend was, en moeite had om zijne brokken door
te zwelgen. Een beker hypocras ( 1), en de romer met wijn, gedurig ledig, dock even zoo haast weer gevuld, kwam bier te stade,
om den nasmaak te verdrijven en grooter ongeval te voorkomen.
Kort, het middagmaal liep tamelijk goed af, en de nieuwe vorst
dacht : dat zal nog beteren. Nu bracht de kamerling de speelkaarten binnen, en stelde eenen verheven stapel gouden schilden (2) aan de rechterhand des Hertogen, die met zijne edele
gasten lustig aan het troeven ( 3) viel, en er ruim zoo goed mee
omging als met lepel of vork.
De nieuweling leerde allengskens bij, en kreeg er smaak in.
Om vier, vijf uren deed hij eene wandeling in den tuin vervolgens trok hij met zijn gezelschap naar het hazenperk, om zich
met de jacht te vermaken, en eindigde de vroolijkheden van den
dag met de vogelvangst. De avond bracht nieuwe feesten mede.
Een rijk banket lokte weer al de gasten naar de eetzaal ; de
tijdkortingen des namiddags hadden de magen opgewekt, en
vooral dorst ontstoken. De spijzen, als hadden zij reeds eenen
minder ongewonen smaak dan te middag, verdwenen gelijk rook,
de malvezij (4), de lekkere Beauner-wijn en die van Romanee (5)
liepen als vanzelf de glazen uit, en verkwikten hart en geest,
dat het een lust was om te zien. Te midden van het avondmaal,
werden er nog nieuwe kronen met waskaarsen opgehangen ; nu
T. HYPOCRAS wijn met suiker en kaneel, een drank die in de middeleeuwen
zeer gezocht werd. — 2. SCHILD, munt waarop een wapenschild is afgebeeld : ecu
— 3. TROEVEN, troef spelen ; hier : met de kaarten spelen. — 4. MALvEztj geurige,
zoete wijn van de omstreken der stad Napoli di Malvasia, op het schierelland Morea,-,
malvoisie. — 5. Twee Burgonjewijnen.
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kwamen de muzikanten binnen ; hen volgden dansers en danseressen, alien dochters en zonen van de adellijkste huizen der
stad, met de vreugd op het aangezicht. Daar werd gezongen,
gespeeld, gedanst ; de heeren zegden refs; reinen op in den smaak
der Rederijkers ; de dames tierelierden om filomeelen beschaamd
te maken ; alien te zainen vertoonden Spelen van Sinne, gedicht
door de Broeders van de Brugsche Kamer (') de Drie Santinnen.
Om kort te zijn, in het aardsch Paradijs was nooit zoo een feest
geweest ; men zou er den hemel mee vergeten hebben. De uren
vervlogen, alsof men er met zweepen achter zat ; en, toen de
hofklok twaalf slagen liet hooren, meende ieder dat ze ontredderd was, en voor 't minst een vierde gelogen had. Nu werden
er nog nieuwe gezondheden ingesteld ; een ontzaglijke romer,
vol muskadellensap, deed de ronde, en moest beurtelings door
ieder der gasten, te beginnen met den Hertog, tot den bodem
geledigd worden.
De Hertog deed bescheid zonder meten of rekenen ; daar viel
hem wel een mondvol op de mouwen en op de armen van zijnen
zetel, doch men gaf er geene acht op, dewijl er ditmaal, en inzonderheid voor zijnen persoon, van geene boete gesproken was.
Deze lustige teug maakte slot van rekening, en 't was tijd.
Het spel was uit ; de gelukkige vorst wist niet veel meer te
zeggen, maar geeuwde des te luider, en eindigde met zich aan
de zoete nachtrust, die alien kommer verdrijft en alle wonden
zalft, over te geven. De slaap sluit zijne oogen toe ; hij sluimert
in ; en, al ware vijf Vaderonzen daarna de wereld vergaan,
hij zou niet wakker geworden zijn, of er iets van geweten
hebben.
Zoover juist moest het komen. Hertog Philips, die, verkleed,
alles bijgewoond en zich niet weinig vermaakt had, deed nu den
man onttooveren. De rijk versierde tabbaard werd uitgeschud ;
de kostbare, nu een weinig verfrommelde kaproen, en wat overigens nog gediend had, werd weggedragen, en men bracht in de
plaats het werkmanswambuis, waar de vent opnieuw werd ingestoken ; vervolgens bond men hem de blinkende en stinkende
linnen broek weer om de heupen, men deed hem zijne sokken en
blokken weer aan de voeten, en zoo werd hij, juist in het kostuum
1. REDERIJKERSKAMER of kamer van Rhetorica. Zoo heetten eertijds in Nederland de letterkundige genootschappen die zich voornamelijk op het verzenmaken
toelegden.
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van den avond te voren, teruggedragen op dezelfde plaats, waar
men hem had opgeraapt.
Daar lag nu de zatterik weer te slapen : zoo zacht wel niet als
op het praalbed der hofzaal ; doch, gelijk hij van het dons geen
gevoel had gehad, zoomin voelde hij thans de hardheid van het
steenen oorkussen, waar zijn hoofd op rustte, of van den hobbeligen grond, waar zijne leden op uitgestrekt waren. Vermoedelijk
echter zal hij ditmaal wel iets vroeger wakker zijn geworden
dan den vorigen ochtend ; maar nu keek hij met niet minder
verbijstering in 't rond, toen hij, half geradbraakt, in de straatgoot overeind zat. Zijne eigen persoonlijkheid was dezen keer
geen voorwerp van twijfeling of verwondering : hij dacht er niet
eens aan ; want hij gevoelde zich, zonder de minste redeneering,
in- en uitwendig denzelfde, gelijk hij zich altoos gekend had.
Doch, terwijl hij met de handen zijne lamgelegen en gekneusde
dijen wreef, schoot hem al het gebeurde van daags te voren als
een bliksemschicht door de hersenen ; die schoone kleederen,
die hofstoet, die eerbewijzingen, die kerkplechtigheden, dat middagmaal, die wandelingen, die hazenjacht, die vogelvangst, dat
avondfeest, die lekkere wijnen, dat spelen, zingen, dansen van
heeren, dames, jongens, en al die pracht en kostelijkheid van hij
wist niet wat of waar. Nochtans, hij sliep niet meer ; neen, hij
was wakker ; hij stond recht mat en afgesloofd, stijf en met een
hoofd zoo zwaar als een molensteen. Vat was er dan toch omgegaan ? Was hij geen koning, of hertog, of zulk iets geweest ?
Had hij in geenen zetelstoel gezeten ? Had hij geen honderd
knechten zien rondloopen, niet gegeten en gedronken uit gebloemde teljoren en kristallen romers ? Ja, (Lr herinnerde hij
zich zoo levendig, alsof 't in dit oogenblik zelf gebeurde. Maar
zou het niet gedroomd zijn ? Hij had nog al gedroomd van Bingen, die even zoo onmogelijk waren als koning zijn. 't Was
moeielijk om te gelooven ; want het had zoo lang geduurd, hij had
het zoo wel gehoord en gezien, en 't was alles zoo treffend, zoo
verbazend en tevens zoo aangenaam !
Met deze ^gedachten brak de man zich het zieke hoofd ; doch,
wat hij peinsde en herpeinsde, hij zag er geenen dag door.
Intusschen stapte hij de markt af, en richtte zich naar de steeg,
waar hij sedert jaren een achterhuis bewoonde. Onderweg verdiepte hij zich nog in zijne herinneringen, doch besloot in 't eind,
dat hij, alles wel ingezien, gedroomd had.
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Nu verhaalde hij, met eene soort van welsprekendheid, aan
zijne vrouw, aan zijne kinderen, aan zijne geburen, den wonderen
droom met al de omstandigheden ; en dezen riepen eenpariglijk
uit : ( 0 ! wat een schoone droom ! maar droomen is bedrog. )
J. DAVID.
(De Ofiddelaar18,11-1842.)

B. TAFEREELEN.
1. — ERNSTIGE PORTRETTEN EN KARAKTERSCHETSEN.
89. — HET PANNENHUIS.

Ik woon bij Tante in het vreedzame Pannenhuis. Mijn slaapkamertje is nevens haar nachtvertrek. Ik hoor haar rondgaan en
bewegen, tot ik insluimer en slaap zonder de minste vrees ; want
aanstonds zijn wij vereenigd, als de wind te vervaarlijk in de
hooge boomen built, of een pare droom mij kprnt wekken. Voor
het daglicht aanbreekt, hoor ik de zware boerenkarren over den
steenweg rollen, en de looden ruitjes van het raam daveren en
rammelen van den schok. 0 ! dan doet het goed zich nog eens
rond te draaien, zich in te wikkelen, en te voelen, hoe buiten de
koude nijpt, en hoe koesterend warm het in het beddeken is.
Daar brengt de morgenzon haren eersten groet ; een straaltje
sluipt tusschen de wijngaardranken binnen tot op het hagelwitte
bedgordijn, en duizend stofjes dansen en wemelen in den glans.
— ( Ernestje, 't is zeven uren ! ) klinkt het voor de derde maal
aan den trap. Ik heb onz' Mie ( i) den koffie al hooren binnendragen, Man ( 2) op zijn beetje al hooren blaffen. Het is tijd om
op te staan. Tante wacht mij op het ontbijt, en haar eerste woord
is een moederzegen voor het kind, dat hem van niernand meer
ontvangen kan.
In den morgen komen de landlieden met welgevulde beurzen
en dikwijls waggelende schreden van de stad terug. De boterkorven wegen licht op het hoofd der boerinnetjes, en haar stap
i. De dienstrneid. -- 2. De huishond.
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is viug. Er heerscht een leven en beweging op de baan, en 't is
genoeglijk voor een kind tusschen de karren en wagens te spelen en te huppelen, te roepen en te juichen voor de deur van het
Pannenhuis.
De avond valt. De laatste diligentie rolt hobbelend en schommelend voorbij, en driemaal ter week werpt de koetsier het laatst
verschenen nummer van den Postrijder af, waarin Tante de
huwelijken, maar meer de overlijdens barer vroegere kennissen
leest, en onz' Mie de branden en ramj5en spelt. De gordijntjes
worden fijngeschoven, de luiken dichtgemaakt. Alles wordt stil.
Het blaffen van eenen wachthond in de verte is al wat sours de
landelijke rust nog stoort en onzen Man de ooren doet spitsen.
De huislamp komt binnen. Tante neemt haar breiwerk op en
plaatst zich in den rechterhoek eener oude canapé met bruin
damast overtrokken, waarin men zoo oprecht huiselijk en gemakkelijk zit. Aan hare zijde wemelt en kruipt een ongedurig jongetje
met blond haar — ja, het had blond haar in dien tijd, helaas ! —
en levendige blauwe oogen. — x Maar, Ernestje, >> vermaant
(le breister, het kind vriendelijk op den schouder kioppend,
( kunt gij u dan toch geen Ave Maria stilhouden ? >> — X Wet
ik zit zoo stil als een muisken, ) verschoont de kleine, die Quist
bezig is met een clSnsje te houden op de ressorts der canape. —
t ja wel, ) herneemt de bejaarde vrouw, (< het is de derde maal,
dat ik mijne steken laat vallen, en ik kan ze maar niet opgeraapt
krijgen (i).) — i Tantelief, >> vleit de kleine, moet gij dan eeuwig
en altijd breien? vertel liever iets uit uwen jongen tijd, waar gij
zoo gaarne van spreekt. >> — 1 Vandaag niet, ) schudt de naarstige werkster, de blozende kinderkaakjes tusschen hare vingers
drukkend, q zoudt gij willen, dat ik tegen Mariatjes ( 2) verjaardag niet gereed was ? Het is overmorgen, en ik ben nog aan mijn
eerste paar. ) En de bol saai rolt weder over de tafel, de breipriemen schuiven snel over elkander, en Ernestje zit zoo stil als
een muffs... voor een Ave Maria.
Zoete herinneringen 1 Frissche beelden uit lang vervlogen
tijden ! Waar is het Pannenhuis ? Waar onze arme Man ? Waar
Tante zelve met haar breiwerk en kous ?
ANTON BERGMANN

(Tony.)

(Ernest Staas.)
1. GEVALLEN STEKEN OPRAPEN,
2.

Ernestj es nicht.

rej'rendre ou ramasser des mail/ es tombees. -
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90. — PATER PIGNATELLI OP IiET COLLEGE.

Dat 's morgens bij het ontwaken de eerste gedachte van den
jongen Pignatelli hem deed knielen voor een beeld der H. Maagd
in zijne kamer, en hij in een vurig ochtendgebed de genade
vroeg dien dag vrij te blijven van zonden, welk Christelijk jongeling noemt het iets buitengewoons ? Maar dat hij gedurende
den dag herhaalde malen uit eigen beweging het Allerheiligste
bezocht en daar met den Beminde verkeerde in al de vurigheid
van zijn jeugdig gemoed ; dat hij, zoo vaak het hem vergund
was, tot de H. Tafel naderde met de gevoelens der teederste
godsvrucht ; dat hij met aandrang verzocht te worden opgenomen in de Congregatie der onbevlekte Maagd, en zich zoo uitstekend betoonde in die vereering, dat de medecongreganisten
hem al spoedig tot hun ( Prefect) verkozen, dat alies, — wie
zal het betwijfelen ? — snag menigen jongeling van zijn jaren en
stand als voorbeeld worden aangeprezen. En wel verre, dat die
onderscheiding jegens hem zijne ijdelheid prikkelde, scheen zij
slechts zijn ijver aan te vuren, als berustte op hem de stichting
van al zijne medebroeders. En spiegelen konden zij zich in hem,
als hij tegenwoordig was bid de opdracht der H. H. geheimen of
eenige openbare oefeningen van godsvrucht verrichtte ; als hij
luisterde naar de verkondiging van het woord Gods, dat bij hem
altoos in goede aarde bleek te vallen en duizendvoudige vruchten
droeg. Den tijd, hem van de studie en lessen vrij gelaten, bracht
hij over in de lezing van geestelijke werken, en bij voorkeur van
de levens der Heiligen waar hij, — z66 om de afwisselende
voorvallen hunner geschiedenis, als oil y de geur van godsvrucht,
die er hem uit tegenademde, voedsel vond voor geest en hart
beide. Somwijlen ook weerhield hij den ijver niet, die hem
dreef het gelezene in beoefening te brengen, en hij spoedde heen
uit zijne woning, om in de hospitalen de kranken te bezoeken,
te troosten en met eigen hand te dienen, of, waar hij de kans
schoon zag, de arme kinderen in den godsdienst te onderwijzen.
Heerlijk voorspel van een Leven, zoo geheel ter liefde Gods aan
de zaligheid des naasten besteed !
Geen medemakker deelde zijn vertrouwen, tenzij P. Moreno (i)
hem dien jongeling aanbevolen had. In zijne kieeding en uiteri. Rector van 't College te Saragossa.
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tijke vormen, — hoezeer den jeugdigen graaf nimmer onwaardig,
— wist hij altoos dien wereldschen geest te vermijden, welke
den rijkdommen zoo lichtelijk aankleeft ; en, wars van alle behaagzucht en hoovaardij, boezemde elk zijner gedragingen liefde
en eerbied in. Aldus luidt het getuigenis van P. Jozef Doz, zijn
medeleerling en eenigen vriend in de studiejaren, later zijn medebroeder en onderdaan in den religieuzen staat (i).
Door eene gedurige waakzaamheid op zichzelven, was hij de
bewegingen van zijn vurig gemoed meester geworden en in staat
iedere opwelling der driften in te toomen ; maar zijn voorbeeldig
gedrag en rijpe ernst hadden hem te gelijk een overwicht op de
medescholieren gegeven, dat bewondering vergt. Het gebeurde
zoo zelden niet, dat er onder het spelen der knapen hevige twist
ontstond, dat het van woorden en bedreigingen tot daden kwam.
Dan trad Jozef Pignatelli tusschenbeide : zijn algemeen erkend
gezag scheidde de vechtenden vaneen, zijn minzaam woord
bedaarde het krakeel, alle oneenigheid wierd bijgelegd, en de
vijanden waren verzoend. Deze buitengewone bedrevenheid in
het verwijderen van tweedracht en haat groeide in hem aan bij
het toenemen der jaren, en meer dan eens zullen wij hem in
omstandigheden van hoogst gewichtigen aard, in Italie en elders,
als liefdevollen engel des vredes zien optreden en zegevieren.
Zijn ijver in de beoefening der wetenschappen gedurende de
drie jaren zijns verblijfs te Saragossa, in stede van een prikkel te
behoeven, moest worden bedwongen en getemperd, of de vurige
jongeling had zijne teedere gezondheid geknakt. Daarom was de
voornaamste zorg van P. Moreno, die hem nooit uit het oog verloor, te letten of Jozef wel aan alle uitspanningen deel nam en
op de vrije dagen zich niet te veel aan 't spel onttrok, om naar
hartelust een of anderen ouden schrijver te bestudeeren. Die
dorst naar studie, welker oorsprong niet in behoefte aan toeleg,
maar in ervarenheid en hooger ontwikkeling school, strekte
daarom juist zijne medescholieren tot opwekking en voorbeeld.
W. VAN NIEUWENHOFF, S. J.
( Leven van J. M. Pignatelli.)
I. J. Pignatelli trad in de jezuletenorde en bewees de grootste diensten aan zijn
kloosterbroeders.
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91. — DE SPROKKELAARS.
Geen vogeltje is meer wakker Kan ons moe, geen pot meer koken.,
Funk er maar op los ( 3 ) !
In 't bosch of op den akker,
—Danslechtsdekraimetharge-Klos-klos—klos—klos—klos!
[schreeuw, 't Pad is al goed hard getreden ;
De raaf met zijn gekras ;
Hier in 't hout
't Ligt alles overdekt met sneeuw,
Is 't niet koud,
Of 't een wit taken was,
En zoo 'n loop verwarmt de leden,
De oostenwind giert en zucht
Als we strakjes ginder zijn,
Door de lucht ;
Merkt ge niets van kou of pijn.—
De arme hut,
Zie we zijn ter stee,
Slecht beschut,
Nu helpt alle twee
Laat door deur- en vensterreten,
Handig mee.
'tGrimmigspook,de koude,binnen, Raap gij maar wat dunne takken,
Ach zoo moeilijk te overwinnen !— Zus zal wel de dikste pakken ,
Dan is 't gauw gedaan.
Wel hem thans, die stil gezeten
Aan den eigen haard
Braaf!-- pak aan, pak aan I.
flout en turf niet spaart,
Werken doet
't jonge bloed
Die niet vragen hoeft, wat te eten,
Altijd goed.
Maar van spijs en drank verzaacl,
Handig, jongen, loop)
Naar het warme leger gaat. -Dit nog op den hoop !
4 Broertje, zusje, rept u wat !
En we hebben haast de vracht. —
Touw en kapmes opgevat
Zoo, zoo zal het gaan ;
En naar 't bosch !
Moeder heeft niet meer te stoken ;
Nu maar opgelain ;
Zonder plagge (9 of takkenbos( 2 ) Denk, dat moeder op ons wacht
Wil de schooisteen kwalijk rooken, En de brij al klaar heeft staan. D
J. J. A. GOEVERNEUR.

92.

— OUD MOEDERKEN.

Kent gij het stokoud moederken ? Voor 't venster heeft met teedre
Heur dochter haar gedragen. [hand,
Zij telt wel honderd jaren.
Ze kan niet staan, ze kan niet gaan, Daar is heur plekje, en biddend slijt
Daar Grootjen al heur dagen.
Heeft tanden meer, noch haren.
Daarzit zij,'trimplighoofdzoobleek,
Heur hutje, netjes witgekalkt,
In diep gepeins bedolven,
Staat in het duin te blanken,
En rond het venster speelt de zon En 't half in tranen zvvemmend oog
Staart somber naar de golven.
Door blijde wingerdranken.
I. PLAGGE : lap van een dicht begroeid heideveld afgestoken, am tot brandstof of
tot strooisel ander het vee te dienen : matte a briller. — 2. TAKK EN SOS : bundel uun,
rijshout. — 3. OP LETS LOSGAAN : iets aan%allen, met ijver aan iets beginnen.
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Grauw is de zee ! — Al wat ze mint, Usvollenacht. Het lampkensmookt,
Heur zonen, kleinkroost, magen, De droge schadden blaken ;
't Zwalpt al op 'tschip,een notendop, Het oudje prevelt bij den haard,
Waarrond .cle golven jagen !
Maar hoort geen vlamme kraken ;
Heurgade,-Godontvangzijngeest!-Zij hoort alleen het wilde rot ('),
Werd door de kolk verslonden ; Dat dommelt langs de kuste,
En, vlood er sedert jaar en jaar,
En bevend slaat ze kruis op kruis,
Niets sloot die droeve wonden !
En denkt aan slaap nosh ruste !
Daar zit zij : bloedrood zonk de zon fOud-Grootje sluit nu de oogen toe !
In 't verre Westen neder,
Ge zijt zoo oud, zoo moede 1
En trager, loomer wiegt de meeuw Straks keert de laatste visscher weer,
Op de afgematte veder.
Die staat in 's Heeren hoede !)> —
En langzaam,langzaamhult de nachtOch 1 zijn de kindren in gevaar,
De zee in vale doomen ; —
Wel mag hen God bewaren,
Nog is er, sedert 's uchtens vroeg, Toch rustte Oud-Grootje geenen
Geen visscher thuis gekomen !
Al telt ze wel honderd jaren ![stond,
K. M. POL DE MONT.

93. — DE SCHOORSTEENVEGER.

Indien gij uw kort begrip van de aardrijkskunde opslaat, dan
vindt gij in 't hoofdstuk Italie, onder het opschrift Voortbrengselen, onder meer : Granen, rijst, wijn, honig, olie, zijde, citroenen,
amandelen, oranjeappelen en schoorsteenvegers.
Arme schoorsteenveger ! Hoe ongelukkig staat zijn verachte
naam onder al die heerlijkheden ; — zijne zwarte gestalte tusschen, die sneeuwwitte bloesems en goudgele zijde ; — zijn
rookerig pak tusschen die welriekende bloemen en geurige
vruchten ; — zijn nikkersgedaante (2) tusschen die schatten van
het paradijs der aarde.
Arme schoorsteenveger ! In Europa's lusthof, aan gene zijde
der Alpen stond zijn wieg. Italie's zon ontstak het vuur in de
zwarte kolen (3) die onder zijn voorhoofd glinsteren, en de frissche blos, dien het roet niet geheel kan doen verdwijnen, is door
de stralen van den zuiderhemel op zijn gelaat geschilderd.
Geuren waren de eerste lucht, welke hij als kind inademde ;
bloemen het bed, waarop hij sluimerde ; abrikozen en perziken,
vijgen en druiven het eerste voedsel, dat hij smaakte. Hij wist
i. De wilde baren, die onder den slagwind bruisen. — 2. NIKKER : watergeest of
duivel, die de zwernmers tot zich naar beneden trekt. (Duitsche Mythologie.) — 3.
Oogen.
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niet, dat er een Noorden bestond ; hij vermoedde nauwelijks,
wat koude, wat vuur, wat rook was.
Arme schoorsteenveger ! De armoede van den vader stiet den
twaalfjarigen Leonard ter deur uit. Men hing hem eene oude
mandoline om den hals, zette er een marmot op, gaf hem een
stuk brood in den zak en wees hem den weg naar het Noorden.
Schreiende ging het jongske op vveg. Men moest hem van zijne
ouders losscheuren ; men moest hem met geweld voortdrijven ;
het was als voorzag hij, wat hem te wachten stond. — Nooit had
Leonard gedacht, dat er landen waren, zoo karig door de natuur
bedeeld, als het vlakke moerassige landje, waar hij eindelijk van
zijne lange reis uitrustte. Met iederen dag was hij treuriger geworden. Want met iederen dag dat hij verder trok, vond hij het
minder schoon, dan in zijn vaderland, en iederen dag werd
tevens het verlangen naar dat vaderland sterker. Als hij zijn
marmotje niet gehad had, zou hij van heimwee gestorven zijn. —
Zijn vader had hem een brief aan een oud vriend medegegeven,
die in Holland het bedrijf van schoorsteenveger uitoefende. Op
zekeren avond stond hij voor een huis, waar een bordje uitstak
met het opschrift : ( Gebroeders Leoni, Italiaansche schoorsteenvegers en rookverdrijvers.) Voor de deur lagen eenige zwarte
garden (i), wier onaangename reuk Leonard het hoofd onwillekeurig deden afwenden. De deur werd geopend. De jongste der
Leoni's ontving hem vriendelijk. Hij werd in huis opgenomen. Onder het avondeten werd er in het Italiaansch over Italie
gesproken. Men sprak in zijn moedertaal over zijn vaderland.
Leonard was bijna weder gelukkig. 's Nachts droomde hij van
Italie en het ouderliike huis.
Arme schoorsteenveger ! Den anderen morgen werden hem
zijne lompen uitgetrokken, en.'hij in een grof linnen kleed gestoken met een losse kap over het hoofd. Toen hij zich in den
spiegel bezag, had hij in zijn eigen oogen veel van een monnik
uit zijn vaderland. Ook zag hij er in het nieuwe pak alleraardigst
uit ; en ieder, die hem op straat, aan de zijde van den oudsten
Leoni, op zijne eerste proef zag uitgaan, kon de oogen nauwelijks
van hem afhouden. — Maar die vreugd duurde kort. Weinige
oogenblikken daarna stond hij met zijn meester onder een
schoorsteen, waarin hij bijna niet zien kon zonder duizelig te
I. GARDE : roede, waar zich de schoorsteenvegers van bedienen, om het roet to
doen vallen : balai.
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worden, zoo hoog was de donkere, nauwe koker, waardoor ternauwernood een flauwe straal licht viel, evenals een omgekeerde
diepe put. Lang duurde het, eer hij zijn meester begreep. Hij
moest met zijn nieuw pakje den vuilen schoorsteen in. Had hij
daarvoor leeren klimmen als een eekhorentje ? Maar de meester
was onverbiddelijk. Toen hij beneden kwam, was hij even vuil
als de schoorsteen zelf. Bij het naar huis gaan zag hem niemand
meer aan. Nog erger ! De jongens bespotten hem en riepen hem
een gekscherend : boe ! boe ! na ; de meisjes gingen, zooveel zij
konden, voor hem uit den weg en de kinderen begonnen te huilen, als zij hem zagen. Hij had ook wel willen huilen. — Het is
waar, 's middags kreeg hij goed eten, beter dan hij in langen tijd
gehad had ; maar het smaakte hem bijna niet van de rooklucht,
die hij nog altijd in den neus had. Alles, wat hij in den mond stak,
smaakte naar roet. En dit verwonderde hem niet meer, toen hij
bemerkte, dat hij zeker in den schoorsteen zijn kapje had laten
afvallen, want zijn mooi, zwart haar zat vol van een dik en
vetachig roet, zoodat hij het half moest afsnijden. Het was
jammer van de mooie lokken, waar ieder zoo'n zin in gehad had.
Arme schoorsteenveger ! Wel gewende hij langzamerhand aan
de guurheid van het land, evenals aan de lasten zijner betrekking. Maar toch kon hij zijn vaderland niet vergeten. Dikwijls,
wanneer hij zijn dagwerk had afgedaan, kroop hij naar de vliering, kreeg daar zijn mandoline en marmot, die zijn meester hem
vergund had te behouden, en speelde nog eens een Savoyaardsch
deuntje. En dan werd het hem zoo wonderlijk wel en wee om
het hart, dat de kop van het diertje nat werd van tranen. Ook
hield hij van niemand in het geheele land half zooveel als van
zijn marmot. Hij spaarde voor haar de lekkerste beetjes uit zijn
mond. Het was nu voor hem zijn geheele gezin, zijn vaderland,
zijn wereld ! Als het maar altijd winter gebleven ware ! Doch
daar werd het lente. Een Noordsche lente. Maar toch, de
ontwakende natuur en zijn eigen gestel zeiden hem, dat het lente
werd, lente in zijn vaderland. Dan bruiste hem het Italiaansche
bloed heftig door de aderen. Dan werd het hem in Holland te
eng, als een gevangen vogel, die, tegen den verhuistijd van zijn
geslacht, met den kop tegen de tralies stoot. Dan droomde hij
elken nacht van Savoye, en voelde de lauwe zuiderzon, en zag de
bloeiende amandeltakken, en dronk den geur der oranjebloesems, en hoorde het gegons der bijen, en ontwaakte op het ge-
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tang van den nachtegaal... Maar neen ! het was de nachtegaal
niet, het was de meester, die hem kwam roepen om op te staan ;
want het was voorjaar ! er was veel werk aan den winkel. Er
moesten met het schoonmaken veel schoorsteenen geveegd
worden. Daarom moest hij vroeg aan den gang. <( De lente was
de beste tijd voor schoorsteenvegers ! zeide zijn meester.
Arme schoorsteenveger ! Zoo duurt het met hem reeds jaren
achtereen. Maar toch heeft het dus het langste met hem geduurd. Hij heeft door oppassendheid en spaarzaamheid een klein
sommetje bijeengegaard. Nog drie jaren, dan is de som rond.
Dan verlaat hij Holland en keert naar Savoye terug. Dan koopt
'hij daar een kleinen wijnberg en een huisje.
J. P. HASEBROEK (Jonathan.)
(Waarheid en Droomen : Nederlandsche Typen.)
94. — HET VEEHOEDERTJE.

De kleine Constant Vliermans, een ventje van nauwelijks
twaalfjaren, is met het krieken van den dag opgestaan en reeds op
den akker, zijn vaders koeien aan 't wachten. Het veehoedertje
vindt behagen in vroeg opstaan. Tijdig wakker zijn en uitgeslapen maakt den mensch zoo vergenoegd, zoo wel te pas ; en de
zomeruchtend is zoo schoon in de velden ! 's Namiddags worden
de hoornbeesten los naar den meersch (i) gedreven, vooral in het
najaar ; 's morgens, in den voorzomer, gaan ze aan de hand in
de zeelen uit, rond de zaailanden, die, in sommige gemeenten van
't Land van Waas en elders, met breede graskanten omzoomd
zijn. De oudste en wijste koe gaat voorop, als aanvoerster van de
andere.Zonder die voorzorg, kon het gevaarlijk geweest zijn voor
den jongen, die er niet kloek uitzag en de dieren moeilijk met
den koestok zou bedwongen hebben, indien ze kwaad hadden
gewild. De koeien in de zeelen wachten is groote-menschenwerk,
en 't is, zoowel als arbeid in fabrieken en koolmijnen, onvoorzichtig dat aan kinderen op te leggen.
Gelukkiglijk kenden hem de zachte ( /mitten ) (2) en rund en
I. MEERSCH : weide, beemd. Het woord, aihoewel in het grootste gedeelte van
Vlaamsch Belgie gebruikt, is in de Woordenlijst van De Vries en Te Winkel niet
opgenomen. Het stamt of van sheer, en beteekent eigenlijk een nwerassige islaats. -2. MuTTEN, kaf, wordt veel gebruikt in de oinstreken van Aalst, van Brussel en
,00k elders, rnaar is door alle woordenboeken verworpen.
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os ; want hij nioest ze dikwijls te grazen leiden.Het was of ze zich
dankbaar toonden voor zijne oplettendheid, om met elzenrijs,
torren, wespen en dazen van hunne yacht weg te jagen, als het
warm was en de lucht hommelde van al de kerfdiertjes, die er
in zwirrelden. Hij mocht tegen de schoft leunen van Blara, wanneer hij moe werd van daar zoo recht te staan ; en als Bonte den
poot over de koord gezet had, tikte hij even aan hare scheen en
zei : K Voetje ! voetje ! } En zij lichtte gehoorzaam den poot
weer op. Zij lieten zich aaien en wrijven van zijne hand als hondekens. Zij waren doorgaans gerust, en schoren met vratige tong
steenklaver en madelieven af.
Terwijl ze zoo aan 't kauwen waren, zonder op te zien naar bet
verboden klaverstuk, waar ze stap voor stap nevens gingen, en
waarvan ze wel graag nu en dan eenen beet zouden rooven,
ofschoon ook de zode zeer malsch was ; terwijl ze zich zoo tam
gedroegen, zag men den knaap uit zijn opgeschort voorschoot een
lijvig boek te voorschijn halen, en dan maar al lezende voortslenteren in de schaduw van den elskant. De zeelen onder den
arm, het boek in de eene, den koestok in de andere hand, zoo
lezen was niet gemakkelijk, voorwaar ; want de eene of andere
koe snokte hem soms, uit louter koeiendomheid, onvoorziens het
boek uit de handen.

(Een Vlaamsche Jongen.)

AM. DE Vos (Wazenaar.)

95. — OP KRUKKEN.
De school is ten einde : — hoezee ! hoerah 1
Woest stormen de knapen naar buiten,
Klapwiekend als vogelen, wien men op eens
De deur hunner kooi komt ontsluiten.
0 zie, wat gewemel, en hoor, wat geraas !
Wat vreugd, zich weer vrij te gevoelen !
Te loopen, te springen, te smijten, te slaan,
In een stofwolk dooreen te krioelen !
Zie ! wat blos op die wangen, wat gloed in elk oog,
Waar de bende, met vliegende haren,
Blij schallend of ernstig, naar d' eisch van het spel,
Op het plein u voorbij komt gevaren !
0 ! gelukkige jongens, wien 't levensgenot
In elk lid, in elk vezeltje spartelt,
Wen ge uw krachten ontwikkelt in 't woelige spel,
Wen ge als veul ens herombriescht en dartelt !
Bloemlezing. — I.

T5
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En, daar ginder, in zijn hoeksken, In verbeelding joelt hij merle,
Aan den blinden muur geleund,
Worstelt, kraait victorie, vliedt,
Staat de kleine Kreuple weder,
Huppelt, klautert, zweept den draaiRoerloos op zijn kruk gesteund.
Jaagt den reep in dolle vlucht, [tol,
In de school, streeft hij al deanderen, Danst op stelten, volgt den kaatsbal
Met zijn vluggen geest, wel voor ; Op en neder door de lucht : —
Maar, bij 't spel, kan hij zich enkel En, verslonden, opgetogen,
Hinkend sleepen op hun spoor.
Slaakt, och arme ! soms zijn mond
Zie ! hoe tenger zijn die leedjes ;
Mee een vreugdekreet, en zwaait hij
En hoe bleek dit zacht gelaat,
Tripplend met zijn kruksken rond !-Naastden blos en 'tkloek gestel van Zielsbegoochling ! hemelsbalsem !
Die hij droomend gadeslaat.
Vloei, vloei lang nog in dit hart 1
Arme kleine ! zeg, het gaat u
Al te ras komt de uur toch, dat ge
Zeker vlijmend door 't gemoed,
Wegdampt bij den gloed der smart ;
Daaglijkszoodievreugd teaanschou-Al te ras toch voelt de Kreuple,
Waargijnimmer meeaandoet? [wen,Wat al stil verkropten druk
Maar, hij luistert niet ; —zijn ziele Hij door 't Leven vaak met zich sleept,
Hangt geheel aan wat hij ziet :
Die zich voortsleept op een kruk I

(Levensbeelden.)

J. VAN BEERS.

II. — LUIMIGE PORTRETTEN EN KARAKTERSCHETSEN.
96. — DE STRAATJONGEN.

Geen woord is er in de taal, dat den persoon, dien het moet
aanduiden, beter schildert dan het woord: STRAATJONGEN.
Want inderdaad is die soort van wezens een met de straat,
waarnaar zij heeten en, indien ik het gelooven mocht, gaarne
zou ik mij laten wijs maken, dat zij even als de menschen van
Deucalion en Pyrrha (j), uit de steenen zelve geboren zijn. Dit
is zeker : plaveit een straat, terstond groeien er de straatjongens
vanzelf op. Waar zij vandaan komen, is onverklaarbaar. Van
's morgens vroeg, dat de klapperlui (2) naar huis gaan en de
bakkers hun deur openen, tot 's avonds laat, als de taptoe (3)
I. DiDUCALION, zoon van Prometheus en koning van Thessalia, ontsnapte, volgens
de fabelleer, met zijn vrouw PYRRHA aan den algemeenen zondvloed. Om de wereld
wederom te bevolken wierpen zij steentjes achter zich, waar dan menschen uit geboren werden. — 2. KLAPPERLUI : klapperman, meer,. klapperlieden of klapperlui,
nachtwaak, die met eene kla,6 of klep het uur uitroept : crieur de nurt. — 3.
TAPTOE : sein met de trommel of met de klaroen gegeven, om de soldaten te
waarschuwen, dat het tijd is naar de kazerne te gaan : retraite.
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slant en de herbergen sluiten, belegeren zij de straten als vliegen
de boterton. Zelfs zou ik in verzoeking kunnen komen te denken
dat zij, even als de straathonden, van de opbrengst der straat
leven, — zoo getrouw vindt men ze op alle uren van den dag op
bun post zonder ze ooit te missen. Een andere geheimzinnige
hoedanigheid bezitten zij in een soort van halve alwetendheid
mak ent al wat er in de stad gebeurt. Het is wonderlijk. Op het
g ene oogenblik zijn de straten en de straatjongens in rust ; even
als een geordend leger, schijnen zij hun benden evenredig door
de stad verdeeld en alle posten behoorlijk bezet te hebben. Maar
ziet I daar komt een oploop, een kleine nietsbeduidende oploop,
aan den uitersten hoek der stad en, eer gij omziet, is er een
gansch heir van straatjongens bijeen. De politic is er gauw bij,
heel gauw : maar de straatjongens altijd nog veel gauwer. Zij
schijnen onder elkander een soort van electrische telegraaf te
hebben, waarmee ze malkaar op de hoogte houden van al wat er
omgaat. Nu moet ik erkennen, dat, dan ook hunne voorzorgen
met het grootste beleid genomen zijn.Op alle belangrijke punten
hebben zij hunne gecommitteerden.BuITEN de poorten der stad
aan alle schuitenveren ( x ) staan er op de wacht ; IN de poorten
zelve wedijveren zij met de kommiezen (2) in nieuwsgierigheid en
beleefdheid; BINNEN de poorten is er geen bureau van diligences,
of zij staan er naast de verversch-paarden ( 3) de aankomst van
den nieuwen wagen te verbeiden. Voor het stadhuis, voor de
hoofdwacht (4), voor het gevangenhuis,voor de komedie,voor alle
publieke gebouwen in den woord, worden zij vertegenwoordigd.
Zij spreiden zich over de stad uit als een groot spinneweb,waaraan geen vlieg ontkomen kan. Hierbij komt nog, dat zij in hun
weetgierige onderzoekingen door een groote vrijmoedigheid
geholpen worden. Zien zij iets hetwelk hun aandacht trekt, of
hetwelk zij vermoedendat belangrijk wordenkan,terstond nemen
zij de vrijheid er zich bij te voegen en den draad te volgen tot
aan het kiuwen (5). Achter ieder rijtuig, dat in de stad komt,
kiezen zij zich een plaatsje ; elken vreemdeling, waaraan zij iets
bijzonders zien, geven zij zich de moeite van te volgen ; ja, met
T. SCHUITENVEER : plaats waar de schuiten vertrekken en aankomen. — 2. KOM MIAS : tolbeambte, ambtenaar bij de belastingen ; COMMIES, ambtenaar aan een
ministerie, kantoorbediende. — 3. VERVERSCH-PAARDEN : versche, uitgel uste paarden, om de reeds vermoeide . te vervangen : relais. — 4. HOOFDWACHT : plaats waar
de voornaamste wacht eener stad haar verblijf houdt : cords de garde. — 5. De
zaak na te vorschen tot in hare oorzaak.
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■•■■••■ •■■■•■■•....
alle reizigers beginnen zij een praatje : ( Heeft mijnheer wat te
dragen ? Wil ik mijnheer den weg wijzen ? Waar moet mijnheer
wezen ? A — Maar vandaar dan ook, dat zij van al wat er gebeurt
honderdmaalbeteronderricht zijn dan de openbarenieuwsbladen
en de geheime politie; vandaar dat er niets in de stad kan plaat,,
hebben, of zij nemen er deel aan. Bij alle parades inspecteeren
zij mede ; met alle wachten trekken zij op ; alle taptoe's accompagneeren zij met hun klompen; bij alle plechtige receptien gaan
zij met de boden v6Or het stadsbestuur uit ; alle volksoploopen
vereeren zij met hunne tegenwoordigheid ; iederen dief, die opgebracht wordt, strekken zij tot eerewacht ; ja, zelfs de dooden
bewijzen zij de laatste eere en vertiendubbelen, als ongenoodigden, den stoet der noodigers en genoodigden ter begrafenis.
Iedere Janklaassen-kast ('), iedere paljas, iedere goochelaar,
iedere koordedanser, iedere kunstenmaker, kortom alles wat,
naar den trant der ouden, zijn vertooningen in de open luclit
geeft, kan op hun bijzijn en belangstelling rekenen. Op het
hooren van een enkel trompetgetoet, van een enkelen troinmelslag, snellen zij als een eenig man aan, en verhoogen door hun
gewoel en gejoel de algemeene levendigheid en vreugde.
Vraag mij niet hoe de straatjongen gekleed is. Vraag mij
liever hoe hij niet gekleed is. Alle stoffages, alle kostumen, alle
modes treft gij bij hem aan. Hij heeft slechts een zwak : niets
van hetgeen hij aanheeft moet heel zijn. Een echte straatjongen
moet, evenzoo als de straat, waarop hij leeft, vol gaten zijn. Ja,
het schijnt, of hij zelfs naijverig is om de kleur van de straat te
dragen : want een vuil grijs is zijn geliefkoosd verfje. Voor at
wat tot de versiering dient, heeft hij weinig over : maar zoo hij
voor iets gevoelig is, het is voor het een of andere militaire onderscheidingsteeken ; vooral is hij dol op een oude politiemuts,
of een koperen uniformknoop met het nommer van de afdeeling.
Zijn klompen, die hem in geval van nood tot knots, of ook wel
tot werptuig dienen, laten gewoonlijk onder het loopen zijn
naakte voetzool zien, totdai zij, geheel uit elkander vallende, in
een schuitje hervormd worden.
Doch waren de straatjongens maar enkel slordig, als ze er ook
niet ondeugend bij waren! Doch ondeugendheid behoort tot het
karakter van een straatjongen, gelijk moed tot het karakter van
I. JANKLAASSEN-KAST : een kart, waarin de vertooningen van het marionetteuof poppenspel in de open iucht gegeven worden.
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een soldaat. Zij zijn de kaboutermannetjes (') en kwelduivels (2)
van de openbare wegen. Alles Nvekt hun spotzucht op : alles verleidt hen tot kwaaddoen : zij kunnen kip noch kraai met rust
laten. De meiden trekken zij de muts af ; de kinderen loopen zij
omver ; de kreupelen en mismaakten apen zij na ; de honden
trekken zij bij de ooren ; de paarden dunnen zij den staart ; bet
slachtvee verbitteren zij hun jongsten oogenblik ; zij steken hun
vingers in de emmers der melkmeiden ; zij likken met hun tong
aan de suikervaten der kruideniers ; en als de appelvrouw
omziet,halen zij haar de mooiste bellefleur van den hoop weg en
loopen er mede heen. Nog erger maken zij het in den winter.
Veel vroeger bij de hand dan de mannen van de zandschop (3),
haasten zij zich aan alle bruggen en sluizen een sullebaantje
klaar te hebben, eer hun die pret belet wordt, en hebben vervolgens een ondeugend genoegen, als zij daarover groot en klein,
jeugd en ouderdom, bedaard en driftig, deugd en ondeugd zien
vallen. Of ze leveren elkander een sneeuwballengevecht, maar
dat alleen voor de leus (4) dient om,als bij ongeluk,de vreedzame
voorbijgangers te bepoeieren. Zoo zijn de straatjongens in waarheid straatplagen.
En toch is met dit alles de straatjongen niet wezenlijk kwaadaardig. Er is bij hem, evenals bij de kleine honden met wie hij
het rijk deelt, in zijn keffen en bijten meer dartelheid dan boos
opzet. Nooit ziet men een straatjongen stelen, of met steenen
werpen, of zich aan dergelijke laagheden schuldig maken. Integendeel kenmerkt hij zich onder zijne kameraden,bij geschillen
als anderszins,door een geest van dapperheid en edelmoedigheid.
NI enige knaap, die zijn straatjongenstijd'behoorlijk heeft uitgediend, wordt naderhand een knap burger. Ja, laat het ons bekennen. Wij alien zijn min of meer straatjongens geweest. Er is
jets van den straatjongen in iederen knaap, die een ( HOLis. Houden wij dat in gedach ten, dan
LANDSCHE JONGEN ( 5)
voelen wij meer medelijden, dan onwil bij het zien van den
J. P. HAZEBROEK (Jonathan.)
straatjongen.
(W aco-heid en Droomen : Nederlandsche Typen.)
I. KABOUTERMANNETJES : dwergen, die, volgens het oud bijgeloof, des nachts
verschenen en allerlei diensten in huts bewezen. — 2. KWELDUIVELS : plaaggeesten.
— 3 Mannen die de sneeuw met een breede schop uit den weg en op de kanten der
straten gooien : straatvegers. — 4. VOOR DE LEUS : voor den schijn, tour sauver
les apparences, pour la frime (pop). — 5. Zooals hij beschreven wordt in Hilde.
brands CAMERA OBSCURA.
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97. — DE TYRINTHIERS.

'k Heb ergens een wondere bijzonderheid gelezen,rakende een
oud yolk, 't welk, zoo mijn geheugen mij niet bedriegt, de
Tyrinthiers genoemd wierd. Deze lieden waren zoo geneigd tot
een onbezonnen vreugd, dat alles hen tot lachen perste, en dat ze
tot den minsten ernst onbekwaam waren.Waren ze vergaderd op
de stadsmarkt, in plaats van over de belangen van 't Vaderland
te handelen,brachten ze niets voor den dag dan de belachelijkste
beuzelingen, en de adviezen hunner statelijkste Raadsheeren
bestonden in grappen, die een kwakzalvers Hansworst nauwelijks zouden betamen. Wanneer het gebeurde, dat ze vreemde
gezanten ontvingen, konden ze niet nalaten dezen te foppen,
en aan hun aanspraak een bespottelijken draai te geven. In
't kort, een ernstig en redelijk woord wierd in alle omstandigheden bij de Tyrinthiers aangezien als een verbazend wonderwerk. Hunne spoorlooze drift tot lachen en spotten, waardoor
hun geheel gemeenebest in de uiterste verwarring werd gebracht,
begon hen eindelijk te vervelen en tot een last te strekken, en ze
vonden oorbaar met de Delphische godsspraak raad te plegen
wegens de krachtigste middelen, om tot eenige bedaardheid te
komen. 't Orakel antwoordde, dat, in geval zij zich ver
genoeg konden vermeesteren, om zonder lachen een stier aan
Neptunus op te offeren, zij zich voortaan in staat zouden vinden
van eene behoorlijke ernsthaftigheid te gebruiken. Hoewel in
een offerande niets koddigs zich opdoet, en dat natuurlijkerwijze iemand tot lachen kan verwekken, dachten ze echter raadzaam zich met alle mogelijke omzichtigheid tot het betarnelijke
uitvoeren van die heilzame plechtigheid te bereiden.Zij besloten
derhalve niet alleen alle jonge lieden daarvan te weren, maar
ook onder de ouden alleenlijk grijsaards toe te laten, onder den
last hunner jaren zuchtende en bezwijkende, of overladen van
schulden, of aan ziekten kwijnende, of door de dwingelandij
van booze vrouwen onderdrukt. Wanneer deze uitgekipte vergadering zich op 't strand be yond, om 't offerbeest te zien slachten,
mistrouwden die lichthartige grijsaards de genomene voorzorg
nog dermate, dat ze,om malkander niet aan te zien,hunne oogen
op de aarde hechtten, en om niet in een onvoorzienen lach te
vervallen, op hunne lippen beten. Bij ongeluk werden al deze
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wijze maatregelen verijdeld door een Jong spotboefje, dat, zijn
ouders ontsnapt zijnde, schielijk in de vergadering zich vertoonde, en wanneer men het wilde verdrijven, met een
schertsenden toon uitriep : € Wel, waarom word ik loch weggejaagd ; zijt gijlieden bang, dat ik uw slier oy5 zal slokken? )
Deze onverwachte narrestreek deed in een oogenblik alle de
gedwongen deftigheid verdwijnen; ieder borst uit in een schaterenden lach, de plechtigheid werd gestoord, en de Tyrinthiers
bleven in de verderfelijke bezitting van hun malle vroolijkheid.
(Hollandsche Sj5ectalor, 1732.)
J. VAN EFFEN.

98. — DE ADVOCATEN.
De advocaten, zoo spreekt men er over, maken maar eene familie, maar een € genus } uit; doch de i species H zijn oneindig,
hunne lotgevallen zeer verschillend. De advocaat is een wezen,
dat pleit, alhoewel er meer advocaten zijn, die nooit pleiten. De
advocaat is een mensch, die raad geeft, — alhoewel er vele zijn,
die nooit aan iemand raad gaven, en die met zichzelven Been
raad weten. Er bestaan advocaten, die minister worden, zelfs
minister van openbare werken : een advocaat is voor alles bruik-

baar ; doch er bestaan veel meer advocaten, welke hun leven
slijten met de openbare werken kosteloos to bezichtigen ( l). Men
vindt groote, maar meer kleine advocaten; verhevene, doch ook
lage ; vlugge, en veel trage advocaten; advocaten van wie geheel
het land spreekt, en advocaatjes, van wie niemand gewaagt ;
welsprekende, diepzinnige, voorzichtige, eerzame, eervolle, eerbare, eerlooze en zelfs eerlijke advocaten; advocaten,die scherp,
stekend, bijtend spreken,en andere, wier woord als honig vloeit.
(Ernest Staas.)

99.

ANTON BERGMANN

(Tony.)

— DE ERFZIEKTE.

Karel Janssens l ijdt aan eene der ergste kwalen, welke het
zwakke menschdom teisteren ; hij is aangedaan van de erfziekte.
Zijn oud moeitje heeft hem v66r jaren eens gezegd : € Jongen,
i. Niet wetende wat met hunnen tijd doen.
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als alles recht gaat, zult gij nog eens gelukkig zijn in de wereld.
Hoe, op welke wijze, waardoor of waarom, daar heeft moeitje
geen woord van gesproken ; hetgeen niet belet, dat Karel overtuigd blijft, dat hij eens eene groote erfenis moet doen. Die
gedachte is met hem opgegroeid, zij belet hem 's nachts te slapen
en in den dag te werken, en hij, die door den arbeid wellicht het
geluk zou gevonden hebben, blijft in werkeloosheid en ellende
op een ingebeeld erfdeel wachten. Tot zijn ongeluk bestaan er
in Vlaanderen zoovele Janssens als Mullers in Duitschland of
Smiths in Engeland. Ook gaat er geen jaar voorbij, of Karel
krijgt een aanval zijner kwaal, die zich door de volgende kenteekens veropenbaart.
Karel Janssens, met de pet in de hand, eenen vuilen papierbundel vooruitstekende : ( WI enheer de President,ik zou geern nen
avecaat(i) hebben. ) — Waarom, manlief ? ) — x Wel, Menheer de President, nicht Janssens is dood, en ik geloof vast dat
ik er dezen keer bij 2ijn. > — (Was de overledene van uwe
familie ? ) — Zoo dicht als 't maar zijn kan. Ik heb ze niet gekend ; maar ons moeitje heeft er ons wel honderd keeren over
gesproken. Zij moet zoo rijk zijn als het water diep is... Hier zijn
mijne ( fiampieren ). — < Goed, vriend. De advocaat zal ze nazien. Mr Noble, wanneer kan die man u spreken ? ) — < Om
tien uren. >,> — ( Ge zult morgen om tien uren bij Mr Noble
gaan : hier is zijn adres. )
Acht dagen later levert Mr Noble zijn verslag in, waaruit
blijkt, dat er wezenlijk eene juffrouw Janssens overleden is,
maar Karel Janssens noch van verre noch van bij met haar in
verwantschap staat, en op hare erfenis geene schaduwe van recht
heeft !... ( Hoe is 't godsmogeljk ! Zulke schoone fiamfiieren
hebben en niet mee erven !... ) Karel staat verbluft in zijne bewijsstukken te turen. Maar daarom geenen moed verloren ; is
het nu niet, dan zal het later lukken. Moeitje heeft het gezegd :
die wist waarom, en als ergens, bij uwe wete, een Janssens sterft,
laat het dan, als 't u belieft, aan Karel weten : zijne Pampieren
liggen gereed en vroeg of laat moet hij er bij zijn.
ANTON BERGMANN

(Tony.)

(Ernest Staas.)
z. Janssens vraagt een jongen advocaat, die Pro Deo, dat is kosteloos, zijn
pleite.

zaak

LUIMIGE PORTRETTEN EN KARAKTERSCHETSEN. 233

100. — PLUS EN STUYCK.

Juffrouw Plus had tegen Vrouw Stuyck geroepen : (< Ge zift
'nen otter.) Dat kon Vrouw Stuyck niet over het hoofd laten
gaan : 'nen otter ! Zij antwoordde op staanden voet : ( Zwijg,
venzjnig serfient, bezie u zelve ! ) Daarop schoot Plus in volle
gramschap, wierp haar borduurraam omver, liep de deur uit, zette
de armen in de zij, stak haren scherpen neus onder de spitse
kin van Vrouw Stuyck, en riep dat de gebuurte het hoorde :
i Nog een woord, en gij komt niet levend uit mijne handen, betooverde negernassij ! >> Daar stonden meer dan vijftig menschen
rond. Negemassij ! ... Het ging over zijn hout. Wie zou het uitgestaan hebben ? << Dat hoort gij, geburen ! >> riep Vrouw Stuyck.
Zij nam de zaak in kennis en klaagde ze aan bij 't gerecht. Doch
Plus had den slag voorzien : zij vroeg ook getuigen, en liet een
tegen-proces-verbaal opstellen.
Mijne gelukstar wilde, dat Vrouw Stuyck eene vriendinne was
van de nicht van de zuster van de moeder van den meestergast
van Monsieur Lefinaud ( l). Zoo werd het geval op het werkhuis
verteld, en Lefinaud nam de gelegenheid te baat orn zijnen jon-

gen advocaat aan te bevelen. q Eene zaak voor u, Mijnheer, )
zegde hij mij, en zijne vingers pulkeerden, op de roode gilet, nog
levendiger een dansje dan op den dag, dat hij mij zijne karners
verhuurde , Keene zaak van belang, eene kapitale zaak ! Geheel
de stad is er vol van : op de Hoogstraat spreekt men van niets
anders, tot op mijn atelier toe wordt er over gediscuteerd ./ )
Op eenen gedenkwaardigen zondagmorgen kreeg ik dus het

bezoek van eene oude vrouw, welke haar aangezicht onder de
kap van eenen afgeganen katoenen mantel verborg, en die zich
met de woorden i Och Mijnheer ! > op den eersten stoel liet
nedervallen. Zij was begeleid van eene vriendin, en vergezeld
door eene vrouw van hare kennis, die meekwamen om de zaak te
helpen uitleggen en de buurvrouw, op dit plechtig oogenblik
haars levens, bij te staan en te versterken.
— ( Och Mijnheer ! ) herhaalden de twee helpsters en brachten
de lijdende tot op eenen stoel recht voor mijne tafel. — i Zestig
jaar oud worden, )) hernam het vrouwtje, << van ordentelijke
ouders geboren zijn, van kindsbeen of altijd eerli ik en deugdelijk
z. Bij wien Ernest Staas, nog jonge advocaat eene kamer betrokken had,
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geweest zijn, nooit of nooit bij de Heeren geroepen of boven
hebben moeten komen ( I ), en nu voor het tribunaal gedaagd...
ik, die alleenlijk niet weet, wat een tribunaal is ! Is 't niet om te
sterven ? Ja 't zal mijn leven kosten ! >> En de mantelkap viel
haar dieper en dieper over de oogen onder het wanhopig schudden van het hoofd. — < Zij zal er van sterven, >> bevestigden de
twee beschermsters. — Zie, Mijnheer, dat bracht een dienaar (2)
mij dezen morgen : ik dacht, dat ik in den grond zonk, een dienaar in mijn fioortje ! ( 3) > — (( Een dienaar in ons poortje I )
weerkaatste de dubbele echo.
Aan 't hoofd van het briefje, dat de oude mij toereikte, stond
de gekende vrouw Justitia met den aartsvaderlijken blinddoek •
voor de oogen en de geduchte weegschaal in de hand. i Pro
justitia, van wege de wet en den Koning,) zoo luidde bet stuk.

< Wzy Commissaris van politie, ambienaar van het otenbaar
ministerie bij tie rechtbank van enleele fiolitie, bevelen aan alle
deurwaarders of agenten der oftenbare nzacht te dagvaarden de
tersonen van :
.r). Celestina Plus, kantwerkster, oud 39 jaar,
2). Cornelia Stuyck, werkvrozew, oud 6o jaar,
beticht van wederzijdsche scheldwoorden ende izyuriën, mitsgaders vonnis te hooren uitsj5reken overeenkonzstig de wet.
De traanvolle oogen van de arme Cornelia Stuyck, oud 6o
jaar, staarden mij angstig aan, terwijl ik dit modelletje van rechterlijke letterkunde overlas. Mijn wetboek werd deftig opengeslagen, met ernst doorbladerd. 4 De zaak is niet erg, ) bracht ik
eindelijk met nadruk uit, ( en de straf niet streng , >> en ik verzocht mijne eerste cliente zonder achterhouding of mistrouwen
de uitlegging te geven van haar belangrijk proces.
Het was eene geheele historie, Vrouw Stuyck verhaalde ze mij
— in haren OORSPRONG, dien zij meende te moeten toeschrijven
aan eenen ingeboren of gezworen haat van Juffrouw Plus tegen
haar, Vrouw Stuyck ; — in hare ONTWIKKELING, welke tien jaren
duurde, sedert zij in hetzelfde poortje woonden ; — in hare oNTKNOOPING, welke in het woord (otter) was losgeborsten. Waarop
de vriendin, op hare beurt, de vertelling hernam van naaldeken
.x. Nooit op het politiebureel hebben moeten komen. — 2. Een gerechtsbode, een
deurwaarder. — 3.Straatje zonder uitgang,dat een poortje op den openbaren weg heeft.

LUIMIGE PORTRETTEN EN KARAKTERSCHETSEN. 235

tot draadje (9, zonder mij genade te doen van een woord, er als
bezwarende omstandigheden bijvoegend, dat Plus voor haar ook
noch beleefdheid noch ontzag toonde, en dat zij wel honderd keeren tot zichzelve gezegd had : i Zij zal wel eens in de kaars
vliegen (2), die fiere Madame ; >> waarna de vrouw van kennis nog
eens op hare manier alles herkauwde, hare tevredenheid uitdrukkende dat Plus, dit kwaadsprekend vvijf, eindelijk bij de tong
gepakt was, maar tevens haar spijt betoonend, dat Vrouw Stuyck
in den druk zou komen voor zulke deugniete.
Zij verzochten mij voor haar te dienen ( 3). Zaterdag aanstaande zal ik dus mijne stem mogen verheffen voor de miskende
onschuld, voor den onderdrukten ouderdom. De taak scheen
mij gewichtig. 1k besefte, welke zware last mij op de schouders
was getorst. Wel honderdmaal herhaalde ik mijn eerste pleidooi.
Van een woord kon de eer, de rust, misschien de vrijheid .dier
vrouw afhangen. Het hoofd brandde mij van kommer. Mijn
hart klopte van aandoening en vrees.
Ge zult misschien lachen met mijn overdreven angst ; maar
ga slechts eenige jaren achteruit, stel u terug op het oogenblik,
dat de voorzitter voor de eerste maal tot u zegde : ( Meester...
gij hebt het woord, A en gij zult aanstonds begrijpen, aan welke
benauwdheid ik toen leed.
ANTON BERGMANN (Tony.)

(Ernest Staas).

101. — FRANS THEUNIS.

Gezegende ouderdom ! Is er wel een tijd, waarin de mensch
talrijker, levendiger gewaarwordingen heeft, waaruit hij dieper
indrukken bewaart dan uit de Oordjesschool (4) ? Een namiddag verlof schijnt een hemel van genoegen, twee uren school
•eene eeuwigheid van treurigheid en verveling. En dan hebt gij
den opstand tegen de meesters, de plagerijen tegen de geburen,
(le kwade poetsen op straat, de vreugde der eerste belooning, de
smart der eerste straf, maar bovenal de eerste vriendschap !
z. Van het begin tot het einde, met al de bijzonderheden. — 2. Zij zal zich zoolang
aan het gevaar blootstellen, dat zij eindelijk zal geknipt worden ; zooals de muggen,
die lang rond de kaars vliegen en eindelijk verbrand worden. — 3. Te pleiten.
Kinderschool, waar men iederen dag een oordje betaalt.
-q.
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Welke bewondering gevoel ik voor Frans Theunis, den zoon uit
den Vergulden Olifant, den grooten kruidenierswinkel uit de
Lange Nieuwstraat ! Frans is een hoofd grooter dan ik, sterker
dan de sterkste, behendig in alle spelen, vlug in 't leeren. Al wat
Mamesel (i) voortbrengt, leest hij op het eerste zicht, behaalt
zonder moeite al de bons (2) en heeft zijnen Loon (3) reeds afgeschreven, als wij nog aan de eerste letters knoeien. Terwijl wij
in de Nieuwe Sftellekonste (4) pijnlijk voortsukkelen, en nauwelijks het Cleyn Cabinet (4) durven aanpakken, is Frans den Claus$
Catechismus (4) al door, kent vragen en antwoorden op zijn duimken, en zal weldra de Gazet in handen krijgen : toppunt van de
kunde en wetenschap, dat weinigen bereiken, en waarna er niets
overblijft, dan de school volleerd te verlaten. Hij zal het verre,
zeer verre brengen, de zoon uit den Olifant !
Ik zie tegen hem op als tegen iets buitengewoons, iets ongenaakbaars, iets reusachtigs, dat geheel buiten mijn bereik valt en
zelfs boven mijne gedachten ligt. Neen, gelijk Frans Theunis zal
ik nooit worden ! Soms gaan wij denzelfden weg. Gewaardigt
Frans zich dan mij aan te spreken, zoo stap ik met breede schreden, opgeheven hoofd, en redeneer met ernst en gewicht. 't Schijnt
mij, dat de voorbijgangers ons aankijken, en op mijn persoontje
straalt een deeltje van de bewondering en den eerbied, welke
ieder moet gevoelen voor den groote onzer school. Als ik aan,
Tante (5) uit school verhaal, is het om haar te doen kennen, wat
Frans zegt, hoe Frans gekleed gaat, welk spel Frans verkiest,
wat Frans nu weer gedaan heeft, — altijd iets grootsch, iets
wonderbaars, iets zeldzaams, dat nooit iemand anders dan Frans
zou durven uitdenken of wagen.
Op den feestdag van den H. Martelaar en Belijder Casianus,
als de scholieren twee aan twee ter kerke gaan, is het Frans, die
ons in rang stelt en in orde houdt. Bij den besteek van Mameset
is het alweer Frans, die het best kan raden wat wij aan demeesteres moeten opdragen, die de gelden inzamelt, de koffieserviezen of zilveren lepels en vorken aankoopt, en het eeredicht
afleest, dat onveranderlijk begint met :
De lang gewenschte dab is eindelijk verschenen,
en zoo beweeglijk eindigt, dat al de kinderen aan het huilen,
i. De schoolmeesteres. — 2. Goede noten. — 3. Schoolwerk. — 4. Schoolboeker
van dien tijd. — 5, Tante Mina, waar Ernest Staas als kind bij woonde,
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vallen, en Mamesel zelve, die niet licht van haar stuk (T) is te
helpen, eenen traan van aandoening wegpinkt uit haar bruin oog.
Doch de grootste, de uiterste zegepraal van Frans is de resfiondeerdag, geduchte stond voor alien, en waarvan men geheel het
jaar met schrik gewaagt ! Dan komt de onderpastoor, met zijne
rosse pruik, kleine grijze oogjes, rond kinnetje en gerimpeld
gelaat, — welken men, naar ouder overlevering, den ( eerweerdicen heer Scholaster noemt, — om de kinderen te ondervragen,
scherp te onderzoeken en zich te verzekeren, of de knechtjes (2)
en meisjes wel opgebracht worden in de vreeze Gods, goede zeden
ende manieren.

,Mamesel gaat hem tot beneden den trap afhalen, en wij, met
de muts in de hand, staan achter onze bankjes, meer dood dan
levend, den stond of te wachten, dat zijn scherpe blik zich op
ons zal vestigen. De eerste vragen loopen glad of , doch men
bedriegt den eerweerdigen heer Scholaster niet. Hij gaat verder
door, komt tot de moeilijkste punten, en doet ons ieder afzonderlijk te midden der school komen, om alle opstoken (3) en fluisteren te beletten. Wij staan te dubben en te stotteren, draaien met
onze pet, bijten op de vingers, zuigen aan onzen zakdoek, en leveren bet onbetwistbaar bewijs, dat wij zoo on wetend zijn uit noodzakelijkheid des middels als uit noodzakelijkheid des gebods (4).

Het is droevig om aan te zien. Niets wil er uit, en te midden der
onbeschrijfelijkste verwarring briescht Mamesel op en neer, als
eene gekwetste leeuwinne, quarens quern devoret (5). Doch Frans
is daar. Hij springt recht bij elke strikvraag (6), steekt den winger op, als wij alien bot staan (7) : zijne kunde redt de eer der
school, en verlost ons uit de klauwen van Mamesel. De eerweerdige Heer Scholaster verklaart zich ten uiterste voldaan, blijft bij
de meesteres ontbijten en chocolade drinken, waarvan de aanI. STUK, hier : onderwerp, ding waar men mee bezig is. VAN ZIJN STUK RAKEN,
verlegen worden, se cleconcerter ; VAN ZIJ N STUK BRENGEN, HELPEN verlegen maken,
decontenancer. — 2. KNECHTJE : jongentje — 3. Met den zin van influisteren, ingeven,
voorzeggen, suggerer, souffler, gebruikt het yolk in Belgie OPSTOKEN (Brabant en
Antwerpen), OPSTEKEN (Oost-Vlaanderen), INSTEKEN. (West-Vlaanderen). Opstoken
is met die beteekenis in geen woordenboeken te vinden. Van Dale geeft : opsteken,
in het oor blazen ; Kramers gewaagt van dien zin niet. Insteken is bij Van Dale
ingeven, influisteren, bij Kramers, suggerer one i dee, chochoter a l' oreille.-- 4. Zin.
speling op den catechismus. — 5. Zoekende wie ze verslinden zou. De H. Petrus, van
den duivel sprekende, zegt (t, 5, 8) : als een briesckencle leenw loofit kij rond, zoekende Wien hij verslinden sou. Op dien tekst wordt hier gezinspeeld. — 6. STRIKVRAAG ; listig gestelde vraag, question cafitieuse. — 7. BOT STAAN : nets meer te
zeggen hebben, rester court, interdit.
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gename geuren reeds uit de keuken opstegen, als wij nog op de
pijnbank zaten, en hij verleent ons... eenen dag vacantie.
Aan wien waren wij dat weeral verschuldigd ? Aan wien anders
dan aan den geleerden Frans. Ja, wij moeten hem zoowel dankbaarheid als eerbied bewijzen. Ook ben ik fier en gelukkig, als de
noon uit den Olifant zich de moeite geeft mijne marmerbollen (i)
of te winnen, zich verlaagt tot mijn jafifleschken ( 2) uit te drinker',
of mij de eer aandoet de drie kwart mijner kersen of krieken
op te eten, en ik voel mij wel eenen voet grooter worden, als ik
in het najaar zijnen vlieger mag helpen oplaten, en bij die gewichtike bewerking den staart mag vasthouden.
ANION BERGMANN (Tony.)

(Ernest Staas.)

102. — DE KLEINE SCHAATSENRLIDER.
Het ijs ! De heerlijkheden daaraan verbonden behooren tot de
grootste genietingen die een Hollander zich denken kan. Schaatsenrijden is het pleizierigst ding op de wereld. Als jongen laat
men er alles voor staan. Op twaalfjarigen ouderdom, in den
strengen en langen winter van 1838 op 1839, maakten wij ons
de edele kunst eigen, en ondervonden op de meest gevoelige
wijze, dat vallen en opstaan, hier beneden, de weg tot zelfstandigheid is van alle vleesch. De eerste les struikelden wij veertig
malen, wel geteld. Aan het einde van dien onvergetelijken
winter waren onze knieen zoo blauw als onze eerste duffelsche (3)
overjassen. Onze enkels bloedden van het sterke binden. Doch
alle pijn verzwond, wanneer wij wisten, dat onze ouders nieuwsgierig naar de vorderingen van hun kroost, aan den kant stonden,
en ons van verre waarnamen. Hoe fier scharrelden (4) wij hun te
gemoet ! Nog sleepte wel ons linkerbeen, maar reeds oefende
zich, bij het stilhouden, ons rechter in het krassen.
Op mijn vijftiende jaar, gymnasiast( 5),was ik een hartstochtelijk
I. MARMERBOL, MARMBOL, MARBEL, gewestelijke woorden voor marmel. —
2. Fleschje gevuld met een vocht uit water en zwarte kalissiestokken samengesteld;
daarom draagt het bij de kinderen van sommige streken ook den naam van kalissiewater, kalissiezaft. — 3. Uit duffel gemaakt. Duffel is eene soort van grove, wollen
stof : fr. iseluche.— 4. SCHARRELEN : langzaam en moeielijk loopen, scharrelbeenen,
trainer lee jambes, les lieds. — 5. Leerling van een gymnasium. De gymnasidn zija
voor Holland wat colleges en athenaeums voor Belgid zijn.
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liefhebber. Geen drieduimsch ijs, of ik kroop er op. Hoe treurig
scheen mij het lot der Joden, die niet rijden mogen, voor en
aleer de gladde baan door K balker > wordt geschraagd ! 1k
verheugde mij geen jodenkind te zijn, en proefde voor het eerst
den zegen der Christelijke vrijheid. Eenmaal waagde ik, tot
groote verontwaardiging van den Rector (i), eene namiddagles
in de mathesis teverzuimen moest ik de proef niet nemen van een
paar nieuwe schaatsen, met hielstukken ( 2) naar een zelfuitgedacht (3) model ? 's Morgens daarna werd ik voor den rechterstoel geroepen. Met bevende lippen, roodkleurig van toorn, deed
de waardige man mij het onbetamelijke van mijn gedrag gevoelen.
Schaatsenrijden !) riep hij uit, K schaatsenrijden ! is menheer
wezen schaatsenrijden ! ) en anders niets. Nog hoor ik den iron ischen klemtoon, waarmede dit onzijdig werkwoord mij werd
toegebulderd. 1k bekende schuld, beloofde beterschap, en ging
tusschen de twee schooltijden in, een uurtje rijden. Was ik geen,
meester van mijn vrijen tijd ?
C. BUSKEN HUET.
(Scheisen en Verhalen.)

— NATUURKUNDIGE TAFEREELEN.
103. — DE 00IEVAAR.
't Is in maart. Snerpend giert de wind over de vlakte. 't Is
koud, zeer koud, zooals het in maart kan zijn. Dat merkt men
ook aan de lieve dorpsschooljeugd, die met klokke half twaalf
de deur uitstormt, den nek in den kraag van den winterjas verscholen en de handen in den zak. In een draf gam het voort :
't is geen weer om stil te staan. Op eens roept er een : K Kijk,
daar is hij all) en wijst naar den hoogen boom in den tuin van
den dominee. Ja, hoezee, daar is hij, ) klinkt het overal en
jonge volkje, dat daar zoo even in vliegenden draf over de straat
voortsnelde, schijnt nu geen kou te voelen, en, — wat meer zegt,
— geen trek om te eten ook. ( Daar is de andere ook ! —
K Daar zijn ze allebei, hoort men nu. En alien kijken nog eens
verheugd naar boven, om getuige te wezen van de komst van
I. RECTOR : bestuurder van een gymnasium. — 2. HiELSTUKKEN : stukken ijzer of
leer die de schaatsen aan de hielen der schoenen vastmaken. 3 . ZELFUITGEDACHT:
door mij zelven uitgedacht, de mon invention.
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het hooge echtpaar. En als de kinderen eindelijk naar huis zijn
gegaan, en daar hebben verteld, dat de ooievaars weer het nest
in dominees tuin hebben betrokken, dan gaan de ouderen van
dagen ook al spoedig eens kijken, of de beminde reiziger in zijne
witte blouse (i) en met zijne roode juchtleeren (2) laarzen werkelijk weer in 't land is.
Waarom die drukte, waarom die vreugde bij jong en ouci ?
Omdat de ooievaar voor ons is, wat de heilige ibisvogel voor de
nude Egyptenaren was : de heilbode, die ons komt verkondigen,
dat een rijk enschoon jaargetijde begint. Ja, is hij geen heilaanbrenger, de vogel, die ons komt verkondigen, dat de natuur uit
haren slaap zal ontwaken, dat het jaargetijde weer genaakt,
waarin de knoppen springen en de bloemen ontluiken, waarin
onze huisvrienden, de zwaluwen, ook zullen terugkeeren, om hun
nestje te bouwen en de nachtegaal zelfs in den nacht zijne teedere,
gevoelvolle stem zal doen hooren ! Geen wonder, dat, wanneer
in de naaste buurt een ooievaarsnest is, de ooievaarsfamilie
wordt beschouwd als tot de dorpsgenooten, tot de huisgenooten
zelfs, te behooren, en dat, zoodra Maart weer in 't land is, de
moeder haar kind wijst naar het groote, kloeke nest, op de nok
van 't dak of in een hoogen boom : 41 Daar zult ge hem spoedig
weerzien, den vriend van ons alien, die na eene lange, vermoeiende reis hier zal komen als bode van een beter jaargetij. )
De ooievaar is een edele vogel ; hij heeft iets aristocratisch in
zijn geheel voorkomen, 't zij hij loopt of vliegt. Loopend heeft
hij zijnen hals in den vorm van een S gebogen ; zijne passen
zijn groot, maar afgemeten. Uit zijn geheelen gang spreekt ernst
en waardigheid. Maar in de vlucht is hij nog oneindig schooner.
Met een sprong verheft hij zich van den grond ; hij breidt de
vleugels uit. Daar zweeft hij op zijne zilverwitte wieken rustig
voorwaarts en omhoog, met statigen vleugelslag de lucht doorkli even d.
Het is algemeen bekend, dat de ooievaar niet ongaarne zijnen
zetel opslaat in de nabijheid van menschelijke woningen. Wanneer men op de nok van 't dak of in de takken der boomen een
wagenrad vastmaakt ten teeken, dat men hem uitnoodigt, om
in de nabijheid te komen nesteten, dan maakt hij gewoonlijk
x. BLOUSE, Fransch woord door de Hollanders gebruikt, maar in de WOORDENLIJST
van De Vries niet opgenomen : kiel, kleed. — 2 JUCHTLEER : rood en glanzig leer,

,cuir de Russia
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gaarne van de vriendelijke uitnoodiging gebruik.Hij begint spoedig op het oude rad een groot nest te bouwen. Takken en rijsjes
sleept hij bijeen, om daaruit met behulp van klompen aarde en
zoden de onderlaag van 't nest te maken. Daarop wordt dan
voortgebouwd met takjes en twijgjes, riet en stroohalmen, bladeren en aarde. Van binnen wordt het nest gevoerd met stukjes
gras, stroo, stoppels, haren, lompen, stukjes papier, veeren, enz.
Fraai wordt het nest niet, maar het komt stevig in elkaar.
Terwij1 de eene ooievaar uit is, om heinde en ver het bouwmateriaal te zoeken, gebruikt de andere het bijeengebrachte, om
't nest op te bouwen. Door snavelgeklepper beduiden de beide
echtgenooten elkaar, met hoeveel pleizier zij den vooruitgang
waarnemen van den bouw van het nest. Eene stem toch bezit de
ooievaar niet; het klepperen met den snavel drukt alle gevoelens
uit, die hij wil uitspreken. Aardig is het, waar te nemen, op hoe
verschillende wijzen onze langbeenige gast kan klepperen — nu
snel, dan langzaam — nu hard, dan weer zacht, al naar het gevoel, dat hij wil luchtgeven.
Gewoonlijk is bet nest klaar in het begin van april. Weldra
worden nu vier of vijf helder witte eieren gelegd, die niet veel
grooter zijn dan eendeneieren. Het wijfje bebroedt ze ongeveer
eene maand lang ; het mannetje beschermt het nest met zijn
kostbaren schat tegen iederen aanval. Ook later, wanneer de
jongen zijn uitgekomen, blijft de eene ooievaar altijd de wacht
houden. De jongen worden aanvarikelijk met insecten en wormen
gevoed, later met het voedsel der ouden, dat uit kikvorschen,
visschen, hagedissen, slangen en ook uit insecten bestaat.Eigenaardig is het, hoe zoo'n ooievaar bij 't verslinden van zijn buit te
werk gaat : eerst grijpt hij zijne prooi met de punten van den snavel, dan werpt hij ze in de hoogte en yang t ze in den bek weer op.
't Is een allerliefst gezicht, eene ooievaarsfamilie in haar doen
en laten gade te slaan ; te zien hoe de ouden hunne jongen
voeden, hen het klepperen met den snavel leeren, hoe zij het
nest verwijden en den rand hooger optrekken, wanneer het nest
te klein is geworden, zoodat zij vreezen, dat een van de jongen
er uit zou kunnen tuimelen. Na eenige weken beginnen dezen
hunne vleugels eenigszins te gebruiken : zij slaan er duchtig mee
op en neer. Maar eerst als zij een paar maanden oud zijn, beginnen zij te vliegen ; weldra verlaten zij dan met de ouden het
nest, waar zij echter voorloopig nog 's avonds terugkeeren.
Bloemlezing. — I.
T6
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Tegen 't einde van juli echter beginnen de ooievaars onrustig
te worden, de tijd genaakt weder, dat de groote reis naar 't Zuiden
moet worden aangevangen. Den ganschen dag vliegen ze rusteloos rond en zoeken andere van hunne soort op, totdat er eindelijk honderden bijeen zijn. Hebben zich alle langpooten uit de
naaste omgeving ergens op een weiland vereenigd, dan wordt
het strenge ooievaarsgericht gehouden. Allen die, 't zij wegens
ouderdom of wegens ziekte, niet goed kunnen meereizen, worden
uit den troep uitgestooten en soms meedoogenloos gedood. Zijn
aldus op echt Spartaansche (1 ) wijze alle zwakken uit den weg geruimd, dan verheft zich het geheele leger onder hevig snavelgeklepper hoog in de lucht — en de tocht is aangevangen. Den
nacht schijnen zij in elkanders onmiddellijke nabijheid door te
brengen. In weinige dagen reeds zijn zij in het hart van Afrika

aangekomen, waar zij overwinteren.
DR J. RITZEMA BOS.

104.

— DE HAAN.

Ziet gij hem op den mesthoop staan,Zijn scherper dan een doren :
Den fieren haan ?
Zljne oogen branden in den kop,
Zijn staart,hij schittert als een vlam;
Hij zet een krop,
En rood als bloed, zoo is zijn kam. Als wou hij zeggen : 1 Pas hier op,
De lange sporen
Of kiop ! >>

J. A. VAN DROOGENBROECK.
( Dit

zijn Zonnestralen.)

105. — DE MUIS.
De muis, de muis, de kleine muis, Ze kwispelt ( 2 ), ze trippelt,
Ze knaagt,
Vat maakt zij toch voor een geZe zaagt,
[druisch
Ze haalt en draagt.
Geheele nachten in •ns huffs !
Ze krabt,
Ze ritselt, ze hippelt,
I. SPARTAANSCH : streng, wreed. Wanneer te Sparta een kind geboren werd, droeg
men het bij de staatsambtenaren. Was het door dezen kloek en gezond bevonden,
zoo werd het aan een voedster toevertrouwd ; scheen het hun integendeel zwak of
mismaakt, dan werd het naar de hooge toppen van den Taygetesberg gedragen om
daar y an koude om te komen.-2.KWISPELEN : met den staart slaan, kwispelstaarte*
renzuer la queue.
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In alle hoeken
Ze schrabt,
Aan 't zoeken ;
Ze kleutert (9,
Hierin slippende,
Ze peutert (2),
Daaruit glippende,
Ze plukt wol tot een bolleken
Ginds wegwippende...
En rolt het op een rolleken
En dan terug naar heur nest ;
Recht naar heur holleken.
Want zij weet : Oost, West,
Ze bijt lapjes en papierkens
Te huize best.
Tot kleine fijne zierkens,
En maakt d aarvan een nestje klaar, In pluimen, wolle, pluk en pluis,
Slaapt de familie van de muis.
Zoo zacht, alsof het zijde waar.
Zoo van den avond tot dernnorgen De jongskens zijn nog, o ! zoo klein !
Is 't aardig dier aan 't zorgen, De muize houdt ze warm en rein;
Aan 't hutselen,
Want onze kruimeldief
Aan 't futselen,
Heeft ze zoo lief !
Aan 't knabbelen,
Daar heeft de kat de muis geroken :
Aan 't knabbelen,
Ze kijkt in 't hol, zeer diep,diep,diep.
Aan 't schikken,
Maar knagelijntje blijft verstoken,
Aan 't flikken,
En zegt van binnen ! piep,piep,piep!
. A. VAN DROOGENBROECK.

(Dit zijn Zonnestralen.)

106. — LEEFWIJZE DER OLIFANTEN.

Doch genoeg van hunnen lof : deelen wij nu hunne leefwijze
in het diepste der bosschen mede, als zij nog de dierbare vrijheid smaken en troepsgewijze, zorgloos en ongehinderd ronddwalen. Dan wandelen ze onder het groene gewelf, aan de zijde
hunner gezellinnen, terwijl hunne talrijke kinderen om hen heen
dartelen, en al spelende de jonge takken der boomen knakken,
totdat zij er eenen vinden, met malsche, geurige bladeren bedekt.
Daar staan zij stil to kijken, met hunne lange trompen tusschen
de dichtbewassene takken, en plukken de jonge telgen voor hun
voedsel ; of zich in de zon willende bakeren, zakken ze neder op
een kleinen grazigen heuvel, die hier en daar in het midden der
aaneengeschakelde wouden zich bevindt. Daar ligt de ontzaglijke kudde, als eene rij van grauwe klippen, en sluimert totdat,
met de ondergaande zon, de schaduwen des nachts nederdalen,
en de duisternis zich over het woud verspreidt. Dan rijzen ze
x. KLEUTEREN, dikwijls kloAAen, vandaar ook : kleinigkeden timmeren. wordt
door De Vries, Van Dale noch Kramers opgenomen. Kiliaan vertaalt : tuditare,
crebro ictn fiulsare.— 2. PEUTEREN aan jets' : er aan werken met de vingers of kleine
werktuigen.
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weder van hunne legerstede, staan eene poos en snuiven den
verkwikkelijken geur der avondlucht in ; terwijI de jongen, al
knielende, onverschillig hunne eigene of vreemde moeders zuigen. En nu breken ze op, naar de naastgelegene beek of stroom.
VOcir hen draaft de geleider, de verdediger en beschermer van
het geheele gezelschap, door hen zelven tot dezen post verheven, dewijl hij machtig is, met schrikkelijke slagtanden gewapend, en ze alle in jaren en grootte overtreft. De gansche troep
volgt kort achter elkander, in dicht geslotene gelederen met
hunne jongen in het midden : eene verschrikkelijke phalanx van
wandelende bergen. Stammen van middelbare dikte rennen ze
omverre, en vertrappen de hooge en dichte struiken. Alles buigt
en breekt onder deze reusachtige gevaarten ; het gekraak der
nederstortende boomen, nu en dan vermengd met hun krijschend

schreeuwen, weergalmt in de luisterende wildernis. De reiziger
hoort het des nachts uit de verte naderen, en beeft in het midden
zijner hem omringende vuren. Onafgebroken voortrennende, maken zij eene lange scheuring in het woud, eene verwilderde baan,
met omgestorte boomen en vertrapt kreupelbosch bedekt. Is het
een stilstaande poel, dien zij bereikt hebben, een plas door den
regen veroorzaakt, dan beroeren ze eerst het water, uit vreeze voor
schadelijke insecten en vergiftig gewormte. Dan steken ze onbeschroomd hunne trompen er in, om eenen langen dorst te lesschen, zuigen het troebele nat, en gieten het in hunne verdroogde
kelen.. Doch snel vlietende rivieren, en kabbelende beken met
beschaduwde oevers, beminnen ze bovenal, en begeerig zakken
ze in het verfrisschende water, om hunne verhittezijden te koelen.
Op eens stuit de afvlietende stroom tegen hunne breede zijden,
als tegen eenen dijk, terug, en vliegt bruisend over hen heen,
terwijl ze het schuimende nat optrekken, en spelende op hunne
onbedrevene kinderen spuiten. Dan stijgen ze weder op het
droge, wandelen langs den begraasden oever en verzadigen zich
met de wilde vruchten of de toppen der jonge boomen, totdat
eene schemering den naderenden dag vermeldt, en zij weder in
het diepste des wouds terugkeeren.
J. HAAFNER,

(Reize tevoet door het eiland Ceilon).
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Dn ST-BERNARDSHONDEN.

Het meest beroemde hondenras is voorzeker dat van de StBernardshonden, de dieren, aan welke zoo menig verongelukt
reiziger zijn leven heeft te danken. Helaas ! zij zijn niet meer.
Ongelukkigen reddende, zijn zij zelve 't slachtoffer van hunne
menschenliefde geworden. Alle zijn zij omgekomen door lawines (i), de een na den ander. Zij behoorden thuis in het klooster
op den St-Bernard, 778o voet boven de zee. War heerscht de
winter 8 of 9 maanden lang. Heldere dagen zonder storm, sneeuwjacht of nevel zijn in dit onherbergzame oord onbekend. Soms
hoopt de wind de sneeuwmassa's tot hooge sneeuwbergen op,
die voetpaden zoowel als afgronden bedekken en door de geringste aanleiding, als lawines, in de diepte storten. Alleen 's zomers
bij helder weer is de tocht door dezen ouden bergpas zonder gevaar ; maar bij stormachtig weer, zoowel als 's winters, wanneer
kloven en spleten met sneeuw bedekt zijn, is die tocht hoogst
moeilijk en gevaarlijk. Alle jaren zou de berg ettelijke offers
eischen, wanneer daar niet, in de gevaarlijkste streek het klooster
stond, de woning der edele monniken, die sedert de achtste eeuw,
met groote zelfopoffering, verdwaalden en verongelukten redden
en op 't liefderijkste verzorgen. Zij zouden echter dit werk der
echt Christelijke liefde niet kunnen volvoeren zonder de hulp van
de wereldberoemde St-Bernardshonden. Bij 't opsporen van de
ongelukkigen verleenen dezen groote diensten. Uren lang trekken zij overal rond. Vinden zij iemand, die van koude verstijfd
neerligt, fluks rennen zij naar het klooster, waar zij door hevig
blaffen hunne meesters waarschuwen, die hen dadelijk volgen
door weer en wind. Of zij lekken de ongelukkigen, totdat zij uit
de sluimering ontwaken, en weten hun dan door teekenen te beduiden, dat zij maar wat moeten nemen uit het mandje, dat zij
om den hats dragen en dat allerlei versterkingsmiddelen bevat.
Verplaatst u, mijne lezers, in 't museum te Bern. Ziet gij daar
dien opgezetten, grooten, ruwharigen hond ? Hoeden of ! 't Is
het overschot van Barry, den eersten der honden, wiens naam
voor immer aan de vergetelheid dient te worden ontrukt, want
hij was verstandiger, — en wat meer zegt — beter, dan zoo menig
mensch, wiens naam in onze geschiedenis met groote letters
i. Sneeuwstortingen.
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prijkt. Hij wachtte niet, tot hij door de Bernardijner monniken
werd uitgestuurd. Nauwelijks stak de storm op, of Barry draafde
het klooster uit. Niets was hem te zwaar, waar het gold zijnen
plicht te vervullen. Twaalf jaar heeft hij aldus zijn leven gewaagd
voor dat van anderen , gedurende dien tijd redde hij meer dan
veertig menschen, die zonder hem een gewissen dood hadden
gevonden.
DR. J. RITSEMA Bos.

108. — MINNEKEPOES EN BARON.
Alleen
Op eenen steen
Zit stil, en koes,
Minnekepoes,
En kijkt naar 't zonnelicht,
Dat zijne stralen richt
Vlak in Minnekepoes heur gezicht.
Zij knipt de oogen dicht,
Lekt zich,
Rekt zich,
Strekt zich,
Legt zich,
Recht zich,
Krapt naar de vlooitjes,
Kapt en snapt naar de strooitjes,

Of houdt de pootjes

Zeer mooitjes
Te zamen,
Gelijk de voorname damen,
Terwijl ze bedaard
Heuren staart
Bestaart,
Die langzaam heen-en wedervaart.
Nu spitst ze hare knevels,
Net als de kater met de stevels (1,
Alsof zij ook eene gelaarsde kat
In hare familie had.
Ei hoe fier
Is het dier !
Met wat plei ier
Zit het hier
Te pronken
1. De Gelaarsde Kat, le Chat Bate.

En te ronken ! —
Daar komt uit het huis,
Met veel gedruisch,
Gegrol en geblaf,
Baron, op een draf,
Recht op de kat af.
De hond
Loopt rond
En bast : 4 Hom hom ! >>
Het katje keert zich orn.
Hij blaft : (< Boe Boe I >>
De kat nijpt de oogen toe.
Baron zegt met een snauw :
cHauw, hauw ! >>
Het katje vraagt : q Miauw ? 1)
Baron tiert, raast :
Het katje blaast.
Baron kijkt woest :
Minnekepoes proest,
Kromt den rug,
Als eene brug.
Houdt zich stug,
Wipt vlug
Baron op
Den kop ;
Krolt, mauwt,
Krabt, krauwt,
Zoo vinnig en gauw,
Dat, bij iederen krauw,
Het bloed springt uit den mull,
En dat Baron, met gehuil,
Zich wentelt in stof en vuil.
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Zonder te zeggen : 1 Dank 1 ))
Dit gaat al straffer om straffer ;
Minnekepoes zit weer alleen
De blaffer
Op den steen.
Wordt laffer om laffer.
Hij neemt de vlucht met gejank, Zij schijnt te vragen : << Waar is
[Baron heen ? 0
Half blind en mank,
J. A. VAN DROOGENBROECK.

(Dit zijn Zonnestralen.)

109. — DE TIIGER EN DE WILDE STIER OP JAVA.
De wilde stier is een der schoonste dieren van Java's wildernissen. Ook op hem aast de tijger ; maar hij treedt hem niet
tegen in eenen open, ridderlijken kamp. Hij bespiedt zijne gangen ; wacht hem of in eene hinderlaag en bespringt hem verraderlijk. Daar ligt de moordenaar op zijne loer in de dichte
struiken. Hij weet dat hij zijne prooi weldra zal zien ; want het
malsche gras heeft den stier reeds menigen nacht herwaarts gelokt. Daar nadert eindelijk het trotsche, fraai geteekende, met
sierlijke hoornen gekroonde dier. Rustig, van geen gevaar bewust; voor geen gevaar bevreesd, omdat het de kracht van zijne
spieren en kop en hoornen kent, geniet het de geurige kruiden,
door den dauw van den nacht besproeid. De tijger ligt onbeweeglijk, hij verroert zich niet, hij houdt zijnen adem in, hij
wacht, De stier komt al grazende dichter bij : nog eene kleine
wending en de gelegenheid zal gunstig zijn. En nu, slechts ben
enkele sprong : de tijger zit zijne prooi op den rug,hij heeft hem
zijne klauwen in de breede borst geslagen, hij heeft hem de
slagtanden in den korten rimpeligen nek genet. Een vreeselijk
gebrul weergalmt in den nacht en weerkaatst door het gebergte.
De stier ijlt, woedend van pijn,in 't dichtste van het woud; maar
de tijger blijft in dezelfde houding. De stier slaat in razernij de
horens tegen de stammen der boomen ; de tijger verroert zich
niet. De smarten doen den stier al harder en harder voortijlen ,
de tijger drijft zijne tanden en klauwen al dieper en dieper in het
vleesch. De stier werpt zich op den grond, wentelt zich om ; de
tijger laat los,doet eenen enkelen sprong, zet zijne tanden in den
strot van zijn slac'htoffer, en weldra blaast het rochelend den
laatsten adem uit.
W. R. VAN HOEVELL.

(tit het Indische Leven.)
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IV. — HISTORISCHE TAFEREELEN.
110. — EEN LOF IN DEN GEUZENTILID.
Daar dreunt het orgel : het zingt klagend zijne majestatische
liederen van voorheen. Ja, het zingt klagend ; want, och, de
beeldstormer heeft het gewijde speeltuig een deel zijner onmisbare organen ongenadig platgestooten en afgerukt ! Zijne stem
is schor en soms even onderbroken, alsof een weemoedig gesnik
den zanger belette voort te gaan; maar toch blijft zijn statig lied
aanhouden,en ontroert menigen poorter, die sedert lang voor de
eerste maal wederom ongestoord en rustig neerknielt en bidt in
den ouden tempel.
Buiten is het reeds donker geworden ; de kaarsen worden
ontstoken, en bij het licht komen de altaars met hunne neergehaalde pijlers, verbroken engelen en afgerukte heiligenbeelden
te voorschijn. Daar klinkt de kerkbel, en het Allerheiligste verschijnt tusschen de waslichten op het hoog altaar, sinds eenige
dagen wederom zoo goed mogelijk tot den dienst des Heeren
bruikbaar gemaakt. Menig hart slaat van aandoening, menig
oog baadt in tranen, terwijl de koordeken bij het aangeheven
(Tantunz ergo) den zegen geeft. En waarom zou het hart niet
kloppen, waarom het oog niet vochtig warden, bij hetgeen men
op dit oogenblik in den tempel hoort en ziet ? Och, men bidt
weer zooals voorheen, de knieen gebogen voor Hem, die toch
ook de God was onzer voorvaderen ; men voelt zich zoo diep getroost in de tegenwoordigheid van Hem, onder wiens oog men
daar den nieuwgeboren ten doop bracht, de huwelijken inzegende, en waar men kwam bidden voor levenden en dooden ! Men
acht zich daar zoo veilig in dien tempel, waar de goede God
komt luisteren naar de gebeden zijner kinderen!
Nooit misschien, zoolang de kerk bestond, bad men met meer
mgetogenheid, met meer vuur,dan gedurende dien loftijd; nooit
misschien volgde men met meer aandacht de gewijde gezangen.
De laatste zegen is gegeven, de laatste orgeltonen zijn weggestorven ; het Allerheiligste is tusschen eene schaar van priesters, in hunne helder witte koorhemden, weggedragen. Het lof
is geeindigd.
RENIER SNIEDERS.

(De Geuzen in de Keinfien.)
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111. — DE JEZUIETEN IN PARAGUAY.

Langer daneeneeeuw hadden de leden der Societeit van JEZUS
tot Gods meerdere glorie aan het heil der wilden gearbeid in de
binnenlanden van Zuid-Amerika, de bezittingen der Spaansche
kroon. Zij hadden er de schroeiendste hitte gedragen, levensgevaren van alle slag moedig onder de oogen gezien, en waren er
ten langen leste in geslaagd de eerste eeuwen des Christendoms
weer in 't leven terug te roepen bij duizenden van ijvervolle bekeerlingen. Met de kennis van den waren Goa hadden zij hen
allengs geleerd een door Gods welbehagen geregeld maatschappelijk leven lief te hebben, en daardoor de gehoorzaamheid aan
het wettig gezag van Spanje bevorderd. Elken opstand hadden
zij door liefde en zachtzinnigheid onderdrukt, en wie hunner als
martelaars sneefden in 't gewoel des strijds, door jongere broeders uit Europa werden zij vervangen. Op deze wijze hadd en zij
in Paraguay, Uruguay, Parana en andere streken onder Brazilie, een dertigtal gemeenten of reducties gesticht. De eertijds
zwervende volken, aan rustig samenwonen gewend gemaakt en
aan opperhoofden uit eigen stam onderworpen, leefden nu in
eenvoud en onschuld, den Heer en zijne dienaren dankend
voor de kostbare gave van het ware geloof. rezen alom
kerken uit den grond, waar de heilige plechtigheden met al den
luister,dien zij vorderen, werden gevierd ; daar bloeiden scholen
en colleges, die eene beschaving kweekten zonder zedenbederf,
eene ontwikkeling der geesteskrachten zonder vergiftiging der
ziel. Maar zulke welvaart aan de Societeit van JEZUS dank
weten, was het van hare talrijke vijanden niet te veel gevraagd?
W. VAN NIEUWENHOFF, S. J.
(Leven van P. Pignatelli.)

V. — GEMENGDE TAFEREELEN.

112. —JACHT OP DEN OLIFANT.

Op den weg, die tot eene watergroeve of naar een bemind
boschje leidt, graaft de listige jager een diepen en breeden kuil,
in wiens midden een korte en puntige paal dreigend gevestigd
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staat. Dunne latten kruisen zich over het gapend graf ; eene mat
van biezen verbergt het voor het gezicht ; bloemen des velds en
geurige planten rijzen er uit den grond ; takken met gulden
vruchten beladen verheffen zich hier en daar, en noodigen het
argelooze dier tot den maaltijd des tijds. Onkundig van het gevaar, en zijn naderend en smarteliik einde niet vermoedende,
betreedt het den waggelenden afgrond, die zich krakende onder
hem opent. Verschrikt stort hij neder, en het gescherpte hout
begraaft zich diep in zijne ingewanden.Daar ligt nu het edel dier,
badende in zijn bloed en in ijselijke smarten zich wringende.
Waartoe dienen hem nu zijne machtige wapenen, de schrikkelijke slagtanden, die verre voor hem been zich krommen , de
lange lenige slurp,die uit zijn voorhoofd schiet, en vaak de kruin
des palmbooms in het stof legde ; zijn reusachtig gevaarte en
verbazende omvang? Daar ligt het, een slachtoffer der hebzucht
en ijdele pracht. Vergeefs trachten zijne makkers, op zijn jammerlijk kermen toegeschoten,hem te redden ; vergeefs reiken ze
hem hunne trompen, en slingeren ze in de zijne, om hem er uit
te helpen. Ijdel zijn alle hunne pogingen. Troosteloos verlaten
ze hem eindelijk, en zijn smartelijk geloei weergalmt nog Ling
door de bosschen.
J. HAAFNER.
(Reize te voet door het eiland Ceilon).
113. — KERSTMIS.

Het is een zoo plechtige stond als de klok,in het holle van den
nacht, heinde en verre hare tonen door het dorp doet we.trgalmen, en als kind en grijsaard door de duisternis of wel langs het
door den glans der maan bestraalde sneeuwveld ter kerke gaan,
om dankbaar te herhalen : De Heiland is geboren / )
Van verre rijst, in het midden van dat doodskleed der natuur,
de nederige en eenzaam gelegen dorpskerk op. Elk harer hooge
glasramen is helder gloeiend, feestelijk verlicht, alsof elk dezer
eene baak ware, welke den Christene tot zich wenkt om, met
den geest, den Leeraar der volkeren in zijne houten krib te komen aanschouwen. Helder blinkt het waslicht op het altaar en
voor de beelden, die door de schakeering van licht en donker op
hun voetstuk schijnen te leven, en omringd van bloemen blikt de
Heiland naar beneden. Treffend tooneel ! Zomer is het hier.
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winter daar buiten akelig doodsch is het rond de dorpskerk,
feest is het binnen nacht is het buiten de muren, dag, held ere
dag is het hier ! Hier bidt men nog in al den eenvoud des harten, ter wijl elders, in de steden, de geest des twijfels of der
verloochening meestal zegeviert.
Nu is het plechtige deel van den dienst daar. De mannenstemmen zwijgen ki'nderstemmen, rein en zilverig, zingen het
lied van vader Tollens :
Heft aan, heft aan met luiden zang !
Laat al dat leeft dien hooren !
Laat dreunen door dit kerkgewelf,
Laat klinken tot den hemel zelf,
Dat JEzus is geboren !

Ik vergeet nooit hoe ik, kind zijnde, in koor met mijne kleine
vriendjes, die hymne van den verheveri dichter gezongen heb.
Daar, in den schijn van het waslicht, in het midden des nachts
en eener plechtige stilte weergalmden onze stemmen. Wat was
het schoon dat lied, en hoeveel meer welk®m moet het daarboven zijn, dan dat hetwelk opstijgt uit de harten door driften
beroerd, door ijdelen zucht en verwatenheid voortgezweept, door
den twijfelgeest der eeuw heen en weer geslingerd ! Zoet herdenken, gouden kindertijd !
AUGUST SNIEDERS

Klepfierman.)

114. — ROTTERDAM.

Onze goede stad Rotterdam is door een paar buitenlandsche
schrijvers bij Venetie vergeleken. Xavier de Mont6pin (i) laat
eene zijner heldinnen den lof zingen van la Venise du Nord. En.
een Engelsch auteur ('t ontschoot me, wie) meent aan de Maasstad een compliment te maken door haar te betitelen als K a vulgar Venice.
Vulgar ! Wel — het woord is hard : maar zeker niet geheel

on verdiend. Alle vooringenomendheid ter zijde ! En zeg me oprecht, achtbaar stadgenoot, — wanneer, op eene modderige
XAVIER AYMON DE MONTtPIN, den z8 maart 1824 te Apremont geboren, schreef
eenaantal tooneelstukken en romans. Een zijner werken werd veroordeeld als zeden•
bed ervend.
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wandeling, door uw noordelijk Venetie, zwevende koffiebalen uw
hoofd, wielen van sleeperswagens uwe voeten dreigen te vermorzelen wanneer ge aan het eerstgenoernde dier ge a,-en slechts
ontsnappen kunt door u bloot te geven aan het Iaatstgenoemde;
wanneer de geuren der grachten en singels van uw noordelijk Venetie u in de neusgaten dringen, en, tot overmaat van
benauwdheid, uwe noordelijk Venetiaansche dienstmaagden uwe
longen vullen met het uitklopsel van hare vloerkleeden, of u
overstelpen met de stortvloeden van hare al te waterige zindelijkheid, — zeg mij oprecht, of zekere
aandoeningen
u dan geheel vreemd blijven, en of u niet dunkt dat ge poetischer
te moede zoudt wezen, als ge in werkelijkheid dwalen mocht doer
de stad der Doges (i) ?
Vulgar ! — ((Nu ja ! — hoor ik u antwoorden : maw' de
gelijkenis met Venetie is er toch. Op eilanden en op palen is
onze stad gebouwd ; en dan hebben we onze grachten, en de
bruggen. >> Komaan ! zoeken we niet langer eene gelijkenis, die
slechts te vinden zou zijn in uiterst grove trekken. Geen twee
steden van Europa kunnen meer verschillen, dan Rotterdam en
Venetie. Ja, ik zou durven vaststellen, dat het uiterlijk van Venetie
tot dat van Rotterdam in dezelfde verhouding staat, als het uiterlijk van een Venetiaanschen gondelier tot dat van een Rotterdamschen beurtschipper...
Een Venetie, zelfs maar een noordelijk Venetie, is onze goede
stad dan waarlijk niet. Zij maakt ook op valsche eerenamen Been
aanspraak. Zij ligt daar aan hare breede rivier, onder haar stuurschen hemel, zooals ze is, eerlijk en open, gelijk het eene stad
van 't eerlijk Noorden past. Zij heeft haar eigen schoon. En al
zou een kleurenminnend Venetiaan daarvoor ongevoelig blijven;
al zou zelfs een ingebeelde Hagenaar, met zijn bosch en zijn,
strand, het nauwelijks een blik waardig keuren, — wij, burgers
en kinderen van onze brave stad, gevoelen en bewonderen het —
omdat het ons eigen, ons eenig is.
Geliefde medepoorters, wij scharen ons samen onder omen
klokketoren, gelijk weleer de Gentenaars onder hunnen Roeland.
Vreemdelingen buiten ! Laat hen lachen 1 Zoo wij elkander
maar begrijpen !
C. VAN N IEVELT.
(Phantasieen.)
vulgaire >>

z. DOG; zoo noemde men den eersten magistraat te Venetie en te Genoa.
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— HET KLOOSTER.

Bij een ingevallen klooster

Op den schouder van een maagd ;
Ginds een vensterraam, dat dreigde
Bleef ik stil en mijmrend staan ;
'k Liet de blikken heen en weder Neer to storten, — en ik zag
Ook eenbloem nog naast het venster:
Over zijne puinen gaan.
'k Vond den Breeden Steen verbroken, Naast de dreiging nog een lath.
Die de graven eeuwen sloot ;
Uit het bijgelegen dorpjen
'k Was omzaaid met menschenbeen-Kwamen kindren daar bijeen,
[dren — En de kleinen liepen vroolijk
Alles sprak mij daar van dood. Over 't puin des kloosters heen.
Hier verhief een \zwarte bong zich, Tusschen graf en zuilenbrokken,
Die een muur nog, wanklend, Vormden zij een blijden dans,
[schraagt, En ze zongen en ze lachten —
Als een zwakke grijsaard, leunend Alles sprak van dood nochtans.
H. PEE'L'ERS.

REDENEER.ING.
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116. — LUILEKKERLAND.

Spitten en ploegen,
Zweeten en zwoegen,
Nu aan het zaaien,
Dan aan het maaien :
5 Is het dan nimmer op aarde gedaan ?
Moet het zoo voort tot het einde der baan ?
Kent gij dat land van belofte niet,
Waar u de honig bij beken vliet ?
Waar gij uw mondje pas open doet,
io En er gebraden een duif in schiet !
Waar u een leven zoo zacht als zoet
Lachende danst voor het blij gemoed ?
Kent gij het land van belofte niet ?
Hebt ge van 't aardsch paradijs gehoord ?
15 Menschen ! wat welig, wat zalig oord 1
Appel en peer, abrikoos en pruim
Kornen er zomer en winter voort ;
1

2 54
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Adam en Evatje hadden 't ruim,
Zij aten en dronken naar lust en luim :
20 Hebt ge van 't aardsch paradijs gehoord ?
In dit zoo wenschelijk droomgewest,
Vriendekens, wenscht gij te zijn gevest ?
Werkt van den dag tot het avondrood,
Werkt en verhoopt van den Hemel 't best 1
25 Werkend geraakt gij uit leed en nood :
Werken doorsuikert uw dagelijksch brood,
Werken verheft u in 't droomgewest.
Spitten en ploegen,
Zweeten en zwoegen,
30
Nu aan het zaaien,
Dan aan het maaien :
Zoo is het immer op aarde gegaan ;
Zoo zal het zijn tot het einde der baan !
J.

M.

DAUTZENBERG.

117. — HET ONTWAKEN.
I 't Is tijd, 't is tijd om op te staan ;
Ik trek mijn kleertjes netjes aan,
Maar ga niet eerder naar beneden,
Voordat ik op gebogen knien,
5 En zonder om mij heen te zien,
Aandachtig heb tot God gebeden.
Want vader zegt : K Wie God niet bidt,
Ofschoon hij nog zooveel bezit,
Heeft nooit geluk of vreugd te wachten. ))
io 0 God, ik dank U ieder dag,
Omdat ik tot U bidden mag
En Gij op mijn gebed wilt achten.
Geef, dat ik nooit dien plicht vergeet,
Maar U, in blijdschap en in leed,
15 Door kinderlijke bede nader'.
Schoon niemand bier op aarde U ziet,
Gij toch vergeet uw kindren niet,
i8 Maar mint hen als een vader.
VROUW K. W. BILDERDIJK.

(Gedichten voor Kinderen.)
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118. — RAADGEVING.

I Wilt gij bemind en eerlijk leven ?
Ik zal u dus een regel geven.
Vier dingen dient gij wel te weten :
Geleden ongelijk vergeten ;
5 Ontvangen weldaad tang gedenken ;
Geen mensch door achterklap te krenken !
En, hebt gij lust om u te wreken,
Zoo ga, en beter uw gebreken ;
Want een, die betert zijnen staa.t,
10 Doet leed dengene die hem haat.
J. CATS.

119. — LIEFDE.
Waarom ligt Gij daar zoo schreiend Waarom rust Gij daar zoo eenzaarct,
In den kouden winternacht,
Wordt Gij, onder schijn van brood
Dag en nacht bij ons vertoevend,
Op het harde stroo der kribbe,
Nog verstooten na uw dood ?...
Pas geboren, reeds veracht?
Waarom hangt Gij daar zoo bloedig, Arme kribbe, bloedig kruishout,
Met een doornenkrans gekroond, Eenzaam altaar, 'k hoor uw stem :
q Zoo bemint een God de wereld I
Aan een slavenkruis geklonken,
q Zoo bemint de wereld Hem ! >>
rot in 't sterven toe gehoond ?
J. C. ALBERDINGK Mum, S. J.

120. — EEN NAAM.

I Een Naam is vroeg me in 't kinderhart geschreven,
En nimmer door den tijdstroom weggevaagd,
Wat stormen me ooit besprongen in het Leven : —
De gulden Naam der zoete Moedermaagd.
5 Door leed gedrukt, van donkren nacht omgeven,
Door Satans woede of 's werelds list belaagd :
'k Heb nooit vergeefs tot Haar den blik verheven,
'k Heb nooit vergeefs om hulpe Haar gevraagd.
Maria ! Naam van louter hemelzoetheid !
10 Geen Moeder houdt als Gij, zoo vol van goedheid,
Steeds de armen voor haar kindren uitgebreid.
0 ! blijf de steun van 't al te wankel harte,
Mijn troost in 't uur der bange stervenssmarte,
14 Mijn jubel in de zalige eeuwigheid.
WILLEM DE VEER, S. J.
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121. — MENSGHELLIKE ZWAKHEID.
i Er is neen, geene heiligheid,
Zoo Gij, o Heer, uw hulp ontzeit.
Geen wijsheid baat, die Gij niet leidt ;
Geen sterkte helpt, die Gij niet voedt ;
5 Geen kuischheid, die Gij niet behoedt ,
Geen eigen macht, die ons verweert,
Indien ze uw heilge wake ontbeert.
Verlaten zinken wij ten grond,
Bezocht, herrijzen wij terstond ;
xo Want, zijn wij ongestadig, Gij
Versterkt en staat de zwakheid bij ;
En zijn wij koud en traag to moed',
13 Door U raakt weer het hart in gloed.
K. LEDEGANCK.

(Versftreide en nagelaten Gedichten.)
122. — DE PLIGHT.
Die taak en plicht
Met moed verricht,
Is vriend van God en menschen ;
Zijn werk gedijt
Door tijd en vlijt,
En overtreft zijn wenschen.
Gelijk m' een kerk,
Een reuzenwerk,
Uit steen bij steen moet stichten ;
Zoo ook is vaak,
De grootste taak
Een hoop van kleine plichten.

Daarom verzuim
Door gril of luim
Gen dagelijksche plichten ;
Dan zult ge eerlang,
Als spel en zang,
Het zwaarste werk verrichten.
Dan vindt ge, al waart
Gij bier op aard'
Van God en mensch vergeten ('),
Den zoetsten loon,
De rijkste kroon,
Bij u, in 't rein geweten.
G. ANTHEUNIS.

123. — DANKBAARHEID.
i Het hoentje drinkt geen waterdrop,
Of slaat den blik ten hemel op ;
Het duifje pikt geen korrel graan,
Of bidt den Ge y er buigend aan :
I. VAN GOD

wordt men nooit vergeten.
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5 Doe gij in geest wat duif en hoen
Lichaamlijk en bewustloos doen.
NOLET DE BRAUWERE.

(Gedichten.)
124. — ROEM.

's roem ? Op duizend adems zweven,
Ja zelfs, tot na den dood !
Heel fraai ! Maar 'k wensch een hooger leven
Als englenheilgenoot.

Wat

TH. VAN HOOGSTRATEN, 0.

P.

( Dichterlijke Verpoozingen.)

125. — GODSVRUCHT TOT MARIA.
1 Gelukkig die, van kindsbeen af,

Maria gansch zijn harte gaf,
En, tot zijn laatste stonden,
Bij haar en haren Zoon alleen
5 Den troost, in 's werelds droef geween,
Gezocht heeft en gevonden !
G. GEZELLE.
( Kerkhofblommen.)
126. — ZUIVER INZICHT.

i Leeft gij lange of korte dagen,
Moet gij leed of vreugde dragen ?
God, die 't een en 't ander geeft,
Zal u 't een en 't ander laten,
5 In dit vluchtig leven, baten,
Zoo gij 't voor en met Hem leeft.
G. GEZELLE.
(Kerkhofblommen.)

Bloemlezing — I

s7
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127. — OP HET KERKHOF.
1 Wat baat de zerk die op de doodschrijn' (9 drukt ?
De marmren zuil, wier pracht het oog verrukt ?
De lettren, die, 't arduin diep ingedrukt,
Den doode prijzen ?
5 Wat baat de wilg, die op de tombe treurt ?
De krans van bloemen die, verwelkt, ontkleurd,
De nietigheid van wat op aard gebeurt
Toch meest bewijzen ?
Wat baat de traan, die onder 't ooglid scheen,
Jo Van die het stof der dooden hier betreen,
Indien de ziel voor aardsche nietigheen
Moest eeuwig treuren ?
Gelukkig hi j, die God alleen bemint,
In Hem gestaag zijn hoogst genoegen vindt,
i 5 't Zij voorspoed hem het hoofd in kransen bindt,
Of rampen zeuren !
L. L. DE BO,
(Gedichien.)

128. — GODVERZAKING.
Wat razen
Die dwazen :
i Geen Almacht bestaat I
Wij leven
En sneven,
En 't aanzijn vergaat I
Wij zingen
En springen
Van lust en genot I
Geen hoven
Daarboven
Van Geesten en God I
Wij draven
Als slaven
In niemands gareel ;

(Dichterlijke Verpozingen.)

Maar minnen
De zinnen,
En grijpen ons deel I
Geen zorgen
Voor 't morgen I
Ons leven vervliet ;
Geen wijzen
Vergrijzen
Van knagend verdriet ! 7fr
Eens dagen
Hun plagen,
Eens klagen zij luid,
Als de Almacht daarboven
Zijn engelenhoven
Voor eeuwig hun sluit.
TH. VAN HOOGSTRATEN, 0. P.

1. SCHR/JN, waarvan het Fransch escrin, later Icrin komt, wordt door de West.
Vlamingen met den zin van doodkist, lijkkist, gebruikt. Het woord beteekende eel-tijds kast, kist, doodkist, reliquiednkast, juweelkistje. Nu is het vero uderd en slechts
over in : schrfinwerker, eigenlijk : kastenmaker. •
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129. — HET HUIS DES HEEREN.
Uit den grijs bemosten toren,
Kiinkt der klokken hel geluid.
Komt ! het noodt u alien uit ;
Mengt uw stemmen in dt koren !
Komt I en legt het aardsche kruis
Neder in des Heeren huis 1
Wie er weenden, wie er baden,
Daar wordt traan en bee verhoord;
Rust daar bij des Heeren woord,
Wie vermoeid zijt en beladen !

Vliedt daar alien 't aardsch gerdruisch :
Vrede woont in 's Heeren Huis !
Eenvoud, onschuld keert er weder
In de ziel, voor God ontgloeid ;
Wat u nog aan de aarde boeit,
Legt het aan den dorpel neder.
Spoedet ge uit paleis of kluis,
Kindren Gods, zijt ge in Gods huis !
J. P. HEIJE.

130. — GERUSTHEID.
Wanneer ik mij te slapen leg,
Hij hoedt, waar menschenhulp niet
En moeder neemt het kaarslicht weg,
rbaat :
Dan schrik ik voor het duister niet, En nooit komt ons zijn zorg te laat.
Omdat ik weet, dat God mij ziet : 't Zij middaglicht of duisternis,
Want hem, die steeds zijn plicht be- Steeds weet ik, dat Hij om mij is;
[tracht, En dat zijn liefde wel yoorziet,
Bewaakt Hij door zijn englenwacht. Dat mij, zijn kind, geen kwaad geWaarvoor dan zoude ik zijn bevreesd?
[schied':
God is mij steeds nabij geweest I Des doe ik blij mijn oogen dicht,
En vraag niet naar het avondiicht.
( Gedichten voor Kinderen. )

VROUW K. W. BILDERDIJK.

131. — GEEN HUISKEN ZONDER KRUISKEN.
Zie, wie door 't land van lijden gaat, Zoo hield toch deze heerschappij,
Waar 't overal vol kruisenstaat,
U nooit van uwe kruisen vrij ;
En gij, die woont in 't tranendal, Want God heeft deze zaalge wet
Waar kruisen wassen overal,
Voor alle menschen vastgezet (9,
Denk niet, dat ooit een dag uw huis Dat wie in deze wereld leeft,
Zal wezen zonder eenig kruis I
Dat die ook 's werelds kruisenheeft,
Al waart gij edel, rijk en schoon, En dat er niemand dan door pijn,
En droegt op 't hoofd een gouden En door het kruis kan zalig zijn :
[kroon, Het lijden wordt alleen geloond,
En kwaamt van koninklijk geslacht, Het strijden wordt alleen gekroond,
Ja, hadt ge Europa in uw macht,
( Het Duifken in de Steenrots.)
A. POIRTERS, S. J.
........
I. VASTGEZET, heden zou men zeggen : ingesteld, ingevoerd, vastgesteld.
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132. — HAND EN HOOFD.
Een kloeke hand, een rappe hand, Eer dat de hand wat poogt of doet.
Die acht ik waarlijk niet gering ; Dus wel de handen uit de mouw (9,
1k weet nochtans een beter ding : En d'arbeid krachtig aangevat,
Een helder, rijk en rijp verstand ! Maar eerst bedacht, hoe dit of dat
Een hoofd, dat doordenkt en be- Het best to zetten is op touw (2).
[vroedt,
J. P. HEIJE.

133. — RIJKDOM.

aardsche schatten
Houden waren rijkdom in.
JEZUS leerde ze ons versmaden
Op des tempels hooge tin (3).
5 jEZUS leerde to ons verachten
Voor het onvergangbaar goed.
Ja, de dwaas alleen kiest rijkdom
Voor den vrede van 't gemoed.
Wie, om roem of schat of aanzien,
10 Ooit zijn plicht vergeten kon ;
Waan niet, dat hij ook mocht brallen,
Dat hij bij die ruiling won !
M enig arme sterft in 't jammer,
Vlekloos en zijn plicht getrouw,
15 Die de rust van 't rein geweten
Voor geen wereld ruilen zou.
Ach, de trotschaard, die bij 't sneven
Niet dan op den rijkdom ziet,
Voelt het vlijmen van den doodsnik ;
20 Maar verkwikking voelt hij niet.
Neen, mijn knaapjen, 't waar genoegen
Springt uit gene bron slechts voort :
't Is de zielrust in den boezem,
Door geen zelfverwijt gestoord.
25 Wel hem, die met blijde herinn'ring
Aan den wel doorleefden dag,
Zich met onbeladen boezem
1 Neen, mijn kind, geen

I. DE HANDEN UIT DE MOUW STEKEN : zich
TOUW ZETTEN : iets aanvangen, ondernemen.

bekoord werd.

aan den arbeid zetten. — 2. LETS OP
— 3. Wanneer hij door den duivel
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Tot zijn Heiland wenden mag 1
Wen gij bij ow morgenbeden
3o De Almacht om zijn zegen smeekt,
Bid alleen om 't brood van heden,
Dat gij 't met Gods zegen breekt 1
Wen ge in eenzame avondbede
U des Hemels schuts beveelt,
35 En geen knaging van 't geweten
U de zoete rust ontsteelt,
0 dan zijt ge rijk, mijn knaapjen,
Boven al wat rijkdom beet ;
Dan zal God u schatten geven,
40 Daar zijn dierbre Zoon voor leed !

(Gedichten voor Kinderen.)

VROUW K. W. BILDERDIJK.

134. — ITRIENDEN.
Neen, 't viel niet zwaar, zijn leven Om onder duizend vrinden
Den eenen vriend te vinden,
Voor eenen vriend te geven !
Die 't offer waardig waar.
Maar Licht viel 't zoeken zwaar,
A. W. STARING,

135. — GELOOF GEEN LASTERAA R.
Wanneer men in uw bijzijn ooit Geen stervling is van zonden vrij ;
Van iemand kwaad mocht spreken, Wie durft dan vonnis geven ?
Al schijnt u zelfs zijn euveldaad
Aan God, die hart en ziel doorleest,
Zij dit alleen verbleven !
Op 't duidelijkst gebleken;
Dan wacht utoch vooral, mijn kind, Zorg, dat gij met geenwoord of wenk
Dat gij dien mensch veroordeelt ; De lastring schijnt te staven ;
Maar volg ook bier, als overal,
En, wat ge in iemands nadeel hoort,
Des dierbren Heilands voorbeeld. Blijve in uw borst begraven.
(Gedichten voor Kznderen).

VROUW K. W. BILDERDIJY.

136. — DRIE PAREN EN EEN.
Gij hebt twee ooren, maar een mond.Gij hebt twee oogen, maar een mond.
Bedenk dat, u ten zegen
Dat, vriend ! zij u een teeken,
Veel moet gij zien, en zeer veel dient
Om veel te hooren, en niet veel
G ezwegen.
Te spreken.
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Gij hebt twee handen, maar een Twee zijn er voor het werk, maar een
Den zin hoort gij te weten : [mond.
Om te eten.
A. DE GENESTET.

137. — EEN BLIJ GEMOED.
Een duimpje groot,
Gij hebt geen nood
Nog voor den dood.

Een blij gemoed,
Een matig goed,
Is wonder zoet.
Vriend 1 hebt gij brood,

J. CATS.

138. — BEMIN UW OUDERS.
En niets is er op de wereld,
God gebiedt dat gij uw ouders
Dat hun hart zoo teer bemint.
Eeren en beminnen moet;
En het kind moet wel ontaard zijn, Wacht, o wacht u, lieve jongen,
Dat
gij ooit hun wil weerstreeft ;
Dat dit niet van harte doet.
Of, wanneer zij u bestraffen,
Zoudt gij hunnen wil niet eeren
Oneerbiedig antwoord geeft.
En betoonen 't hoogst ontzag,
Daar zij voor uw welzijn zorgden, God belooft den hoogsten zegen
Aan het ouderlievend kind ;
Van uw eersten levensdag ?
Die dien zegen niet waardeeren,
Al wat God hun heeft gegeven,
Hebben ze over voor hun kind ; Hebben JEZUS niet ten vrind.
VROUW K. W. BILDERDIJK.

( Gedichten voor Kinderen).
139. —

ONPARTIJDIG.

Vondt ge er een, een raren kwant,
Braaf is braaf en slecht is slecht,
Maar ge zaagt er, nu en dan,
Of het vriend of vijand doet;
Eens wat braafs of nobels van,
Daarom, jongen I houd u goed,
Geef hem dan uw rechterhand
Dat ge trouw uw meening zegt,
En vertel aan alien kant :
Dat ge spreken durft in 't recht :
4 Hij is toch een ferme klant , I D
( Dat is braaf en dat is slecht. >>
Maar bedenk u zelven goed
Hebt ge een goeden kameraad,
Daar ge machtig veel van houdt, Eer ge tot een ander spreekt,
Of u zelf ook wat ontbreekt,
En hij is soms boos of stout,
Zeg hem dan : mijn beste maat I Dat ge nog verhelpen moet : —
( Dat is slecht,>>—of, 'tdat iskwaad!)>Zeg dan eerlijk, wat ge ook doet :
( Dat was kwaad, en dat was goed.)
'k Wed, dat bij het verder laat.
J. P. HEIJE.

LEERDICHTJES EN ZEDELESJES.
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140. — HET LEVEN IS FORT.
Kort is 't leven,
Ons gegeven :
Daarom neem het wel in acht :
Want het heden te verlengen,
Of het gister weer te brengen,

Staat niet in des menschen macht ;
En het inorgen
Is verborgen
In een ondoorzichtbren nacht.
W. BILDERDIJK.

141. — MI= KLOK.
In mijn kamer hangt een klok,
Nog zoo'n ouderwetsche ;
En die juffer is steeds drok
Aan den gang met praten :
Tik, talc, tik, tak.
Nimmer loopt zij na of voor,
Nimmer heeft zij kuren,
\Vie er kome of mij ook stoor',
Altoos blijft zij babb'len :
Tik, talc, tik, talc.
Staat het werken mij niet aan,
Luier ik zoo'n beetje,
In haar been- en wedergaan
Klinkt dan heel erg vroolijk :
Lui, dom, lui, dom.
Ben ik soms eens bijster laat
Uit mijn bed gesprongen,
I ievc deugd I dan is zij kwaad

En haar stem klinkt spottend :
Vroeg op, vroeg op.
Maak ik me in haar bijzijn kwaad,
Boos, kwaad, nijdig, driftig,
Wat vermakelijke praat,
Die zij dan laat hooren :
Dwaas, gek, dwaas, gek.
Ben ik moedeloos en wil
Niets mij goed gelukken,
Dan, want ze zwijgt nimmer stil,
Hoor 'k haar troostvol spreken :
Hou' moed, hots' moed.
Vrienden ! hebt gij ook zoo'n klok,
Zorgt dat zij blijft praten !
't Kan geen kwaad als is zij drok,
Nu en dan te hooren :
Werk goed, werk goed.
FRITS SMIT KLEINE,.

142. — HET KNIKKEREN.
Jongens, hoort eens alle zes 1
Van den knikker van uw makker.
'k Heb u voor het spel en 't leven
Waar hij grooter, 't spel waar laf:
Eene goede korte les,
Kleiner stuitte op grooter af.
Die ge onthouden moet, te geven.
Altoos zij uw knikker rond,
jongens, hoort, vergeet die niet : Zonder putje en zonder bultje,
't Is een les van Democriet (9.
Anders dwaalt hij Tangs den grond,
Jongens, als ge knikkren wilt,
Anders raakt ge nooit in 't kuiltje.
Ziet dan toe, en zorgt toch wakker,
't Scheeve en kromme duurt niet
Dat uw knikker niet verschilt
[lang ;
I. DEMOCRIET,

Tracie geboren

een Grieksche wijsgeer, omtrent 47o voor J. C. te Abdera, in
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Rond houdt steeds den besten Krijgt hij soms wat op zijn knokkel.
[gang.
Wie, 't zij hij verliest of wint,
Glimlacht, is mijn beste kind.
Wordt niet om de knikkers boos,
Maar al speelt gij met een hals (i),
Als ze stuiten op een strootje ;
De eelste knikker uit de doos, Of met fluksche of knappe mikkers,
Jongens, speelt toch nimmer
Komt niet altijd eerst in 't ootje.
't Spel geeft niet altijd zijn gunst
[valsch,
Aan het pronkstuk van de kunst. Speelt niet enkel om de knikkers !
Dat bij winst of bij verlies
Speelt altijd—onthoudt dat wel —
Niemand ooit een knikker smokkel'l Eerlijk naar het recht van 't spel.
Niemand kijke bang of vies,
R. H. ARNTZENIUS.
143. — HET GEWETEN.
Vraagt gij mij, wat is 't geweten ? Vaak houdt ze ons terug van 't booze,
Dierbaar knaapjen, hoor mij aan : Of zij waarschuwt voor het kwaad.
't Is een stem, die zich doet hooren; 't Is het kenmerk van 't geweten,
Diemennooit in 't hart kan smooren;Dat het als een stalen keten,
Die men vruchtloos tracht to ont- Knellend nasleept waar men gaat.
[gaan, Wie bij wettelooze ontwerpen
't Is een weldaad van den Schepper,'t Hart met angst bekneld voelt slaan,
Die dan vuurgloed op zijn kaken
leder stervling meegedeeld.
Nergens booswicht zoo volkomen, En een vlam in 't hart voelt blaken,
Die die stem niet heeft vernomen Dien klaagt dit geweten aan.
Roept u deze stem, mijn zoontjen,
Die de wreedste wroeging teelt.
Ja, 't geweten doet ons siddren ; Hoor met eerbied wat zij zegt !
Blijf getrouw aan haar vermanen !
't Is der ondeugd felste straf.
Klaagt haar stem ons aan in 't harte, Haar verachting staat op tranen :
God heeft haar in 't hart gelegd.
o Zij laat geen rust van smarte,
Wie aan 't kwaad zich overgaf.
VROUW K. W. BILDERDIJK.

(Gedichten voo Kinderen.)
144 . — DE PEN.
Op twee beenen,
Zonder voeten
Loopt zij over 't witte blad :
Zonder tonge
Kan zij spreken,
Deftig, sierlijk, rap en glad.
Met den bek, den
Scherpgespitste,
Wroet zij in vergiftig nat ;
1. HALS :

onnoozel mensal.

Jongens, jongens,
Dat is wonder !
Zeg mij, wat een dier is dat ?
Loopen kan zij ;
Maar bestieren,
Moet gij zelf, mijn slimme snack;
Spreken kan zij,
Ja, maar denken,
Dat is weerom uwe zaak.

ZINNEBEELDEN.
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Uw gedachten
Wroet zij in den
Blijven helder !
Zwarten koker,
Wordt zij gansch besmeurd aldaar : Wat gij schrijft zij klaar en waar
( Dit zijn Zonnestralen.)

J. A. VAN DROOGENBROECK.

II. — ZINNEBEELDEN.
145.

—

FORTE WEELDE.

Ei, zie hoe dat beekje de weide dooradert
1
En kabbelend voortijlt in grillige vlucht,
Hoe 't hier zich verschuilt onder 't frissche gebladert,
— Het dartele vlietje ten schutse vergaderd
5 En ginds weer het blauw wederkaatst van de lucht !
Het windeke schommelt de tallooze knopjes
Van bloempjes, gestrooid langs zijn klaterend pad ;
Zij tooien hun blaadjes met paarlende dropjes,
Zij wiegelen vroolijk hun keurige kopjes
so En lachen hun beeld toe in 't spiegelend nat.
Bemaald met den weerglans dier kleuren, doorkruist het
Bij 't zingen der vogels het lachende groen ;

Als zong ook zijn water een liedje, zoo ruischt het,
Als danste't, zoo hobbelt en bobbelt en bruist het
15 En murmelt gezwind door het geurig plantsoen.
Verlokt, niet geboeid, door het lustige schateren
Van 't vogelenlied, ruischt het voort langs zijn baan,
Tot waar de rivier ginds Naar golving doet klateren ;
Maar stort nauw zijn vocht in den schoot van die wateren,
20 Of 't is met het spel en de weelde gedaan.
0, ernst van het leven, verzwelgt gij dus niet
Het beekje der jeugd, die zoo lustigjes vliet !...
G. JONCKBLOET, S. J.

146. — WELDADIGHEID.
Ongezien, op 't vlakke land,
Stond een roos to treuren.
Door den zonnegloed verbrand,
Kon zij, uit het heete zand,
't Kopje niet meer beuren.
Eenzaam stond het roosje daar,
Niemand zag het treuren.

Eindlijk kwam een meisjen aan,

Zij zag 't roosje treuren.
I Moet gij daar zoo hulploos staan? )
Sprak zij : 4 'k Zie 't niet langer aan,
Ras weer zult ge geuren.
Lief, klein roosje, waarom zoudt
Gij nog langer treuren? )
Zij besproeide voet en top!
Uit was 't met heur treuren.
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't Water droop van blad en knop. En het loonde 't lieve kind
Met heur zoete geuren.
t Meisje zag heel kort daarop
't Roosje 't kopje beuren ;
W. F. OOSTVEEN.
147.

— RAT EN KAT.

En ( een flinke >> schafte ik me aan
Op mijn zolder is een rat,
En de rat ging naar de maan,
Die er al mijn duiven vreet.
Zeg wat raad ge daarvoor weet ? Raad eens wie nu duiven vrat ?
't Was fameus die q flinke kat
4 Schaf u aan een flinke kat ! >
B. VAN MEURS,‘ S. J.
148.
1

— DE ZWALUWEN.

Kees zou voor 't eerst naar school toe gaan,
Maar was de stoep pas afgetreden,

Of 't scheen hij was niet wel tevreden,
En bleef het hoofd omhoog, een poos verwonderd staan.
5 Hij zag de zwaluwen zoo heen en weder zweven,
En zei : ( Dat heet eens recht op zijn vermaak te leven !
Een man die zich op straat beyond,
En Keesje's meening ras verstond,
Trok hem al lachend wat ter zijden,
zei : i Wel weet ge niet, dat zij dit moeten

doen ?
i o En
( Zij vangen vliegjes, om hun jongen mee te voén,
( Die anders honger moesten lijden.
4 Noemt gij dit slechts vermaak ? Neen, Keesje, dat is mis !
4 Maar weet gij wat hieruit voor u te leeren is ?
<( Zij kunnen door dit Lustig zweven,
15
( Aan u een voorbeeld geven,
( Hoe men met vlijt en vreugd zijn werk verrichten moet,
4 En dat het leelijk staat, als men 't gedwongen doet. ) -1 9 ( Ik loop naar school, zei Kees, die les is zeker goed. )
H. VAN ALPHEN.

149.

— NIET ZUUR KLIKEN.

Zaagt ge ooit een bloemken in het Ten blauwen hemel blikken?
Op frisschen stengel prijken, [veld Zaagt ge ooit een starretje in den
[nacht
Dat met een zuur gezichtje naar
Langs 't flikkrend halfrond varen,
Zijn makkers stond te kijken ?
Zaagt ge ooit een vogelken in 't wildEn met een zuur en kregel oog
Zijn daaglijksch kruimpje pikken, Op 't zilvren maantje staren ?
Waaromdan,gij, mijn jonge vriend,
En met een tronie zuur en strak
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Met blos en blonde lokken,
Als bloemen, vogels, starren I
Waarom dan gij uw frisch gelaat God blikt in al zijn schepseltjes
Zoo ijslijk zuur getrokken ?...
Zoo vriendlijk op uw wegen :
Schud gauw de muizenissen (i) uit, Blikt gij Hem ook van uwen karat
Zoo die uw hoofd verwarren !
Een beetje vriendlijk tegen !
Kom, kijk eens in het rond
G. JONCKBLOET, S. J.

150. — , KRINGETJES IN 'T WATER.
Kittelsteentje, rond en glad,
Eer het uit elkander spat.
Als gij plompt in 't klare nat,
't Wijst, hoe snel ge ook zinkt, aan
En het water
[allen
Met geklater
't Plekje, waar gij zijt gevallen.
Paarlend uit elkander spat,
Elk onthoil het toch : het gaat
Zijt ge pas der hand ontgleden,
Even zoo met goed en kwaad :
Of gij wiggelt naar beneden.
Uren, dagen,
Doch,waar 't vocht u heeft omvat,
Jaren dragen
Komt een kringetjen op 't nat ;
Nog het teeken van uw daad :
Verder vloeit het,
Och, onthoil het toch,mijn vrinden:
Lang nog groeit het,
't Plekje is lang nog weer te vinden !
J. P. HEIJE.
151. — GELUK.
Ziet ge ginds dat wolkje drijven, 't Viiegt; niets kan het tegenhouden.
Licht en vluchtig door de lucht ? Zie... daar is het al voorbij !
Zie, hoe 't door de ruimte zachtjes Zoo is ook 't geluk op aarde ;
Heenvlot op der winden zucht...
Men ontwaart het in 't verschiet...
Even kwam het maar te voorschijn, En... men waant het te ziennaadren,
't Nadert, neen ! 't drijft weg op zij ; Wijl het haastig henenvliedt.
EUG. STROOBANT.

(Gedichten.)
152. — DE ONTSNAPTE MEREL.
Waarom weent ge, kleine jongen, In uw harte zit een vogel,
Waarom staart ge naar de lucht ? Die, mijn kind, veel schooner is.
Is, van uit zijn wissen kooiken,
't Is een vogel,dien Gods engel
Uwe merel weggevlucht ?
In uw zieltje heeft geleid ;
Kom! men schreitniet om een merel! Blinkend is hij als uwe oogen
't Is een al te klein gemis :
En hij heet ONNOOZELHEID.
I. MUIZENISSEN, mijmeringen; van het oude werkwoord : muizen, el enkcw, mil'nevem. Vergelijk het Engelsch : to muse. Het yolk zegt gewoonlijk : muizennesten.

268

REDENEERING.

0 I zootang gij in zijn celle
Door de kleinste, fijnste splete
Dezen vogel houdt bewaard,
Snapt die vogel uit zijn cel.
Draagt gij in uw schoone ziele,
Moest ge later hem verliezen,
Ook den g! ootsten schat der aard. Vloog die hemelvogel weg !
Maar, pas op, mijn arglooze engel, Werd de onnoozeiheid gestolen,
Sluit uw hartedeurken wel :
Zoudt ge dan ook weenen... zeg
( De Kempische Harp. )

LODEWIJK MERCELIS.

153. — HET VLIEGSKEN.
Watwondersmen in 't vliegsken ziet,Twee pootjes zijn daar in beweging.
Dat schreef men nauw met honderdZij glijden af, zij glijden op ;
[pennen ; Elk stofje dat er mocht aan kleven,
Ook wil ik in dees rijm of lied Wordt weggevaagd van vlerk en kop,
Een enkel trekje u leeren kennen. En 't pootjen ook dan afgewreven.
Het vliegt en hommelt, ruischt en En is zijn opschik gansch gedaan,
[snort Dan rept het vlug de kleine leden,
In 't zonnestraalken op en neder, En hommelt, snort en vliegt vandaan
En rust een poosje op disch of bord,Eens naar omhoog, dan naar beEn snort en ruischt en hommelt [neden.
En als het moegevlogen is, [weder.Nu leert dees spreuk van 't vliegje
En menig tochtje heeft hernomen,
[kl ein,
Dan zet het zich op bord of disch, En pleegt ze in al uw doen en werAl wou het daar een wijlke droomen. [ken ;
Maar schouwt met de oogen allebei;<( Een reine ziel wil 't lichaam rein,
Dat is geen rust, geen overweging. 1 En duldt geen stofje op hare vlerTreedt nader,kindren;ziet ge 't ? Ei!
[ken. k
G. ANTHEUNIS.

154. — HET VLINDERTJE.
0 vlindertje ! Wat spreidt gij schoon
Uw pronkgewaad ten toon !
Gedenkt het u, wat ge eenmaal waart,
Toen u het najaar teelde ? o rupsje ! wat ellende !
Gij kroopt onedel voort op aard,
5
Of hingt vergeten aan een blad.
Gelukkig was 't voor u, dat u geen tuinman kende,
Noch wreede kindervoet vertrad.
Dan naamt ge u zelf uw vrijheid af,
En vormde uw eigen graf,
io
Daar sliept gij, voor de wereld dood,
Zoolang als, op een troon van sneeuw en ijs gezeten,
De sture wintervorst gebood ;
Maar haast beklom haar bloementroon,
1
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Als koningin, de lente, en gij, bijna vergeten
Verliet herboren de enge woon.
Nu voert een ongewisse vlucht
U dartlend door de lucht ;
Daar wiegt ge u op een rozenblad,
20 Hier zweeft ge in zonneglans of spiegelt ge uwe vlerken
In liefelijk nabootsend nat ;
Uw kleuren amen heerlijkheid,
Voor u zijgt morgendauw op geurge rozenperken,
Als paarlen hier en daar verspreid.
Zoo juicht ook de eedle sterveling,
25
Die niets dan smaad ontving,
Zoolang hem dekte 't stoflijk kleed :
Zoo juicht hij, als het uur van zegen is gekomen.
Dit uur verandert al zijn iced
In wellust, die geen palen kent.
30
In 't blijde hemelrijk door de englen opgenomen,
Geniet hij 't heil dat nimmer endt.
E. WEEMAES, S J.
15

155. - DE BIE.
De kleine bie,
Terwijl de vlieten vloeien,
Terwijl de bloemen bloeien,
De kleine bie, wat mag
Terwijl de vogel speelt
Ze toch den ganschen dag
Verrichten ?... Zie,
En kweelt..
Ze sluipt
De kleine bie,de kleine bie,wat mag
En kruipt
Ze toch den ganschen dag
De korven uit, zoodra de zonne klimt
Verrichten ?...
Ze zoekt en gaart, kind ;
En glimt.
Ze zorgt en spaart, kind,
Ze dommelt
En schommelt,
Terwijl ze bromt.
Ze vliegt
Wie gaarne rustdag houdt,
En wiegt,
Wanneer hij werken moet, dien
Ze ruischt
[rouwt
En kruist,
De luiheid, als de winter komt.
THEODOOR SEVENS.

ndergedichten.
(Ii

156. — HET DAUWDROPJE.
Ziet gij op dit tenger takje Door de zon die opwaarts schiet ?
Ginds dien morgendauwdrop niet? Klaarder dan de schoonste parel,
Ziet gij hem niet glinstrend gloeien Dan het zuiverst diamant,
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Uit den rijken grond gedolven,

Zinkt hij neder in het stof.
Waar de zon Golconda (i) brandt ? Weldra—maar daar blaast het windDe aarde heeft hem uitgewasemd 't Blaadje trilt, de drop valt neer ;[je!
In den zoelen lentenacht, Rollend slurpt het stof hem weder,
Droeg hem op het groene blaadje, En de parel is niet meer.
Mensch, zoo ook, zoo is uw leven
Waar hij blinkt in reine pracht.
Doch kortstondig is zijn aanzijn Al uw trots is ijdle waan ;
Uit het nietig stof gerezen,
In den zachten bloemenhof ;
Zult gij ook in stof vergaan !
Weldra, bij het eerste windje,
JOHAN DODD,

157. — BROODKRUIMELS.
Wat pikt er tegen 't vensterglas, Of had ik al de kruimels maar,
Alsof het vroeg : 4 doe open? )) Die moeder weg moest vegen,
Zoo 't eens die kleine vogel was, Dan was het arme diertje klaar
En ik stond niet verlegen !
Die 'k op de plaats zag loopen !
Och ja! daar zit hij,koud en stram; Och,moeder,help mijuit den nood ;
En 'k zal het nooit vergeten,
Hoe sjilpt hij om wat eten...
Dat ook geenkruimeltje van brood
Och, dat ik nu mijn boterham
Mag worden weggesmeten.
Maar niet had opgegeten !
J. P. HEIJE.

III.— PARABELS.
158. — DE JONGEN EN DE ME.
Piet Wijsneus zag een bietje vliegen.
Hij sprak : K He ! wel, gij aardig ding !
Mijn vader zegt, dat gij kunt steken ;
Daarvan geloof ik niet een zier !
5 ( Wel steek maar, zoo ge durft, gij bieken ;
Ik ben van u toch niet vervaard.
Zoudt gij het wagen mij to steken ?
Ge zijt niet eens een slagje waard !
( Ik blaas op u, gij zijt verdwenen ;
zo Een vingerknip, en gij zijt dood !
( Vrees gij voor mij ik moet niet vreezen
(< Want gij zijt klein, en ik ben groot
Zeg, wil ik u eens knappen, vliegsken ?
Wel kom maar hier, mijn beestje !... Ei !
15 Mijn duim ! mijn duim I >> zoo riep de jongen,
En liep naar huis met groot geschrei.
z. Eene stad in Hindostan ; in hare omstreken zijn rijke diamantmijnen
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Uw vader kent zeer vele zaken ;
En zegt hij : q Jongen, doe dit niet ! )
Wees dan gehoorzaam, beste vriendje,
20 Wilt gij niet varen zooals Piet.
J. A. VAN DROOGENBROECK.
(Dit zijn Zonn stralen.)

159. — DE EIKEL EN DE POMPOEN.
1 In alles wat God schiep moet men zijn wijsheid prijzen ;
Het kleinste schepselken kan ons dat klaar bewijzen.
Pier Oom nochtans geloofde 't niet. Op zeekren noen,
Al wandlende in zijn hof, aanschouwt hij een pompoen :
5 I Wat heeft toch God gepeinsd, ) valt de oude man aan 't zeggen,
4 Van zulk een groote vrucht daar langs den grond te leggen
Aan zulk een leege rank ? Ons Heer was zeker mis !
Wel donders ! 'k Had ze daar aan eenen eik gehangen,
En -de eikel die zoo dik niet als mijn pinkjen is,
to Kon hier de plaats van den pompoen vervangen ;
Want zulke vruchten, zulke boom,
Om wel te zijn. ) — 't Is jammer toch, Pier Oom,
't Is waarlijk te beklagen,
Dat God, eer hij de wereld schiep,
U
niet
tot zijne hulpe riep
t5
Om u eens raad te vragen :
De wereld zou wel anders gaan !
Hoe meer Pier overlegt, hoe min hij kan verstaan,
Hoe 't mooglijk is dat God dien misslag heeft begaan.
20 't Hoofd vol van dat gedacht, gaat hij zich leggen slapen,
In 't lommer van den eikenboom.
Hij droomt... en wij1 hij in dien wondren droom
Bijna geheel de wereld had herschapen,
Valt hem een eikel op den neus en doet
25
Hem plotselings ontwaken,
En met zijn droom zijn schepping staken.
Hij tast aan zijnen neus en vindt hem gansch bebloed.
4 0 God I ) riep hij, 4 ik moet uw wijsheid loven 1
Wel hoe ! is 't dat een eikel mij doet bloen,
Wat zou het zijn waar 't een pompoen
30
Die viel van ginder boven ?
Nu vat ik door wat wijs beleid
God een zoo groote vrucht zoo leeg heeft willen stellen.
Daarop gaat hij vol dankbaarheid
35 Naar huis zijn raar geval aan zijne vrouw vertellen.
J. B. DE CORTE.
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160. — DE BEER EN DE TWEE JAGERS.
1

Twee makkers gingen 't vel van eenen beer verkoopen ;
4 Den schoonsten,) zeiden zij,( die m'ooit in 't woud zag loopen :
4 Hij was de kleinneef van den wijdberoemden Bruin,
< In Reinaard-Vos ( I ) bekend van over oude tijden.
' Zijn vel is voor den kooper een fortuin;
5
4 't Zal van de felste kou bevrijden. )
De koopman vroeg:<<Hebt gij daar 't vel ? )----iWel neen 1 De beet
<< Is nog niet dood ; maar zoo gij 't vel wilt koopen,
t Wij gaan er om. Ziehier ons netten, ons geweer.
I o ( Wij weten waar hij ligt, wij gaan hem seffens stroopen. )
De koopman loeg ; doch op bun woord,
Maakt hij akkoord.
Daarop vertrekken ooze gasten
Om hunnen beer manmoedig aan te tasten.
Als Bruin, die daar verhongerd lag,
15
De jagers recht op hem ziet kotnen,
Springt hij hen toe : 't was voor ons lien een donderslag !
't Akkoord, dat was genomen,
Verdwijnt gelijk een droom.
Een van de jagers kruipt op 't hoogste van een boom :
20
De tweede, koud van angst, had ergens hooren zeggen,
Dat nooit de beer een lichaam raakt,
Dat niet meer leeft, of geen beweging maakt.
Daarom neemt hij 't besluit zich op den grond te leggen.
Hij houdt zijn adem op, ligt stil als waar hij dood.
25
Fluks komt de beer op hem gevlogen,
Hij oversnuffelt hem, en keert hem met zijn poot.
De jager laat hem doen. Heer Bruin, door schijn bedrogen,
Gelijk er velen zijn, schudt zijnen kop en zegt :
4 Het is al lange dood : foei, foei, wat riekt het slecht ! )
30
Daarmede gaat hij henen.
Zoohaast hij was verdwenen,
De man komt ( 2) van den boom en zegt aan zijn gezel :
4 Ei, maatje, leeft ge nog ?... Waar is ons vel ?
35
q De beer was daar bij u : ge moest den kerel stroopen 1
< Maar zeg, wat heeft hij u alzoo in 't oor verteld ? ) —
Hij zei : Wil nooit het vel van eenen beer verkoopen,
q Voordat gij hem hebt neergeveld. >>
J. B. DE CORTE.
( Verdichisels. )

I. VAN DEN VOS REINAERDE, een luimig, satiriek gedicht omtrent 1250 in Vlaanderen door zekeren Willem geschreven en waarin BRUIN, de beer, eene voorname
rol speelt. — 2. Komt de man.
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161 — HET VERSTANDIGE KIND.
Eens viel Jan, door wild te loopen, ,K Foei !dat ik zoo dwaas zou wezen,
Op een grooten steenklomp neer : Zei de zoete, brave Jan ;
o hoe bloedde Jantjes hoofdjen,
e,( Immers weet ik, lieve Willem,
En wat deed zijn knietjen zeer !
Dat die steen 't nio helpers kan.
Gauw kwam Willem aangeloopen, En zoo hij al schuld Icon hebben,
En hij hielp hem spoedig op :
Weet gij niet wat varier zegt ?
q Daar,daaro> riep hij, q is een stole- Kwaad met kwaad te willen loonen,
[jen, Is ondeugend, ja is slecht! >
Geef dien stouten steen een klop.)> Neen, ik zal voortaan in 't loopen
Kleine Willem wist niet beter,
Liever meer voorzichtig zijn,
Daarom deed hij zoo verkeerd :
En, daar dit mijn eigen schuld is,
Want, met langs de straat te spelen, Ook niet klagen over pijn.
Had hij niets dan kwaad geleerd.
VROUW K. W. BILDERDIJK.
( Gedichten voor Kina'eren.)

162. — DE JAPANSCHE STEENHOUWER.
Er was een man, die steenen hieuw uit de rots.Zijn arbeid was
zeer zwaar en hij arbeidde veel, doch zijn loon was gering en
tevreden was hij niet. Hij zuchtte omdat zijn arbeid zwaar was,en
hij riep : < Och, dat ik rijk ware, om te rusten op een baleh-baleh
met klamboe (i) van roode zijde I
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : << U zij gelijk gij gezegd hebt. >> En hij was rijk.En hij rustte op een balehbaleh en de klamboe was van roode zijde. En de koning des
lands tong voorbij, met ruiters vOcir zijn wagen. En ook achter
den wagen waren ruiters, en men hield den gouden tajong (2)
boven het hoofd van den koning. En als de rijke man dit zag,
verdroot het hem,, dat er geen gouden fiajong werd gehouden
boven zijn hoofd. En tevreden was hij niet. Hij zuchtte en riep :
( Ik wenschte koning te zijn I )
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : ( U'zij gelijk
gij gezegd hebt. ) En hij was koning. En v66r zijn wagen reden
vele ruiters en ook waren er ruiters achter zijn wagen, en boven
zijn hoofd hield men den gouden 5ajong. En de zon scheen met
heete stralen en verbrandde het aardrijk, zoodat de grasscheut
dor werd. En de koning klaagde, dat de zon hem schroeide in
I. BALEH-BALEH : bamboezen rustbank ; KLAMBOE : gordijn. — 2. PAJONG : zonnescherm.
Bloemlezing. — I.
z8
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het gelaat en macht had boven hem. En tevreden was hij niet.
Hij zuchtte en riep : < ik wenschte de zon te zijn ! )
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : << U zij gelijk.
gij gezegd hebt. ) En hij was de zon. En hij zond zijn stralen
naar boven en naar beneden, naar de rechterzijde en naar de
linkerzijde en alom. En hij verschroeide de grasscheut op de
aarde en het gelaat der vorsten, die op de aarde waren. En een
wolk stelde zich tusschen de aarde en hem, en de stralen der
zon stuitten daarop terug. En hij werd toornig, dat zijne macht
weerstaan werd, en hij klaagde, dat die wolk machtig was boven
hem. En tevreden was hij niet. Hij wilde de wolk zijn die zoo
machtig was.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : ( U zij gelijk
gij gezegd hebt. >> En hij werd een wolk, en plaatste zich tusschen de zon en de aarde en ving de stralen op, zoodat het gras
groen werd. En de wolk regende in groote druppen op het aardrijk en deed de rivieren zwellen, en banjirs (1 ) voerden de kudden
weg. En zij verwoestte door veel waters het veld. En ze viel neer
op een rots, die niet week. En ze kiaterde in groote stroomen,
maar de rots week niet. En ze werd toornig, omdat de rots niet
wijken wilde, en omdat de sterkte van haar stroomen ijdel was.
En tevreden was zij niet. Ze riep : q Aan de rots is macht gegeven
boven mij. Ik wenschte die rots te zijn ! >>
En er kwam een engel uit den hemel die zeide : << U zij gelijk
gij gezegd hebt. ) En ze werd rots, en bewoog niet als de zon
scheen en niet als het regende. En daar kwam een man met
houweel en met puntigen beitel, en met zwaren hamer, die
steenen uithieuw uit de rots. En de rots zeide : R Wat is dit, dat
die man macht heeft boven mij, en steenen houwt uit mijn
schoot ? ) En tevreden was zij niet. Ze riep : (( Ik ben zwakker
dan deze... ik wenschte die man te zijn ! >>
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : ( U zij gelijk
gij gezegd hebt. ) En hij was steenhouwer. En hij hieuw steenen
uit de rots met zwaren arbeid, en hij arbeidde zeer zwaar voor
weinig loons en hij was tevreden.
E. D OUWES DEKKER (Mullah& ).
i. BANim : hevige stroom, stortvloed.
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163. — DE BLINDEMAN BABA ABDALLAH.

Hij was te Bagdad geboren uit ouders, die hem een matig
fortuin nalieten. Uit zijnen aard geldgierig, verkwistte hij niet
alleen dit klein vermogen niet, maar hij vermeerderde het door
vlijt en zuinigheid, totdat hij tachtig kameelen in vrijen eigendom bezat. Deze verhuurde hij aan kooplieden, die met de karavanen naar Indio, Egypte en Arabie reisden , hij vergezelde hen
op deze tochten, en won in korten tijd aanzienlijke sommen.
Doch dit was slechts een lokaas, dat zijne begeerlijkheid te
meet- deed ontbranden. Eens met zijne kameelen ledig van Bassora terugkomende en nederzittende, terwijl zijne lastdieren
graasden, en hij op middelen zon om nog rijker te worden,
voegde zich een Derwisch (') bij hem, zette zich nevens hem, en
nuttigde met hem een sober middagmaal. Na zich over vele onverschillige dingen onderhouden te hebben, zei hem de Derwisch,
dat hij eene plaats in de nabijheid kende, waar zoovele schatten
van goud en edele gesteenten verborgen lagen, dat men wel al
de tachtig kameelen daarmee beladen kon, zonder dat men
merken zou, dat er iets was afgenomen.
Hoe dit bericht de hebzucht van Baba Abdallah deed ontviammen is licht te begrijpen. ( Goede Derwisch, ) zeide hij,
( waartoe baat u de kennis van dien schat ? Gij zijt alleen, gij
leeft van de wereld afgezonderd. Wijs mij die plaats : ik zal mijne
tachtig kameelen met die kostbaarheden beladen, en, om u mijne
erkentenis te toonen, zal ik er u em van ten geschenke geven ! ))
Het aanbod was gering en onedelmoedig : maar in het oog van
den begeerlijke, die reeds al de schatten, die tachtig kameelen
dragen konden, in zijne verbeelding bezat, scheen het zoo groot,
dat hij meende zelfs te rijkelijk in zijne aanbieding geweest
te zijn !
De Derwisch, die zijne ongetemde zucht tot rijkdom bemerkte,
veinsde er niet door geergerd te zijn , maar bracht hem echter
het onredelijke zijner voorstelling onder het oog, daar hij zonder
hem niets van dien schat zou weten, en ook zonder hem niets
daarvan bezitten kon, en sloeg hem eerie andere voorwaarde
voor : om namelijk, na de tachtig kameelen beladen te hebben,
ieder veertig daarvan met hunne lading tot zich te nemen, en
——
i. hl ahomedaansch monnik.
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daarmede elk zijns weegs te gaan. Deze voorslag beviel Baba
Abdallah niet, want veertig kameelen te missen viel hem hard,
schoon hij er meer dan duizendmaal de waarde voor kreeg, en
het hinderde hem, dat de Derwisch even rijk zou zijn als hij.
Evenwel, daar hij de billijkheid der voorwaarde erkennen moest,
en anders niets van den schat kon krijgen, stemde hij er in toe.
Nu trokken zij samen naar eene vallei, van rondom door
rotsen ingesloten. De Derwisch maakte vuur, ontstak wierook,
sprak eenige geheiinzinnige woorden, en terstond zag men in de
rots eene opening, die de ingang was van een allerprachtigst
paleis, doch op welks heerlijke bouworde Baba Abdallah niet
eens lette, zoo zeer verslonden zijne oogen de gouden stukken
en edele gesteenten, die op groote hoopen gestapeld lagen, met
groote zakken daarbij. De zakken werden gretig gevuld, en het
speet den hebzuchtige, dat hij ze niet zwaarder bevrachten kon,
dan zijne kameelen konden dragen. Men moest dus een einde
maken : en na de opening gesloten te hebben, gingen beiden
terug met de lastdieren zwoegende onder hunne lading. Alvorens
echter den ingang te sluiten, was de Derwisch nog eens daar
binnen gegaan, en had uit een gouden vaas een klein doosje
genomen, hetwelk hij in zijnen boezem verborg, na aan zijnen
reisgenoot te hebben doen zien, dat er niets in was, dan een
soort van zalf of pommade. Dus gingen zij de vallei weder uit,
verdeelden de kameelen, elk nam de zijnen, en dus scheidden zij
van elkander.
Nauwelijks waren zij op eenen kleinen afstand van elkaar, of
de begeerlijkheid fluisterde Baba Abdallah in : ( Wat heeft de
Derwisch aan zoovele schatten ? Hij kan mij nog wel tien van
zijne kameelen afstaan ! lk zal het hem voorstellen, als meer
met zijnen staat en leefwijze overeenkomstig ! >>.-- Dus riep hij
hem terug, sprak met hem in dien toon, en de Derwisch hem
gelijk gevende, stond hem gewillig tien kameelen af. Dit ging
zijne wenschen te boven ; maar de gemakkelijkheid, waarmee
deze afstand gedaan was, boezemde hem de begeerte in, om er
nog tien te vragen : ( Want, zeide hij, gij zoudt er misschien last
van hebben : ik ben gewend met kameelen om te gaan, gij niet;
en de lading van twintig kameelen zal toch voor een man van
uwen stand genoeg zijn ! — Het kostte hem geen moeite den
Derwisch ook hiertoe over te halen.
Nu had hij ten minste tevreden moeten zijn , maar zijne
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begeerlijkheid vermeerderde met elk bezit. Hij spaarde noch
vleierij, noch liefkozing, om den Derwisch te bewegen, dat hij
hem nog tien, en eindelijk ook de laatste tien zou afstaan, en hij
bezat zichzelf niet van vreugde, toen de goede man hem ook
hierin te wille was, en hem al zijne tachtig kameelen weder in
bezit gaf, hem alleen ernstig aanbevelende er een goed, een mild
en edelmoedig gebruik van te maken.
Deze raad kon weinig ingang vinden in een hart, gesteld als
het zijne. Ja i ook nu was zijne begeerlijkheid niet verzadigd.
Hij dacht aan het doosje dat zoo zorgvuldig weggenomen en
bewaard was, en verbeeldde zich, dat het bezit daarvan wel groote
waarde hebben moest, daar de Derwisch zoo gemakkelijk al het
andere had overgegeven. Hij besloot dus terug te keeren, en er
hem om te vragen. Ja, zijn voornemen stond vast, indien hij het
hem geweigerd had, er hem toe te dwingen ! en ziedaar, de
goede geestelijke gaf hem ook dat, niet willende om zulk eene
kleinigheid hem ongenoegen geven. ( Maar, sprak Baba Abdallah, wat gebruik kan men van die zalf maken ? ) — Indien
gij, antwoordde de Derwisch, een weinig daarvan rondom uw
linkeroog en op het ooglid striikt, liggen al de schatten der aarde
bloot voor uw gezicht : maar doet gij ze aan uw rechteroog,
clan zijt ge stekeblind. ) — Hierop bad hij den Derwisch, dat
deze zijn linkeroog daarmede wilde bestrijken, die dit gewillig
deed ; en nu zag Baba Abdallah zooveel rijkdom en heerlijkheid,
dat het onmogelijk was daarvan eene beschrijving te geven. —
« Strijk het nu ook aan mijn rechteroog, ) zeide hij. Maar de
Derwisch weigerde het, en herhaalde zijn waarschuwing, dat hij
dan voor altijd van zijn gezicht beroofd zou zijn. — < Gij maakt
het mij slechts wijs, ) hernam hij, daar hij in de verhitting zijner
begeerte doof was voor alle goede vermaning, en zich reeds
begon te verbeelden, dat, gelijk de bestrijking des linkeroogs
hem het gezicht van alle schatten had gegeven, zoo die des rechteroogs hem ook het genot daarvan schenken zou. Hij drong dus
aan, maar de Derwisch bleef weigeren. Toen werd hij driftig,
onbescheiden, beschuldigde zijnen weldoener van kwade trouw;
totdat deze eindelijk, tot het uiterste gebracht, hem ook het
rechteroog bestreek, dock met geen ander gevolg, dan hetwelk
hij voorspeld had : Baba Abdallah opende zijne oogen, loch
alles rondom hem was nacht, en hij was stekeblind ! Nu bad hij
den goeden Derwisch hem het gezicht weder te geven l -- i Neen,
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sprak deze, gij hebt gezien, dat ik vele geheimen bezit ; maar ik
bezit er geen om u weder ziende te maken. Gij zijt oorzaak van uw
eigen ongeluk ; bid God om vergeving, en bedenk, dat het de blind heid uwer ziel geweest is, die uw lichaam blind heeft gemaakt ! )
Dus eindigt de geschiedenis. Misschien denkt iemand, het was
toch al te dwaas, dat Baba Abdallah zich ook het rechteroog
besmeren liet. Doch deze trek is, gelijk alle andere in dit geestig
verdichtsel, uit de natuur ontleend. De begeerlijke heeft niet
alleen nooit genoeg, maar eindelijk verleidt hem zijne heete
drift naar goud, en goed, en altijd meer, om de eene of andere
onverschoonlijke dwaasheid te plegen, die hem van al zijne
vroegere samengeschraapte voordeelen berooft, en hem stort in
welverdiende ellende I
J. H. VAN DER PALM.

IV. — FABELEN.
164. -- DE TWEE MUILEZELS.

1

Een muilezel was met zijn broeder op de baan ;
Hij droeg een zak met geld, en de andere zakken met graan.
Dit ambt verheft hem, denkt hij, boven alle muilen :
Hij zou met niemand nu van vracht verruilen.
Hij doet zijn klokske klinken,
5
Spitst de ooren, kwispelstaart
En snuift. Zijne oogen blinken :
Hij waant zich haast een paard !
Maar zie, daar komen roovers toegesneld :
to
Die vallen aanstonds op zijn geld.
Ze vatten bij den toom hem. Daar hij zich te weer
Wil stellen, stooten zij hem neer
Met hunne messen. i Ach ! is dat nu de eer,
q Die ik van mijnen post verwachtte ? )
1 ; Zoo kermt hij. ( Ik die mij zoo hoog verheven achtte,
( Zie daar den muil met zijne zakken voort( Gaan ongedeerd, terwij1 ik sterf vermoord ! )
— ( Vriend, ) zegde deze toen, ( eerambten zijn
Niet altoos goed ; waart gij, als ik, voor 't leven,
20
Bid eenen molenaar gebleven,
Gij kendet nu geen pijn. >
J. A. VAN DROOGENBROECK.
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165.

— WEDZANG.

4 En het blijft niet bij de maat. ))
Nachtegaal en Koekoek streden
Na een korte poos gegrinnik (2),
Om den zangprijs van het dal.
Geeft hij d'ander ook gehoor,
Hoe gelukkig zal hij wezen,
Koekoek, fluks aan 't koekoek
Die den zangprijs winnen zal !
[schreeuwen,
Koekoek sprak: Ik weeteen rechter,
Die ons vonnis wijzen kan :
Koekoek ! koekoek ! na als voor.
4 Bravo ! ja, dat noem ik zingen. ))
Ooren heeft hij om te hooren,
Grooter dan de groote Pan (i).
Zegt hij, 4 dat 's de rechte toon !
De Ezel kwam; men gaat aan 't aan- 't Nachtegaaltjen piept wel aardig,
Langoor bromt eens in de keel, [gen. Maar de koekoek spant de kroon (3).
Rekt zich uit en geeuwt ,en luistert Dat zijn klinkklaar zuivre jamNaar het lied van Filomeel.
[ben ( 4 ) ;
Wind en bosch en stroomen zwegen.Dat 's een maat naar mijn verstand
Daar is 't zoet bij in te slapen,
Eindlijk zegt hij : ( Gansch niet
[kwaad ; 'k Hou niet van dien Griekschen
K Maar het is te wild gezongen,
[trant (5).
W. BILDERDIJK.

166. — DE KAPEL.
Eene kapel zweefde hoog, hoog in de lucht. Ze genoot hare
vrijheid, hare schoonheid, en vooral verlustigde zij zich in 't aan
schouwen van alles wat onder haar was. — Komt, komt hier...
hoog !... ) scheen ze toe te roepen aan hare zusters, die ver onder
haar rondfladderden op de bloemen der aarde. — Wij dri p ken honig, en blijven beneden. ) — ( 0 lieve zusters, als ge
wist hoe heerlijk 't is, alles te overzien... komt ! ) — << Zijn er
bloemen daarboven,waaruit wij den honigkunnen zuigen,dien wij,
kapellen, noodig hebben om te leven ? )> — << Men ziet van hier
al de bloemen... en dat genot... ) — << Hebt ge honig daarboven ? )
't Is waar, honig was daarboven niet ! De arme vlinder, die
tegenzin had in 't wonen beneden,werd vermoeid...Toch trachtte
zij zich op te houden I 't Was zoo schoon, vond ze, zoo alles te
I. PAN: veldgod. — 2. GEGRINNIK : gehinnik, gebriesch ; hier : spottend gelach,
ricanement.— 3. DE KROON SPANNEN : boven anderen uitmunten, ze overtreffen.
JAMBE, versvoet, bestaande uit een korte gevolgd door een lange lettergreep : —4.
de
deugd. Koekoek maakt niet een jambus, maar een trochaeus (—u )uit.Zoo toont de
uitspr,tak van den Ezer des te meer zijn volslagen onkunde. — 5. TRANT, wijze, ma'dire. Hier zangwijze, vergelijk : schrijf-, bouwtrant, style.
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overzien, alles te hegrijpen in een blik. Maar honig... honig ?...
Neen, honig was er niet daarboven. En ze werd zwak, die arme
kapel. Haar vleugelslag werd trager, al trager. En ze zakte...
en ze overzag al minder. Toch wou ze... Neen, 't baatte niet..,
ze daalde ! — Ei, daar komt ge, riepen de zusters, wat hebben
wij u gezegd ? Toch komt ge, als wij, honig zuigen uit de bloemen
hier beneden. Wij wisten 't wel ! ) Zoo riepen de zusters, verheugd, omdat ze gelijk hadden. — ( Kom, en zuig honig als
wij ! ) —
En de kapel daalde... al lager...en wilde nog... Daar was een
bloemstruik... Zou ze dien kunnen bereiken? Ze daalde niet
meer... Zij viel ! Ze viel naast den struik,op den weg in 't spoor...
En daar werd ze vertrapt door een ezel.
E. DOUWES DEKKER

(VJultatuli).

(Ideeen.)
167.— DE RAAF EN DE VOS.
Meester raaf, in 't wilgenboschje, Nu, zijn stem — die moest bevallen.
Rein zou't hooren! Een,twee,drie,
Hield een kaashomp in den bek;
Opent hij den bek — maar zie !
Reintje rook het : in zoo'n kostje
Met laat hij zijn kaashomp vallen.
I Iad de snoeper ook wel trek.
Reintje smult en lekt zijn baard •
Wees gegroet! zei 't looze vosje,
Waarde Heer van Ravenhorst ! Weet, a/nice vleiers fleemen
Om hun hoordel s beet te nemen.
Edel voorhoofd, here Borst,
Zulk een lesje, bij mijn staart !
00m uw schoonheid nooit volprezen!
Ts toch weleenkaashomp waard.D
0 Is uw zangstem ook zoo mooi,
En de raaf?— werd bijster kwaad,
Als uw rijke vedertooi,
0 Dan moot gij een Fenix wezen ! )En hij zwoer nooit van zijn levee
Door dit allcrvriendlijkst woord Vleiers meer gehoor te geven.
Voelt de raaf zich zeer bekoord. —Goed! maar 't was een beetje laat.
J. J. L. TEN KATE.
168. — DE KAT EN DE MUIS.
(:_;tak 't snuitje door een greppelbuis,
Een kat,
En lonkte schuw naar binnen.
Die bij den haard te spinnen zat,
Zij trippelde eerst nabij haar kluis;
Zag eensklaps lets bewegen.
Zij dacht,maar sprak niet : \Vat is Maar 't katje rnaakte geen geruisch
[plat ? En dacht: K Wie zwijgt, zal baat geZij zweeg,
[winnen, )
He I veel of luttel, ' t is toch wat.
4 Nu schoon geloerd en stil gezwe- Als w are zij van was of deeg,
Gelijk een kat kan zwijgen.
[gen !
Een muis
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De muis liep dartel hoog en leeg,
En 't werd weldra versionden.
Totd at ze een kruimel vond ter d eeg, Ja,wie't gevaar zoekt vindt het gauw ;
II et katje dacht: 4 Ik zal zekrijgen! )>'t Is erger dan der katten klauw.
En hauw !
En 't slaat nog rasser buil en won
Daar neep het mu* een wreede
[den.
[krauw,
G. ANTHEUNIS
169. — DE SLANG EN DE GANS.
I

5

To
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25

28

Daar zwom eens, 't hoofd omhoog geheven,
Een gansjen, trotsch en wel te moe,
Den oever langs van eenen vijver ;
En 't sprak alzoo zichzelven toe :
— (( Wel ben ik niet een wondervogel ?
( Drie elementen zijn mijn rijk :
4 Op 't water, door de lucht, op de aarde,
q Zwem, vlieg en loop ik te gelijk.
4 Wanneer ik moe ben van te loopen,
4 Dan schiet ik met een vleugelslag
' Door 't luchtruim, sneller dan de winden ;
4 Wie is er die dit zeggen mag ? >>
Zoo pochte 't gansjen wel tevreden.
Daar kroop een slang uit 't waterlisch;
Zij zag den opgeblazen vogel
En sprak met hoonend tonggesis :
K Ei ! wees zoo trotsch niet, lieve zusler ;
4 Het pochen is geen geld ; sta toe
4 Dat ik u hier, slechts in 't voorbijgaan,
4 Een heel eenvoudig vraagje doe :
0 Loopt ge als een hert door 't groen der wouden ?
4 Vliegt ge als een valk door 's hemels trans?
4 Zwemt ge als een visch door 't bruisend water ?
4 Zoo niet, dan zwijg, mijn lieve gans. D
Dat ieder onzer, waarde vrienden,
Dit lesje zich ten nutte maak':
Het is de knoop niet Feel te weten,
Maar goed te weten, dat 's de zaak.
A. VAN HASSELT.

170. — DE VOGELEN.
K Hij maakt ons wat wijs, de adelaar, als hij zegt boven de
wolken te zweven. Ik weet ook iets van vliegen, en wat hoogte
men met de kracht van eenen vogel bereiken kan. En wie heeft
hem ooit in die hooge streek van den hemel gezien ? Immers zou
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hij zijne veeren aan de zon moeten branden,indien hij heur hitte
zoo na kwam ! Met een woord, het is een bloot voorgeven en
oude-wijvenklap, dat zeg ik u alien, en daar blijfik bij.
Dus was, in een samenkomst van gevogelte, het gesprek, dat
een zwaluw hield. — ( 1k heb altijd zoo gedacht, zei de kraanvogel, de zaak is onmogelijk.Ik kan toch ook vliegen,niemand
zal mij dit betwisten. >> — De reiger, de ooievaar, de sperwer
voegden zich hierbij, en een zwerm van klein gevogelte bevestigde het besluit : ( De adelaar stijgt niet boven de wolken. )
Zoo geneigd is men, eene onbekende macht palen te stellen
naar de maat van zijne eigen kracht en bekrompen begrip ! De
meikever kwam eindelijk : ( 't Is dwaasheid, ) zeide hij ruiterlijkot van een hooger vlucht dan drie vademen te gewagen. Alle
hooger vlucht is niet dan eene onmogelijkheid en een spel van

verbeelding of bedriegerij.
W. BILDERDIJK.
(Proeve van F abelen.)

171. — HAZENVERSTAND.

Twee hazekens zaten
In 't jeugdige groen ;
Zij knaagden en aten
Als hazekens doen.
5 Zoo kleurig en schoon was de morgen ;
Zoo geurig de weide en zoo malsch.
Zij zaten daar rustig, verborgen
In 't klaver tot over den hals.
Hun muilken bewoog zich zoo aardig,
10 Hun neusken deed 't zijne maar mee.
Men zag 't wel : ze waren zoetaardig,
Met 't beste en 't slechtste te vree.
Zij hadden nog niets ondervonden
Van poer, noch van strik noch van strop ;
15 Hun ooren, zoo lang ze maar konden,
Die rekten zij boven hun kop.
Zij aten zooveel het hun lustte
Van 't geurige en 't jeugdige groen,
En vlijden zich neer dan ter ruste,
20 Als eerlijke hazekens doen.
Maar wacht 1
De jacht
i

Is open I
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Wat komt er daar geloopen
Al snufflend langs den grond ?
't Is een hond I
Zie 1 daar kruipt hij ;
Zie ! daar sluipt hij,
Pootje voor en pootje na._
30En de jager,
Wapendrager,
Komt hem achterna.
Reeds kan hij de hazen bespeuren
Wat gaat er, wat gaat er gebeuren ?
De hond blijft eensklaps staan.
35
De jager spant den haan,
Legt aan...
Pif ! paf !
Schot gaat af,
Knalt,
40
Schalt I
De hazen,
De dwazen,
Zij rollen
En bollen
45
Den steert over kop
Maar rapen zich op,
En niezen,
Maar klagen
Noch vragen
50
Van wien of van wat,
En kiezen
Het hazenpad.
En dan 1... dan loopt de hond en bast,
55
Maar 't wild is buiten spoor ;
En dan... de jager kijkt verrast,
En krabt zich achter 't oor,
En kucht,
En zucht :
bo
't Is
« Mis. >>
Fen dubble zedeleer ligt in 't verhaal besloten,
En 'k schrijf ze hier ten slotte neer,
Tot veler schande of eer
65 Zij luidt : « Er wordt veel nutloos poer verschoten.
' t Verstand der hazen steekt in hunne pooten.
25

G. TH. ANTE1EUN14.
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172. —

DE WEIFELENDE EZEL,

1 't \Vas op een zonnigen zomerdag,
Dat tusschen twee schelven hooi,
Een ezel vlak in het midden lag :
\Vat lag er die ezel mooi !
5 Eerst keek hij rechts, toen keek hij links,
En scheen maar niet te weten,
— Zoo geurig toch was elke schelf
Van welke hij zou vreten ;
Tot hij ten leste, droef genoeg,
ro Met wijden mond aan 't balken sloeg :
Hi ha ! hi ha ! hi ha ! )
En toch lag hij zoo mooi
Tusschen twee schelven hooi.
Hij stale er beide zijne ooren omhoog,
En keek er al heen en weer ;
Aan weerszij blonk hem het voer in 't oog,
En streelde de reuk hem zoo zeer.
Och, keus geeft angst, en hij begon
Te trillen als een wezel,
20 En toonde zich in alien deel
Een dwazen dommen ezel.
En onophoudlijk ging hij voort
Te steunen met een droef akkoord :
Hi ha ! hi ha ! hi ha !
En toch lag hij zoo mooi
25
Tusschen twee schelven hooi.
15

Hoe jammer, dat hij dus tot zijn schá
Het uurtje voorbij liet gaan !
Die dwaasheid kwam ook — 't bleek weldra ---Ons ezeltje duur te staan.
30
Of was 't niet dwaas en ezeldom,
Dat hij bleef honger lijden,
Wijl hij niet wist, aan welke zij
Hij 't eerst zijn keus zou wijden ?
35 Totdat ten leste Jaap, de boer,
Van ver vernam zijn luid rumoer,
Hi ha ! hi ha ! hi ha ! )
En er heen reed heel mooi
Om de schelven met hooi.
4o Ons Jaapje bedacht zich waarlijk niet,
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Maar laadde 't hooi op zijn kar.
Weg reed hij, — en Langoor bleef in 't verdriet,
En dacht : << Wat was ik een nar !
'k Zal nooit voortaan, wat ook gebeur',
< Mij zelf dus noodloos plagen,
4.5
( Noch midden in den overvloed
Gebrek en armoe dragen. )
Toen stond hij op en liep van daar,
Al zuchtend met een luid misbaar :
so
( Hi ha I hi ha 1 hi ha I
0 En ik lag er zoo mooi
Tusschen twee schelven hooi. )
J. VAN LENNEP.

173. — DE KREKEL EN DE MIER.
1

Een krekel had den zomer lang,
Met nutteloos gezang,
Zijn schoonen tijd versleten
En als het winter was,
Dan lag er in zijn kas,
5
Geen enkel beetje te eten.
Hij springt tot bij de mier,
Om zijnen nood te klagen :
4 Gebuurvrouw >>, zegt hij Naar, ( 'k heb niet een zier
10
Te bijten of te knagen :
Ik smeek u, leen me een weinig graan
Om tot den zomer te bestaan.
'k Zal u, laat God mij leven,
Mijn woord van eer, v66r d'oogst het dubbel wedergeven. >>
15
1-let mierken leent niet gaarn ; het toont daarin verstand :
Van leenen komt toch altijd schade of schand.
( Wat deedt gij '>, sprak het, ( in de schoone zomerdagen,
Wanneer ik bezig was met slepen en met dragen ? —
( Ik zong zoolang ik adem had. >>
20 1 Gij zongt I 'k Ben blij. He wel ! ga dans nu wat. >>
Die in zijn jonkheid niet wil sparen,
Zal, in zijn ouderdom, gelijk de krekel varen.
,1 Verdichtselen.)
J . B. DE CORTE.
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174. — EENE GETUIGENIS.

De oude en trouwe Lycisca was gestorven en Dameet had bij
zijne schaapskooi eenen wachthond noodig.Om eene zekere keus
te doen, besloot hij de getuigenis der wolven te raadplegen. —
q 0, neem den grimmigen Lycus niet 1) schreeuwden de wolven;
q dat is een doorslechte bond. Immer ontrust hij de gansche
streek met zijn hol geblaf. Hij verstoort ieders nachtrust en bijt
steeds Haar al wat hem nadert of slechts onder den reuk der
schapen komt. Geen nacht dat, zijne kudde den slaap geniet ;
aok is hij alomme gehaat en met den nek aangezien (9. En dan
zijne eerlijkheid I ) — q 1k heb hem gisteren den mull vol bloed
gezien, ) riep een, die zijne tanden met moeite ontsnapt was :
( gewis hij steelt heimelijk. ) — i Ik zag hem zelf met een lam,
half doodgebeten, de hei oversnellen, het deerde mij, ) riep een
ander, wien dat lam door den trouwen wachter uit de kaken
ontscheurd was ; ( neen, gewis Lycus is niet eerlijk 1 ) — ( NIaar
de stille Procion dan ? ) — ( 0, dat is een goed, vriendelijk beest,
dat nooit blaft of nooit bijt, en met niemand geschil heeft. Neem
Procion, herder ; dat is een parel der honden 1 ) — De grijze
Melibee, die dit hoorde, sloeg Dameet op den schouder. ( Geen
slechter teeken voor herder of hond, ) zei hij, ( dan wanneer de
wolven ze prijzen. )
W. BILDERDIJK.

(Thveve van Fabelen.)

175. — DE GLIMWORM EN DE PAD.
Vonklend door het looverduister, Op dien fel gehaten schijn
Zeif onkundig van haar luister,
't Onweerstaanbaar moordvenijn.
I Waarom doodt, in arren moede,
Lichtstar van den klavergrond,
Doolde een Glimworm in het rond. Waarom doodt mij uwe woede,
Uit het zwabbrig slijm gekropen, Daar 'k u nooit beleedigd had? )) —
Stort een Pad, met vuil bedropen, 4 Waarom licht gij? >> bromt de Pad.
j. VAN LENNEP.
r. IEMAND MET DEN NEE AANZIEN, hem met minachting, afkeer aanzien ; hem
den nek toeleeren, zich met dezelfde gevoelens van hem verwijderen.
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176. — SLANG EN MIEREN.
Eens hoorde, kronklend tusschen bloernen,
De boschslang hare macht en schoonheid roemen
Door mieren. 't Slanke dier
Was fier
Dien lof te hooren ; blij
5
Dacht zij, de mieren minnen mij. —
Wat later kroop zij, erg gewond,
Weeklagend rond
Het mierennest, beschenen door den zonnegloed,
ro Waar 't mierenvolkje, zwoegend voor het klein gebroed,
Met spoed
Gat uit en in verdween,
En weer verscheen.
Het rook het bloed
Der arme slang ;
i5
Het zag hoe zij zich krachtloos wrong,
Stuiptrekkend sprong,
En bang
En siddrend siste...
2C
De mieren misten
Niet hunnen slag ;
Ze knielden rond de wond
Terstond,
En zogen...
25
1 Ach ! ach !
Ach ! mededoogen !
Zucht 't lijdend dier :
Bezweken ben ik schier.
0 goede vrinden,
3o lk dacht bij u en heul en troost te vinden ! )
— Zij zogen voort...
Ach moord ! ach moord !
Wordt mijn gesmeek dan niet verhoord,
Door u, die vroeger vondt, dat ik was schoon en groot ?
— Zij zogen voort...
35
Blijft ge ongevoelig ?... 'k ben in stervensnood !
— Zij zogen voort... zij zogen voort...
En de arme slang viel dood.
0 slang,
Het zelfbelang
Benijdend uwe pracht,
M aar vreezend uwe kracht,
r

288

REDENEERING.

Zong huichlend uwen lof.
En Coen ge waart gewond en half ten val gebracht,
En kermend kroopt in 't stof,
45
Dan hebben mieren ongevoelig, ja lafhartig u vermoord.
Wat ken ik vrienden van die soort !
EM.

KIEL.

177. — DE JONGE BAARS.
Een jonge Baars, in 't heet seizoen, En door het groen verdek
Wringt, kronkelend, een worm zich
Lag, domlend, in een sloot,
Wier oppervlak van krozig groen
Een pier, zoo vet als spek. [been,
Een luwe schaduw hood.
Een oude Zeelt verroert geen y in ;
4 Och !) geeuwde hij een makker toe, Het Baarsje hapt het aas :
Wordt ge ook geturkt als ik ?
Met schiet een haak zijnkieuwen in,
Wat ben ik al die wijsheid moe,
Gevangen is de dwaas.
Die 'k thuis aanhoudend slik I
De henglaar stopt hem in zijn net ;
4 Dat oude volkje, loom en laf,
Daar vloekt hij nu zijn waan :
Voorziet uit alles kwaad :
4 Ach, had ik, ouderslief, gelet
Hem waar' de vreugd van 't leven af, Op uw zoo wijs vermaan I
Die leefde naar hun raad.
4Dat zweer ik ! zoo 'k het nog onto Het lekkerst, dat ge proeven kunt,
[spring,
Moog' drijven in den vliet,
Stipt volg ik steeds uw raad I )
Zij droomen van een angelpunt
4 Baars I )> zei de man, die schrapEn schreeuwen : roer het niet ! >>
[pen ging,
Bij 'tzeggenschuift hetkroosvaneen, <( Die eed komt wat to laat. )
Mr A. BOGAERS.

178. — DE JONGE KIKKERS.
Maar de ouden zeiden : 4 Kindren,
Drie jonge kikkers zwommen
4 Past op, blijft daar vandaan 1)
In 't midden van een sloot ;
De jongen werden koppig,
Daar zien zij in de biezen
En wilden toch er heen.
Een stokjen — o I zoo rood.
4 Kijk ! > kwakten zij nieuwsgierig, Zij huilden en zij pruilden ;
e Daar roeien we eens naartoe ! ) — Maar de ouden kwakten: 4 Neen I )
De jongen zien een kansje,
<, Dat zal je wel eens laten I 0
En nemen 't stilkens waar :
Rikkikten pa en moe ( i ).
I )e jongen fleemden: 4 Och, kom 1 Zij naadren 't roode stokje...
Een poot van d'ooievaar 1
cc Laat as-je blief (lions gaan ! )
i Papa en moeder. — 2. Ala

't

u belieft.
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Zij schrikken... willen vluchten... De leeplaar ( i ) slaat de bengels
Jawel, een mooie grap 1
Naar binnen, met een hap !

B. VAN MEURS, S. J.
179. —

DE HOND.

De hond had zich bij Jupiter over de mishandelingen van
allerlei aard beklaagd, die hij van den mensch ondergaan moest.
Jupiter verbood hem anders dan met den stok to slaan. Nu zag
de hond op een tijd, dat zijn meester een kwade luim had, en,
voor slagen vreezende, ruimde hii alle stokken van den vloer.
Doch het hielp hem weinig, want nauwelijks had men dit opgemerkt, of de man, uit den stal komende, sloeg hem erbarmlijk
met den steel van de zweep, die hij in de hand had ; de vrouw
met haar spinrokken, en de meid met een brandhout, en ieder
van hen beweerde dat zijn straftuig een stok was. Zelfs de kok
liep hem met het braadspit na, en noemde 't een ijzeren stok.
K Helaas, ) zei de lijder, ( ik moet het bekennen : die een hond
wil slaan, kan licht een stok vinden. >
W. BILDERDI JK.
(Proeve van Fabelen.)
180. — DE WOLF EN HET LAM.

1 Een lammetjen dronk zachtekens en schuchter,
Aan eene klare beek :
Daar kwam een wolf gansch nuchter,
Ja scheel van honger, in die streek.
5 ( Wat durft gij bier mijn helder water zoo bevuilen? )
Zoo schreeuwt hij met een hevig huilen,
( 1k zal u straffen om die roekloosheid ! )
— ( Ach sire ! ) zei het lam, < dat uwe majesteit
( Hare eerste gramschap stille
lo
( En eventjes bemerken wille,
( Dat, waar ik sta
(t En in den stroom mijn dorst versla,
<< Het water twintig passen lager vliet
( Dan waar bet uwe tegenwoordigheid geniet ;
--- -

I. LEPELAAR : lepelreiger, vogel tot de orde der steltloopers behoorende, met breeden lepelvormigen snavel, In 't Fransch : spatule. De kinderen geven ook dien naam
aan den ooievaar, en roepen als hij voorbijvliegt : ooievaar, lepelaar.

Bloemlezing. — I.

19
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( En dat het dus gewis
( Onmootlijk is,
(( Dat ik — wel zeker tegen wil en dank, —
( Beroeren zou mijns heeren drank ! ›) a Gij maakt het vuil !» zoo grijnst de wolf, in toorn ontstoken,
20 f Verleden jaar hebt gij nog kwaad van mij gesproken ! )( Hoe kan 't gebeuren ? 'k was nog niet geboren ? >R Daaraan is niets verloren.
< Zijt gij het niet, dan is 't uw broer ! »(-1k heb er geen ! >> — Dan was 't uw moér
25
( Of wel uw vader ,
( Want gij zijt schelmen al te gader ! )
it Geduchte heer, verschoon...)—( Gij hebt u met de honden
( Verbonden
( Om mij te schaden en te wonden ;
30( En verger,
( Uw herder
4 Heeft mij een hinderlaag gelegd ;
q Men heeft het mij gezegd :
( 'k Ben in mijn recht
4( En wreek mij ! ) — Zonder sneer te spreken,
35
En doof voor 't jano neren en smeeken
Des lams, grijpt w reed de wolf het bij de keel en sleurt
Het naar het bosch, waar hij het snel verscheurt.
Zoo gaat het in het dierenrijk :
4o
De sterkste haalt altoos gelijk.
15

J. A. VAN DROOGENBROECK.

181. — BUL EN FIDEL.
I << Dag,broeder Bul! )zoo sprak de schoothond van mevrouw,
De warme zaal eens uitgetreden,
Tot zeker maagren dog, met arme en maagre leden.
'k Heb medelij met u. Men zou
Licht uwe ribben tellen.
5
Wat dienst bewijst gij toch den huize ? )—( 1k ? Onversaagd
Aan 't waken, bijt ik, wie het waagt
Den vrijen voorhof in te snellen.
En gij, mijn goede vriend Fidel,
Dien men zou schudden uit zijn vel,
to
Wat doet ge, om hier zoo te bevallen
Dat ieder voor u zorgt ? — 4 lk, trouwe Bul, street alien.

(iVagelaten Gedichien.)

P. VAN DUI'S&
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182. — DE GELEERDE HON D.
t Een jongen hond, nog pas zijns moeders nest ontkropen
En dus niet half genoeg volleerd
In 't blaffen, zooals elk dit van een hond begeeit,
Had de onbezonnen lust bekropen,
Om 't witgewolde lam,
5
De rappe geit, den ruigen ram
Zoo na te blaten, dat men warelijk moest zweren,
Dat men dier beesten taal niet zuiverder kon leeren.
Dit was den hond nog niet genoeg :
to Het knorren van een zwijn leert hij almede vroeg,
En durft zich ook weldra bemoeien,
Om als een os te leeren loeien ;
Te bulken als een koe, te brullen als een stier,
Met kunstig nagemaakt getier ;
15
En, na deze aangeleerde klanken,
Leert hij ook sierlijk als een looze vos zoo jankcn,
Als waar' het hooggeleerde beest
In waarheid zelf een vos geweest.
Hij komt bij zijne maats met de aangeleerde kunst,
20
En hoopt zich ieders gunst
Door zijn geleerdheid te verschaffen ;
Hij vangt niet aan, gelijk het honden past, te blaffen,
Maar blaat dan als een schaap, dan bruit bij als een stier,
Dan bulkt hij op de wijz' der koeien,
25
Dan weet hij als een os te loeien.
Dan jankt het hooggeleerde dier
Gelijk een vos, Doch Snel en Grijper stoppen de ooren
Voor dit uitheemsch geluid,
En Phylax lacht hem hartlijk uit,
30 TerwijI hem Jager vraagt : — 4 Naar zijt gij toch geboren ?
t Gij spreekt een taal die voor geen hond is te verstaan,
4 Kom, Lustig, hef eens met ons . aan,
4 En laat ons eens uw blaffen hooren ! —
Nauw opent de geleerde hond
35 Tot blaffen zijnen bek, of ieder roept terstond :
4 Loop, loop uw moedertaal eerst leeren,
( Indien gij met ons wilt verkeeren. >>
Doch schoon daarna de bond op 't moederlijk geblaf
Zich alle moeite gaf,
40Hij was, en is ook al zijn leven
Een slechte kromtong in zijn moedertaal gebleven.
0 Nederlanders, doet toch niet als deze bond !
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Bouwt op de kennis van uw eigen taal den grond
Van vreemde talen, die ik nimmer zoek to taken 1
45 Zoo zult ge u binnenshuis en buiten, vrienden maken.
Denkt eens, hoe leelijk 't uit
Den mond eens Nederlanders luidt,
En weak een achting dit moet geven :
( Ik kan Been boek verstaan in 't Nederduitsch geschreven )
E. J. B. SCHONK.

183. — EZELSKUNST.
Daar trapt hij op den doedel (i)
1k weet een kleine fabel,
En 't geeft een groot geschal,
Die ik u zeggen zal ;
Een largo ( 2) op zijn ezelsch,
1k heb haar eens gelezen,
Een largo bij geval.
Gelezen bij geval.
Eens ging, door een der beemden c Ai, hoor eens, > zet de lompert,
C Ceci ne va pas mal ! )
Van 't zangrig Leeuwendal,
( Wat praat men dan van ezels ? (3)
Een ezel zich vermeiden,
c 't Is overloop van gal (4).
Vermeiden bij geval.
De langoor vond een pijpzak (i), c Ja, kunst verwekt benijders ;
41 Dat ziet men overal.
Dien, bij een schapenstal,
t Een ezel weet van spelen I ) —
Een herder had vergeten,
Ja, zeker bij geval I
Vergeten bij geval.
W. BILDERDI i K.

184. — DE EIKEBOOM EN HET RIET (5).
Een eikeboom sprak tot het riet :
( Gij moogt met reden u beklagen ;
( Gij kunt ternauwernood een kleine riettnusch dragen ;
K Het minste windje dat men ziet
t Berimpelen de waterpleinen,
5
t I3uigt u ter neer en doet u kwijnen,
<< Terwijl ik, vast en pal gelijk een alpenrots,
( Het bosch bier in het rond beschaduw door mijn blaren,
q En al 't geraas der winden trots,
I . PIJPZAK, DOEDEL of DOEDELZAK, muziekinstrument in het zuiden van Europa
veelal door herders en dorpelingert bespeeld. Het bestaat uit PIJPEN in een ZAK van
schapenleer : cornemust.— 2. LARGO, in de muziek : zeer langzame beweging ; bier,
een lang uitgerekte toon.— 3. Dat ze namelijk zouden dom zijn. — 4. Jaloerschheid.
— 5. Deze fabel is overgenomen, nit zooals ze in de D ICHTWERKEN (1889) voortkomt,
inaar met de verbeteringen door 1 ascheidene uitgevers aangebracht.
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( Zoodat geen storm mij Teed kan baren ;

q Ten minste zoo gij nevens mij
( Stondt, door mijn loof bedekt, gij zoudt zoo zeer niet lijden :
( Dan konde ik voor de razernij
( Der onweersbuien u bevrijden.
15 f Maar gij wast in een meer, gansch open voor het meest 1
( Een zachte zuidenwind voor u is een tempeest ;
( Natuur heeft, naar het schijnt, u slechten dienst bewezen. A —
K Uw medelijden, sprak het riet,
K Komt uit een goede borst gerezen ;
20
f Doch ik behoef uw zorgen niet ;
K 1k hebbe min dan gij voor 't stormig weer te vreezen :
K lk buig, maar breke niet. Gij hebt tot op dit uur,
q Aan vele wind- en hagelslagen
( Weerstaan gelijk een vaste muur ;
25 f Maar wacht het einde eerst af, er zijn nog feller vlagen. )
Fluks hoort men in de zwarte lucht,
Een zoo vervarelijk gerucht,
't Scheen dat Eool brak los, met al zijn sture machten.
De boom houdt stand, het riet buigt neer ;

30

De orkaan verdubbelt zijne krachten,
Stormt nu zoo hevig keer op keer,
Dat hij, die zoo verwaand dorst stollen,
Die met zijn kruin den hemel raakt
En met zijn voeten reikt aan 't rijk der dooden, kraakt
Ontworteld... en ter aard' komt ploffen !
S. M. CONINCKX.
( Dich

twerken.)
■■- ■ ....-........... ■•

185. — DE VOS EN DE HOND.
De kraan had den bond ten maaltijd genoodigd, en de spijs
kwam ter tafel in flesschen met lange halzen, waarin de kraan
den bek stekende, op haar gemak stond te eten, terwijl zij haar
gast uitloeg, die vruchteloos aan den mond der flesschen lekte,
terwij1 hij niets anders in 't lijf kreeg, dan 't geen zij bij het inzwelgen zich ontvallen liet ; en met een hongerigen buik naar
huis toog. De vos had dit voorval vernomen : ( Waarom, A zei
hij tegen den bond, ( de flesschen niet omgeworpen, zoo hadt
gij de brij voor u alleen gehad, die zij met haar langen snavel
van den vlakken disch niet had kt, men afslorpen ? >> —

q Niets
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ware mij lichter geweest, ) hernam de andere, K want zij stonden zeer wankelbaar ; doch ik wilde liever verhongeren, dare
zelfs een halve weldaad, of't geen er den schijn van kon hebben,
met ondank te beantwoorden. )
W. BILDERDIJK.
(Proeve van Fabelen.)

186. — DE WIJNRANK EN DE OLM.

Len wijnrank, aan haar stut onttogen,
Ring zwijgend en ter aard gebogen,
5

lk

Onmachtig, hulploos en alleen ;
Een olmboom vlocht haar om zich been.
K Ik, dacht hij, Q die geen vrucht mag dragen,
ben te meer verplicht, een vruchtbre plant te schragen.
H. TOLLENS, CZ.

187. — DE STADSRAT EN DE VELDRAT.
Pakt zijn biezen (4) ;
Zeker ratjen uit de stad
Noodde een veldrat op een kluif- Veldrat, bevend, deelt zijn vlucht._
[jen ( i ) 't Werd weer doodstil in de zaal,
Van een duifjen
Uit hun schuilhoek slopen beide.
Met een sneedjen ham of wat.
Stadsrat zeide:
Op een Smyrnaasch ( 2 ) vloertapijt,
Stond de schotel hen te wenken ( 3 ).4 Lieve gast, hervat het maal 1 k —
t Neen, D sprak veldrat, 4geen plei't Is te denken
Morgen vraag ik u ten eten : [zierl
Hoe ze smulden als om strijd.
't Zijn geen beten
Juist begonnen ze aan de ham,
Toen op eens in 't banketteeren Van een vorstendisch als Kier ;
Maar geen mensch, die me overvalt.
Van de heeren
Goeden avond 1Geen vermaken
Een bedroefde stoornis kwam.
Kunnen smaken,
Aan de zaaldeur luid gerucht I
Door gestage ( 5 ) vrees vergald. *
Stadsrat, zonder tijdverliezen,
J. J. L. TEN KATE.
I. KLUIFJEN, kluifbeentje ; kluiven beteekent afknagen. De zin is du% noodde de
veldrat om een duivenbeentje te komen afknagen. -2. SMYRNA, eene stad van i5,000
zielen, in Aziatisch Turkije, is de wereld door beroemd om haar fijn tapijtwerk.
TE WENKEN, hier : een wenk, een teeken geven, dat zij zouden aanzitten, nooden.
-3.
— 4. BLES, oevergewas,jonc; ZIJN Immo! PARKER, zich uit de voeten maken, Alleybestendige.
GESTADIGE,
&stage. —5. GEsTAGE, samentrekking, voor
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188. — HET PAARD EN DE STALKNECHT.
1; Het is blijkbaar, ) zei het paard, ( dat de stalknecht om mij
bestaat : — er waren eer paarden dan stalknechts. — Hij voedt
mij, hij reinigt mij, hij veegt mijn mest weg, houdt mijn woning
zuiver en lucht ze. Hij leidt mij ter wei, haalt mij weder terug,
eer de koude nachtlucht valt, doet mij wandelen, en wat al meer
tot mijn gezondheid en welzijn dienen mag. Maar ik heb daarvoor geen verplichting aan hem, want hij is er voor ; maar hij
heeft verplichting aan mij, dewijl hij zonder mij geen stalknecht
zou zijn. Het is dus wel zot, dat ik hem drage, wanneer hij mij
afrijden of versch voeder met mij halen wil, dat ik de spoorslagen van hem dulde, en mij toomen en teugelen laat, even of ik
voor zijn dienst geboren ware. Dit verveelt mij. ) — Op die
woorden kwam de stalknecht, om 't paard te zadelen ; en dit, om
zijn philosophie in practijk te brengen, gaf hem met de achterhoeven een slag op de borst, dat hem het bloed uit de keel vloog,
en hij dadelijk dood nederviel. i Zie, > zei bet paard, tt zoo behoort het : ik wist mijn eigen kracht niet. > — Nu werd het noch
gevoederd noch geroskamd. Het kreeg honger ; het verliet den
stal, en werd van de wolven gevreten, die er lang op geloerd
hadden. i Ach, ) riep het toen, had ik mij den stalknecht blijyen onderwerpen ! )
De heer van den stal, die ter jacht was geweest, kwam juist
op het mat als dit voorviel. Zijn jager lei aan op de wolven :
<< Laat of ! >> zei de heer, K het is dat ondankbare beest, dat mijn
trouwen stalknecht heeft doodgeslagen, het verdient niet beter. >)
W.

BILDERDIJK.

(Proeve van Fabelen.)

189. — DE STORM EN DE EIK.
z

(< Buig, ) zei de storm, verwoed en trotsch,
Aan d' ouden eik, die pal stond als een rots ;
( Waan niet op eigen kracht te brallen ;
Buig neer, vrees voor mijn forschen ruk te vallen.
( Wij buigen ? Neen I >> sprak de eik bedaard.
1k ben onwrikbaar diep geworteld onder de aard ;
A

5
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Uw toorn, hoe fel, zal nimmer mij verzetten :
'k Erken uw macht, gij kunt mij, ja, verpletten,
En 'k zal u dan nog tarten in mijn val ;
I0 Maar 'k vrees geen stoimwind, die mij nederbuigen zal.
Een vrije ziel durft zoo 't geweld verachten ;
De dwinglandij moog wet en recht verkrachten,
Hem die noch overmacht noch ongenade ontziet,
14 Kan m'onderdrukken, maar tot slaaf verneedren — niet.
FR. DE VOS.

190. — DE PAUW MET ZIJN VRIENDEN.
De roofzuchtige havik wilde den prinselijken pauw van zes
zijner vederen berooven, de schoonste en blinkendste uit zip-len
staart. De pauw riep zijn vrienden to hulp, men bood den roofvogel weerstand, en de havik werd afgeslagen. De pauw was
thans behouden, maar elk zijner helpers begeerde eenige vetren
tot loon. K Ik heb er zooveel van de mijnen bij laten zitten ! )
schreeuwde de een.— K 1k heb er den vijand zooveel ontplukt ! )
riep een ander. K Met recht wacht ik op eene belooning, die mij
onderscheidt. ) — De pauw deelde eenige zijner vederen om ;
maar men eischte meer, en welhaast was hij van zijn vrienden
kaler geplukt, dan de havik hem ooit zou gemaakt hebben. Dus
uitgeschud en van hartzeer en koude bezwijkend, week hij in
den stal naar den mesthoop en verborg zich. <( Ach ! > riep hij
nit, ( ziedaar wat de vorstenvrienden zijn, die hun in nood
bijspringen ! }
W. BILDERDIJK.
(Proeve van Fabelen.)

191. — DE LEEUW EN DE MUIS.
1 Vermoeid van jagen ligt de leeuw daar neergestrekt
En slaapt. Met bloed ziet gij zijn klauwen nog bevlekt,
Die hij al droomend openrekt
En toeknijpt weer, terwijl hij zich de lippen lekt.
Hij ademt diep en snorkt. Bij dit gerucht
5
Is eene muis haar nest ontvlucht
En raakt
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Den knevel van den leeuw, die plots ontwaakt :
Hij stoot een grol uit, die de muis van schrik verstijft.
Hij richt zich op : het arme diertje blijft
Bewegingloos. — K Ach, laat mij !even,
K o Heer, wil mij vergeven !
De dierenkoning toont zijn vorstelijken aard.
Hij zegt bedaard :
q Loop been ! wees niet vervaard ! )
En legt zich langzaam weer ter aard.
Maar kort daarna geraakt de leeuw in 't net,
Door eenen jager daar gehangen ;
Hij woelt en rukt, doch is gevangen.
De muis verneemt zijn stem, komt toegeloopen, zet
Zich aan het werk en knaagt de banden, die hem prangen :
Uit dankbaarheid heeft nu de muis den leeuw gered.
Verschoon de zwakheid, wil den kleine niet misprijzen :
De kleinste kan u soms den grootsten dienst bewijzen.
J. A. VAN DROOGENBROECK.

192.—DE WEZEL, HET 1CONLINTJE EN DE
r
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KAT.

Een stoute wezel vond,
Op zeekren morgenstond,
De deur van het paleis van een konijntjen open,
En op den oogenblik is hij er in geslopen.
Hij vestigt er zijn woon en doet,
Met spoed,
Zijn huisraad, zijn schapraai en al zijn andre dingen
Door vrienden en geburen bringen (').
Dat was voorwaar geen schoone daad !
't Konijntje was niet thuis : 't was aan den dageraad
Zijn eerbewijs gaan doen, gaan loopen en gaan springen
Op 't versch bedauwde gras,
Met andere konijnen.
Het komt, en ziende wie daar was :
4 o Vaderlijke Goon 1 wat zie ik hier verschijnen? D
R iep 't beestje gansch ontsteld. 4 Sa, ras, gij spitsneus, ras !
Begin eens to verhuizen
En steek u gauw van kant,
Of 'k ga om al de ratten en de muizen
Van heel het land. >>
K Wat zegt gij? Ik vertrekken ? D

i. Brengen.
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Sprak 't langgelijfde dier,
4 Mijn vriendje, ' k peins dat gij wilt gekken.
Eerst komt, eerst maalt ('), zegt men, en ik blijf hier ;
25 Daarmee is 't al. N-4 Maar 't is mijn huis: ga, vraag het aan de lieden
Van heel 't gebuurt ('). >>
<( Dat kan zeer wel geschieden,
Mijn liefje ; maar gij weet, dat niets bier eeuwig duurt. D
<( Maar 't is mijn erfenis : 't is 't huis van mijne moeder ;
Zij erfde 't van Pier Jan, haars vaders broeder ;
30
Pier Jan van Joos, zijn moederlijken oom ;
Die Joos heeft het gemaakt. Daar ziet gij heel den boom
Van ons geslacht. — g Gij mocht die moeite sparen :
Ik lach met uwen boom. Als gij dat huis bezat,
Gij moest het maar bewaren ;
35
Verstaat gij dat ? N
K Maar kent gij dan geen wetten ?
—Q(Ja,zerwlnhtisdoearkwt
Dat ik mij hier heb neergezet.
40 Was 't u niet aangenaam, gij moest het maar beletten.
't Is wel de moeite waard, van bier zooveel gedruisch
Te komen maken voor een huis,
Waar men niet zonder stuipen
Kan binnen kruipen L.—.
Maar boor het best van al :
45
Getroost u, en houd op van klagen :
Wij zullen het geval
Aan Raminagrobis rechtzinnig voor gaan dragen :
Dat is een man,
50
Die ons bescheiden ( 3) kan. D
Die man was eene kat, vol wijsheid en vol jaren ;
Een heil'ge kat, die leefde als een hermijt (4),
Zeer dik en vet, en bovenal ervaren
In al de wetten van den tijd.
55 IIet voorstel wordt aanvaard. Zij trekken op te gader
Bij haar gemeste majesteit,
Die hen zeer wel ontving en hun zeer vriendlijk zeid' :
I Mijn kinders, komt wat nader, komt wat nader ;
Ik hoor niet al te wel ; komt, zet u dicht bij mij ;
Ik ben wat doof door mijne hooge jaren. ➢
bo
De pleiters komen zonder vreeze bij,
En wijl ze aandachtig waren,
Slaat Kattepoes de klauwen op,
r. Die eerst aan den molen komt, maalt eerst zijn graan ; die eerst iets vindt, is er
de wettelijke bezitter van. — 2. De gebuurte. — 3. BESCHEIDEN, het woord is
hier gebruikt met eene beteekenis die het niet in de schrijftaal, maar wel in den
Westvlaamschen tongval heeft ; nauwkeurig onderrichten, volledig uitleg gez'en.
— 4. Hermiet, kluizenaar. De vormen eremijt.of heremijt zijn -door De Vries en Te
Winkel niet aangenomen.
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Grijpt Keun en Wezel bij den kop,
En stelt een einde aan hunne zaken
Met beiden hun den nek te kraken. —
Ga in proses voor eene koe,
Gij legt er nog een paard aan toe.
J. B. DE CORTE.

Verdichtsels.)

193. —

5

Ico

DE EIKEBOOM.

Een machtige eikeboom in 't woud
Had jaren lang een aantal van zijn loten,
Gezond en welig opgeschoten,
Rondom zich been beschouwd.
Zijn oude kruin van tienmaal negen jaren
Vertoonde zich nog rijk aan blaren ;
Maar in het bartje van den stam,
Was reeds de veer van 't leven stram.
't Viel voor het kroost zeer licht te spellen,
Daar hij reeds sterk begon te hellen,

Dat hij, tot alter rouw,
Haast vallen zou.
Teerhartige oudermin kan nimmer dit beschouwen
Dan met een knagend zielsverdriet :
vrees en droefheid niet
Men dorst
15
Aan d' ouden stam ontvouwen.
De eerwaardige eik bespeurde ras elks druk,
En vroeg ook naar de reden.
Men sprak van 't naadrend ongeluk ;
20 Het antwoord was : Wat maakt ge al zwarigbeden !
41 'k Ben als voor zestig jaar : mijn kruin is even groen,
Mijn jaren zullen 't nog niet doen. )
Men ziet de lucht inmiddels dicht betrekken ;
Een sterke wind giert uit de wolken aan.
De boom kan 't onweer niet weerstaan :
25
Hij kraakt; hij buigt; men kermt: Wat mag u vrees verwek[ken ! )
Roept hij, al vallende, nit 1 Mijn kroost, 'k loop geen geq Een eikeboom groeit honderd jaar. )
[vaar ;
N. S. VAN WINTER.
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194. DE KARPER EN DE KARPERTJES (I).
Past op, mien zonen, zwemt zoo dicht niet bij den kant ;
Blijft hier te midden van de Schelde,
En vreest de strikken, die de visscher stelde :
( Hij staat met hengel (2), fuik (3) en werpnet ( 4) op het
[strand !
Zoo sprak een kaiper tot zijn jongen ; maar de katvisch (5)
Geloofde zich al oud en wijs genoeg ;
Hij loeg
( Wij zwemmen overal waar 't nat is !
Nu zwol het tij (a), de sluizen gingen open,
K

5

spoedig waren kreek ( 7) en schoren (8) volgeloopen.
Men zag noch zand noch gras ;
Er scheen geen einde aan dezen plas.
Ha ha ! > zoo rabbelden de jonge visschen,
(< De wijze kan ook rnissen !
85(Vat zegt gij, oude karper ? Ziet
lo En

( Ge 't wel of ziet ge 't niet ?
( Gij vindt dit zeker wonder ?
( Nu zip wij meester overal ;
( Wij kennen kant noch wal !
Ginds in de weide is 't veel gezonder ;

20

< Daar houden wij een vroolijk bal ;
Geheel de wereld staat al onder ! ) —
(( Gelooft dit niet, sprak de oude, 't zal

(
25

30

Niet

blijven duren ; vreest voor ongeval
Indien het water henensnelde...

blijft te midden van de Schelde ! )
— Bah ! dezen morgen kwelde
( Die zelfde vrees den suffer ; laat hem maar begaan ;
Wij trekken 't ons niet aan !
En dartelend,
Vlug spartelend
Met staart en yin,
Zwom 't jonge y olk de schoren in

Vergelijk de fabel van Florian : ED. PRocks, hrodêles Franc ais, ' I ) 459.
stok waaraan men de koord, of den draad, en zoo den angel (haak),
vastmaakt, als men gaat visschen : ligne. — 3. FUIK, langwerpige korf met smalle
trechtervormige opening en breeden buik, om in stroomend water te visschen : nasse.
— 4. WKRPNET : kegelvormige vischnet,dat men uitwerpt : Oervier.— 5. KATVISCH,
kleine, niets beduidende visch. — 6. Tij, getij, duur van ebbe en vloed maree. Het
tij zwelt : la maree mode. —7. KREEK, beekje. — 8. SCHOOR, aangespoeld land :
a. HENGEL,

,alluvion.

FABELEN.

301

En deed zijn zin.
Maar wat gebeurde er ? De ebbe kwam
Langs dijk en dam (9,
En schier onmerkbaar zakte 't water.
Een uurtje later
Lag heel de dwaze bende, lam
4 0En stram,
Te snakken
En liet zich door de kindren pakken,
Om in de pan te bakken.
Waarom toch bleven zij te midden niet der Schelde ?
45 Waarom ? Helaas, dat weet ik, ja, maar al te goed :
Omdat men niet gelooft wat vader ons voorspelde ,
Omdat men zoeken gaat, waar men niet wezen moet ,
Omdat men weinig nadenkt op hetgeen men doet ,
49 Omdat... Er kwaam, geen einde aan, zoo ik 't al vertelde !
J. A. VAN DROOGENBROECK.
35

z.DIJK EN DAM : beide zijn waterkeeringen
Can van aarde of steenen zijn.

: de Dux is een garden dam ; de DAM
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195. — HEIMWEE.

0, mocht mijn oog nog eens u zien,
Wanneer de winter ons verlaat,
Die mij zoo dierbaar zijt,
En naar het Noorden vlucht ;
Wanneer 'tviooltje,inblauw gewaad, En u den trouwen handslag bien,
Gelijk in vroeger tijd !
Naar 't lentelachjen zucht ;
Wanneerde Mei naaetliedjen hoort,Thans dwalen velen, ach ! als ik
Door streken minder schoon,
Dat hem de kever bromt,
De zwaluw weer uit warmer oord En werpen vaak een droeven blik
Naar hunner oudren woon ;
Naar 't wiegenestjen komt ;
Danroept een stem in mijngemoed: Die ginder bleven, spelens moe,
Verlieten kolf ( r ) en schijf (2),
g Wat suft gij in uw kluis ? 0
Dan trekt het mij zoo sterk en zoet En snelden reeds ten grave toe,
Tot rust voor ziel en lijf.
Naar 't vroeg verlaten huis ;
Dan zie ik achter berg en bosch,
Een vriend liet mij des Hemels wil
Een dal voor storm beschut ;
Van al dat vriendental,
Daar tooit de lente in schooner dos En die alleen herdenkt nog stil,
De vaderlijke hut.
Ons spel met kaats en bal ;
In Limburg ligt de stille plaats,
Die leidt mij dan van huis tot huis,
Die zoo mijn hart bekoort ;
Kom ik ten dorpe weer,
In Limburg stroomtde breede Maas,Verklaart op 't kerkhof ieder kruis :
g Zij slapen in den Heer ! D
Niet ver van 't dierbaar oord ;
En vogellied en lentepracht, '
Danschenkenwijeen weemoedstraan
Aan elken zaalgen vlind
En wat de ziel verheugt,
Verlokken mij met wondre macht En denken als wij henen gaan :
Naar 't erfdeel mijner jeugd.
( Wat hebben we u beruind 1)
lk speelde vroolijk daar als kind, Wij scheiden langzaam van elkaar,
Langs beek en bloemenwei,
En teeknen eerst een pick
En met mij speelde menig vrind Op 't kerkhof, achter 't hoofdaltaar:
(( Dat die ons beide eens dekk' ! )
Door 's levens bonten Mei ;
J. M. DAUTZENBERG.

196. — KINDERDANIKBAARHEID.
Alsmijnbloemkensstaan to bloeien Als de wind mijnvlieger ophoudt,
Zwierend in de hooge lucht ;
Die ik self besproei en plant ;
Als mijn tamme duifjes tripplend Als ik de appelen zie blozen,
Graantjes pikken uit mijn hand ; Ei ! die schoone lekkre vrucht ;
Z. KOLF,

stok waarmede men den kolfbal slaat crosse. — 2. SCHIJF docl.

UITBOEZEMINGEN EN LIEDERDICHThN.

303

'k Zeg dan,in de dankbre blijdschap hoe mijn lever in het leeren,
Hoe gehoorzaamheid en deugd
Die mijn harte kloppen doet :
En godvruchtig medebidden
Hemelvader ! o wat zijt Gij
Moeders waakzaam oog verheugt ;
Voor uw kleine kindren goed !
Maar wanneer ik denk hoe liefdrijk Dan voornamelijk herhaal ik
Met erkentnisvol gemoed :
Moeder op mijn welzijn waakt ;
Hoe voor mij bezorgd to werken Hemelvader ! o, wat zijt Gil
Voor uw kleine kindren goed !
Haren dag gelukkig maakt ;

H. CI.AEYS.

(Gemengde Gediclu en.)

197. — AAN EEN KINDLE.
Lieve kleine, dartel knaapje,
Dat mij liefkoost, dat mij streelt ;
Dat nog zorgloos, nog onnoozel
Op den schoot der moeder speett ;
Op wiens rozenkleurge wangjes
't Illosje der gezondheid praalt ;
Van wiens lipjes, uit wiens oogjes

't Lachje der tevreenheid straalt ;
Zij des bra‘ en vaders waard ;
Hail der moeder zachten aard ;
Word het evenbeeld van beiden.
Word een braaf lieftallig kind,
In wien 'k eens met beider wij,heid
Beider deugden wedervind' !
NOLET DE BRAUWERE.

(Gedichten.)
198. — AAN MIJN VRIEND

Naar .8,1laviaverirekkenYe.
I
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'k 'Lai niet schreien en niet klagen :
Stille smart is diepe smart ;
'k Wil den last des afscheids dragon,
Moedig als uw manlijk hart.
Maar een korte, vrome bede,
Maar een handdruk zij mijn groet :
Lieve zwerver, ga in vrede,
Met uw God en met uw moed !
Lievling van uw trouwe vrienden,
Wees de lievling der Fortuin ;
Vriendschap, liefdc moogt ge vinden,
Maar gedenk aan Hollands duin.
Blijf de kracht der jonge jaren,
Blijf dien onbedoiven geest,
En dat edel hart bewaren,
Dat ons dierbaar is geweest !
Wij, wij zullen menignialen
Spreken van den verren vrind,
Van zijn droomen en verhalen,
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Van zijn lach, die harten wint ;
En in droevige oogenblikken
Zal een trouwe groet misschien
Uw geliefden wel verkwikken
Met een droom van wederzien.
Want, wij blijven u verbeiden !
Ach, het is nog veel te vroeg,
Dierbaarste, om voorgoed te scheiden,
En wij zijn nog jong genoeg...
Maar zoovelen zijn gebleven,
Velen hebben niet gewacht :
Goede reis, dan voor dit leven
En voor 't andre : Goeden nacht I
P. A. DE GENESTET.

199. — EEN LIEDJE VAN VERLANGEN.
I
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Een knaapje leunt aan moeders schoot
Vol slaaps de knippende oogen,
En houdt zich wakker, taai en groot,
Met knikkebollend pogen.
Hij 's bang voor 't donker, bang alleen ;
Hij wil niet been,
Blij ft talmen, treuzlen, hangen.
Het dwaze jongske dwingt,
En zingt
Een liedje van verlangen.
Reeds half het offer van den dood,
In dorre levensgaarde,
Bukt zich een grijsaard naar den schoot
Der trouwe moederaarde.
Maar zeg hem niet : 't Is tijd van rust I —
Schoon afgeleefd in iedren lust,
Hij hunkert nog te blijven :
Hij zucht en hijgt, maar juicht en lacht,
Hij leeft slechts om, met kunst en kracht,
Den doodslaap te verdrijven,
Hij 's bang in 't donket, bang alleen ;
Hij wil niet heen,
Blijft meedoen, beuzlen, hangen.
De dwaze grijsaard dwingt,
En zingt
Een liedje van verlangen.
P. A. DE GENESTET.
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200.
1

— IN BEKORING.

5

Een jongeling stond aan het venster
In het uur van een lieflijken nacht ;
Van tintlende starren omgeven,
Goot de maan op de sluimrende dreven
Heur zilver, zoo rein en zoo zacht.

i0

Maar wild als de storm jaagt zijn harte,
En rusteloos fonkelt zijn oog,
Als zoekt het in de eindlooze kringen
Der wandlende lichten to dringen
Tot het diepst van den scheemrenden boog.

15

Hem martelt de loochnende twijfel,
Die duizenden zielen vermoordt ;
En hij smeekt tot de vriendlijke starren :
4 0, wilt mij uw raadslen ontwarren,
( Of zij sleuren in d'afgrond mij voort ! 1)

20

En daar klinkt als een stem door den hemel :
q 0 dwaas, wat verdiept zich uw geest
4 In de peillooze hemelgewelven ;
q Gij, die — een geheim voor u zelven 4 UW eigen bestaan niet doorleest ! 7)

25

De jonkman aanhoort vol ontroering
Der starren ontzettenden spot.
Van heur vorstlijken luister omblonken,
Roept hij uit, op de knieen gezonken :
t Mijn Heer en mijn God !... >>

W. DE VEER. S. J.

201. — KINDERLOOS.

I.
/

Arm moedertjen is zoo alleenig,
Arm moedertjen is zoo bedroefd :
De Vader, dien zij dankte,
Heeft haar zoo zwaar beproefd.

5

Zij staart in 't verlatene wiegje,
Op 't speelgoed nog zwervend in 't rond ;
Daar ligt zijn popje ; zij kust het
Met bleek bestorven mond.

Bloemlezing. — I.

to
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Haar armen zijn ledig, zoo ledig !
Weg, al haar levenslust !
Haar huis is uitgestorven ,
Zij heeft noch zorg, noch rust. 4 0 Vrouwe, hadde uw ziele
Nooit moedervreugd gekend,
Zoo waart ge vreemd gebleven
Aan deze lange ellend ! )
Zij wringt de witte handen,
Ziet op, en peinst en schreit
En stamelt : i Neen, ik dank nog :
Mijn rouw is heerlijkheid ! D

II.
't Lief vrouwtje, slank en schoon,
Gedost in zijden plooien,
Staat, leunende in den vensterboog.
Haar zieltjen to verstrooien.
25

3o

35

40

Ze is rijk, ze is jong, zij wordt bemind ;
Toch welt er in heur oogen
Een traan, dien vruchtloos 't fijn batist
Gedurig of wil drogen.
Een arme vrouw in 't lompenkleed,
Met ingevallen koonen...
Een kindjen aan de dorre borst,
Vraagt aalmoes van de schoone.
En 't zieklijk wichtje blikt haar aan,
Met zachte, vriendlijke oogen...
Zij neemt haar goud, — maar toeft, — maar staart,
Verwijtende ten Hoogen
En lacht :... 4 Een aalmoes vraagt die vrouw I
Ben ik dan rijk ? Erbarmen,
Mijn God ! ik, ik heb immers niets,
Zij — schatten, in haar armen !
P. A. DE GENESTET..
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202. — BERCHMANS VERHEERLIJKING (I).
Aan God in den hooge de glorie 1
Met al zijn geweld
Aan 't kind dezer aarde victorie 1
En zijn macht
Victorie den jeugdigen held,
En zijn kracht
Victorie den engel van reinheid,
En zijn listen en lagen,
Die in zijne ootmoedige kleinheid,
Te gruis heeft geslagen
Door 't heilige kruis,
En nedergeveld ( 2) !
Het helsche gespuis,
Komt, geesten des hemels, vlecht kransen en kronen ;
Maakt klaar het gestoelte, waar een van de zonen
Van Adam, geland uit het lagere dal,
Waar Berchmans Joannes op zetelen zal...
Hosannah ! Hosannah ! den engel der aarde.
Die vlekloos het kleed van zijn doopsel bewaardel
Hosannah ! Joannes, Ignatius' zoon !
Met Gonzaga draagt hij en Kostka de kroon !
L. DE KONINCK.

(Diest en de H. ./: Berchmans.)

203. — DE BLINDE KNAAP.
Lieve moeder, reik me uw hand, 'k Zag zoo gaarne 't groene dal
Zeg mij hoe het bloempjen bloeit, En den gouden zonnestraal :
Zeg mij hoe de lustwarand
Maar ik zag het liefst van al
In den glans der zonne gloeit !
Moeder u, een enkle maal !
't Bloempjen,zegt men,is zoo schoon,'k Hoor uw stem die zoeter klinkt,
Wiji het al Gods wondren ziet :
Dan de zang van 't vogelkijn.
't Roosjen met heur koningskroon, Kan het bloempjen dat daar blinkt,
En den vogel met zijn lied !
Kan de zon wel schooner zijn ?
Op mijn oogen ligt een band :
Als gij zingt op englenwijz'
'k Dwaal alom door 't donker heen.Is het of mijn blinddoek scheurt
Lieve moeder, reik me uw hand : 'k Zie een heerlijk Paradijs,
Ach ik ben zoo bang alleen !
Waar de zon de bloemen kleurt.
'k Zag zoo gaarne 't groene dal
En den gouden zonnestraal ;
Maar ik zag het liefst van al,
Moeder 1 u, een enkle maal !
J. J. L. TEN KATE.

(Voor Hart, Huis en Leven. )
a.

1. Tia Berchmans' dood beschreven to hebben, heft de dichter dezen zang aan. Vergelijk : Vondel's Lucifer, V bedrijf, 2 tooneel.
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204. — GROOTMOEDERS PORTRET.
En grootmoeders kamer daar hangt 4 Och, waar dat schoone kindje
[hier,
Uit haar kinderjaren : [het beeld
<< Wij speelden met malkander. >>
Een lachend mondje, peerlenoog
En de oude in haar zetel, met bril
En bruine kroezelharen.
Keek op bij deze rede : [en toer,
De kindren stonden en staarden
( Wie zou dat schoone kindje
['t aan,
[zijn ?...
En 't een zei aan het ander :
( Gij speelt er altijd mede. >>
VIRGINIE LOVELING.

205. — DE BOOG.
Moeder keek door 't venster buiten, 't Hertje brekende in den dood ;
Vadermaakte 't knaapje een boog;Wat al angst en wat al lijden
Toch dat kinderhandje omsloot!—
't Blijde knaapje mikt op 't vinkje,
Dat naar 't hongrend nestje vloog. Schuldloos is des knaapjes herte,
't Klopt van vreugde en hoogmoed,
't Arme vinkje tuimelt neder,
[maar...
't Knaapje grijpt het blij to moe ;
Vader klopt hem op den schouder, Wat zal nu van 't nestje worden
In den hoogen perelaar ?
Moeder knikt hem vriendlijk toe.
Blinkende oogjes, bloedig bekje,
ROSALIE LOVELING.

206. — 'S MORGENS VROEG.
De plaats is leeg en toe de huizen,
Zij stak de vensterluiken open :
Een winterdag, een grauwe mist! En niemand die er achter gaat.
Daar komen rasse stappen nader : Zoo ver van huis, alleen gestorven,
In 't gasthuis van een vreemde
't Zijn vier soldaten met een kist.
[stad,
Wie dragen zij zoo vroeg ten grave?
Een vreemden knaap, een bong En onbeweend naar 't grafgedragen,
[soldaat. Terwijl men ginds zoo liefhem had 1
VIRGINIE LOVELING.
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207. — HET BEDELMEISJE.
1 Ik kom uit mijn dorpjen : ik kom om wat brood ;
Ik dool door het slijk en de slibber der straten ;
Mijn kleed is gescheurd en mijn voeten zijn bloot ;
Mijn moeder is krank en mijn vader is dood :
5 Wij schreiden zoo luid, maar het mocht ons niet baten.
Hebt meelij, hebt deernis, mijnheer en mevrouw !
Och, sluit niet uw ooren zoo koel voor mijn klagen :
De nacht is nabij en ik bibber van kou ;
Mijn moeder is krank van gebrek en van roues ;
10 Och, geef mij wat brood : ik zal nooit u weer vragen.
Neen, noemt mij niet lui, niet vrijpostig en stout ;
Ik zou wel zoo graag leeren breien en spinnen!
Reeds sprokklen mijn broertjes ons vlijtig wat flout ;
En zijn ze eens — als ik nu — zoo groot en zoo cud,
15 Dan zullen zij werken en eerelijk winnen.
Och moest gij eens, rijken zoo keurig gekleed,
Zoo kostbaar gevoed,onze ellenden ervaren,
Des winters zoo naakt en des zomers bezweet,
Gaan beedlen langs straat om een dronk en een beet...
20 Och, moog er u God toch altoos voor bewaren.
H. TOLLENS.

208. — DRIE BLOEMKENS.
Dezen morgen ging ik wandlen
't Streelen van zijn zoeten geur
Slechts verried het mij.
In mijn gaardekijn;
'k Vond drie kleine bloemkens staan;Heden loeide 't onweer hevig
Allen hadden kleedjes aan,
In mijn gaardekijn,
Kleedjes van satijn.
De avond deed het onweer vlien,
't Eerste was een minzaam roosjen 'k Ging dan naar mijn bloempjens
Met een zachten blos ;
Bloempjens lief en fijn.
[zien,
't Bloempjen was zoo fier en maisch,'t Weer, ach ! heeft er twee gebroRoosjen met uw bios,
En het hief zoo trotsch zijn hals
[ken !
Uit den kraag van mos.
'k Dacht het wel, ge waart te fier ;
En het tweede was een lelie
Gij — te trotsch op uwen zwier, —
In een blank gewaad ;
Lelie in uw dos.
Op haar ranken stam verhief
'k Trad naar 't nederig viooltje ;
Zij zich in haar dos zoo lief ;
'k Zocht tot ik het vond.
't Keek verschrikt van uit het gras,
Schoon was ze inderdaad.
Een viooltje was het derde,
Of het onweer over was.
'k Ging het schier voorbij.
Schoon was 't op dien stand !
't Gras verborg zijn purpren kleur,
H. PEETERS.
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209. — HET LIEDJE VAN DEN LIEREMAN.
Brave lieden, wilt me aanhooren ; 'k Zal aan ' t lot niet eens verwijten.
Dat het een te zwaren last
'k Ben een arme liereman,
Op mijn schouders heeft getast ;
Die geen ander ambacht kan
Ik weet in de lip te bijten,
En tot zingen werd geboren.
Waar de drang des noods gebiedt,
'k Zag wel tijdig in 't verschiet
En wat stormen rond mij joegen,
Mij van elke gunst verstooten :
Ik vond vrijheid en genoegen
Maar het noodlot had besloten,
In het stemmen van mijn lied.
En ik kreeg de gaaf van 't lied.
'k Heb een gade met drie kleinen ;
'k Zat van mijne kinderjaren
Needrig is mijn huisgezin,
Ach ! zoo zorgeloos en blij
Waar ik 't schraal bestaan voor
Met het speeltuig aan mijn zij :
'k Roerde stout aan al de snaren ; Doch ik ruil mijn refereinen [win ;
Voor geen gevel van graniet.
En als trotschheid mij verstiet,
Of verbastring mij dorst hoonen, 't Zingen blijft mijn taak op aarde,
Schoon 't mij nimmer schatten
Stemde ik daverende tonen,
En mijn leven is mijn lied. [baarde,
En ik zong een krachtig lied.
Luid de waarheid op te zingen,
Met een vaderlandsch gevoel,
Bleef op aard miin eenig doel.
Zag ik mij daarom verdringen,
Huichlen kon ik echter niet.
Velen heeft er 't goud bewogen ;
Maar bezit ik geen vermogen,
Ik bezit de gaaf van 't lied.

Zijn dan eens door later neven,
Als ik, arme liereman,
Langer niet meer zingen kan,
Mijne liedren aangeheven,
Waar m'elkaar den romer biedt :
Dan licht zal m'ook onder 't drinken,
Wel eens voor den zanger klinken
Van zoo menig vroolijk lied.
TH. VAN RIJSWIJCK.

210. — DE DRIE BROEDERICENS.
't Was 't uur van 't avondpraten : Ik wachtte voorgeen wolf vervaard,
Drie arme kindjes zaten
Mijn koetjelief altijd te paard,
Voor hunne leemen woning.
Zoo 'k rijk ware als de Koning ! )
( Zoo 'k rijk ware als de Koning, i Wat wenschtet gij, o kleine ? 0
Ik zoude langs de harde baan
En teeder zei de kleine
Altijd met holle blokskens gaan, Voor hunne leemen woning :
Zoo 'k rijk ware als de Koning ! ) 4 Zoo 'k rijk ware als de Koning !
t Kom, deel uw wensch ons mede !)Mijn moeder mist een zondagsrok ;
Zei de oudste tot den tweede
'k Verkocht voor hem en paard en
Voor hunne leemen woning.
[blok.
t Zoo 'k rijk war:. als de Koning, Een kus waar' mijn belooning ! )
PRUDENS VAN DPYSE
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211. — HET HOUTRAPERTJE.
De winterwind blies feller
Uit 't woeste noorderwest,
En wiegde in hooge boomen
't Verlaten eksternest.
De knaap kroop in de abeelen
Bij d'enggevroren vliet ;
De laatste blaren zonken
In 't suizend oeverriet.
Het knaapje lachte zoeter:
Hij zag zijn huisje staan
En voelde 't jeugdig harte
Van moed en hope slaan.
Hij kraakt en knakt de takken
En smijt ze van omhoog ;
De wind blies 't arme knaapje
De tranen in het oog.
Haast zou hij wederkeeren
Met zijnen bussel hout,
En 't krakend vuur ontsteken :
De winter was zoo koud.
Hij kruipt en klimt nog hooger
En klautert naar den top —

Zijn voet schiet van het takje :
Hij steeg zoo stout er op
Hij tuimelt bij den oever
Op d'ijsvloer van de beek,
Zijn bloed kleurt 't blonde lokje :
Zijn lipjes worden bleek.
Hij strekt zich in de biezen,
Het kind, als waar' het moe,
De dood rilt over 't knaapje,
En luikt zijn oogjes toe.
Zijn moeder zoekt des avonds,
Waarheen hij was gegaan :
Zij zag er nog zijn stapjes
In 't pad bevroren staan.
Men zocht, men vond — het lijkje ;
Men droeg het door den mist ;
De moeder zette 't lampken
Bij de enge kinderkist.
En 's anderdaags voor eeuwig
Droeg men haar zoontje peen :
De droeve moeder keerde,
De moeder was alleen.
ROSALI E LOVELING.

212. — HET HUISJ E IN DE DUINEN.
Het scheepsvolk lichtte de ankers
En hief een kreet van heil ;
Het schip schoot door de golven ;
De zeewind zong in 't zeil.
Hoog, in den top der masten
Stak eene kleine hand
Vooruit, door vlag en zeilen,
Naar 't verre vaderland.
Daar zat de jonge scheepsknaap ;
Een lach zweefde om zijn mond.
Och, hij dacht aan zijn huisje,
Dat in de duinen stond,
En aan zijn zieke moeder,
Die daar bij 't venster zat,
Aan 't Lieve-Vrouwenbeeldje,
Waarvoor zij 's avonds bad.
Hij dacht aan 't broklig muurken,
Dat d'engen tuin ornsloot,
En aan den violierstruik,
Die uit de kloven schoot.

En hoe zijn moeder weende,
Den avond voor 'tvertrek.
Sinds zonk zoo menige avond
In scheemring over 't dek.
Hij wreef een traan uit de oogen,
En 't arme kind begon
Een oud vergeten liedje,
Dat zijne moeder kon.
Daar boven was er iemand,
Die naar hem nederkeek :
Het was 't gelaat der mane,
Zoo ernstig en zoo bleek.
Zoo zag zijne arme moeder
Hem zoet en zwijgend aan,
Toen ze onder ruwe zeelien
Den jongen knaap zag staan,
Maar thans komt hij weer rusten
Bij haar, na al den last,
Gelijk de moede zwaluw
Komi rusten op den mast.
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Hij had een traan in de oogen,
Maar hoop en heil in 't hert,
Toen weer het ijzren anker
Aan land geworpen werd.
Daar stond het vriendlijk huisje
In roode schemertint,
En blikte naar de baren,
Als wachtte 't op het kind.
De stormen zijn vergeten,
De t'huiskomst is zoo zoet !
Hoe schittert 't kleine venster
In d'avondzonnegloed !
Hij komt, hij stoot aan 't deurken,
Dat hem geen weerstand biedt,
En staart, en zoekt in 't ronde,
Maar vindt zijn moeder niet 1
Hij zag er slechts een zonstraal,
Die door een spleetje scheen,
Waarin de stofjes glansden
En wemelden dooreen.
Hii zocht in 't eenzaam hofken :
Naar was zijn moeder, waar ?

Zijn lip dorst het niet vragen,
Zijn herte woog zoo zwaar.
Ach, 't gras groeide op heur terpje,
En of nu 't onweer woedt,
Het kan haar rust niet storen :
Zijsluimert er zoo zoet !
De wind blies door de zeilen,
Het schip vertrok weerom ;
Maar niemand dacht aan 't knaapje,
Dat Tangs het scheepstouw klom.
Alleen een groote sterre
Keek door den mist hem aan,
Gelijk een oog vol weemoed,
Verduisterd door een traan.
Hij vlood gelijk de vogel,
Die, door een pijl bezeerd,
Nog bloedend voort wil vliegen,
Maar nooit naar 't nestje keert.
Daar staat 't verlaten huisje
Nog in het distlig duin :
Het kruid schiet uit de steenen ;
De mol wroet in den tuin.
ROSALIE LOVELING.

213 — HET WEESJE.

I

5

I0

15

20

Helaas ! ik arm en hulploos knaapje,
Zwerf, als het afgedwaalde schaapje,
Verlaten door de wereld rond.
Uit de ouderlijke stulp verdreven
Moet ik van liefdegaven leven,
En slapen op den harden grond.
De vader, die mij placht te koestren,
De moeder, die mij placht te voedstren,
Zijn beiden uit mijn arm gescheurd.
En, als ik onder mijn gespelen
Het oudrenkusjen uit zie deelen,
Mij arme, valt geen kus te beurt.
Mijn goede vader is daarhenen :
Mijn lieve moeder is verdwenen !
Hun hand was altijd zoo gereed
De tranen van hun Arthurs oogen,
Zoo ras zij vloeiden of te drogen ;
En ach ! wat wist ik toen van leed ?
Ik was hun leven, lust en vreugde ;
'k Had alles wat het hart 'verheugde,
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En hupte zorgloos aan hun zij ;
En, als ik mij ter nachtrust strekte,
Of de uchtend me uit mijn sluimer wekte,
Hoe zoet was dan hun kus voor mij !
Dan, ach, 't werd oorlog, en men zeide,
25
Dat ieder zich ten krijg bereidde.
Ik weet niet, wat dat woord beduidt :
Maar zoet klonk trom en fluit me in de ooren,
En op 't gelui der kerkkloktoren,
30Borst ik in vreugdekreten uit.
Onnoozle ! dat ik niet vermoedde,
Dat al mijn vreugd ten einde spoedde,
En van geen zorgen wist noch vrees !
De dag, helaas ! kwam immers nader,
Dat 't laatste kusje van den vader
35
Te beurte viel aan d' armen wees.
Hij nam een krijgsmansrok en degen ;
Die blonk mij als een vuurvlam tegen,
Een pluimbos droeg hij, hoog en breed,
Die, altoos heen en weer gewiegeld,
40
En in het staal kasket gespiegeld,
Mijn hart van vreugde kloppen deed !
Hoe wenschte ik me ook die fraaie kleeren

45

50

55
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En zulk een hoed met hooge veéren !
Hoe wenschte ik, dat ik met hem ging 1
Onwetend welk een lot hem beidde,
En, dat ik, toen hij van ons scheidde,
Zijn allerlaatsteri kus ontving !
De dorpsklok luidde spoedig weder,
Hoe wierp ik toen mijn speelgoed neder,
En vloog naar buiten in es en sprong !
Daar zag ik met de hoeden zwaaien,
De vlaggen uit de vensters waaien,
En even blij was oud en jong.
Onnoozle, dat ik ook kon zingen,
En, als mijn makkers, dartel springen,
En roepen even blijd q Hoezee ! )
Ik, dwaas, die ook mijn hoedje zwierde,
Daar de overwinning, die men vierde,
Mij 't vaderkusje derven deé !
'k Dacht toen : het is een dag van vreugde ! )
Mij immers, boven alles, heugde,
Wat ik van vader had gehoord.
Bij 't afscheid sprak hij : ( Haast is 't vrede
Dan breng ik de overwinning mede. )
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En vader hield toch altoos woord.
Ja, de overwinning was gekomen,
Maar had mijn vaders bloed doen stroomen ;
Zij bracht hem dood uit d'oorlog weer !
'k Mocht nooit meer aan zijn knieen hangen,
En nimmer drukt hij op mijn wangen
Het liefdekusje van weleer !
Mijn moeder klemde me aan haar harte :
Zij drukte een woesten kus van smarte,
Met duizend tranen op mijn wang.
Dien kus van haar bestorven lippen,
Waarmee haar de adem scheen te ontglippen,
Vergeet ik nooit, mijn leven lang !
Nog eens, nog eens slechts v66r haar sneven,
Voelde ik mij van haar arm omgeven,
Nog eens het kusje van haar mond,
Toen ze onder 't laatste krachtverzaam'len,
41 Mijn kind ! mijn kind ! ) poogde uit te staam'len,
In de allerjongste scheidensstond.
Wie zal mij nu ter nachtrust leggen,
Mij d' uchtendlofzang hooren zeggen,
En leeren mij het avondlied ?
Wie zal me in krankte 't hoofdje steunen,
Nu 'k op geen moederborst mag leunen,
Geen vader mij zijne armen biedt ?
Wie zal mijn kindsheid nu bewaken ,
Mij Godgezind en deugdzaam maken ?
Mijn moeder immers ligt in 't graf :
De vader immers is me onttogen,
Die op mijn willig kinderpogen
Het kusje van belooning gaf ! —
Wat ween ik ? — Leerde mij mijn moeder
Niet opzien tot den Albehoeder ?
Is JEZUS niet der kindren vrind ?
Hij, die geen musch vergeet te voeden,
Zal 't arme weesje ook behoeden,
Dat JEZUS boven al bemint !
Hij zal mij spijzen , Hij mij kleeden,
Onzichtbaar waken op mijn schreden,
Tot de aardsche weg is afgeleid ;
En moest ik vroeg mijn ouders derven,
Zij geven me eens, na 't zalig sterven,
Den wellekom in de eeuwigheid !
VROUW K. W. BILDERDIJK.
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214. — DE KLEINE SAVOYARD.
Lief marmotje, kijk zoo niet, 4 Pierre, > zei mijn moeder mij,
Pierre kan nu niet meer spelen ; En ze omarmde mij zoo teeder ;
Ach,hijkannauw 'tkopjeustreelen : 4 Ga in vrede, maar keer weder,
( Als er drie jaar zijn voorbij.
Pierre is ziek, zooals ge ziet.
Och, hoe doet mij 't hoofdje zeer; 4 Nu, mijn kind, dat niets u deer',
Lief marmotje, ik kan niet meer. 4 En uw hoeder zij de Heer ! )
Kom, mijn diertje, rust bij mij ;
Dra is 't tijd van 't wederzien,
Na een lang driejarig scheiden ;
'k Heb u o zoo lief gekregen ;
Lang hebt ge aan mijn zij gelegen, Dan zal moeder mij verbeiden
Maar licht is het haast voorbij ;
En mijn broertje bovendien.
Pierre keert wis nimmer meer
Dan wis zegt ze menigkeer :
Met u naar Savoye weer.
4 Weldra komt mijn Pierre weer. >
Och vat is dat wijd van hier 1
Dan zal ze uitzien, dag aan dag,
Moeder weet niet waar ik zwerve ; En vaak denken: daar is Pierre ;
En, als 'k in den vreemde sterve,
Maar ach ! wilt ze dat ik verre,
Zegt gij 't haar dan, trouwe dier ? Ver van haar begraven lag. —
Moeder, moeder ! 'k wensch zoozeer
Maar als ik niet wederkeer,
Zag ik u nog eenmaal weer.
Komt gij dan bij moeder weer ?
0 't is waar, 'k rust hier wel zacht, God ! troost Gij mijn moeder dan,
Dank de zorg van eedle menschen; Gij de hulp en steun der vromen ;
Maar dit zou ik nog wel wenschen, Als ze mij niet weer ziet komen,
Moeders vriendlijk : goeden nacht. Mij nooit weer aanschouwen kan ;
God, dat klonk mij steeds weleer, En geef mijn marmotje weer
Een goed meester, lieve Heer.
0, zoo lieflijk, zoet en teer 1
J. POELH EKKE.

(Gedichtjes.)
215. — OP ONS WEESHUIS (9.
Wij groeien vast (2),
Indien gij 't weigert bij to staan ;
In tal en last ;
Zoo gij gezegend zijt van God,
Ons tweede vaders ( 3) klagen. Vertroost ons uit uw overschot.
Ai, gaat niet voort
Geen armer wees op aarde zwerft,
Door deze poort (4),
Dan die der weezen Vader derft ;
Of helpt een luttel dragen.
Der weezen Vader derft hij niet,
Hier treurthetweeskind met geduld, Die weezen troost in haar verdriet ;
Dies ( 5) sla uw oogen op ons neer
Dat arm is zonder zijne schuld,
i moet vergaan,
En in zijn armo e
Ons alley Vader troost (6) u weer.
J. VAN DEN VONDEL.
I. Burgerweeshuis. — 2. VAST : zonder ophouden. — 3. TWEEDE VADERS : zij die
zorg dragen voor het weeshuis. — 4. Poort van 't weeshuis. — 5. DIES : daarom, —
6. TROOST : zal u troosten.
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216. — VAN DEN LAPPER.
Wie is er, die het liedje kan,
Hij, dat het klonk ;
Het liedje van den lapper ?
En was altijd tevreden,
Dat was een wonder van een man,
En dankte God
In 't lappen rap en rapper.
Om zijn vroolijk lot
Met ijzersterk
In kleine, doch reine gebeden.
En sierlijk werk,
Hij was voorwaar geen oortjedood (l),
Geprezen te alle kanten ;
Als sommige rijke heeren;
Op 't eerlijk woord,
Maar wat hem weeklijks overschoot,
Gelijk het hoort,
Dat ging hij niet verteren,
Bediende hij zijne klanten.
Want hij dacht en sprak :
(t Eens word ik zwak,
Nooit kon de zon des morgens vroeg
Hem in zijn bed betrappen ;
Eens komen de oude dagen ;
Tot 's avonds, als het negen sloeg,
Dan zal ik niet,
Tot ieders verdriet,
Zoo zat hij daar te lappen.
Hij lichtte den kop
Een aalmoes moeten vragen. ))
Alleen maar op
Zoo won hij brood voor vrouw en
Om heusch de menschen te groeten ;
En kende geene ellende, [kind,
En werd door iedereen bemind,
En kende van Jan,
En alle man
Tot aan zijn zalig:ende.
En laat gij u,
Den naam, zoowelals de voeten.
Ook was er niemand in heel de wijk,
0 werklui, nu
Die niet bij hem liet werken ; Des lappers voorbeeld baten ;
Hij lapte voor barons, gelijk
Dan wordt u wellicht
Voor meiden, kappers en klerken.
Ook een liedje gedicht,
En gezongen al langs de straten.
En al werkend zong
A. C. W. FRANS DE CORT.
217. — OOGSTLIED.
Sikkels klinken :
Sikkels blinken ;
Ruischend valt het graan.
Zie, de bindsters garen I
Lie in lange scharen,
Garf bij garven staan 1
't Heeter branden
Op de landen
Meldt den middagtijd;
't Windje, moe van 't zweven,
Heett zich schuil begeven ;
En nog zwoegt de vlijt 1
I. OORTJEDOOD :

gierigaard.

Blijde maaiers,
Nijvre zaaiers,
Die uw loon ontvingt
Zit nu rustig neder ;
Galm' het mastbosch weder,
Als ge juichend zingt.
Slaat uw oogen
Naar den hoogen ;
Alles kwam van daar !
Zachte regen daalde,
Vriendlijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar !
A. C. W. STARING.
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218. — GOEDEN MORGEN.
Toe, jongen, wrijf uwe oogen uit : Toe, jongen, maak u voort en roep:
De zon beschijnt de vensterruit,
— Goeden morgen 1
De musschen tjilpen op den boom, Het torenklokje noodt ter kerk :
Maak u een kruisje frisch en vroom. Eerst God gevierd en dan aan 't werk.
Toe, jongen, loop nu langs de baan,
— Goeden morgen !
De zwaluw kwettert langs de straat, En spreek uw buurman vroolijk aan
— Goeden morgen !
De leeuwrik zingt, het vinkje slaat,
't Is alles lustig en verheugd,
De duiven kirren uit het slag (').
Toe, jongen, bid en groet den dag : De grijsaard naast de blonde jeugd ;
Toe, jongen, zing gij ook uw lied,
— Goeden morgen !
Want alles roept, van waar ge ziet :
En liedren galmen schel en luid,
— Goeden morgen !
De molen draait, de meulder( 2) fluit,
De hanen kraaien langs de stoep,
J. BROUWERS.
(Hartelust.)

219. — `LAMING.
Wiens wieg op Vlaamschen bodem Wie Vlaming bleef, belijdt zijn God
En God er dank om wijt, [stond, Met fier geheven hoofd ;
En in het heele wereldrond
En wijkt niet voor den lagen spot,
Geen ander land benijdt,
Die schimpt op wie gelooft ;
Die schaamt zijn eigen taal zich niet En houdt het kruis bij hues en haard,
Noch eigen Vlaamschen trant,
Bij wieg en graf geplant ;
Maar zingt met ons in 't Vlaamsche En wil voor 't graf een heilige aard
Het Vlaamsche vaderland. [lied In 't Vlaamsche vaderland.
Wie Vlaming bleef, is recht en goed Zoo stond het in der vaadren tijd ;
En walgt van veinzerij ;
Zoo blijft het vast nog staan ;
En, wat hij meent in 't braafgemoed,Zoo, geve 't God ! zoo leeren wij 't
Dat spreekt hij vrank en vrij ;
Ons eigen kindren aan.
En waar er Vlaamsche deugd ver- Wij planten, ja! de vruchten voort
Reikt hij de broederhand, [gaart Gezaaid uit 's Heeren hand,
En viert met ons den Vlaamschen Gezaaid bier in dit welig oord
En 't Vlaamsche vaderland. [aard En vruchtbaar Vlaandrenland !
H. CLAEYS.
( Gemengde gedichten.)

220. — TE WATERLOO.
Bezweken, bezweken,
Op 't Waterloosche veld,
Is menig Nederlander,
Naast Brit en Pruis een held.
I. SLAG:

Gevallen, gevallen,
Het wapen in de hand,
Al strijdend voor de vrijheid
En voor het vaderland.

duiventil, duivenhok. —2. MEULDER : molenaar.
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Gesneu veld, gesneuveld,
Gesmeurd met bloed en slijk,
Maar roepende victorie !
Geleund op 's vijands lijk I

Zoo werden diep begraven
Geweld en dwinglandij.

Begraven, begraven.
Is menig jonge held
En menig grijze krijger
Op 't Waterloosche veld.

En zouden verrijzen
Geweld en dwinglandij...
Zij worden herbegraven —
Desnoods met ons er bij 1

Maar plechtig, maar plechtig

In 't zelfde graf als zij,

FR. DE CORT.

III. - GODSDIENSTIGE LIEDEREN.

22L — VOOR HET MARIABEELD.
Ik kan den blik niet wenden
Van U, o schoone Vrouw ;
Mijn jubel heeft geen enden,
Als ik uw beeld aanschouw.
Hoe straalt uw oog, Vorstinne !
Van hemelzaligheid,
Daar 't Kindeken vol minne
Mij de armpjes openspreidt.
Het kind, zoo rijk gezegend,
Rust spelend op uw schoot,

In 't blanke handje wegend
Den kleinen wereldkloot.
Hoe dringen jEZUS' oogjes
Zoo diep mij in 't gemoed,
En lokken uit hun boogjes
Tot dankbren wedergroet !
0 Moeder ! JEZUS ' Moeder i
Laat mij uwe zone zijn
En de allerliefste broeder
Van 't spelend Kindekijn !
W. DE VEER. S. J.

222. — LAUDATE DOMINUM IN SANCTIS (9.
Looft den Heer in 's Hemels werk,
Boven 't zwerk.
Looft Hem in zijn lofgewelf (2).
Looft hem zelf
Met een schel bazuingeklank.
Looft met zang,
Under harp en cytherschaar,
Op-enbaar.
Looft met koorgezang en trom

Hem alom.
Looft

den Heer met blij geluid,

Snaar en fluit.
Looft met klinkende cymbaal
Van metaal.
Looft met vroolijke cymbaal
Van metaal.
Looft met al het geestendom
Hem alom I

J. VAN VONDEL,
.1.

T.

Ps. 4o. — 2. LOFGEWELF: gewelf dat Gods lof verkondt. Door de woorden in

zips lofgewelf; vertaalt Vondel hier : I. virtutibus ejus, in zijn machtige werken.
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223. — LOFZANG VAN HET KIND BIJ ZIJNE
ONTWAKING
0 Vader, mijnes vaders hoeder,
0 God ! ik mag dien naam ook noeGij die men knielend noemen moet !
[men,
Wiens naam, zoo vreeslijk en zoo Die 't Englendommetschrik vervult:
[zoet, Een kinderstem wordt mee geduld
Het hoofd doet buigen mijnermoe- In koren, die uw grootheid roemen!
[der Men zegt dat het Hem dikwijls lust
Men zegt dat deze zon vol gloor Aan onze bee gehoor te geven,
Maar speeltuig is in uwe vingeren, Ter oorzaak van ons schuldloos leEn dat zij voor uw troon moet slin[ven,
[geren, Waarvan wij zelf niet zijn bewust.
Gelijk een lamp voor 't heilig koor!
Men zegt dat Hij ons liefdeblijken
Men zegt dat gij in veld en wouden Veeleer ontvangt dan ijdlen schijn ;
De kleine vooglen scheppen kunt, Dat de englen in den hemel zijn,
En dat ge een ziel aan kindren gunt, En dat we aan engelen gelijken.
Opdat zij vroeg U kennen zouden !
Zoo ' t waar is, dat Hij van zoo wijd
Men zegt dat Gij alleen het weet De stemmen hoort dieHem behagen,
Van waardekleurkomtopderozen,
dekleurkomt op de rozen,
En dat Been applen zouden blozen Dan wit ik onophoudlijk vragen
Al wat de schepslen meest verblijdt.
oom niet g roeien deedt.
Zoogij den boom
Mijn God! geef water aan de [men,
De gaven , door U toegemeten ,
Zijn al 't geschapen voorgezet,
En zachte pluimpjes aan de mosch,
n aan des levens feestbanket
En
En aan het lam een wollen dos,
W ordt zelfsgeen enkle worm verge- En
groente en lommer aan deboomen
[ten.
Verleen den kranke heal in nood,
Hetooilamplukt degrasbloemkaal ,
H
En vrijheid den geboeiden slave ;
De geit herkauwt de klavertopjes, Verleen den wees een huis en have,
En ' t vliegje zuigt de witte dropjes Den bedelaar een stukje brood !
Der melk, van 't boordje mijner
[schaal ! Aan vaders, die uw naam belijden,
Verleen een talrijk kroost vol deugd;
g
tot vroe
iDe leeuwr ik h eeft het graan
Verleen mij wijsheid en een jeugd,
kier,
m••
Die
moeder moog verblijden !
D
Dat uit de halmen valt
va in 't zand,
De kwikstaart volgt den ploeg door Al ben ik klein, geef mij een zacht
['t land, Gemoed, gelijk dat heilig kindje,
En kindren kleven aan hun moeder. Dat aan mijn bedsponde uit het
[print] e,,
En om die gaven al te zaam
Zoo zoet des morgens op mij lacht !
Te erlangen van uw vaderzorgen,
Bij middag, avond en bij morgen, Leg op mijn lippen reine waarheid,
Noemt ieder eens uw heilgen naam ! En in mijn hart een bron van recht;
Vergelijk En. PRocks, Modeles Francais, I, bl. 17o.
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Dat steeds mijn geest aan u gehecht,En dat mijn stem ten hemel renn',
Uw woord verneme in voile klaar- Als wierook, die in tempelwanden
[heid! U toegezwaaid wordt door de handen
Van kleine kindren als ik ben !
K. L. LEDEGANCK.

224. — BEDE VAN MARIA, DE ZONDARES VAN
EGYPT E.
Daal tot mij neer I
Koning der harten I
Ziellooze spranken,
Heeler der smarten I
Staamlende kianken,
Kom in mijn zwoegende, hijgende
Stil van 't verteerende, [borst ! Och! de gevallene biedt u niet meer I
Kom, o mijn God en mijn Heer 1
U slechts begeerende,
U slechtsbehoorendehartedendorst! Ach 1 in het duister der nachten
Hef mij, geknakte,
Hief ik mijn handen omhoog ;
Sterk mij, verzwakte,
U vroegen al mijn gedachten, —
Machtige Vorst 1
Leven mijns levens, Licht van mijn
Bronaar van leven,
[oog.
Doel van mijn streven,
H. J. A. M. SCHAEPMAN.

(S. Maria, de Zondares van Egypte.)

225. — DE KERK.
0 kerk van achttien eeuwen,
Die vast staat op de rots ;
Al kwam u 't schuim besneeuwen
Van 't loeiend golfgeklots !
0 moederkerk van Romen,
Zoo edel en zoo groot,
Van alle kanten stroomen
De volken in uw schoot :

0 Moederkerk enz...
0 Kerk der Martelaren,
Gepurperd in uw bloed ;
0 Kerk der Maagdenscharen,
In lelieblanken stoet ;
0 Kerk van alle talen,
Van alle yolk en tijd ;
Uw lof bereikt de palen
Der wereld breed en wijd :

0 Moederrkerk enz.–

Gij die de toorts der kunsten
En wetenschappen zwaait,
Gij hebt van uwe gunsten
Uw wegen volgezaaid.
Gij kustet de ijzren banden
Der arme siaven door ;
Nu dreunt door alle landen
Het vrije — volkrenkoor :

0 Moederkerk enz...
De lijders en de zieken
Vertroost gij in den druk ;
En in uw balsemwieken
Verschuilt zich 't ongeluk.
0 Moeder van de weezen,
Voorzienigheid der weeuw ;
Uw lof klinkt nooit volprezen
Herhaald van eeuw tot eeuw :

0 Moederkerk enz...

GODSDIENSTIGE LIEDEREN.

321

Ons katholieke vaadren
Maar staan 't geloof niet af,
Zijn wij, hun zonen, waard ;
En zingen nog bij 't sterven
Hun bloed doorstroomt onze aadren, En op den boord van 't graf :
Van smetten vrij bewaard.
0 Moederktrk enz...
Wij willen 't leven derven,

L. DE KONINCK.
(Versj5reide Gedichien.)

Bloemlezing. -- I
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BLIVOEGSEL.
Wij geven hier Ten Kate's navolging van eenige fabelen van LAFONTAINE door
PRocks in het eerste deel zijner Modeles francais opgenomen. Zij kan ter vergeliking dienen en ook nuttig zijn tot oefening der leerlingen in de declamatie.
P.

1. — HET KLEIN VISCHJEN EN DE VISSCHER.
Kleine vischjes worden groot,
Laat mij groeien in de plasschen
Als de goon hun 't leven sparen : En wanneer ik ben volwassen
Maar als 't net een vischje u bond, Tot een karper, yang mij weer !
Zoudt gij 't daarom laten varen ? Lekkerbekken, zonder dralen,
Weet gij dan, of 't blind geval
Zullen dubbel mij betalen.
't Vischje u ooit weer brengen zal ? Heden hebt gij niets aan mij.
Honderd stuks als ik, te zamen,
Zeker henglaar, neergezeten
Vulden, als ze op tafel kwamen,
Aan den oever, vischte en vong
Een klein karpertje, extra jong: — Nog geen schotel ! En daarbij
q Vischje ! ik moet u welkom heeten:Wat bedroefde pruimerij,
Klein begin, een goed begin.
Kattenkost!)— f Ik wil't gelooven,
Een, twee, drie, het mandjen in ! a Zei de henglaar, 4 kameraad !
Maarhet karpertje! Och, wat lijden !Maar ofge ook als Brugman (i) praat,
'k Hoop van middag u te stoven !
4 Lie ve, vriendlijke mijnheer !
Wil mij van den haak bevrijden : Zullen hebben is niet kwaad ,
'k Ben een mondje vol, niet meer ! Hebben gaat het al te boven !

2. — PHOEBUS EN BOREAS.
De Zon en Boreas ontwaarden in 't verschiet
Een wandlaar, tegen wind en vlagen
Ter deeg gewapend. Nu, 't liep naar de najaarsdagen,
Dan schaadt een beetje voorzorg niet.
Dat zijn die maanden, die te recht 4 de onzeekre ) heeten.
't Is regen, en 't is zon, en Iris' gordel raadt
Een elk, die dan uit wandlen gaat,
Vooral geen mantel te vergeten.
Genoemde wandlaar had gerekend op een vlaag :
Vat mantel, lang en dik, en met een bonten kraag 1
4 Ziedaar, ) zei Boreas, q die daar komt aangetreden,
Voorzag, zooals hij meent, in alle zwarigheden.
Hij droomde niet, de goede man,
Dat ik zoo vreeslijk blazen kan,
Dat al zijn knoopen hem begeven.
x. B RUGM AN : Naam van een minderbroeder in de XV e eeuw, wiens zonderlinge en
hartstochtelijke spreekmanier spreekwoordelijk is geworden: praten als Brugman.
(VAN DALE.)
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Ik ruk hem, als ik wil, den mantel van het lijf 1
't Is wel een aardig tijdverdrijf.
Gij, Phoebus, wilt gij 't zien ? D -- En Phoebus glimlacht even,
En zegt : 4 Genoeg met uw gesnap 1
Ik proponeer een weddingschap,
Wie 't eerst van ons dat heer zal noopen
t,iin mantel of te doen en in zijn rok te loopen.
Gij moogt beginnen ! doof mijn glans !
Ik sta u 't toe ! ))— Terstond waagt Boreas zijn kans.
Eerst zwelgt hij dampen in, dan blaast hij beide kaken
Gelijk twee luchtballonnen op ;
Nu bruit hij uit gezwollen krop,
En tiert, en giert, en rukt de pannen van de daken,
En zweept de schepen op, en doet de masten kraken,
Dat alles om een mantel ! Onze man
Zorgt, in zijn plooien weggedoken,
Dat hem de wind niet vatten kan.
Dit redde hem. De storm mocht woedend hem bestoken,
Vergeefs ! de reiziger verbergt zijn aangezicht,
En sluit bij elke vlaag zijn mantel vaster dicht,
De voorgestelde tijd was eindelijk verstreken.
't Is Phoebus' beurt. Hij komt : de neveldampen weken ;
De liefelijke zonnegroet
Verkwikt den wandlaar eerst, doordringt hem met haar gloed..
Drijft straks het zweet hem uit de poren,
En dwingt hem spoedig van zijn mantel zich te ontslaan.
Toch had de zon niet eens haar voile vlam doen gloren.
Met zachtheid krijgt ge meer dan met geweld gedaan.

3. — HET HAANTJE, DE KAT EN HET MUISJE.
Zeker muisje ontkwam den dood 't Gaf bij wiji een schellen kreet,
Lestmaal joist ternauwernood.
Die mij door de hersens sneed.
Hoor, hoe 't voorval door den heldDan weer, of het vliegen wou,
Aan zijn moeder werd verteld !
Stak het de armen uit de mouw ;
i Moeder ! 'k had de bergenrij
En zijn staart, geweldig trotsch,
Onzer grenzen achter mij.
Wapperde als een veclerbos !... >>
Fier gelijk een jonge rat,
't Was een haantjen uit de dreef,
Baande ik mij het gloriepad —
Wat ons muisje zoo beschreef,
Toen ik bij den klaren dag
Of het een of ander beest
Onverwachts twee beesten zag.
Uit Oost-Indie waar' geweest.
't Een was vriendlijk, zacht,bedaard;4 't Monster, ging ons muisje voort,
't Andre onrustig, woest van aard. 4 Sloeg met de armen ongehoord
't Had een roodgekamden kop,
In de zijden, en berstte uit
':' Hief geduchte sporen op,
In zoo 'n allernaarst geluid,
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Dat mij, anders mans genoeg,
Om te kussen ! 'k Stond oreed
De angst op eens om ' t harte sloeg...Hem te groeten, toen de kreet
"k Vluchtte, en vloekte, bijster gram, Van dien andre de oorzaak wa*
Dat ik vluchtte ! ) —
Dat hij mij de kans ontnam
Naar dat andre dier te treen, I juist van pas. P
Dat zoo zacht, zoo vriendlijk scheen !Sprak nu de oude muis, t mijn kind!
Denk eens, dat droeg, zooals wij, 't Beest, dat gij zoo aardig vindt,
Heet een kat ! een hypocriet,
Een fluweelen prachtkleedij,
Maar gespikkeld ; — lang en dik List en valschheid, anders niet !
Was zijn staart,maar op een prik ( ' )Weet dat hij van heel ons ras
Eeuwen lang de geesel was 1
Anders onzen staart gelijk.
Heel zijn houding droeg het blijk 't Andre dier, de brave haan,
Heeft ons nimmer iets misdaan.
Van een zedige natuur,
Schoon een wonderflikkrend vuur Tegendeel ! zijn overschot
Uit zijn oogen scheen. Mij dacht Smeert misschien eens onzen pot.Hij moest aan 't beroemd geslacht Maar die kat ! haar overmoed
Hunkert naar ons vleesch en bloed!D
Onzer ratten zijn verwant,
Wilt gij niet bedrogen zijn,
Met die ooren, juist geplant
Oordeel nimmer naar den schijn !
Zooals de onze ! Bovendien
Liet hij fulpen pootjes zien,

4. — DE HAAS EN DE SCHILDPAD.
't Harde loopen doet het niet : 't Kunnen winnen — zulke schreen
Op zijn tijd moet gij vertrekken... Als hij doet, wen hij, gevlogen
Uit des jagers scheemrende oogen,
Laat u door de leering wekken,
Voortijlt, mijlen achtereen !
Die u haas en schildpad biedt !
Schildpad zei: q Ik wed, vlug haasje!Toch scheen haasje van gedachten,
Dat ik ginds aan 't eind der laan, Dat hij schildpad kon verachten,
Eer dan gij aan 't hek zal staan !DDat hij 't best in 't mollig groen
—.4 Eer dan ik? Wel, nobel baasje.DWat kon grazen, wat kon luistren
Zei de vluggert : 4 bazelt gij ? Naar de koeltjes die er fluistren,
Droomer, snuif eens, en kom bij ! >> En een middagslaapje doen.
—4 Baazlen,droomen rtis om't even !Daarom liet hij schildpad wandlen,
Die niet luistert, dut of graast,
Kategoriesch antwoord geven !
Durft ge wedden ?> — q Ja, het zij!pMaar zich langzaam, langzaam haast.
Aanstonds werden beider prijzen Haasje zou onedel handlen
Als hij met versnelden stap
Bij den eindpaaal neergelegd :
Voortging,meenthij:'t was om't even,
Wat het was, weet ik niet recht,
Hij won toch de weddingschap,
En wie 't vonnis uit zou wijzen,
Die ook weinig eer kan geven.
Is mij evenmin gezegd.
Haasje is rap genoeg van leden : Laat vertrekken, nonchalant,
Haasje had met twee paar schreden Of hij de afspraak was vergeten,
T.

Op een prik : precies, juist.
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Ha, wat dat voornaam zou heeten ! Schildpad was er eer dan bij 1
Dus de luilak lanterfant.
4Wel,D zeischildpad,onagik vragen
Eindlijk ziet hij zijn partij Waar uw vlugheid toch toe dient ?
Schier bij d' eindpaal aangekomen. 'k Won ! en wat zou 't zijn, o vriend !
Nu een fikschen sprong genomen !.. Hadt gij eens mijn huis te dragen ?)>
Maar... de kans is reeds voorbij :

5. — HET MELKITROUWTJE EN DE MELKPOT.
Pietje meende zij kon 't wagen
Pietjen ook met beide beenen
De aarden pot met melk gelaan, Danst van vreugd..Daar valt de pot !
Op haar hoofd naar stad te dragen.
Ze is kapot !
Een licht jakjen had zij aan
Al de melk gudst om haar henen :
Korte rokjes,
Kalf en koe,
Lage schoentjes, dunne sokjes,
Bigge en kiekens zijn verdwenen !
Om te gauwer voort te gaan.
Och, wat kijkt ze droef te moe,
En ze dacht zoo onder 't loopen : De eigriares van zooveel schatten,
Kijk, die melk geeft zooveel winst ;Nu ze aldus ze weg ziet spatten !
Daarvoor zal ik eiers koopen,
Och, wat sloop dat vrouwtje traag
Honderd eiers op zi j n minst : Nu naar manlief om vergeving,
Dat 's drie broedsels, wil ik hopen !Wis niet zonder vreeze en beving
't Zal naar wensch gaan met wat vlijtVoor een afgestampt pak slaag !
<< 'k Heb, zoo sprak ze, in korten Ras zon heel de buurt het weten,
ftijd En haar voortaan Melkpot heeten.
Kiekentjes : die kunnen spelen
Op mijn bleekveld. En wel fijn
Allen, alien bouwen wij
Moet het sluwe Reintje zijn,
Luchtkasteelen zooals zij.
Als hij er zooveel zou steles,
Wakend droomen, wells een weelde!
Dat ik niet van 't overschot
Och en och,
Mij een biggetje aan kan schaffen. Wat een mensch zich niet verbeeldde
'k Timmer zelf een aardig kot,
In begoochlend zelfhedrog !
'tMesten kost mij een paar maffen(').In mijn eentje ben 'lc vermetel :
't Was al mollig toen ik 't kreeg : 'k Bons den Sultan van zijn zetel,
Zoo 't maar zachtjes aan snag ve t ten,
'k Stijg ten troon.
Ei, wat zou mij dan beletten,
'k Draag een kroon en nog een kroon,
(Want het verken weegt ter deeg !) 't Regent kronen op mij neder...
Om een koe op stal te zetten,
Maar o wee, wie wekt mij daar ?
Met een kalfi en — allebei
'k Vind op eens mi l zelven weder :
's Zomers dansend in de wei !...D
De oude Jan de Rijmelaar ( 2 ) !
1. MAF,

in dieventaal, klein zilveren muntstuk, kwartje. (VAN DALE.)
lain zie bl. 297.

2. Le chat, la belettc et le j5elii
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6. — DE SCHOENLAPPER EN DE FINANCIER.
Een schoenlappertje zong vroolijk op de mast
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Een lust was 't hem te zien, een lust was 't hem te hooren,
Hij wierp zijn trillers en roulades u naar de ooren,
Zoo jolig-opgeruimd van geest
Als nooit de Wijzen met hun zeevnen zijn geweest.
Zijn buur, een financier, die leefde om geld te schrapen,
Kon weinig zingen, weinig slapen ;
En als hij 's morgens vroeg soms dutte, 't was niet lang ;
Steeds maakte ons lappertjen hem wakker met zijn tang.
Mijnheer de geldzak vond het gruwzaam van de Goden,
Dat op de markt de slaap niet wordt te koop geboden,
Zoo goed als kaas en brood. Dat was een bitter kruis !
Hij deed den zanger nu ontbieden aan zijn huis,
En sprak : 4 Wel, Kasper, goede jongen !
Hoeveel verdient ge wel in 't jaar ? )
De zanger maakte kromme sprongen
En krabde lachend zich in 't haar :
— 4 Hoeveel in 't jaar ? Wie zal dat zeggen ?
ik niet ! 'k Ben niet gewoon mijn centjes op te leggen :
1k leef van d'eenen dag op d'aar (9,
'k Ben blij, aan 't eind van ieder jaar,
Dat ik er kwam. 'k Denk elken morgen :
De dag zal voor het zijne zorgen. >>
4 —Welnu, wat wint gij daags ? >> — i Wel vriendlijke mijnheer...
Dat 's naar venant : nu eens wat minder, dan wat meer.
'k Heb over een ding maar te klagen,
('k Won anders wel een mooien duit)
Dat zijn die vele Ihiligdagen !
Die feesten putten iemand uit !
Zij doen elkander kwaad. Heeroom ( l ) weet voor zijn vrinden
Gestaag een nieuwen Sint te vinden. >
De geldman meesmuilt eens. I Gij zijt een brave Borst ;
Ook wil ik uw oprechtheid loonen :
Hoft daar ! hier hebt ge honderd kronen.
Bewaar ze ! een appeltje, verstaat ge, voor den dorst. )
Ons lappertje, verbaasd, meent dat hij al de schatten
Aanschouwt, die Peru en Golconda saam bevatten.
Wat stapel geld ! een burgerman
Leeft daar wel honderd jaren van !
Hij rept zich naar zijn werkplaats henen.
— Ander.

2. HEEROOM, titel

onder de burgerklasse aan een pastoor gegeven. (VAN DALE.)
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blinkend slijk
En daar begraaft hij
Diep in den bodem, met... zijn blijdschap te gelijk I
Ilelaas zijn stem is weg ! zijn zanglust is verdwenen
Op 't oogenblik dat hij bezit
Wat al ons teed verwekt. Zijn slaap is weggevaren :
't Zijn bange zorgen en bezwaren
En ijdele achterdocht, die om zijn sponde waren,
Hij loert den ganschen dag, en 's nachts, van koorts verhit,
Als hij op straat een kat hoort mauwen,
Dan steelt de kat zijn geld ! 't Is niet om uit te hotien !
Toen liep hij naar zijn buur, wien sedert nimmermeer
Zijn liedjen had gewekt : Mijnheer zal mij verschoonen, —
Hier zijn uw valsche honderd kronen :
Geef mij mijn slaap en zanglust weer 1)

7. — DE EIKEL EN DE POMPOEN.
Hoef in geen verre hoeken
Wat God doet, doet hij wel.
Van 't uitgebreid heelal daarvoor 't bewijs te zoeken,
Dat immers een pompoen mij biedt.
Een boer zag eens hoe groot die vrucht is, en hoe teeder
Haar stengel. Dat beviel hem niet.
De Schepper, sprak hij, hing, zooals eenieder ziet,
Aan veel te zwakken steel die zware ballast neder.
Te drommel ik had dien pompoen
Aan een dier eiken opgehangen.
Hoe heerlijk had hij daar geschommeld door het groen !
Och, halt hij rnaar een stem bij 't scheppingswerk ontvangen,
Gert-Jan ! 't zou alles beter zijn !
Zoo 'n nietige eikel aan dien grooten boom daarboven,
En die pompoen in 't zand ! Vergis naar allen schijn
Het gaat Gert-Jan's begrip te boven ;
En suf van 't peinzen legt de boerenfilosoof
Tot slapen zich ter neer in schaetw van 't eikenloof.
Daar valt een eikel naar beneden,
Den slaper op den neus. Hij schrikt en tast vervaard
Naar 't pijnlijk plekje, en vindt den eikel in zijn baard.
Nu houdt hij een gansch andre reden :
Kijk kijk ik bloed en die kleine eikel doet mij dat ?
Als de eik pompoenen droeg, waar zou mijn neus dan wezen ?
De Hemel wilde 't niet, de Hemel zij geprezen
'k Weet nu het waarom, en vervolg met vreugd mijn pad.
Zoo juicht Gert-Jan, die nooit nadezen
Meer tegen 't scheppingsplan te protesteeren had.
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8. — DE OESTER EN DE TWISTERS.

Twee wandlaars zagen eens aan 't strand
Een oester liggen, door den vloed op 't strand geworpen.
Hun oog verslindt ze reeds : zij wijzen met de hand,
Zij snakken van verlangst om 't diertjen in te slorpen.
De een heeft de vingers reeds begeerig uitgestrekt ,
Daar stoot hem de ander weg : q Eerst dienen we uit te maken
Wie onzer 't oestertje zal smaken :
Mij dunkt, die allereerst het beestjen heeft ontdekt 1 y
— i Nu, >> zei de kameraad, 4 moet dit de zaak beslissen,
't Is wel, ik heb een arendsblik 1 y
— 41 En ik, ) sprak de cerste, 4 nooit kan zich mijn oog vergissen :
V6Or tien minuten reeds, wie, wie zag de oester ? Ik ! >> < Weet dan, Y riep de andre, 4 en 'k heb mijn laatste woord gesproken,
Eer gij nog de oester zaagt, had ik ze reeds geroken ! D —
Terwij1 zij dus aan 't kibblen zijn,
Verschijnt mijnheer Perryn Dandyn.
Tot scheidsman wordt hij uitgelezen.
Hij opent de oester dood bedaard,
Slikt ze in, terwijl ons tweetal op hem staart,
En spreekt dan op een toon, een vrederechter waard :
41 Ziedaar hebt ge elk een schelp door 't Hof u toegewezen 1
Er zijn geen kosten op, wel neen
Geen dankje ! Ga in vree, elk naar zijn woning heen. >> —
Denk wat het pleiten kost in deze dure tijen,
Ga na hoe weinig nicest de winner over heeft ;
Dan ziet gij, dat Dandyn zichzelf de centen geeft,
Den leegen geldzak aan partijen.
9. — DE VOS EN DE BOK.
Kaptein de Vos was met zijn vriend den Bok op weg,
Die groote horens op kon steken
Bij bitter weinig overleg ;
Hij, daarentegen, zelf zat vol van slimme streken.
Zij,dalen, door den dorst geprest,
Ter neder in een put, en drinken onverdroten.
In 't eind daar is de dorst gelescht,
Maar beiden zitten ingesloten.
<.< `'Vat nu, papa ? >> vangt Reintjen aan :
1 Dat smaakte goed, ik wil 't gelooven.
Maar daar is meer te doen : wij moeten hier vandaan !
Ga gij op de achterpooten staan,
En steek de horens steil naar boven,
Juist tegen dezen muur ! dan klim ik naar uw kop,
En van uw horens hooger op,
En zoo eruit 1 Dan, zonder dralen,
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Zal ik u ook naar boven halen.... 3>
0 Mooi, >> roept de bok, « mooi, bij mijn baard t
Wear hebt ge 't plan vandaan genomen?
Genieen, zooals gij, z)jn lof en huide waard.
Nooit ware ik op 't idee gekomen ! D
De Vos klimt uit den put, waar hij zijn makker laat,
Maar houdt hem, als hij boven staat,
Een stichtelijke preek : « Geduld maar, oude jongen !
Gij waart niet in den put gesprongen,
Als uw verstand gelijk uw baard was, kameraad !
Adieu, ik ben eruit. Blijf u maar dapper weeren,
En help u zelf ! Want, tot mijn vreeselijke spijt,
Heb ik op 't oogenblik geen tijd !»
Bezint eer gij begint, en let op 't eind, mijnheeren !
—

10. — DE HAAS EN DE KIKVORSCHEN.
Een haas zat droomende in zijn hol.
Wat zou men in een hol ook ander s doen dan droomen ?
Zoo zat hij droef, gedachten vol,
Gestaag te beven en te schroomen.
« Ueklaaglijk, » sprak hij, « de arme bloed,
Die altij d, altijd vreezen moet !
Te midden van 't genot wordt hij door angst bewogen,
Zijn eten wordt vergald door allerhanden schlik,
Zoo 'n ongelukkig beest ben ik :
1k slaap, helaas, met open oogen !»
— « Wel, » zegt een filosoof, « verbeter u, mijnheer ! )>
— « Verbeetren ? Was dat waar ! maar, vreeslijk,
De bangigheid is ongeneeslijk :
De menschen zelf zijn bang, 'k geloof het, op mijne eer ! k
Dus luidde haasjes droeve reden ;
Intusschen zat hij op zijn loer
Een zucht, een schauw, een niets, en met een trilling voer
Een koortskoiI door zijn hazenleden.
Terwijl hij alzoo denkt en zucht,
Hoort hij opeens een klein gerucht,
En roef I daar vliegt hij door de struiken.
Zoo stuit hij op een vijverkom :
Daar springt een gansche kikkerdrom,
En haast zich, rikkikkik, in 't water weg te duiken.
4 Kijk ! >> riep hij, « wat me een ander doet,
Doe ik een ander ook : ik doe de lieden beven I
'k Heb duizend kikkers weggedreven :
Hoe kom ik eensklaps aan lien moed ?
k Zal nu in 's Lands kronijk als oorloghliksem leven !
Nu zie ik, dat op aard geen lafaard is, hoe groot,
Die niet op grooter lafaards stoot !»
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AANMERKING. De aangehaalde stukken zijn gerangschikt volgens de orde
door P. Broeckaert in zijn Guide du Jeune Litterateur aangenomen, Wat de onderverdeelingen betreft, om die to bepalen hebben wij meer het gemak van leeraar en
leerling dan de strengere wetten der redeneerkunst in het oog gehouden. - De nummers verwijzen naar de bladzijden. De dichtstukken zijn door een sterretje * aangeduid.
SAMENSPRAKEN.
BRIEVEN.
David aan de zuster van Lamblin, i.
Bilderdijk aan zijne dochter, 1.
Bilderdijk aan zijn zoon, 2.
* Het kind aan zijn moeder. Ten Kate, 3.
* Karel aan zijn zuster. Van Alphen,4.
II. SCHILDERENDE SAMENSPRAKEN.
Kindrenhemel. Conscience, 5.
R.
Brusselsche vigilan tkoetsiers.
Snieders, 6.
De lijkbewaaksters. Conscience, 8.
De jonge vorst van Schlesheim. M.
Sloot, 13.
Tehuiskomst. Van Lennep, 16.
Donatus Kwik. Conscience, 23.
Do knorrepot. Van Eden, 28.
Fame Saar. J. Van Maurik, 30.
De grootmoeder. Beets, 33.
De schipper en de neger. A. Loosjes,
36.
III. DRAMATISCHE SAMENSPRAKEN.
Willem Cliton en de Viamingen. I.
Bauwens, 41.
IV. LEERENDE SAMENSPRAKEN.
* Drie kinders in het woud. Van Hasselt, 52.
* De oude man en de jongeling. Van
Hasselt, 54.
* Het kind en de moeder. Van der
Pot, 55.
Katholieke en protestantsche zendehngen. Vitringa, 59.
BESCH.RILIVINGEN.
A. Verhalen.
i. HISTORISCHE VERHALEN.
Bekeering der Belgen. Conscience,
62.

Kroning van Karel den Groote. Da, vid, 63.
Dood van Karel den Groote. David,
64.
Vertrek der eerste kruisvaarders.
Conscience, 65.
Dood van Karel den Goede. David,
68.

Het beleg van Mechelen. David, 70,
De beeldenstorm. David, 74.
Opheffing der Jezuietenorde. Van
Nieuwenhoff, 76.
Geboorte van JEzus-CHRisTus. Van
Etten. 78.
Aanbidding der Wijzen. Van Etten,
79De tegenwoordigheid van J.-C. in
het Allerheiligste door een mirakel
bevestigd. Dirks, 80.
Twee mirakelen van God door het
kruisteeken verkregen. Dirks, 82.
II. ORATORISCHE VERHALEN.
Derde verloochening van Petrus.
Pierik, 84.
Straf van Pilatus. Pierik, 86.
Godfried van Bouillon vdOr Jerusalem. Schrant. 87.
III. ROMANTISCHE VERHALEN.
De dronkaard. Conscience, 88.
Meester Huyghe. R. Loveling, 93.
Saidjah. Douwes Dekker, 99.
Schipbreuk van de Robust. Sleeckx,
103.
,IV. VERTELLINGEN, BALLADEN EN LEGENDEN.
* De aanhaling. Van Lennep, io8.
* Maria, de zondaresse van Egypte.
Schaepman, 11o.
Regimbert de Kluizenaar. Van Nonbuys, 112.
* De monnik van Heisterbach. Van
Meurs, 116.
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Het Kerstgeschenk. M. Sloot, 118.
' Keizer Otto. Van Meurs, S. J. 121.
* Sint Augustinus en het kind. Claeys,
122.
Roelof Linge. Cremer, 123.
*De arme grootvader. Van Beers, 127
Het koninksken. Martens, 130.
*De wees. Courtmans, 131.
*De vogeltjes van Sint Franciscus.
Daems, 132.
De reus van Antwerpen. Cremer, i34.
*De kapitein en zijne moeder. Ledeganck, 136.
*Kinderlijk offer. Van Ackere, 137.
De getrouwe hond. Van Beers, 138.
* Scholastica. Koets, 141.
* De logen. Vr. Bilderdijk, iv.
Ontmoeting van Karel en Elegast. J.
Alberdingk Thijm, 142.
* Het sijsje. Van Hasselt, 146.
*Hij spreekt niet meer. Mercelis,146.
*De pruimeboom. H. Van Alphen,
147.
Graaf Haymijn maakt zijn kinderen
ridders. J. Alberdingk Thijm, 148.
+ De beschermengel. Van Meurs,149.
*Het melaatsche kind. Schaepman,
150.
*Twee broeders. Van Rijswijck, 151.
Reinout bestijgt het ros Beyaert. J.
Alberdingk Thijm, 154.
*De dadelboom. De Bo, 157.
*De arme liereman. H. Van Rijswijck,
158.
*De rozeknop. Pr. Van Duyze, 159.
*Christophel Columbus. J. J. L. Ten
Kate, 160.
*Het vogelnestje. H. A. Spandaw,
r6r.
*Des zangers vloek. J. J. L. Ten Kate,
162.
*De zoon van den metseldiender. Van
Beers, 164.
De reuzendraak van Wasmes. Van
der Horst, 168.
V. LUIMIGE VERHALEN.
Thomas Morus. Van Meurs, 176.
*De Siameezen. Bilderdijk, 176.
Xantippe. Van Meurs, 178.
Darius en Zopyrus. Van Meurs, 179.
*Boerke Naas. Gezelle, 180.
Door lachen genezen. Van Meurs,
181.
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*De winkelier en de schilder. Asschenberg, 182.
Pythagoras. Van Meurs, 183.
*Vertellingen van den zeeman. J. Van
Lennep, 185.
De poesjenellenkelder. Conscience,
187.
Een nieuwjaarsmorgen. De Bull, 193
*Studeeren. W. Bilderdijk, 198.
*Het kievitsei. Staring, 198.
Cicero de neger. Vleeschouwer, 199.
Aankoop van een oude frak. Conscience, 203.
Hertog Philips en de zatterik. David
209.
B. Tafereelen.
I. ERNSTIGE PORTRETTEN EN
KARAKTERSCHETSEN.
Het pannenhuis. Bergmann, 216.
P. Pignatelli op het college. Van
Nieuwenhoft, 218.
*De sprokkelaars. Goeverneur, 220.
*Oud moederken. De Mont, 220.
De schoorsteenveger. Hasebroek,
221.
Het veehoedertje. De Vos, 224.
*Op krukken. Van Beers, 225.
II. LUIMIGE PORTRETTEN EN
KARAKTERSCHETSEN.
De straatjongen. Hasebroek, 226.
De Tyrinthiers. Van Effen, 230.
De advocaten. Bergmann, 231.
De erfziekte. Bergmann, 231.
Plus en Stuyck. Bergmann, 233.
Frans Theunis. Bergmann, 235.
De kleine schaatsenrij der. Busken
Huet, 238.
III. NATUURKUNDIGE TAFEREELEN.
De ooievaar. Ritzema Bos, 239.
"De haan. Van Droogenbroek, 242.
*De muis. Van Droogenbroek, 242.
Leefwijze der olifanten Haafner, 243.
De St-Bernardshonden. Ritzema Bos,
215.
*Minnekepoes en Baron, Van Droogenbroek, 246.
De tijger en de Wilde stier op Java.
Van Hoevell, 247.
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VI. HISTORISCHE TAFEREELEN.
Een lof in den geuzentijd. R. Snieders, 248.
De Jezufeten in Paraguay. Van
Nieuwenhoft, 249.
V. GEMENGDE TAFEREELEN.
Jacht op den olifant. Haafner, 249.
Kerstmis. A. Snieders, 25o.
Rotterdam. Van Nievelt, 251.
*Het klooster. Peeters, 253.
REDENEERING.
I. LEERDICHTJES EN ZEDELESJES.

II. ZINNEBEELDEN.
*Korte weelde. G. Jonckbloet, 265.
*Weldadigheid. Oostveen, 265.
*Rat en Kat. Van Meurs, 266.
*De zwaluwen. Van Alphen, 266.
*Niet zuur kijken! G. Jonckbloet,266
*Kringetjes in 't water. Heije, 267.
*Geluk. Eug. Stroobant, 267.
*De ontsnapte merel. Mercelis, 267.
*Het vliegsken. Antheunis, 268.
*Het vlindertje. Weemaes, 268.
*De bie. Sevens, 269.
*Het dauwdropje. Dodd, 269.
*Broodkruimels. Heije, 27o.
III. PARABELS.

*De jongen en de bie. Van Droogen
broeck, 27o.
*Luilekkerland. Dautzenberg, 253. *De eikel en de pompoen, J. B. De
*Het ontwaken. Vr. Bilderdijk, 254.
Corte, 271.
*Raadgeving. Cats, 255.
"De beer en de twee jagers. J.iB. De
*Liefde. Alberdingk Thijm, 255.
Corte, 272.
*Een naam, W. De Veer, 255.
*Het verstandig kind. Vr. Bilderdijk,
*Menschelijke zwakheid, Ledeganck,
273.
256.
De Japansche steenhouwer. Douwes
*De plicht. Antheunis 256.
Dekker ( Multatuli), 273.
*Dankbaarheid. Nolet de Brauwere, De blindeman Baba Abdallah. Van
256.
der Palm, 275.
*Roem. Van Hoogstraten, 257.
IV. FABELEN.
*Godsvrucht tot Maria. Gezelle, 257.
"Zuiver inzicht. Gezelle, 25 7.
*De twee muilezels. Van Droogen
*Op het kerkhof. De Bo, 258.
broeck, 278.
*Godverzaking. Van Hoogstraten, *Wedzang, Bilderdijk, 279.
258.
De kapel. Douwes Dekker (11/u/ta"Het huffs des Heeren. Heije, 259.
/quit), 279.
*Gerustheid. Vr. Bilderdijk, 259.
*De raaf en de vos. J. J. L. ten Kate,
*Geen huisken zonder kruisken. Poir280.
ters, 259.
*De kat en de muis. Antheunis, 280.
*Hand en hoofd. H. Heije, 260.
*De slang en de ga p s. Van Hasselt,
*Rijkdom. Vr. Bilderdijk, 26o.
28 r.
*Vrienden. Staring, 261.
De vogelen. Bilderdijk, 281.
*Geloof geen lasteraar, Vr. Bilder- *Hazenverstand. Antheunis, 282.
dijk, 261.
*De weifelende ezel. Van Lennep,
*Drie paren en ëën, de Genestet, 261.
284.
*Een blij gemoed. Cats, 262.
*De krekel en de mier. J. B. De
*Bemin uw ouders. Vr. Bilderdijk,
Corte, 285.
262.
Eene getuigenis. Bilderdijk, 286.
*Onpartijdig. Heije, 262.
*De glimworm en de pad. G. Van
*Het leven is kort. Bilderdijk, 263.
Lennep, 286.
*Mijn klok. Frits Smit Kleine, 263. *Slang en mieren. Hielen, 287.
*Het knikkeren. Arntzenius, 263.
*De jonge baars. A. Bogaers. 288.
*Het geweten. Vr. Bilderdijk, 264.
*De jonge kikers. Van Meurs, 288.
*Depen. Van Droogenbroek, 264.
De Hond. Bilderdijk, 289.
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*De wolf en het lam. J. A. Van Droogenbroeck, 289.
*Bul en Fidel. Van Duyse, 290.
*De geleerde hond. Schonck, 291.
*Ezelskunst. Bilderdijk, 292.
:*De eikeboom en het net. Coninckx,
292.
De vos en de hond. Bilderdijk, 293.
*De wijnrank en de olm. Tollens, 294.
*De stadsrat en de veldrat. J. J. L.
Ten Kate, 294.
Het paard en de stalknecht. Bilderdijk, 295.
*De storm en de eik. Fr. De Vos,
295.
De pauw met zijn vrienden. Bilderdijk, 296.
*De leeuw en de muis. Van Droogenbroeck, 296.
*De wezel, het konijntje et de kat,
J. B. De Corte, 297.
*De eikeboom. Van Winter, 299.
*De karper en de karpertjes. Van
Droogenbroeck, 300.
GEVOEL.
I. UITBOEZEMINGEN EN LIERDICHTEN.
* Heimwee. Dautzenberg, 302.
* Kinderdankbaarheid. Claeys, 302.
* Aan een kindje. Nolet de Brauwere,
303.
* Aan mijn vriend. de Genestet, 303.
* Het liedje van verlangen. de Genestet, 304.
* In bekoring, W. de Veer, S. J.
305.
* Kinderloos. de Genestet, 305.
* 3erchmans' verheerlijking. L. De
Koninck, 307.
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* De blinde knaap. J. J. L Ten Kate,
307.
II. ROMANCEN EN WERELDSCHE L1EDEREN.
* Grootmoeders portret. Virginie Loveling, 308.
* De boog. Rosalie Loveling, 308,
* 's Morgens vroeg. Virginie Loveling, 308.
* Het bedelmeisje. Tollens, 309.
* Drie bloemkens. Petters, 309.
* Het liedje van den liereman. Van
Rijswij ck, 310.
* De drie broederkens. Van Duyse,
31o.
* Het houtrapertje. Rosalie Loveling,
311.
* Het huisjen in de duinen. Rosalie
Loveling, 311.
* Het weesic. Vrouw K. W. Bilderdijk, 312
* De kleine Savoyard. Poelhekke, 315.
* Op ons weeshuis. Van den Vondel,
315.
* Van den lapper. Fr. De Cort, 316.
* Oogstlied. Staring, 316.
* Goeden morgcn. Brouwers, 317.
* Vlammg. Claeys, 317.
* Te Waterloo. Fr. De Cort, 317.
III. GODSDIENSTIGE LIEDE.
REN.
* Voor het Mariabeeld. De Vcer,318.
* Laudate Dominum in Sanctis. Van
den Vondel, 318.
* Lofzang van het kind bij zijne antwaking. Ledeganck, 319.
* Bede van Maria, de zondares van
Egypte. Schaepman, 32o.
* De Kerk. L. De Koninck, 320.

Alphabetische naamlijst der aangehaalde Schrijvers.
AANMERKING. In daze Illoenzlezing zijn stukken oj5genomen
ontleend, niet alleen aan schrifvers en boeken, die oft hetfiunt van
zeden of geloof onbertsfielijk zijn, maar ook aan werken, die door
Been katholieken jongeling mogen gelezen worden. .Het °finemen van een schriiver in daze verzamneling kan dus misschien
wel als eene aanbeveling van zijn sttjl, maar niet altoos als eene
goedkeuring zijner j5ennevruchten gelden. - De mummers verwifren naar de bladzifden.

Ackere, (MARIA VAN ACKERE,
geboren DOOLAEGHE) (Dixmuiden : 1803-1884) Gedichten,
137.

Alberdingk Thijm, JOSEPH, ALB.
(Amsterdam : 1820-1889), hoogleeraar aan de Rijks Akademie
van beeldende kunsten. Gedich-

ten. Versjireide Verhalen, 142.

148, 154.
Alphen, (HIERoN. VAN) (Gouda :
1746 - Den Haag : 1803). Kin-

dergedichten. 4, 147, 266.

Antheunis, GENTIL THEOD. (Oudenaarde: 1840), vrederechter te
Elsene. Gedichten : Uit het hart ;

Leven, lieven en zingen, 256,

dan ook zijn Conflteor, waarin
hij zich voor een vrijdenker uitgeeft, 127, 138, 164, 225.
Beets, NICOLAAS (deknaam HILDEBRAND) (Haarlem:1814-1903)
predikant te Heemstede en later
te Utrecht. Camera obscura,
thans twintigmaal herdrukt, en
in vele vreemde talen overgebracht, 33. Gedichten.
Bergmann, ANTON (deknaam'
TONY) (Lier : 18 35- 18 74), advocaat. Ernest Staas ; Geschiedenis

der stall Lier. 216, 231, 231, 233,

235.
Bilderdijk,KATHARINA WILHEL-

geneesheer. Iwein van Aalst ;

MI NA,geborenSCHwEICKHARDT
('s Gravenhage : 1776 - Haarlem : 1830). Dichtwerken. 141,
254, 259, 260, 261, 262, 264,
267, 273, 312.
Bilderdijk, WILLEM (Amsterdam:
1756-Haarlem: 1831), advocaat,
de grootste dichter, dien Nederland sedert de zeventiende eeuwvoortgebracht heeft. Een groot
aantal dichtwerken : De Ziekte

Lijkbegraving en lijkverbranding, Alcoholismus. 41.

der Geleerden,De Ondergang der
eerste Wareld. I, 2, 176, 198,

Beers, (JAN VAN) (Antwerpen :

263, 279, 281, 286, 289, 291,
293, 295, 296.
Bo, (LEONARD LODEWIJK DE)
(Beveren in West-V1. : 1826 Poperinge : 1885), priester.

268, 280, 282.
Arntsenius, ROBERT HENDRIK
(Amsterdam : 1778 -- Haarlem
1823.) _Dichtstukjes, 263.
Asschenberg, HERMAN, (Amsterdam: 1726 - 1792.) Tooneel-

stukken ; Vertellingen op rijm
182.

Bauwens, IsmooR (Aalst: 1855),

182 T - 1889), leeraar aan de staatsnormaalschool te Lier en later,
tot aan zijn dood, aan het Athenaeum te Antwerpen. Gedichten.
In de laatste jaren van zijn leven
is hij vijandig geworden aan den
katholieken god sdienst, en schreef

Westvlaamsch Idioticon; Gedichten. 157, 258.

Bogaers, ADRIAN ITS ('s Graven-
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hage : 1795 — Spa : 1870), ad- Dautzenbcrg, JOHAN MICHAEL,
vocaat, later rechter. Gedichten,
(Heerle in Limburg : 1808 --288.
Elsene bij Brussel : 1869). GeBos, RITSEMA. 239, 245.
dichten, 253, 302.
Brouwers, PETER JAN HUI- David, IAN-BAPTIST (Lier 18o'
BRECHT (Stokheim aan de Maas :
— Leuven : 1866), priester, leeraar aan de hoogeschool te
1831-1897), schoolopziener van
het lager onderwijs, 317.
Leuven, een onzer beste Vlaam sche prozaschriivers. VaderlandBull, (ABRAHAM JOANNES DE)
seize historic, 1, 63, 64, 68, 7o,
(Amsterdam : 1823), dagblad74, 209.
schrijver. Novellen,Schetsen,193.
Cats, JACOB ( Brouwershaven : Dirks, LODEWIJK FRANS ( Maastricht: 1825—Sint-Truiden:1887)
1577-Zorgvliet : 166o). Leerdichten. Dikwijls te naakt en gevaartrad in de orde der RecolettenMinderbroeders en schreef onder
lijk voor jongelingen, 255, 262.
zijn kloosternaam P. Servatius
Claeys, HENDRIK (Zomergem :
Dirks : De heilige Antonius van
1838), leeraar eerst te OudenaarPadua en zijne lijdgenooten, So,
de, dan te Sint-Nicolaas, thans
82.
pastoor te Gent, lid van de
Vlaamsche Akademie. Gedicli- Dodd, JOHAN (Antwerpen : 1821
- Brussel : 888), lid van de
ten, Cantlien. 122, 302, 317.
Vlaamsche Akademie. Novellen
Coninckx, SIMON MSCHIEL. (St.
en tooneelstukken, Liedjes, 269.
Truiden 1750 — 1839), priester.
Fabelen. 292.
Douwes Dekker, EDWARD
(deknaam MULTATULI)( AmsterConscience, HENDRIK (Antwerdam: 1820 - Nieder-Ingelheirn :
pen: 142 — Brussel: 1883). Meer
1887), staatsambtenaar in Nederdan honderd romansen novellen.
landsch Indie, kwam terug naar
5, 8, 23, 62, 65, 88, 187, 203.
Nederland en vestigde zich later
Cort, (FRANS DE) (Antwerpen :
in Duitschland. Een van de bes1834, -- Brussel : 1878). Ltedete prozaschrijvers der 19 e eeuw ;
ren, 212, 216, 316, 317.
vrijdenker. Max Havelaar ;
Corte, (JAN BAPTISTA DE) (SintIdeeen, 99, 273, 279.
Lievens - Hautem : 181 I. —
Brugge: 1873), priester. Fabelen. Droogenbroeck, (JAN VAN) (deknaam JAN FERGUUT) (Sint271, 272, 285, 297.
Amands op de Schelde : 1835 Courtmans-Berchmans, JOANNA
Rotselaar : 1902), eerst on d erwij
DESIDERIA (Audegem : i8 —
zer, later ambtenaar in het minisMaldegem : 1890). Novellen,
sterie. Makamen en Ghazellen.
Tooneelstukies, Gedichten, 131.
Dil zijn zonstralen, 242, 242,
Cremer, JACOBUS JAN (Arnhem :
246, 264, 270, 278, 289, 296,
1827 — 's Gravenhage : 188o).
300.
Novellen,Vertellingen, 123,134.
Daems, SERVAAS DOMIEN (Noor- Duyse, (PRUDENS VAN) (Dendermonde : 1804 — Gent: 1859), adderwijk : 1838 — Tongerloo :
vocaat. Gedichten, 159, 290, 310.
1903), leeraar in godgeleerdheid in de abdij van Tongerloo. Effen, (JUSTUS VAN) (Utrecht
1684 —'sHertogenbosch: 1735).
Gedichten en prozawerken. Moor
DeHollandsche Spectator,28,230.
twee Vaders, 132.
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Etten, (FERDINANDUS-JOANNES Hoevell, (VAT TER ROBERT, baron VAN) (DeveVter: 181 -1879),
PE cRus VAN) (Etten, bij Breda:
predikant, Reis over Ja y ; Ma1830), lid der Orde van den H.
Augustinus. Het leven van onzen
duz a en Bali. Uzi het vrndi sch
It von, 247.
Goddelijken Verlosser, 78, 79.
Genestet,(PETRus AUGUSTUS DE) Hoogstraten,(P.F.THONIf S VAN)
(Amsterdam: 1829— Roosendaal,
(Escharen, bij Grave : 1845),
in Gelderland : 1861), predikant.
trad in 1863 in de (rde clI T pre
Leekedichtjes, 261, 303, 304, 305.
dikheeren. Gedich/en, Se,udien
Gezelle,
mo (Brugge: 1830 —
en Critieken, 257. 258.
Brugge : 1899), priestergewijd Horst, (JOHANNES, JOF,PPHUS
in 1854, professor aan het SemiVAN DER) (Haarlem :
—
narie te Roeselare (1854), leeraar
Noordvvijk : 1889), priestet'Veraan een Engelsche school te
halen, Legenden, 168.
Brugge (186o), onderpastoor te Huet, COENRAAD BUSKEN( ' ' GraBrugge (1865), te Kortrijk (1872),
venhage : 1826 — Parijs: 886),
bestuurder van een klooster te
predikant, opsteller van - dagKortrijk (1889), bestuurder van
bladen en tijdschriften ; ge vaarhet Engelsch klooster te Brugge
lijke schrijver. Schetsen en ver(1899) ; de eigenaardigste onder
hales ; Critiek, 238.
al onze Vlaamsche dichters. Jonckbloet, GODFRIED DANIEL
Kerkhofblommen, 180, 257, 257.
AUGUSTINUS. S. J. (Eindhoven:
Goeverneur, JOHAN JACOB AN1848). Viindertjes; Jesaia ir NeTONI (Hoevelaken : 1809 —
derlandsche verzen vertaala',265,
Groningen : 1889). Fabelen en
266.
k7edich/jes voor kinderen, 220.
Kate,(JAN JACOB LODEWUKT C.INT)
Haafner, JACOB GODFRIED ( Halle
('s Gravenhage: 1819— Am. ein Duitschland: 1755.— Amsterdam : 1889), predikant.
dam: 1809), scheef verscheidene
werken en vertalingen, 3,
o,
Reisvtrhalen, 243, 249.
162, 280, 294, 307.
Hasebroek, (JOANNES PETRUS, Koets, PETER JOANNES,S. J.(Grodeknaam JONATHAN) (Leiden :
ningen : 1818 — Katwijk: 1868.)
1812 Amsterdam: 1896), preLeven vanjoannes de Brill°, Cedikant, een van onze beste prozadichten, 141.
schrijvers : Waarhezd en droo- Koninck, (LODEWIJK DE) (Hoc ;Ithlz, die in 1886 reeds de zevenstraten : 1838), provinciaal opde uitgave beleefden, 221, 226.
ziener van het vrije onderwijs.
Hasselt, (ANDRIES HENDRIK
Het Illenschdom Verlost, 307,32 ,
VAN), (Maastricht: 1806 — Sint Ledeganck, KAREL LODEWIJ joost-ten-Oode: 1874). Gedichten
(Eekloo : 1805 — Gent : 1847i,
voor kinderen, 52, 54, 146, 281.
vrederechter. De drie zustersteHeije, JAN PIETER (Amsterdam :
den, Op het graf mijner moeder,
1809 - Amsterdam : 1876), ge136, 256, 319.
neesheer. Kznderliederen en Ge- Lennep,(JACOB VAN)(Amsterdan
dichten, 259, 260, 262, 267, 270.
1802 — Oosterbeek: 1868),advoHiel, EMMANUEL (St Gilles bij
caat. Romans, Legenden op rijm ,
Dendermonde : 1834 — Brussel:
Uitgave van Vondels werken,i6,
1899), Gedichten,Cantaten, 287.
108, 185, 284,, 286.
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Loosjes, A )RIAAN (Hoorn : 1761
fiaarlt n :181-8), boekhandelar. Tooneelwerken-,- Romans, 36.
La eling, ROSALIE (Nevele: 1834
- 1875.) Novellen en Gedzchten,
3, 308, 311, 311.
L( ieling, VIRGINIE (Nevele :
836) Gedichten en Novellen,
200, 202, 308.
Martens, JAN BASIEL (Zulte :
1824—Sint-Nicolaas 1930), pricer. Volksvoordraclsten, 130.
111 4urik, (Jus-Tus VAN) (Amsterdam : 1846—Amsterdam: 1904),
sigarenfabrikant, Tooneelstuken, Humoristische ,gerhalen, 30.
Mercelis, JAN LODEWIJK (Wechelderzande : 1857), pastoor—te
Hallaar. De Kenzpz-sche Harp,
146, 267.
Meurs, (BERNARDUS VAN) S. J.
(Nijmegen: 1835). Voordrachten,
Gedichten, 116, 121, 149, 176,
178, 179, 18t, 183, 266, 288.
MO1lt t (KAREL MARIA POLYDOOR
DE) .(Warnbeke : 1857), leeraar
aan +et- athenaeum to Antwerpen. Gedichten, 220.
■lieuwenhoff, (WILLEM VAN) S.
J. ('sGravenhage: 1843). Levees
van Gaspar Berse, J. M. Pip/a-

telli, Edmond Campion, den
H.-Ignatius; 7-6, 218, 249,

Nievelt, (KAREL VAN) ( Delfshayen : 1843),dagbladschrijver, gevaarlijk voor jongelingen, 251.
Note de Brauwere van Steeland, JOANNES CAROLUS HuBERTUS (Rotterdam: 1815 —Vilvoorde 1888). Ambiorlx. Die
schrijver mag door alien gelezen
warden, 2c6, 303.
Nouhuys, (HERMAN JACOB CONSTANT VAN) (St Jans-Molenbeek: 1821 —Amsterdam: 1853).

Romans en Gea'irhten.Godyruchtige schrijver, 112.
Oostveen, W. F., Gedichten, 265.
Eloemlezing — I.
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Palm, (JOANNES HENRICUS
VAN DER) (Rotterdam : 1763 —
Leiden: 1842), predikant. Redevoerincen, 275.
Peeters, HENDRIK,schreef in den
Madelaar, 25 3, 309
Pierik, RUDOLF JOZEF, S. J. (Zeddam: 827). Sion' s ,s;ezangen, De
Lijdende Jesus, 84, 86.
Poelhekke, JOHANNES (Raalte :
1819), schteef bijdragen opgenomen in Almanak voor Nederlandsche katholieken, 315.
Poirters,. ADRIAAN S. J. (Oosterwijk, Noord-Brabant : 1605 —
Antwerpen : 1614). .Het duyken

in de steenrols, Het masker van
de wereld, een werk dat ten minste vijf en dertig keeren herdrukt
is, 259.
Pot, (CONII3ERTUS WILLEM VAN
DES ) (Rotterdam : 1813), was
,predikant, 55.
Ramboux, MATHILDA, (deknaam
HILDA RAM) (Antwerpen: 1858
— Antwerpen: I90I). Gedichten,
194, 1 96, 197.
Rijswijck, (THEODOOR VAN) (Antwerpen : 18II — Antwerpen :
1849), de grootste onzer yolksdichters, heeft zich zelven in zijn
Arnie Liereman afgeschilderd
151, 158. 310.
Schaepman, HERMAN JOHAN
ALLOIS MARIA (Tubbergen in
Overijsel : 1844 — Rome : 1903),
een der beste Nederlandsche
dichters en prozaschrijvers der
19e eellw priester, lid der
Tweede Kamer. De Paus, Vondel, Aya Sophia, Menschen en
Boeken, iro, 150, 320.
Schonk, EVERARD, JAN, BENJAMIN (1745. -Nijmegen : 1821),
rector der Latijnsche school. Gedichten, 291.
SchrantjAN MATTHIAS (Amster22
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dam: 1783-1866), priester. Redewoordiger. Gedichten, Tooneelvoeringen, 87.
stukken, 267.
Sevens,THEODOOR(Kirrroi:1848). Tollens, HENDRIK (Rotterdam :
Gedichties, 269.
1780 — Rijswijk : 1856). Overwintering der Hollanders op
Sleeckx, DOM1EN (Antwerpen :
Nova- Zernbla ; Balladen; Hulse1818-190!), hoofdopzioer van
Gedichten, 294, 309.
het lager onderwijs. Novellen,
Veer, (WILLEM DE) (Zoetermeer,
Tooneelstukken, 103.
Zuid-Holland : 1863), Jezuiet.
Sloot, MARIA (deknamen MELAGedichten, 255, 305, 318.
TI VAN JAVA, MATHILDE) (Samarang: 1S53), katholieke novel- Vitringa, ANNE.S JOHAN (deknaam JAN HOLLAND) (Harderlen-en romanschrijfster, 13, 118.
wijk : 1827). Godsdienstzge er.
Smit Kleine, FRITS (Haarlem :
wtjsgeerige schrtften, die in Hol1845). Heidekruidjes, 263.
land veel goed doen, 59.
Sniederg, AUGUST (Bladel in
Vleeschouwer, LODEWIJK JOANoord-Brabant: 1824 — AntCHIM (Antwerpen: itho — Antwerpen : 1904), roman- en dagwerpen : 1866), opsteller van het
bladschrijver. De Gasthuisnon,
vermaard blad Reznaert de Vos ;
250.
Stukken en brokken, 199.
Snieders, RENIER (B(adel,Noord- Vondel .(TOOST VAN DEN) (KeuBrabant : 1812 — Turnhout :
len : 1589— Amsterdam : 1679).
1890), genee,heer, een van onze
Tooneelstukken, 315, 318.
beste Zuidnederlandsche proza- VOS,(AMAND DE) (deknaam WAschrijvers ; mag door alien geleZENAAR) (Exaarcle : 1840), millzen worden, 6, 248.
taire geneesheer,lid der koninkSpandaw, HAJO ALBERT (Vries :
lijke Vlaamsche Akademie.
1777 — Groningen :
Langs ruwe Paden ; Een Vlaamraadsheer in het provinciaal gesche Jongen, 224.
rechtshof. Gedichten en redevoe- VOS,(FRANS DE) (Kaprijk, : 1792ringen, 161.
1859). Tooneelstukken, 295.
Staring, ANT. CHR. WINAND Weemaes,EVERARD, S. j. (Haas(Gendringen : 1767 — Vorden :
donck : 1809—Drongen : 1893).
1840). Gedichten, 198, 261, 316.
Gezangen, 268.
Stroobant, EUGEEN EDWARD Winter, (NICOLAAS SIMON VAN)
(Turnhout : 1819 — Brussel :
(Amsterdam : 1718-1795 ) . Ge1889), notaris, volksvertegendichten en labelen, 299

Drukkerij Sint-Augustinus, Desclee, De Brouwer en Cie, Brugge.

1 •

ERKEN VAN P. Ev. BAUWENS.

Verkrijg. , R:-tr bij Desclêe De Brouwer en C k . •
Cornelius Nepos,

revu et corrige, suivi d'un dictionnmre latin
rarniais.
fr. 3,00
cartonnee, partie du maitre, 422 pages.
/ h,ion
fr 1,30
Edition in-t2, partie de l'eleve, cartonnee, illustrée. 348 p.
Edition spëciale pour le pays flamand, cartonnee, illustree, renfermant un
-;,etionnaire latin-francais et un dictionnaire latin-neerlandais, in-r2,
fr 1.5o
• 16 pages.
Z itd en Noord, eene bloemlezing nit de beste Zuid- en Noordnedertndsche schrijvers.
rste deel, voor minder gevorderde leerlingen, in-r2, ingeb6nden, 338 bl.
f.
1,25
zevende uitgave.
Tweede deel, voor meer gevorderde leerlingen, in-12, ingebondv+, r.96 bl.,
1, 2,30
derde uitgave.
Derde deel, met aanteekeningen, een o:erzieht der letterkunde, ievens.
schetsen.„,en beoordeelingen der aangehaalde schrijvers, vocr noogere
fr. 3,00
ktassen. In-12, ingebo,:den, 694 bladz., derde
•

f

Ai die werken zijn door den Verbelerr'nesraad goedgekeurd.
Aanhangsel bij bet derde deel, it6 bl.: afzonderlijk r fr.; met het derde
deel, 0,50 fr.

Verkrijgbaar bij

PoLLEuNts en C ie , Brussel.

Exercices Latins adaptis a la grammaire latine du P. J. JANssENs.
fr. 1,25
; chaque vol.
Trois volumes, a l'usage de la 6 11e ,
Les trois volumes sont cartonnes et contiennent en moyenne zoo pages grand in, 2.
I.e corrige des deux deriders volumes nest pas dans le commerce ; ceux qui font
une commande cl'au moins' 24 exemplaires des exercices correspondants, pourront
i'obtenir au prix de z fr. le volume.
s Le P-ecueil du
Banwens est ilus fratique, plus riche e l tins shr vie taus les
attires dont j'aie connaissance. * (J. V. ItAINvm., dans rlinsefrnement chretien,
Oct. t895.1 L'our'ragc du I'. lIanwens indif nera an joint. preVisseur la
nsatche dune nuethode in,!uctive tt /Idfournit a lc cantzta• tie scs exercices grantntalicaux. it (P. F6RON, l'Enseignement tin lathe.)

Verkrijgbaar bij SPITAELS, Aalst.
Grondregels der Nederl. Spraakkunst, voor lager onderwijs en
voorbereidende Llassen (19o3). Linnenband, 69 bl. in-8 .. fr. 0,70

Beginselen der Ned. Spraakkunst, voor gestichten van Middelhaar
Tweede uitgave (1904). Linnenband, 46 bl., . Ir. 1,60
Elements
E
de la Gram. Neerlandaise, a l'usage Te l'Enseignement
lements
bauw003zuid0l
Zuid en noord
201018_035

