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Nu zlch hetaardrjk opendoet
och,bljfmetuw genjde. . . .
o
ch,Neerlands p achtlgen en bl
'aven . . . .
ofGGodgelrerdheld smjlr çn Wjsbegeerte spott'.
0
0 Go
d,Gh schenktmI)Julchensstof.
.
od,ik maak uw goedheid groot
.
0 God,uw aldoordringepd oog .
0 God!wat is dees nzetlge aard.

DERSTGLAPHBIC.

188.
115.
130.
284.
285.
287.
384.
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TAN DE KLEINERE GEDICHTEN

Bladz.

O
Heb toch lisf !oo lanx gj kont .
O Hoe gelukkzg zs het kznd .

*

O Kind,v1n Qod gegeven. . . .

O
Laatmp dwalen,laat mj dwalen .
Omkrans hethoofd,het acbtbaar hoofd
Onder vreugde ey zoete smarten. .
0 Nederljnd,mi
gn Vaderlapd!
Ongevoellg,ruw,koelblqedlg . .

Onmiddlhk putstichtnlemand,enz.

Ontboezemlpg.''Ja;zFo datwaarwas
Onze oudemoedrrheeftverbeugd .
onze wegen scheldeq . . . . . .. .
Ontvalt u vmnd op vnnd . . . .

.

*

*

@

0ok die harp,ook dze harp dan tOt zwi
lgen gebracht.
0ok ik ben 'tland van bergen,stroomen

Op a
Op
adlaarsbors!rust,Middelburg
een Dripkonzngen-avond - .
Op
straatzj twisten luid rumoe
r. .
Op 't ziekbed dankt u,Heer!mi
J'n lied
0 Zing mj nog eenmaalhet oudelied.
Parti
Pl
jman wezen wi1ik niet . . . . . . . . .
uk rozen naaruw lust,en laathetboompje snoeien
*Poëtisch proza''- Ja,enz. . . . . . . . . .
Prachtig blonk voor ons oog enz. . . . . . . .
Professor is geleerd,enz. . . . . . . . . . .

Reedsbegint de spin haar rag
Regen,Regen,Regen . . - . .
Rust onder dezp bloemen . . . .

Rustzacht!Gj zjtter ruetgelegd.
'k Schiet hoenders in de vlucht,enz. .
Sc
S
hudtgj 'tuit de mouw . . . . .
1a toch dien mallen Audax ga! . .

Slechtsbltde tonen kunnen '
tzi
jn . .
paArgeen hardnekkigen . . . . .
S
prezd vrooljk,tusschen grasen kruid
'
k Stem toe,niet ieder menschenkind .
Strooirozen op dit graf,enz.

Sti
jgtgi
jnaaromhoog. . . * @

Ten daqs vyn mi
jn bloeiend schoon . . . .
Tradt gp,llpye Bruid!. . . . . . . . .
Trgedtvroolyk,treedtmetferheid op. . . .

Trlppelvrooli
jk op uw dorre bernen . . . .

Tusschen bosschen,beemden,dulnen . . . .

364.
290.
198.
353.
52.
65.
86.
172.
256.
6.
267.
192.
84.
191.
209.
403.
194.
291.
65.
251.

247.
79.
268.
182.
258.

178.
223.
408.
405.
10.
414.
412.
181.
387.
68.
122.
395.
179.

361.
30.
103.
146.
154.

DE EERSTE REGEL8 ALPEABKTISCH.

XXV

Uityen vgrverschiet . . . . .
'tUltvoerzg bgeld voldoetnietrecbt . . . . . .
Uw beeltnls,llevrm an!Laatook uw beeltnis maken.
Uw naam zoo hellig en yerheven . . . .
Uw verzen komen tot mpn ooren . . . .
Uw wenkbrauw daalt,uw oog schiet stralen.

Van buiten rood,maar zwartin 't hart
Van der bergen steile wanden . . .

Van mi
V
j te versckillen,geli
jk gi
j ziet .
an wat ik zag,enz. - . . . . .
Verbeter en verbitter niet. . . . .

Verdraagtgi
V
j 't,dappre legerscl
naren .
ergeet uw vrees voor louter vreugd .

Verhgugtu mgthstvolk van God .
Verklesbaar zi
lt gi
J naar de wet. .

'tVerkri
V
jgen van den wensch . .
erscheiden tonen hoort men bier Vertl-ouw hem weinig,die te mild .
Vervolgt met stillen heldenmoed .

Vervqlg uF mL
?g,yoorspoedig Held!

. ..

Verwp't gi
J mIJ,myn waarde!. . . . . . . . . . .
Voer m e op dee Heuvels top,als uit laaar slaap ontwakend .

Voertwater aan,Noert water aan . . . . . . . . .
Voorbeelden weet Ik wel genoeg . .

V or de rereld bloeit,gj piet - . .
Vo
oor u uzt,voor u uitbrulsen de baren
Voorpw pooie oogen,Bartje . . .
Voorzlçbtgghridzjptver . . .
V
Vroeqtjdzg zp-tgp beçngqgaan .
Vrooljk: Onschuld,dir nietqeet . . . .
Vt
rpuw Sjmenszkan nzetechelden van de zee
Vi
jfgros
en twi
ntlg jaargetrouwd . . .
chen.Heeren,geeft wel acht
W aag nooit uw schat,enz. .

. .

*

Wa
F
ak op pi
jn ziel!Paar stem en sna,
ar *
aarhqld is het lichtste spelvan allen
W aar ik 't niet winnen kan enz. . .

W aar !
's,o Dood!uw prikkel? . . .

DERSTGLAPHBIC.

Bladz.

'
U heb ik Bteeds bemind . . . .

*
*
*
*

@
*
@
*

@
*
@
*

*
*
*
*

W aar zs uw hart,enz.. - . . . .
W aar is,waar is de nachtegaal. . . . . . .
W aarom de Ma>n zoo gaarn wordt aangeblik-t? .
W aar 't hart niet voor een h ooger wereld slaat .

W aar 't leven yan gemaakt is . . . . . . .

Wa
an
ane
rzei
j
n de lledren,waar dg!n,to
nen . . .
r de kindren groot zi
enz.

.

@

e
*

@
*
*
*

143.
141.
54.
385.
292.
71.
227.

415.
388.
108.
398.
406.
207.
148.
252.
414.
361.
243.
188.

XXVI
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W anneer ik wandel langs den weg. . . .

W asop mjn versletsn luit . . . . . .
't W as de eerste thulskomst na haar sterven
W atapenmoeder heeft voorheen. *@ *
W at dwaasheid is het trotsch te ZIJn *
W at een lied kan doen behagen
*

W atelk bghaagtop d'eersten blik.
W atgeef lk om een werelddeel'
? .
W at gi
Ii me op tafelzet.m iinheeren
hM
'étgp.
t onlaœ
t'
baarvoor'bewi
*'*l
.s . .

*

s7atzs er nlet te hooren . . . . @. *
W at kan, in 't Gooi,een schuldloos kind.

W atmaaktgi
j,in uw schoonezangen.
>W atPoëzie,en waar haar woon is?''.
W at pi
l.nt ge u af,mi
.n goede heer .
.l
W atvleesch noch bloed . . . - .
W at'saardsche roem ? enz. * *
*

W atschoon ismoeteenvoudig zgn. .
W at 's de schoonqte en Joetste traan .
W at sm eedt gj,Sm 1d?enz. . .
W atstaartgj,petkortzichtige oogen
W atvqor de vulstFordttoegediend .

W at wz1men toch zn Nederland? . .
A
vee,die zi
jn sIk ga sterven''spreekt. *
W een,trouwe slsFol,ween * e @ * @ *
We
ee
rqoo'n beklaagljke .
odi
*g .*
es ln de keus tusschen dezen zor.gvul

'
k W eetdatertleeQenLveszijn .
W
M'1le
heeftooltden Bpbelmj .
e is de Engel.die daar komt.

*

@

@

@

e

@.

*

W qlk een vrrugd zn l!, Jeuqd,welk een gloed in uw bloed .
*

*

*

W ie wordtdoor elk bemind?enz.

W ie zalu drqkken aan zi
jn hart
W ieza1uw ljden pnsverhalen . . .
W
ie zegtdaar .'tlsnog tî'
lt
lsgenoeg''.
W il d'arbeid van 't nadenkend hoold .
W iltge datre u metterdaad . . . .
W iltge goitletsgoedsbeginnen
. .
W ilt gi
l zien een sqhoon e m aagd .
W inschotensvreugde stpgt ten top. . .
W ordtu de aarde droef en duister. . .

Wi
W
jzqy
nnd
verrelnore
:goi
.
jhleabnd
tons
ezocht.
p
pnre
ki
vn
an
ns
.g.
Zaagtgijhordiester verschoot? .
Zeer zelden lsonsde eerbrschoren

Zeg uw gedachte,zing uw lzed . .
Zeven en een is acht . . .

*

DERSTGLAPHBIC.

DE EXRSTE RMGELS ALPHABETISCH.

XXVIT

Bladz.

Zie OP de bruine heide. * @ *

'tZitin de golfvjn Napelsniet .

Zoet Holland,lieopk Holland,enz.. - . .

Zoo a1sGod mtin hart.aan u gesnoerd heeft.
Zoo gg u goeds mrpschen op Filtvoeden. .

Zoogj grlukklg zIJt,mpnvrlend!. . .
Zo
o gy mj boeien wilten treFen . . .
oo kzrde de tortel,zoo geurde het kruid

Zoo velen-zwelgen in het Overbodige .
Zou 'k mvn naasten ooit berooven . .

Znltgi
jde wereld gadeslaan. . . . . . .
Zpt
Zj war
mpege
grget,Metbli
jgemoed . . . . n belden frisch en sterk. . . . . .
Zj zeggen:,Laatuw dwaasvooroordeelvaren!.

298.
271.
396.
409.
110.
265.
62.
349.
265.
300.
269.
47.
286.
234.

G EMENGDE GEDIOHTEN.
DERDE BUNDEL.
*

>

VERW AOHTING.
Van der bergen steile wanden
Storten,m etluldrnchtig klateren,
Met een onverduldlg branden,
Met onwederhoudbren val,
M le W ateren
Zich in 'td!1;
Daarop schelden
Zich de vloeden,
Om de landen dooq'te spoeden;
Daarop eprelden
Zich de stroop en,
Langg verschelden
Bed en zoomen;
Daarop breken
Honderd beken,

M et een daverend geluid,
Haastig pit;

Zi
j doorkrulsen
Zonder rust
Alle streken,
Iedre kust,

Zij
doorbruisen
Alle landen,
Zj bereiken alle stranden,
Zj doorvorschen alle hoeken:
O

m den God der aard te zoeken.
En de vlammende Gloed

Treedt,zoorashj ontwaaktl

Me'
ttL
agedal,waarh'
j blaakt,
den yurlgen voet,
En schletljnrechtomhoog
Nayrden oppersten boog;
>lnImme
zhnrboo
rnige kop.
hooger gestrekt,

Spheurthetwolkenkleed op:

Ofhilden Heervan den Hemelontdekt.
En de Aarde schaart,a1s stille wachten
De reuzenbergen op bun post
,
111.

Doorjaar-lloch eeuwkring af
,gelost,

W AT KINDEROOQEN ZIEN KUNNXN.

W ierkruinen Sisen sneeuw bexrachten.
Z'
j zien op,z'
j zien u1t
Naar het 00st,naar het Nvest,naar het lloord,naarhet Zuid.
Bijdagen,
B1
jnachten,
Bk-stormen
,
by stilte,bi
J.bloei,bi
J.verval.
En vragen
't Heelal,
0f de groote W ereldri
chterdan nieteindli
jk komenzal!

* Dit stukje,onder den naam van Perzische Y:rel4h:dcApvWnw
lezing van hetvolgendeznvoxscucssl
tq'sGench'càf:derSeele(S.59)z
in den Muzen-Almanak yan 1849 opgenomen,is ontstaan uit de

%Die Wasser,so sagt ein alter peyszacher Spruch,sie rauschm
vom Gebirge herab und eilen hinausln alleLande,suchendob s!e
den Hez'
rn der Erde flnden; die Flamme des Feuers, sobald me
erwacbet,sehaut den Boden nichtmehr yn,sondern geraden Zuges
richtet sie sich empol
- zum Hlmmelob ,1e dsn Herrn desHim melg
erblicken möcbte; dle Erde, s1e hat hler,s1e hat dort die hohen

w arten der Gebiqge aufgestellt; diese ragln weit empor und
sshauen sehnend hlnaufund umher,ob derRlchterderW eltnoch
.

m1ibt komme?'

W AT K INDEROOGEN ZIEN KUNNEN.

Fierzwjxtde vaderin zijn lot,

En leert,zn 'tduistlrkerkerkot,
Verdragen wathy drajgt.
De klacht der porder stpgttotGod;

Eensraakt zilultgeklaygd....
*AchUwkinmde
rkens,mjn kmderkens!
oedershart
Bezwjktvan smart,
Ziiheeft geen woorden Peer.

Komt!handlsssamen,oogzesditht!
Uw englen zlln Godsaangezicbt;
Ontferme zlch de Heerl''

Bi
j 'tvenster knielt de kleinc krlng)
In 'tmidden,vaderslieveling,
In 'tRidden,dg oudstezqon;

W atiszjn lgefti
)d nog gerlng,
W atis de Jongen qchoqn!
Ach kinderiens,mkn klnderkens!
Uw moeders hart
Bezwjkt van smart;
eftgqen woorden meer
WZj she
taart g:'op de don,
kre straat?
at

W AT KINDEROOGEN ZIEN KUNNEN.

Bidt,bidt tot ood die tfverstaat!
Ontferme zich de Heerl''
De nacht is duister.Star nock maan
ls aan den hemelopgegaan;
De kamer zonder llcht.

Dem oedgrzietden kleinste aan....

0Hoe blznktrijn aangezlcht!
chHo
mo
edertge,liefmoedertje!
e scboon trekt daar
Een ganschç schaar

Van gouden llehtjesvoort!
Z$jzwgyen naardesHertogsslot;

De helllge englen zijn 'tvan God,
Die ons gebed verhoortl''

Dsbleeke moeder hoopt,en ducht;

ZiJ
treedtaan 'tvepstrrmeteen zucht;
M aar alles wat zp zlet
Isdonkre huizen,zwyrts lucht;
Gods englen zlet zp nlet.
Ach kindrrkens,mtl
-n kinderkens!''
H et wlcht verstaat
Niet wat het praat;

Liefjongske!ga terrust.

De vromen dient Gods englenschaar;
M aar in dien boozen Hertog daar
Betoonen zj geen lust-''
Nu scbudt de kleine 't lokkig hoofd,
Bedroefd dat moeder niet gelooft,

En tuurtaandaqhtig voort,
Totdatdeglans1, uztgedoofd,

Die om zjn kopegloort.
Ach mqedertje,lzefmoedertje!
Gewls gescbiellt
W atbroertje zilt;
Der englen taak zs schoon;
Ge
hoorzaam 1an zi
jn wijsgebod,
Volbrengen zp een last van Qod''x

Zoo spreekt haar oudste zoon.
De kindren gingen tot hun rust.
llet wee derdmoeder schjntgesust;

0oZî
jslaapt sn ganschen nacht;
k droomt zp dat haar de eega kust,
Dieiy den kerker smaght.

Ach klnderkens.mijn klnderkens!
0
Wattoeftgj nog?
mhe1st hem toch,

3
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ARABISCHM MIINSCHIIHAAT.-- Dl DIUVIK EN Dl KOMPASNAALD.

En kustrjn bleek gezicht!

D kwam zn'tholstevanjen nacbt;
Hj
u
Mcetd'pa
Al
vaehneeffatkke
hemllicthhtu.ljgebrackt
uk
Dyo d'Alva woeltop 'tledikant;

Zhn voorhoofd gloezt,zjn boezem brandt;
Z'
jn mond gaaptnaar 'tgeluid;
Nu 8trekthj de een',dAn d! andrehand
Met gchrik en woeltbqld uzt.
Laatlos,laatlos,gj kmderkeng!
Laat los,o vrouw!
Vee eetuw rouw!

'kGi
Verbr
beebukt
tnews
Herjogswoord;
'tnoolt,t0tgoed noch kwaad;
'
k Vervul het met den dageraad;

Uw beden zjn verhoord.''

Denacbtgaatom ;hetmqrgenlioht

Schr
pnt reH g den kleinen m 't gezicht,
Ge> derd door een echeur.

No
g zjn de zware bouten dicht....
W ie klopt daar aan de deur?
*StaS
at
op,sta>top,mjn kinderkens!
ta op,vmpndm,
En laatmj in!
Omhels uw echten man!
Hj,die hethjrtdervorsten buigt,
He
Hj
efjhvoormhn goede zaak getmgd,

ebbe de eer er vanl''
*Dit volksverhaalis te vinden in wosv's Nled-l.S@#:n S. 157

ARABISCHE MENSCHENHAAT.
rcld is een Kreng;die haar begeeren,Honden-'l
.De we
zegtde Arabier,dievoorgeen bonden achtz
'
-ng heeft-'

'tOpzittend soort,datpootjesgeeft,

W ordt zeker niet b'
v'hem gevonden.

DE DEUVIK EN DE K OMPASNAALD.

Een Deuviko zich *recbtx%n waede

A1gDeasik en Geleerde''we1bewust,

Daar k:jop een madera-fust
Een reis gemaakthad om heelde aarde,

DM DEUYIK MN DE KOMPA8NAALD.

(En ongetwjfeld aldientjd
'
t W asstreng yerboôn hepzalte trekken)
Aan overdenklngen gewpd,

W aarmre slechtsonverstand durftgekken;
Een Der lk dus,yan de eêlstegeesten vol,
Van rppeervamng daaTenboven:

Met wetenschap gelaafd zn een stlkdonker hol,

BjVxppssend''afkeervan geloovey,
Eerlzetzjn sstilstudeervertrek'
n kwam jich toonen op het dek.
Hetscheen zjn eersteplicht,voorallen.
De Sçhespskompaqnaald aan tevallen:
MGpzjtgelukklg,lievevrind!
aar t is a1s een onnoozelkind;
Onnoozelheid,die Vc piet laken,

My
G
ar evenmin bephden wil:
p meent ons,tmllende op uw spil,
Den koers naar 't Noorden uit te maken.
Maaralmi
jn studie (en ik zat
Zo
p
l
a
ng
r
e
edsmnurvjstop ditvat)
Bewyst de onmooglpkhezd dier zaken.
Vooreerst:nog is'tpiinietgewis,
Datdaareen lerklhk Noordenis;
Ten andren,kan zk niet ontdekken,

Hoe 't Noorden naalden aan zou trekken.

'tBep'
ip v!n 't Nom'
den laatik staan;
Dat trekt slnd! lang van alles aan,

Door wat gevoellgheld te wekken;

Majr 'tNoorden lelf,hoe zou datgaan?
Maar zlr ofu '
tbewgsniet schort,

G#.m lt rrtotbewisq>n strekken;

Dat ge lnderdaad getnwkken Yp,Wl,

En datik,waargj op durftroemen
G

een malen op J& puntm ag noemen.

Qeloofnzet dat 'k uw eer verkort;
Maar hoor hetgeen g'
k u verklare:
Zoo daar een trekkend Noorden ware,

D Hettrok mj lang reedsva.
n ditvat....
och neen,hoereerik 'tzelfbsgeerde,

'tGebeurde nlet;verklaar my'datt
En voorts....''
De Naalde sprak: yEi wat!

Gjzi
jtvanAplf,U Hooggeleerde-'''
'
t Schip kwam terreeds zoo 'tbehoort.

Me: rolde 'tvatmetwlin van boord.

Dewpze Deuvik,volgypeizen

En studie,rolde deftzg mee.

5

ONTBOEZEMING. - AAN EEN ONDMRW IJZER.

He't
Kompasbleefeervolop zjn stee.
t sehlp stak af tot nieuwe reizen;

De Naald weestrouw den weg door zee.

* Migschien weten niet alle lezers terstond wat!,n Deuvik i,.

't 1s de houten 'top,waardooz'een vatgesloten blpft,totdat zj
1alaats moei maken voor een kraan, waardoor zicx de inhouâ
ontlast.

ONTBOEZEMING.
Oxvboezeping.''Ja;zoo datwaar was!maarik ducht
Gp zpter nog geboezemd yfgekomen,
En schept allsen een weznlg lucht,
Om straks op nzeuw ons te everstroomem
AAN EEN ONDERW IJZER,
OP ZIJN JUBELFEEST.

(vool DE scHooLKINDElEN).

DeSchqoljeugd groet,
D Metblh gemoed,
en Meester op ditfeestlpk heden;
Watkwam erin di? vjftigjaar,
Eenkgroote,bonte klnderschaar
Zjn schooldeuringetreden!
Ik onderwees

U5 ouder,reedsl''
Denkthp Petlzefde,en zietonsnaderen.
V>n menlg onzerheugthem,dat
ZhInn g'troeoetrvsa
lr op de banken zat
te boek te bladeren.
Een zeldzaam lot

W

Schonk hem zjn God:
aarvoqq onshartHem luzd ri1prjzen;

Die,bp 'taanvaardrn van zpn werk,
Den Jonkman moedlg maAkte en sterk,

Die zegende ook den Grjzen.
%Dienszegen jj
Hem nog nabp!''

Z0o wi1 methem ons harte smeeken :
Eem moog geen rust,geen lust,geen kracht,

En,bj hetdalen yan den nacht,

Geen hemelsch lzcht ontbreken.''

TRIOMFEMRINDE ARGUMENTEN.

7

TRIOMFEERENDE AEGUMENTEN.
1.

Dewarewjsheid gaat mçtneedrigbeid gepaard;
'k Bep nepdrig - en duswhs;dat'sdunktmtlklaarbewezen;
En wzqp lk voortaan geen orakeltje mag wezen,
Bew'
ystzjn domheid klaaren opgeblazen aard.
2.
AAN EEN GELEERDEN TEGEN8TANDER.

Geleerdheid zqlonsnietverbazen;
De eenvoudggsteishetmeestverlieht.
De keyms,vmend!maaktopgrblazen;
De hefde,alleen de liefde stlcht.
3.
AAN XEN GEMOEDELIJKEN TEGENSTANDER.

Ge
moedliik.ernstig!'
tKan welwezen!
Maar,lieve p an!houd uw gemak....
W ieweetofgj Hebreeuwsch kuntlezen!
En voorts,gg zi
jt geen man Tan 'trak.
4.
AA> EEN HOOGGELEERDEN TEGENBTANDER.

Collega heeftmj nietbegrepep:
'k Bedqelde 'tjulstzoo alshj wil.

'i Verschzlv>n rechte en kl-omme strepen
Is,we1 bezlen,een klein verschil.
5
AAN EEN JEUGDIGEN TEGENBTANDER.

Laatdunkendjongling,zoo verwaten/
'tBewjstnietveelwatgg bewtst.
In zulke dingen m ee te praten
Pasthoofden slechts,meteer vergrijsd.
6.
AAN EEN GRIJZEN TEGENSTANDEE.

De gri
jsheid bli
jftonseerbiedwhardig..
ZeMa
a
r
,
i
s
z
e
o
okkzAjn
lde
kolu
tselpge
len
taa
kwl
is,watze oo
mo
g,
rézt
g,
Nietop deAp@#f:van den f#
'd.

BCEEPPEND G%NIE.

7.
AA> XEy WILSPREKEFDEN TEGEN:TAXDER.

Komt gein uitnemendbeid vjn woorden?
Schrpf recht en slecht,al zs 't wat grofl
Een klged !oo schittrend om te boorden,

Bewhstnzetheelveelvoor de stof.
AAN EEN ZAKELIJEEN TEGEN3TAXDER.

Leereerltuw tfalwatbetersqhri
jven!
Gebrmk de Slegenbeekscheyjl!
Uw
qanvalz:1nietlhng beklùvçp;
Hi
J heeft zvn vonnls ln den stpl.
9.
NIET AAN,MAAR VAN EEN DUCHTBAREN TEGXNSTANDEZU

De m an is overalweerlegd

Dooralle knappç luidîn,
En 'tbeste:dathJ
i schql
gften zegt,
Heeftwezyig te bedpzden.

0oNi
k ehe
efthj onzewelnigheid
t enkelaangevallen,

MaDair
enzeli
fe
svl
(pe
lngtvaafn
sch
on
uw
sazli
l-n'
t!gezeidl)
EnZzoohetgrootpubliek eenswist,
ooyls'tonsls gebleken,
Hoe dzkwjlszich d1eman vergist,

Dien men zoo stout hoort spreken!

Eén staaltje!op zeekre pagina,
Staat a+ b voor b + a.
10.

AAN ALLEELEI TEGENSTANDERS.

lk bçp de liefde lelf,en z0olrietsgntbreqkt

Aa
M n myp grleerdhsld - nu!mezou mch,fezlloos''kri
jzen?
a
Djrgi
Jz:tzeedlljkslecht.En vraagtgi
jnaarbewgzen?
zte'e'ne:datgj mq gedurig tegenspzeekt.
SCHEPPEND GENIE.
Jan is geen piddelmatig m an,

Maar een geme,dat scheppen kan.''

W elzeker!Uitzjnsmeegterspan.

GERMANISMEX. - HET JUISTE MIDDEN.

9

GERMANISMEN.

Qi
jhebtmi
j?lieve Buren!

Uw teqnntuk niette sturen;
Ik zlng niet gaarne op Duit8ch;
Houdt,daar gi
i.
mtJdoor 'toorboort
Metuw afgri
gsli
gk roqrwoord,
Uw lledertafel'thms.

Ve
rlostmi
j van de daadzaak,
W aarover ik mj kwaadnzaak,
Gewisniet

zqnder qrond!
Ey w118,om my te grleven,

Nletheen naar de omloopnbq'ieren,

Die gj mj onlangszondt.

Och,dat de Nederlanden
Toch nporeloo' verbanden
W at rook.tgaat uit uw huis,
In plaats van doon.te t)o:,'eAI
W at burgeren en boeren
Tot schande strekt of kruis.
0ns Neerduitsch was welluidend,
Zoo
lan
gi
'tni
bedul
ndndt;
Me
tg
val
si
che
kle
atnke
n sde
cho
0ns Neerduitsch wasverstandig,
Zoolang /en '
t niet onhandlg
Verploolde naar uw mond;
0ns Neerdnitsch zalslechts leven,
Zoolang wp 't niet vergeven
Metvruchten van uw grond.
HET JUISTE MIDDEN.

Ja,'t Juiste Midden!Me rwaartusschen?Tusschen dwaling
En dwalipg.'tM ag zoo zgn;maargqldtditvoorbepaling

Va
n 'tjulstemiddelpunt derW aarheid? Die ditzeit,
Reeft haar een lucht-bestaan van loutre onzekerheid,
Van 'taantal,van dg maat derdwalingen afhankljk,
ln niet bestaande,nlet erkenbaar dan door haar.
De W I
'
ize vrage dan nietlanger:WatisFaar?
Alleen hetonderzoek:Hoe dwaaltmen?lsbelangrijk.
Maarlaar den wyarborg nu tp vinden,d1e 't bescheid
Voormeuwe dwallng hoedtbh de oude onzekerheid'
?
Neen,wandlaar!zie piet om naar die den weg slechtsraden,
Maar vraag dien eenigljk aan diahem weeten wh'st;
Betreed hem,lridth'
f)ook ljngsonbezochte paden,
Metonverschilllgheid voordle u laaktofprhs
't.

'

l0 AxoEas.- IxTulTlz.- TAwL-cxxsuua.- AAx xxx axlzxoxa Exz.
A N D ER S.
Jan rekent:sTweemaalzes ie zeven''
Maar Piet zegt:nzeven is wat min-''
't1,twalefl''''valter Krelis in;

Ma
Ear d1t achtPietsweerqverdreveni''
n Krelis,d1e dusoverdrjft,
EnVe
rgeet datdralen menschli
l.k bljft,
wzl 't maar nzet gewonnen geven!

INTUïTIE.
'k Schiet hoenders in de vlucht,en op den aanglag,Jan!

Nocbtans
Gj enkebes
lin
denzit,en legteenhalfuur'an.
chouwt ge uzelf met innig welbehagen,
EnMnoemthptweten8fhapl#tjagen.
aarJantje!watzs'tmjnedan?
*D
Hetuwe!Durftgi
j daarnayt'vragen?
aar neemt m en geen notztle van-''

TAAL.CENSUUR.

H Verkiesbaar zjtKiinaardewet;
e
Mtdagblad doetd1tdaagljkslezen.
aaronzrtaalisnauwgezet;

Dat blp
'kt in dezen.
Een uitgang m atkt een groot verschil:

W eeszoo vel.kiesbaar alsje wil,
Verkî-ll
jk zulje nimmerwezen.
AAN EEN REIZIGER NAAR OVERZEB.
TOT AFSCHEID.

xlaon lv gaxolç &w(:
xjlelccœvya2?
jv4cvavîijotatv itcovnw
EURIPIDXS.
Een trouwen vriend in 't oog te Btaren,
Doetonsdqn bpezem meerdergoed
Dan de aanblzk der gestilde baren,
Alsweer en wind heeft pitgewoed.''
M aarzoo qngoog den bllk ontmo/lt
Van Hem,m ens wenk de zee bedaren,

PRIJSVaAAG.- ZANGDRIFT.

Den store zich nederleggen doetLaatbrulyen 'slevenshoogg vloed!

W j weten zn wiensschutswp varen:
Z%neï,
seen liefde,diebehoedt.
P R IJSV R A A G.
Ernstiszwartgalligheid;dat'sduizendmaqlverklaard.
W at kleur van gal gaat m etlichtzinnigheld gepaard?
En is er oorzaak,hen,die de ernstigen verdoem en,

Steeds sduifjeszondet.galnte noemen?
ZA N G D R IF T.

Hoe woeltdepoëzj
E ln mtj,

q haaktaan 'tlichtte komen;

A1s ln 't gebergte een volle bron,

Begeerig naag.
-den glansderzon,
Begeerig uzt te stroomen!

HoeOvmkr
oelii
k mi
j omringd,
ngd,
Doorbeeldep,gresten,schimmen
Van schoonheld,llefde,waarheid,kracht,
M e omzwevende in eep balven nacht,
W aaruit een dag wzl klimmen!

HoeIr
uis
chtmi
jkoorop koor
n'
t oor,
Verlokkend en optrgerend!

Hoe zoetweemoedlg lshetmi
j,
Al
Mi
sJra
re rgn stroom van melodi
j
op zpn golven voerend;
A1s hoorde ik in 't verschiet
Een lied,
Dat hart en zin mocht kluisteren;
Een nieuw gezang,dat niemand zong,
En dat de ganscbe wereld dwong
Tot opgetogen luisteren!

Mjn vrienden,neen!geen lust,

M aar rust
Ontbreekt den armen zanger.

Hem kwelteep lang getergde dorst

NaIsarvp
oëzj,zpn moedeborst
an gedichten zwanger.
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11N8 KONING: TRANEI.

Geeftdeoybezorgde vreugd
Der Jqugd,

I Haarqoete mjmeringen,
n schaduw van 't aloud geboomt,
0fwaar,van muqteen tùm omzocm;
D
erimpelendedmnbpek 8trpomt,
Hem weer - en hj zalzlngen.
EENS K ONINGS TRANEN.
Vergeet uw vrees voor louter vreugd,
W ees,Dochter Sions!wees verheugd,
En laat uw psalmen stroomen:
Uw Vorst en Heer za1 komen!

Hj
komt,de Koning lang verwacht,
Maar houdt,eenvoudig,arm,en zacht,
Op 't needrig lastdiervolen

Zjn majesteltverscholen.
Hoe trekt de schaar hem in 't gemoet,
Het bart volvuur,het oog in gloed,
Hoe scbudt men met de palmen,
En doet hozanna's galmen :

Hgzanna!zegen over Her,,
Dlenadbrtt?tJelmzalem.
Die komtzn nalm desHeeren,
Hozanna,God zg eeren!

*HozApna!eerzjG0dgebracht,
*TbTtotlnindede
n hho
eme
ltv
nazajtnsek
ogs
eapl
nr!qcht,
Dét berg en da1 't weerkaat-m

AanschourtHem !Goedeytiereyheid
Ligt op zpn aanzicht uitgespreld;
Genade is op de tippen
Dier lachelende lippen.

Z
Viaendadazàe
-hdeetngbl
oqmde
ljknaa
ngezicht
heefthetlichk
Den etommen spraak gegeven,
En Lazarus het leven!

xExs Koazxos TRwxsx.
Valt,palmenmeien!voor dien Heer
Uit de uitgestrekte handen neer;

De knieen moetln buigrn,

W aar hart en hppen Julchen!

Hoeklopt de V ezem,die Hem prjst,
W anneer men van den grond verrjst,
Myar'topperklesd laatbljven
Bj palmen en oljven!

Ri
R
jdd,zKo
ntinogpv'ot1pad
zac,ht
mo
esdi
ghse
ide!
u
z
ach
al
d'
u
be
pr
id,
En laat uw oogen waren
Langs de opgetogen scharen.

Trek doqr hetbloeiend,vruchtbaardal,
Dat noolt u, hart vergeten zal,
W aar 't llefde vond en vrede....

Z(n nardus-geurtrektmede.
Be
stjg op 'tveulen,nooitbereên,
Betphages heuvlen een voor een.
W aar dadelen en vygep
U groeten met hun twygen.

Ri
jd ri
jd voorspoedii,naaruw woord,
Tot d'afgang der olpven voort;
Straks za1 uw oog aanschouwen
Jeruzalems gebouwen.
Daar ligt de stad,de koningsstad,

Op tempglen paleizen prat,

Daa
E
rllgtzj,de overschoone,
n vonkelt met haar krone.

Daarligt de stad,dersteden eer,
W aar zzch dq stammen van den Heer,
Om voor zgn oog te naderen,
Hem lovende,vergaderen.

Hoe heerljk pronkt,hoe vrooljk zliert
Hetprachtig feestkleed,dathaarslert,
En laat z2
zn breede zoomen
Langs al haar bergen stroomen!
Hoe breekt de sebaar,die om u sluit,

InZo
hoo
gerjnbelkreten uit,
o ras zp aan hun voeten
Uw koningsstad begroeten1).
1)ZleLuk.XIX.37.

13

14

EEN8 KONINGS TRANEN.

Ho
eheft zj van uw wonderdaln
M et dubbelde hozanna's aan,
En trekt er hupplend henen M aar 'sKonings oogen weenen.

Hoe vrooljk worden,waar zj treki,
Dewedelgalmen opgerckt
Van S4onsbergvallelen M aar 'sKonings oogen schreien.

Zijschreier.W antdeKoning kent

De stad,dle Gods profeten schendt,
En overdekt metwonden
W ie God haar heeft gezonden.

Zjschreien.W antdeKoning laat
DeDbloedvlek ophaarsghoon gelaat,
Zù
,nla
tmn
opnl
yeatar
llp
nen
as
an
dag
cht
ont
shp
pen.
Jeèmzalem!Jeruzalem !
Gp-zult het roepen dezer stem,
Hpt galmen dezer koren,

Bj uw altaren,smoren.l
De
blii
jdstescbaarzwiigtrasverschrikt,
A1s gl
-haar toornig tegenblikt;
Slec'
bts wol-dt zn kindermonden

'tHozanna weergevondenl).
Maar bljve 00k '
tkindrrlipje stom,
ErtdGe
oe,
x
#
n
u
i
t
h
ethezllgdom,
krpsch der lasterkreten
't Hozanna gansch vergeten;

Zelfsdaargj met uw banvloqk doemt,
Wieslecbtszjnnaam meteerblednoemt,
Hem za1geen 1of ontbreken:
Uw steenen zullen spreken!

Uw steenen dronken woordgn in
Van goddeljke menschenmln,
UF sternen zagen wonderen,

Die ze ln uw ooren donderen.

UF steenen,doof Jeruzalem !

Zj l'oepen,mqtohsmoorbre stem,
Zjn sehriklpk Wle!u tegen,
0ok schoon zjn hppen zwegen.
!)Zle Matth.XXI.15.

lExs xoxlxos Tawxxx.

En a1suw vi
jand gm uw wa1

Straks een begravlng werpen wtl
En u qondom benauwen,
Met klnderen en vrouwen:

Hog zal'tgeween,'t gejoel,'tverward
Gegammeryan uw wpede en smart,
'toVe
D
rtwslfelende glllen,
or dag noch nacht te stillen;
Hoe za1het ruischelende bloed,

DaWtadar
oorbr
uw
straten zjplen moet,
oedermoordenaren,
Met pest en honger,waren;

Hoe zaz,bii't steigren van den nood,

HjtV
vreurc
htlooszoeken van den dood,
geefs verplettring vergen

Van heuvelen en bergen;
Hoe za1 de schelle wanhoopskreet
Van moeders,m et het staal gereed
Haar kropst door 't hart te steken,
Uws Konlngs eere wreken!

Straks,alshetheilig grondgebird,

Den ogruwel der verwoesting''zlet,
De vlam des vuurs za1naken
Tot tempelwand en daken,

Hoe s.
D
chriklgk zullen rederom

e muren van het helligdo/?
In '
t wagglen.kraken,splpten,

Toteeruws Koningskrùten!

Geen steen van hqeluw trotschewal,
Zoo vast en heerlpk,of hp zal

Van uitzjn voegen breken;
Geen steen ofhilza1npreken.
Ve
rhefdan,bj 'tverwoeste Huis,
Uw klachtqn over 't rookend gruis,

hve
R
enluld,destem diersteenen
oept lulder dan uw weenen.
Ofsmoqruw jammerklachten,rend
UwDekwp
nendkroosttot'
saardrjksend;
bloedlge asch en kolen
Kleeft wroegende aan hun zolen.
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IEN: KONING8 TRANEN.
1I.

kF
Z
nin
gcht
mi
rwj
levnk
olb
rengt
pn Ko
zege
to
ed
ndl
oe
nge
kr
t,
Ep gaat vap oost tot westen
Z'pn vrederp
'kstroon vesten.

Verwerpt het kroost van Abraham
Den leeuwenwelp uit Juda'
: stam :

D?heiden za1hem kronen....
Uzt gteenen Abrams-zonen!

HqudtJakobsdolend huijgezin
ZhIn plechtigehozanna'szn:
n honderd pieuwetalen

Hoort H'
p'zin 1ofherhalen.
Verdort het Oostersch palmenblad,

Da
ar 'tzich terughoqd
tvan Jjn pad:
Het Noord noopt pfn
J en ezken
Hem duurzaam 1oofte reiken.

Het W esten,door geen zee gestuit,

Rektvoordien Vorstzjn grenzen uit,
W ien 't aangename Zuiden

Begroet met bloem en krulden.

W atnoqd dan,Koning!alveracht
U'
tmultend lsrsl,de larde wacht.
Reeds hoort Gy,dezer dagen,

De Grieken naaru vragen1).
W iech van uf stralende gelaat

Dien traan,d1e in uw oogen staat:

Geen wederhoolig harte

Verdient zoo dlep een smarte.

Ly
at,daargj toteen kampstrjd trek:
Dze heeleen'wereld heil verstrekt,
Het oog van uw getrouwen

Een blj gelaataanechouwen.
Geniet de hulde,die u Facht
VaMnaa
be
lpl
)e
me
scbe
lh'k
sla
res
lt
ge
ennkos
tbr
e tg
re
an
ec
nht;
Aan trouwlooze onderdanen.
1)ZleJoh.XII.28,21.

EENS KONINGS TRANEN.

Isnietde grond,dien Giibetreedt,
En zoudtQî)dienbesprqglen

Totdrinken vqn uw bloed qereed?

Met tranen?....M aar zp vloeien.

Zîjbllvenvloeien....Moordnaarskrocht.
Voor u dit godlpk tranenvocht!
Volk,dat Hem trapt op '
t harte,
Voor u,voor u dees smarte!

H
Hj wgetFati
jseljkenacht
em ln dztd!1de!Kedronswacht,
W atperskulp H!jgaattreden,
Na d1tbedrlegljk heden.
Hiiweetwatstri
n
k'd,watheete strgd
Hem totderVolen koning wtd
't;
H'
j weetin welke plassen
HiJ
'zj
'n gewaad moetwasschen;
Hj weet.uw Koning hoog geloofd,
Aa
En Felk ren doop Hj 'tbuigend hoofd
n 'tkqlmpend ljfmgetleenen:
M aar d1t doet llem nletweenen.

V geldtzjpkdroefheid,u alleen,
.,Irrael,zpn vleesch en been,
0
Nzets kan zn W est of Oosten
Hem van uw afval troosten.

Geen Grieksche aanbidding,eer,en lof,
Geen Adelaren in het stof,
Geen aangegroeide scharen,
Verteederde Barbaren;

Gzen pitgestoken heidenhand
UltMltzraïep ofMorenland;

Geen bloelyndgwoestjnen,
W aarop zpn lzcht gaatschjnen;
Geen hlerschappj van vloed totvloed;
G
eMen
Nzeuwe wereld,aan zjn voet
et echatten neergebogen,
Kan deze tranen drogen.

Ach Sion!dat,op dees uw dag,
't Zoolang afkeemg oog npg zag
W at tot uw vrede diende,
Die koningstranen ziende!
1H.
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EEN: KONING: TRANEI.

Ach,dAtgj '
Z
topheilwenden mocht.
iA
ch spzeglenqelndattrangnvocht!
ch,datgh mochtbezwpken
Voorzulkeliefdebljken!
Dat de uitgebreide vleugelschaûw

UDneosggPo
chtyergen voorden klauw
lers,dzruitden hoogen
U reeds verslzndtm et de oogen!
Hoe m enigmaal,Jeruzalem !
Heeft u des Konings zachte stem

Gezochtbjlen te gaderen....
Ach,datgt nog kostnaderen!
Gi wendtu af;gj bli'ftverbard;
M
aa
Zar
van zl
'
jn koninkl*
jke smart
1 't oog der Volken leken,
T0t eens u 't hart za1 breken.
111.

En eenmaalbreekthet.Eindliik zullen.
Naar Gods bestel,
0ok uwe ti
J
'den zich vervullen,
0 Israel!

0o0k gj zulttotuw Koning naderen,
Hemokkegnjneanade
nbi
dden aan zjn voet,
als de Hoop derVaderenp
Die aluw jamm'ren enden doet.
De QljfstaH
memzal
i,
voorvreemdetwi
jgenngegrift,
Zi
jn :ap in eigen houtdoen etv
*-gen,
Met nieuwe drift.

Het aaklig da1,waar 'tdoJ gebeente

Verworpeu ligt,verstroold,verbleekt.
Zich met een levende gemeente
Bevolken,a1s Gods almacht spreekt.
Ea allevolkren,alle tong4n,

Zoo verreen wt'd

De1?fdiensKoningswordtgezongen,
F zens vl
zesch en been giiimmerszjt.
Zj zullen zlch op u verdilngen,
En blydr en luid
Het gronte Hallelula zingen.
Dat op uw groot Hoàannl eluit.

AAN MIJNE XCHTGENOOTE.

AAN MIJNE ECHTGENOOTE.

VeDrwjt gi
j mîj,mtjn waarde!
at'k sedertjaar en dag
Mjn citernietbespaarde,
OmZouo v
rool'
ljk alslk plag,
een lied te zingen
Op uw geboorteflest,
Diepegrn zonnekmngen

Mtn sleraad zîjtgeweest?

Mi
-hP'n
sieg
rr
ao
aodtse
tn
es
mi
ch
jn
ateoepre,
aard,
Eù
en gave van den Heere,

EeZnjn
grootegoedheidwaard,
onwaardeerbre zegen,
Een hulp,een troost,een vreugd:

Datzh'tgp op mjn wegqn,
Gij huisvrouw van m'
jn jeugd!
Wb
ijppl
achten u te kr
pnen,
m enig feestget'
y,
Met liederen en tonen

En luide poëztj.
WVa
jl
ieten aldestralen
n onzen vroegsten roem
Op 'tblondehqgfdje daleh,
Dat ik het mpne noem.
Meihad gren rozenknoppen,
Geen lellën genoeg,
Met perelende droppen

Bedauwd desmorgengvroeg,
Om u het hoofd te toozen,
Vorstinne van ons hart,
En over '
t pad te strooien,

W aargiibewelkomd werd!
W j riepen flomeelen
OmVauneael
le zjden op,
n lied te kweelen,
Van berk en elzentop.

De tortelduifpoestdalen,
Vo1 teederheld en min,
En om uw schouders dralen,
En streelen hals en km.

Van uit de luwe bosschen,

Van veld en vijvervlak.
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AAN MIJNS MJHTGMNOOTE.
Van tusschen bloementrogsen
En vruchtbren boomgaardtak,

Moestu hetlauweluchtje
De geuren,die het torst,
Toe
voeren met een zuchtje,
En sterven aan uw borst.

EnVallenmoestenhqoren
D an 'tachtjlenjangkindx
,
atIk had mtverkorep
En teeder werd bemmd.
& allen moesten weten

D Hoe zachkzj wasen trouw,
iE
e mt'ne Alefdeheeten
n mp behooren zou.
Maar sedert God u kroonde

DaMe
tkosteljkerkrans
n ooit uw schoon versehoonde,
En liefely
-ker glan:
Deed op uw schedeldalen

U Dan waarde poëzj
w lokken van deed qtralen,
Op 'tlente-feestgett;

Ma
Uawrs
ertrGo
dtsve
gernbl
agd
qe
te
ed
ede
har
En de allerliefste Gade

TotMoederhesftgewjd!

Maar sedert eprmt op eprmte
Onze echtkoets heeft verheugd,
Verstomde mi
a'ne luite,

Van eerbl
'ed'en van vreugd.
Laat frissche maagdenwangen,
Laat oogen,vo1van gloed,

Den luiden 1ofontvanéen

L Van 't dichterljk gemoed;
aEatkeurvan poëzjen
n alwat ooren treft
OmW '
tminzlam lachjevrjen.
aarop zlch 't hart verheft:
Die in dep bloeiderjaren,
Gelukklg echtgenoot,
ZjE
neneeg
adeaan mag staren,
zuigling op den schoot,
Metneeqgeslagen oogen

Zjn kznderljken dorst

AAx MIJXE ECETGENOOTE.

àfet raeer d*n nectartogen
Verkwikkende aan haarborst,
Die laat de citer glippen,

Die stortgeen majtgerang;

Een bee zweeft op zpn llppen,
Zjn boezem smeltin dank;
Maar stem en woorden falen,

Ofschgnen leeg en koel;
Derjkdom allgrtalen
lsarm bj zhn gevoel.
M aar die,m et rozenwangen

En oogjesvolvan vreugd.
Zi
jn krooltin d'arm zlythangen
Derhuzsvrouw van zpn jeugd;
Maar die haar moeder noemen
En moeder wezen ziet:

Vergankeljkebloemen
Vlechthj haar schedelniet.

Hi-n
lak
al
tingkeent
lo
ietdh
reanarri
jez
ee
rn
,
W Di
ieeei
gen kindren pri
jzen,
lof heeft van den Heer.
Hi'wenschtnietmeerte pralen

Metzj
-n benjdbaarlot,

M aar zegent duizendm alen
Het hoofd,gekroond door God.

Mî
in dierbre.diemijzonen
En lieve dochtren schonkt,
En met hup frissche koonen
En vrgolpks oogen pronkt,
schen
Ho
He prpktgilrelvetsus
choot,
E etvijftAlu1tuw kus
n reiktmj om te sen
Mi
jnkleinennaamgenoot.
Hoe treedtmjn zielu tegen

Op dees geboortedag,

Verplet van al den zegen,
H W aarin zj rqemep mag;
oe danktu dztmyn hjrte

Voor 't oFer van uw geugd,
Voor aluw moedersmarte,

Voor almi
jn vadervreugd.
Hoe
s
t
jg
e
n
ml
i'n gebeden
En zuchten hemelwaart:
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%Go
d!diedithuwlgks-llden
Geplant hebt,en bewaart:
o

*Het bloeie in uw bescherming,

%Uw goedheid,nqoitverpoosd!

soch,schenk

uw rpkste ontferming
Der moeder en haar kroostl''

NIET VOOR DE W ERELD.

VoRor de wereld bloeitgj niet,
oep der.lenterozrp!
'tZedzg blosje,datzy ziet

Op l!r wangen blozen,
Zultgy,wqar haar adem gloeit

En het kruld des velds verschroeit,
Niet verroekeloozen.

Voor de qereld gloeit hetniet,
't Lichtgen in uw oogen.
Dat zoo zachte stralen schiet

Van zoo groot vermogen;
Keert zich piet uw rçzne blik,

M et een hellzaam hellgen schrik,
Van baar lust en logen?
Voor de wereld vloeit hetnlet,

'tTraantjen op uw wangen!....
'tW errldsshe vsrlangen,

Vreemd aan 't wereldsche verdriet,

Za1het,zn zljn zulverechoon,

Zal het aan haar trotsche kroon
Niet a1s perelhangen.
Neen,de wereld boeit u niet,

Hoe gj haar moogtboeien!

W aaruw hartvan overxliet,
W at uw oog doet gloezen,

Iseen helligergenqt,
l

seen bltdscbap,d1e uitGod
Zielen toe mag vloeien.

DE MAGDALENE B1J 'T KRUIS.

Hierismijn plaAts.Aan deze voeten,
Genageld op dIt hout;
Hier,dat de tranen vloeien moeten,

Dis Gj in gunstaanschouwd.

De Slmons schudden 'thoofd en smaden
En lastren a1s weleer)

DII MAGDALENE BIJ T KRUIS.

De Zondares,m,tjchuld beladen,
Stort in aanblddlng neer.

De middagzonne derfthaarluister:

De dag ls donkerheid.
Uw oogen zien,ook in dit duister,
W ie aan uw voeten ssbreit.
Gi
j
Gi
k
jel
neteeh
aar,Heer!Gt zulthaar dulden,
t haar tot in 't hart.
Hat is de vrouw van vele schulden,
svie veelVergeven werd.
*ok op haar arme ziele daalde
Een zelendubble nacht;
Maar 't llcht,dat eenshaar tegenstraalde,
kracht.
Behoudt,ook hio'
,ri
jvnoe
'
lt uw smarte,
Gi
J
'
Zi
j
li
jsdidd
t,(
)
i
j
s
kr
f
t
;
Z
p
ert bp uw wee;
M aar,in hetblnnenst van haar harte,

BehoudtGi
j haarden vreê.
H aar oor vernam die bittre klachte:

W aarom verlaatgijMij?'9
Verlatrn!..:.Helland,Gli?
'
Toch bli
gft Gi
J haar van vrede spreken,
Die aluw gtrdd aanschqpwt;
* zielverbpstrende gedachtr....

'
Toch voelt zi
g,in geen strpd bezweken,
Dat haar '
t geloof behoudt.

JaE
,G4 znltIs
raelbevri
jden;
ge op Davidstroon;
e
ns
s
t
jgt
Daar komt een heerli
jkheid na 'tli
jden,
En,pa dit kruis,epn kroon!
Eens,ln uw koni
nkrt'k gekomen,
GedenktQi
j,naar uw woord,
DeBevmo
rouew?
die Gi
j hebtaangenomen,
dzgd,en verhoord.

GeHaa
wis,
haar zoyden zk'n vergeven,
r schuld zs weggedaan,
Hasr naam in 't levensboek geschreven;

DatzeideUw mqnd bAar aan;

Diemond,die lieEjke,d1e zachte,

Die thans zo0 bleeke m ond.
Zich oopnend tot zoo bittre klachte,
ln zoo ontzetbren stond!

AcGhj
,Zsj
ma
vc
eh
rte
ro
no
ds
t,snGi
j-verlaten;
, Zp out aald;
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DE MAGDALENE BIJ T KRUIK

Gj,prooivan allen die u haten,
DiZj,door uw gunstbestrayld!
e alle strafen Gods verdlende.

Zelfsdoorgsen vreesbenaufd!

GoDaa
dsHe
ilgen In een jammermende,
r God zich ver van houdt!....
Ditheilig lichaam gnkelwonde,

E Van koortsgn phn vqrteerd;
nGe'
tzognd
chaenndlohnge
k we
rktuzg van de zcndw
deerd!
Komt,overmoedige soldyten!

LDoetrecht,en gpotnletmeer!
aMd
atdveoe
zegt
n Ko
nzng 'tkzryzsverlaten;
het,niet myn Heer.
alzjn jsljkheden,
DiV
tehro
petnd
,me
dl
e!
lk lang en steeds.
mt!Verscheurt deegleden.
W at
O tqeftgj? Ko
tenger vleesch!
ntzzet geen

Ik heb dgretvan 0od geschonden,
Moedwllllg, dartel,dwaas....

KoEpt!Laat/ijstgrven voormjn zonden,
n sterven ln Ziln plaats!
Maarneen!de Onschuldige moetljen,
Als '
t ofer op 't altaar,
A1
Es'tLam deroude profecjen....
n zoo Hij'toferwaar?
Indien..,.Ja,IsrarlsVerwacbting!
Verzoçner van mjn schuld!
Men leldde u a1s een 1am ter slachting,
5Zachtmoedig,vol geduldl''

Een stem roept uit:.0ns overtreden
Kost Hem dit leed,dit bloed.

Hetz(n Onze ongeqechtigheden,
3DieZiin yerbrpzlzng boet.

be straf,dze o: ?nshoofd moestwezen.
VerdryagtHp zn derssmart.

DoDoerZ
pneetriemenzhngerezen
wonden van ons hart.

Mjn lielgeeftantwqord:xHeer!ik dwaalde
Gell
ik een schaap l!!'trqndp
ZiitGii't,op qien ppn mlsdrl
-jfdaalde,

Zi
jGi
tjGi
He
jvrodor
er,mi
dl!e
mj
onjne
t?zonde
,v
oorvmp

NAJAARSLIED.

Qeli
jk een 1am geslacht?....''
Aanbidli
jk woord,door uwen mnnde
Gesproken: .'T Is voLsawcH'
r!''

NAJAARSLIED.
Ik ken geen schooner kleuren
Dan die van 't Hollandsch boscb

ln bruinen najaarsdos;

Ik ken geen zoeter geuren,
Dan d1e uit droge mos,

Uitgeelroodesikenbladergn

En varenkruld dat bloelt,

Mî
jop hetkqeltjenaderen,
Datmet mtn lokken stoeit.
Ik ken geen scbooner zangen
Dan vink enlîisterslaakt,
Bi
j'
t morgenlichtOntwaakt,
Eer hen de strikken Vangen,
Door al wat ringt geFraakt:
Den wildzang u1t de twpgen

Met vochtlg rag omrtrikt,

Dat,alsde daznpen stjgen,
Metperelsbljftbestikt.

lk ken geen scbooner luchten
Dan waar de herfstm ee praalt,
Als 't zoulicht nederdaalt
En dorpen en gelluchten

In qgud en kleuren maalt.
Dan r1
Jzen blanke rotsen

En dpnkrebergen op,

Begroeld metrulge bosschen,
Verguld aan rand en top.
Dan spelen alle verven
Dooreen met stille pracht,
Tot dat ze,schoon en zacht,
Versm elten en versterven,

En zlggen:oHetwordtnacht!
W eer ls een dag vervlogen;

E W rlhaa4 een jaargety:
en ljar gaatvooruwe gogen,
Gelt)k een damp voorby.''
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BIJ EEN BEELTENIS.
BIJ EEN BEELTENIS.
Doetonjditindrukwekkend wezen,

Diefzpbejneden neusen m ond,
De janzzenlpke geboortelezen,

Dze ons uw schoone naam verkondt;
De hemel heeft u meer gegeven

Dan eedlqn naam ep hoogen staat,

Me
oeprd
dlens
npe
adlsvk
lbrz
,ag
e.schreven
'tan
onbe
ge
efl
at
Ofgtraal!ervandien kalmen schedel,
Dien gj zoo onbldep
sd verheft,
Geen gloed,meer lle:vk nog dan edel,
Die alle harten trekt en treft;
De vlucht verradende en de krachten
Van dien zoo hoog gestemden geest,
W iens leven,werken,en gedaehten
Men op 't gewelfde voorhoofd leest?

Ligt de adeldom van qrdle Zielen
Die,doorgeep sterQyk hartweyrgtaan,

De
etroefjleknleëndwl
-ngttekmelen
En zinlvke oogen neer doet slaan,

Om m oed in 'tneedrig hartte wekken
Van alrat zwak ls en verdlmkt,
Nietheerlpk îveralde trekken,

W aarmee gy 't starend oog verrukt?

Ditsprekepdegelaatvereenigt
Ernst,relnhezd,kloek verstand,ln geest,
Daar vl'ede en liefded'indruk lenzgt,

Die llqhtte ontzagljk waargereest.
Is,bj zjn regelmaat,nletkoel:
Omd
ater'tleven doorkomtschjnen
Dier zielvol leven en gevoel.
Hetstltl: scboon der strrngste lynen

Geen zweem van dofhei; in die oogen,
Maar zachtheid,die hun felsten gloed,
A1smeteen Folkje,boudtbetogen
En vriendelp
-ker stralen doet;
Met zulk een glan: als doetbese:en,
Datelke vreugdeen iedresmart
Uw edelmoedlg hqrtza1trefen,
En weerklank vznden in dat hart.

W1'az
niel
npp
uw
en,gelirml
agh,
oamg
nderekl
'tezmd
we,ven,
nsug
sa

BIJ EEN BEELTENI8.

Een uitdryk van genoeqen geven,
Maa!-dze den ernstnletovsrstemt.

EnDlwjgendzeggen ?nsdielzppen,
0 1e gaarn dqen zwtgen,waargj spreekt:
* ns zal welnlmmer ietsontgllppen,
Dat geest ofkracht of zout ontbreekt.''

Wi
J-zien...W i
J-zien? He
ilaas,wj zagen!
Dat lief aanschouwen s geweest.
naal'hetgrafgedr
W j hebbenhu
agen
lsel

Te'n
tS
he
cho
me
oln
van zoo schoon een geest.
is die geestgevaren,
Daar God hem voor zpn zetelziet,
En waar we onze oogen blind op staren
Is slechts uw Beeltnis,anders niet.

Ach,dieu-zelfmochtzien,m qchthooren,
Mochtlezen in 'tgroqtm oedlg hart;
DatooK van d'edelstepler gloren,
Ofgllnstlen van de relnste smart;

Die lieve llppen zlch ontsluiten,
Om met een stexp,zoq klaar,zoo zpet,
Een stroom van vrlendlpkheden te ulten,
Opwellende uit een trouw gemoed.
Die,wat uw innigst hart bedoelde,

Uw helder oog op gens doorzag,

Uw geest ontdekte.med,gevoelde,

In blik en kreukje,blosjeen lach,
In fjneschaduwen en stralen,

Afwisselend van stond tot stond,
Zic
h opsle
't
os
prhe
echt
Dat
cht
t gylaatzjg malen,
vemzen ntet verstond;

DiD
e in die oogen '
twolkjestjgen,
eq regendrop zlch vorpen !>g,

W Aarln,na lang en ernstlg zwygen,
he
'n wereldyan gedachten lag;
D1r
esz
wed1
eresne
chr
lt
ln
Maq
tornak:
vtlreennde
weç
r verslonden,
haar pracht,
Daarreedshettrgostwoord waqgevonden,
Nooit lang,noolt vruchtloos ingewacht:
Die u de heilleer in zag drinken
Van Gods Kenade en Christus bloed,
Volootmoed ln u zelfverzinken,
Ofopstaan m een grFoten gloed,
Om ,w:t uw gansche zleldeed leven
En uztstraalde op '
t bezield gelaat,
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BzJ .zx BxzxzTxxtg.
In gloênde woolden weer te geven.
Of te bebeeglen,door een daad:
Die u beleven en beljden,
Qetuigen en betoonen zag,
U in de kracht dier Waarheidstri
jden.
W aarin uw heilverborgen lag;
Die u den Heiland na zag streven,
U zelf verloochnen,zonder trots,

Voor andren,velen,hllen levew

Steeds werkzaam ,ln de vreeze Gods:

Dieu mochtnagaan op de wegqn
Het
Demz
rjle
ederstemenschlievendhmdj
de harttotledgen zegen,
De hand tot elken dlenst bereid;

De knie bj 'tkrankbed neergebogen
Desschaamlen,bijzijn laatsten snik
Nog opziend naar diemlnzameoogqn,

Die hem vertroostten door hun bllk;
Die u uw kind aan 't hart zag dyukken
M et tserheid,die nooit weekhezd werd,

Me
Mtinmg,moederljk verrukken,
aar met ootmoedig biddend hart;
Die u,in nederige wlsheid,
Den mond zag openen tottrooqt
Enor
favaadnveaennnhul
eer
gebogen grjshezd
pbehoevend kroost;

Die,metren hrmelsch vergenoegen,
V>n 'tlzefdrhk hartden ganschen schat
U mtzag stgrtsn,toezag voegen
Aay d1e gp llefgekregen hadt,
En wze uw Liefde m eer verheugde
Dan alhaar weldaân zonder tal -

Di
E
enzawa
gd
tebrjeng
ol
otzn
tv
lu
es
rt
geetn
envr
eugde,
zal.
O droefenis,niet pit te sprekea!

Bezorgdheid,khmmend met den dag!
A1s men ditzacht gelaat verbleeken,
Versmallen en vermaagren zag;

Als men d>t ooq nog we1 zag blipken,
Van 't elgen llefdevuur ontgloezd,
Maar dieperin den jchedslzznken,

Van 'tleven en zkn etryd vermoeid.
A1
Msmen uw jvernog vermeeren,

aar reeds vermznA en zag uw kracht,

BIJ EEN BEELTENIS.

En deoliein die lamp vrrteren,
Zoo helderbrandendebfJnacht;
A1sreedseen ytep begon teQuisterep:
5Bemerkt gi
;nletsv:n 'sHeersn wl1?''
M aar 't angstlg hartnlet wilde lpisteren:

lk weethetook wel;zwi
jg gù stil.''
OpDeens!Daar zonkt,daarlAagtgi
jneder,
egeestn?g krachtig,'tlljfgesloopt;
DaVe
arrl
aagtgj en verreestniet weder geefs ontveznsd,vergeefs gehoopt!
Vergeefs den hem el aangeloopen

Om uw behoud,grkermd,gezucht;
Die hemel immers glng u open,

Qj naamtuw afscheld,en uw vlucht!
O Nl
oyve
rgeetlîjkste dernachten,
et dan met tranen nagedacht,
Met tranen,die de wond verzachten,

0nsongenersliik toegebracht;
Mettranen,d1e wiiwedervegen

Uit de oogen,tuigen van uw smart,

Maqr ook getuigen vap den zegen,

Dlen Qod u stortte zn 't stervend bart!

O nachtvan ljden,nachtvan pijnen,
Vkn doodsbenauwdheid baqg en lang!
W atlichtvan và
'ede zaagt gj schijnen,
Hoehoordetgj den zegezang,
Die door 'tgeloofwerd aangehevqn,
Aan wooyden en aan krachten rIjk;
Hoebleef,ln 'tjterven alsin 't leven,
D.thartvollzefdezich geljk!
Belsjdend,dankend,biddend,zegenend,DeMe
tspreuken troostrijk,leeqzaam,trouw,
n diep bedroefden kring belegenend,
Die gaarne met u reizen wou,
Tot ge aluw smeekingen ten laatste
Fereenigde in dat eene woord:
*Kom,Heere Jezus!kom met haastel''
En etillezweegt,en werd verhoord.

Z0o zagen u de schreiende oogen;
Thans zien ze u in den bemelna,

Wa
Dargi
j,aan 'taardspbeleedonttogen,
Di en ljderziet van Golgotha,

en uw Geloof on: aangewezen,

29

80

BRUIDBBEZOEK IN DE PA8TORIE.

UE Liefde ons afgeschaduwd heeft.
En d1ealleen de trqostmoet welen

7an '
t hart,waarln uw beeltnlsleeft.

BRUIDSBEZOEK IN DE PASTORIZ
TE HEEMSTEDE.

Tradtgj,lieve Bruid!
A
mstelsmpren uit,

Kwaamt ge ln onze dreven,
W aar het eerste groen
Knopt altn 't '
Jong planteoen,

EnOv't
verjongde leven,
er bosch en beemd,
W eder aanvang neemt
Af en aan te zweven?

Scheptgqin den lust,

Schept gp in de rust
Van ons land behagen?

Ko
O
mtgj,vooruw kroon,
ok het needrig echoon

Van de veldbloem vragen?

Doethetlird u goed
Van 'txewlektgebroed

Tjilpende ln dehagen?

Myg de frissche lucht,

'tDI
Vehettegenzucpt,
Rposltle
enhde
artovoege
rknwz
pken?
uzt,
Dz?op bloen?en kruid

RuDst
gnede
derzhzl
kk
n?God,
al
nkt
ez
l
ee
en
Dieo?k ditgenot

Vriendlùk wi1beschikken?
En gebrurton!huis,
Onze rtzlle kluzs,
Onzen dlsch die eere,

Daetzzih
Di
binnentreedt,
ch welkom weet
Y lcrhyarvoetzich krere;

Datzi)plaat:neqmtzn

Uw verheugd gezm,
Dienstknecht van den Heere?

BRUIDSBEZOEK IN DE PASTORIM.

Zouden da'
o ook niet

MMetderv.,.
,#6nlied,
eqschelykewljzen,
Dlchterljke galm,

Klank uitsnaAr en halm,

Haar ter eere,rpzen?
En een zang volgloed

Van '
t oprecht gepoed

Haar den dank bewpzen?

Klink,mijn citer!klink!
Rijs,mv'n zangtoon!dring
Luil door bosch en hoven!
'
tVrooltkstmaatgeluid
Moet de liefste Bruid,
Moet deesfeejtdag loven,

En een zinrtk woord
E

n een vo1akkoord
Allen wildzang dooven.

Doch wat zegt de klank

Van hetbltd
'st gezang,

Van de schoonste rede,
Doch wat zegt een lied,
Dat als bronnat vliety

Bj de stille bede,
Die:a1salleszrtigt,

Fluzsterende stpgt
Tot den God van vrede?
Die in 't volle hart
Uitgesproken werd,

Schqon geen lippen spraken,
D1e het peinzend oog
Tot een traan bewoog,
Bigglend op de kaken,

Tin
tlendvan dengloed,
Dze een tropw gemoed

Voor haar helldoet blaken'
?

Brueid
Of
tlj
fel
ej
ne!
lie
:pk
lir
ediet
Zulker stille beden

Styg
jgttul
i
vjtn'ieudit
tluhiu
s,
redi
k
si
Die @p in kopt treden,
St
tgt
van u1td1toord,
En.van God gehoord,

Keert het weer met vreden.
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AAN MIJN VADMR.

Over 't vredig hoofd,
Dat in Hem gelooft,

Dat op Hem bljltltaren
(Wuiagceht
B
ende op ziln stem,
nde voor Hem,
Metallr englenscharen)
En,bj 'tvriendlyk licht
V
Vreean
zjn aangezicht,
s kent noch bezwaren.

0,
Mj dunkt,onsoog
Zietvan God omhoog
Zegen op u dalen!

0? uw bloemenkrans
Zjgteen zachteglans
Van de schoonste stralen;
't Oog van God? gena

Slaatu vriendlhk ga,

W aar uw voeten dwalen.
Keer ze wederom
Tot uw Bruidegom,

Die u racht met smarten!
Strool hem met uw hand

Bloemen van ons land,
Groeten onzer harten!
I
De
echtland,diengjknoopt,
n dat llcht gedoopt,
Zalveel stormen tarten.

AAN MIJN VADER.
Die 'sHeeren Zegen heeft
In liefen lqed ervaren,
Een leeftpd heeft doorleefd

Van tienmaalzeven jaren,

Die dankbaar yeer mag zien
Op kindren en klnds-kindren,
Deed God ook hun getalxermindren,

Gelukkig prjstmen dzen.
G Gelukkig prjstmen 'thoofd,
ekroond metgrjzelokken

Van denkkrachtonverdooid,

Nog kloek ep onverqchrokken,
Nog poedlg opgemcbt,
Door tàd noch lastgebogenI
Gelukkig de onbenevelde pogen
En 't onverbleekt gezzcht.

LENTE.

Gelukkig prîistmen d'arm,

Nog krachtig om te echragen,

HrthArtnog even warm
En datzooteederslaat

A1s ln zpn beste dagen,

Alslmmer voor die gade,
Die Gods geprezene genade
Hetnog behouden laat.

o Dat ze.aan gunsten rtjk,

U ditgeluk bestendig',
Totdat zich eindelpk

Uw jchooneloop volendig',

Mpn Vader! en uw kroost,

Na 'tlang gezegend lelen,
U welgerpoed den geest 11e geven,

Gelukklg dooreenschrzstenstroost.

LENTE.
Ead ik uw adem,Nachtegalen!
Uw zilvertoon,

Lanqs alle heuvlen,alle dalen,

Zou zk uw smeltend lied herhalen,
Zoo vol,zo0 schoon!

lk prees dien Qod in miin gezangen,

Die veld en woud
W eer 't groene kleed heeft omgehangen,
Na zooveel maanden van verlangen
Zoo blp
-de aanscbouwd.

Ik zou diqn grootep Schepper loven,
Dze,ongrzlen,
Zi
jn troon gevestlgd heeftdaarboven,
En wien debloempjesonzerhoven
Hunne oFers biên.

Mkn zanEgtoon zou desmorgensstîjgen,
n 'syvondslaat;
Metu,zoudelk des nachtsnietzwkqen,
Daar 'tmaantje,glurend doordetwpgen,
0ns gadeslaat.
En 't oog,dat nimper wordt gesloten,
Dat alles met,
Den kleinen zanger en den grooten,
W ier lofgezangen sam envloten,
ln gunst bespied.
ITT.
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AAN DR.KAREL GUTZLAFF.- XYA.

M(nliedDzou vromezielen trefen,
qhr'twoorden gaf
En logge geesten opwaartshefen
Aan wat zy kennen en besefen,
Uzt Btof en draf.

Ik ware ern priesterin dien tempel,
D1e thans alom

Van Jiefdeen jlmachttoontdenstempelN
u zmk ik zwpgepde op den drempel
Van 't hezligdom.

Mei.

AAN Dm K AREL GUTZLAFF.
ZENDELING IS CTTTNA, BIJ'ZIJN BEZOEK AAN NEDERLAND.

Door zevendubblen muur en hrmelhooge bergen

En wetten eeuwenond beveillgd en bepaald,
Meent China voor altpd al 's W erelds macht te tergen,
Maar weert het zonlichtniet,dat van Gods Hem el straalk

Haastdoeteen hoogerzon de Bloeiende Aards bloeien,

En 'tRi
jk desMiddrnsprijktmetoogsten dlchten vol;
HaastzAlheteeuwig (sin bekep nedervloeien,
En drpven d'oudgn Draak dryzpstaArtende uitzîjn hol.
Haastdreuntdrgrljqemuur,bil 'tkllnken derbazuinen
EVan'tvgrstli
)k pmrstervolk,datvredebrenqtdoor'tkruiw
nNe
st
o
r
t
bp
'
t
b1
jws
geilul
httovtoo
ornhe
rds
stel
brz
eege
pmne
n.:.!
,
ep,levertbou
ofcui
Go
ge
nd Hm:
Verspledlr.op bevelvap Jezurdoorgebroken!
W at tpding brengt gp uit d1t Jericho ons weer,
7an Raghabs-harten,reedsvoor '
theilgeloofontloken,
Van hppen,tot den lof zich oopnend van den Heer?

Ja.China'stjd genaakt;langsalle waatrend ruischend,
W ordt de adem yan Gods Geest vernomen,en het geldt
Zjn zestigdmzend,maalzesduizend,
W iereez-stlingen dooru aanschouwd zjn en geteld!

o outzlaf,keertothen;breng hun eepsbroedersgroeten,
Van d'oever dq Noordzee,aan de ulterste oosterkust;

Betuig byn hoezpn geesthen eenmaalhooptte ontmoeten.
Totduzzenden vermeerd,in 'tHemelsch Rjk derrust.
14 Mei 1850.
EVA.

W0
ieMzaluw ljden Fnsverhalen,
oeder!uit wzer yruchtbren gchoot
Al
'
t
levly en hetltden sfroot,
Dat,in zvn worstlen met den dood,

EVA.

ZjD
nas
tem verheftin dsaardschedalen?
t zesmaaldmzend Jaren lang
Ztjn noodkreetstorten treurgezang
Aan alle waatren,alle zeeën,
0f,mp! van 'tnutteloosgeklag,
Zijn p'
pn verloochentmeteen lach,
01irimpende in verzwegen weeën,
Ztjn stilletranen plengen mag!
Ach tranen!....Bg
i'de tranen-bekgx

In zand gesmoord en eenzaamheld,
W ie za1 ons van de tranen spreken,

Die '
teersten bitterstzijn geschreid?

W ie zalons zeggep welke ellende,
Ep h?e ze een zzelverscheuren moes:
Dze,zn haarvqlheid,zag verwoest

De zalighedrn,d1e zj kende?
Helaas!wze heeft,biieigen smart,

Voor de ureontzag,gevoel,ofhart?
W ir gnnt,bJ
1 eigen bqezemklachten,

E Bj elgen doornen,slgen zweet,
eTe
n rlut
teltjdsaan zpn gedachten,
overpeinzing van uw leed?

Of zoo de pogzng tot vergeten
Van wat men in den boezem bergt,

Metheimeljkeslangenbeten

De harta
-ar van hetleven tergt,

Maar van de zlel de dwaasheld vergt

0nà
Funjde
lheden,vreugd te heeten
't londig wereldsche gewoel
Te prlzen,metverdoofd gevoel:

't1: rapps genoeg,zoo aan die droomen,
W aarln ze een avrechts Edgn smaakt,
Een kreetvan smart,!en eznde maakt,
Hairs ondanks,van naby vernomen;

svat zou er wezeq,dat haar trekt

Een noodeloozen bllk te wi
jden
Aan een tqoneelvan smarten liidew
Met zestlg eeuwen leeds bedekt?

NeDen,Moeder!Zoo zj u gedçnken,
e kindren,die g'
j ashterllet,
't Is zelden om uw dlep verdriet
Ern diepgsvoelden traan te schenken;
Nzetom zlqh voorden geesttewenken

Het treumg beeld der schoonste vrouw,

Verstegnd van plotselingen rouw.

Het zs nlet om u na te staren.

Zooalsgj Edensstroom doorwaadt,

Hethoofd gebpkt,de blendeharen
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8à
Ten Bluier voor 't verbleekt gelaat,

DeVn rug gekeerd naar'tlaatste stralen
Ea
n 'tondergaandezonnelzchj,
n naar den oever 't oog gerlcht,
W aarvoortsuw vqeten zullen dwalen,

De hand gelegd In Adams hand,
Niet losgelaten,niet gegrepen,
Bereid het leven voort te slepen
In 't door den vloek gedrukte land.
Het is niet om den kreet te hooren,
Den kreet,die door '
t gebergte schalt,
0m alle heemlen door te boren,
Als barenswee u overvalt;

Den gil,waarvan Godsenglen i
jzen,
W aarheeldrschepping van versaagt,
Dieboschleeuwznnen op doetriizen,

En de arendsmoervan 'tnestverjaagt,

Den gil,die '
t bloed in Adam s aderen
Doet stllstaan,en hem storten doet

Op 't schalpelbed van mos en bladeren,
W aar '
t w gewand u scheuren moet;

W ahr gj,bj '
twringen van uw leden,
Bp
'
t
e
p
l
jt
e
n
van uw zwangren schoot,
Slechts denktaan 't strafgemcht van Eden,
En siddrend kermt: pziedaar den dooil''...
't 18 niet Fm met u neer te bukken,

Daar giluw Abel- ach,hoebleek!-

Van bloed wilt zuivren in de beek,
En,door hem aan Uw hart te drukken,
-

Hem 'tleven,datZ'
jn hartontweek,
Hetwgndre,weggevluchte leven!Metdm zend kussln wedlrgeven,
Men proef,waarbp uw rlelbezweek!

HeTe
tis
niet op alde '
jslhkheden
voelen,ln haar volle som,
Vè
Yan uw verschrikljk'
.ouderdom,
Drg
sdht
e bge
all
eevnanvoEodren
zerjac
si
ln
ag
cht
zi!
ch heeft.
Te
r
d
o
o
d
t
o
e
l
j
d
e
n
d
e
a
a
n
u
w
wonden,
En de aard vervullende met zonden,
W aarin uw eerste zonde leeft.

Die eergte,deallereerste zqnde;

'tBegeerig oog;dgonwhze hand;

De vrueht,zqo zoetzn uwen monde,

Zoo bitter zn uw ingewand;
Het luist'
ren naar de stem die vleide;

't Verlokken yan een echtgenoot,

Zx haast verlezdende a1s verlelde,

EVA.

En met hem stortende in den dood Ziedaal
-wat uw verharde kinderen,
Ziedaar wat een ondankbaar kroost
Zich met sen koelheid bljftherinneren,
W aar w1e gevoelhreftoverbloost.

Denaa/?waarmee gp staat gesshreven

Iq deyz'
ren harten v:n deestjd,
D1e allestoontwatgp hun zjt,

Die smalende op hun l1p kopt zweven,
ofvolvan wrevelen verwjt;
De naam,waarmee ze u kennen leerey
Aan 'tkrgost,hun dankbaar voor d1e les
Van kinderllefde en vroom vereeren,
Is anders geen dan - zondares;
Eerste,ergste,dwaaste zondaresse!

De tranen,daaruw oog van vliet,

Hebb'God geborgen in zljn iessche,
Op hun rqgisterzljn ze niet;
De tranen nlet,de tranenvloeden,
Diegi
jhrbtuitgestortvogl-God,
Bj't'
t
vreesljk trefen van zp-n roeden,
Vervullen van zyn strafgebod!
De tranen niet,de tranen-zeeën

Van deernism et uw nageslacht,

InDsacnhrl
ii
kk
eljker zieleweeb'
n
chaamssmartep voortgebracht!
GjVhebt geboet;- ZtJ,pnboetvaardig,
Gsrwtten U hun zondlg hart.
p hebt gpleden om hpn sm art;ZjGychten U geen deelmlswaardig.
Uitp
hebthet schandljk zondekwaad
voller harte leeren vloeken,ZjB
,die hetalttjd meerder zoeken,
eladen u slechts met hun smaad.
Gj
heb
tvergiFenisontvangen,
Na '
t aardgche W ee een hemelsch W el,Di
En zj verwi
jten u hun hel,

e naarpw hemel niet verlangçn.
Der ovreemdevrouw''op deonlghuld loerend,
't ls ofln u hun 't beeld verrp
-st

Die haar gestolen waatren prpst,

En,'thartdoorteederbeên ontrorqend,
Met haar verboden vruchten spyst,

V rwijlhaar valsche hand dedooden
Te
erbergen blpft voor haar genboden,
E
Di
e
z
j
'
he
t
pad drrhellewyst.1)
n immerg zien z!J,in uw beeld,
1):pr.IX.13-18.
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EYA.

Eç
n wjzemoeder voor zich treden,
D1e met haar vurigste gebeden

Haarkroost den hemel aanbeveelt;
Die m et den rimpelvan de smarte,

En methaarzachtsten,teerstenblik,

Mj
Bljftsmeeken tothaarjongsten snik:
-

n kindren,ayh!beqaaktuw hql'tel''
Ofzgudt gp nietd1e moeder zpn?

01Ezjt g'
p 'tenkelonzer zonde?
D n danken we u,alleen de pjn

ererfellike boezqpwonde,
W aaruit een altyd verscbe smaad
Voq1'uw gebogen hoofd ontetaat,

En dze van de eerste levensstonde
0ns van een liefdeplicht ontslaat?

ZdDi
t egjtrg
een moeder,die vermanen,
oosten kan wie haar vereert?

Speelt daar geen glimlach door uw tranen,
Voor hem,die van uw tranen leert?
Gaat uw betrokken mond niet open
Tot woorden van den zoetsten klank,

Dieop een Paradjsdoln hopen,

W larin geey plaatszsvoorde Slang?
En pn daarllppen dieu vlgeken,
D1e
O
Gp brspotten metverEùt,
B j,dze aller moederspt,
eschel'
m tu niethetBogk derboeken,

En wreekt u de arm nzet van dien God,

te
nac
ht
ei
n
lste
Me
Di
wi
ez
indu
mqe
dr
ervloekt,of epot,
za1bezoeken?1)

Drie Zonen,Eva!heeft uw schoot

Geschonkln aan deesdroevige aarde;
En zo0 gp ben petsmarte baarde,

Uw 1eb
We
rachtgphenmetkommergroot!
erste zs Kaïn.Eenmaal stond
Hj
vooru,bleek,verwilderd,blosdig
Van handen en gelaat,hoogmoedzg
En woest,een glimllch om den mond.

Hsjhad voor aluw luldeklachten
Nietsover dan een koud yerachten;
Vqor '
tmoederlllk verwjteen blik,
HPze'thartu stlldged staan vanschrik;
1nvls
J
E
uc
bttein d'Iislùkst'alleqnachten...
edert werd geen troostlpk woord
Van d'eerstgeboren zoon gehoord.-

Uw tweede ls in z4n bloed gesmoord.
1)Spr.XX :20.

KW%

Eiischeen geboren om teljden
En vroeg te sterven;ach,hoe heeft
U 'thartdesjonglingsaangekleefd,
W ien zulk e!n dood haast afzou snjden!Uw derde ls Seth ;uw troost,uw kroon,
UF kracht,uw steun in oude dagen,
Een trouwe smeeker voor den troon
.

DiensGods,nyarwien hj leerde vragen.Nbg leeftd!g Kaïn,in Jtgeslacht,
Datkoçlyzpns vadersnaap veracht
En dat z)n moederspaam nletzegenti''
'tGeslachte.datzi
zn broedren drukt,
De vroomheid met zlln haat begegent,
En voor de roede Gods nietbukt.-

(
Nbr sterftdie Abelduizendwerven,
En weekt met tranen en met bloed
De doornigeaardg voorztin voet,
HMaarll
'
jdten zwtgtmrtzachtgemoed,
e
Eeftlief,en zegentzn zjn sterven.n nog heft52th,metvroom gelaat,
De handen ernstzg tot den Heere
EnEn
biqtvergevlpg voor al'tkwaad,
predlkt,d>t zlch 'thart bekeere
TotHem,dze baast te komen staat

OpTo
dattHe
H'
Ij
de hard metvuurvertere;
m,d1e eerst uit Eva's.scboot
Een menschlîjk bloed heeftaangenomen,
'
llaDa
t,alsHj 'top deze aard vergoot,
ar beetre dingen toe deed stroomen,

Dan dat uit Abels wonde vloot.
Met welk een vreugd wordt Seths <eslacht
ln Eva's armen opgewacht,

ln sjs
haduw van de levensboomen,

D1e God aan 't klare stroomkristal
Van 't hemelncltEden planten zal!

DE MOEDER DES H EEREN.
Avie
en,nietalleen toen gjGgdsEngel zaagt,
lens schoon gelaat het vredlg licht der hemelen

W eerkaatste,en over'tuwr,ontroerdemaagd!

Een weerglansvan hun helrljkheid deed wemelen;
Neen,nietalleen toen gtlztin groetgehoord
Enl,
diep ontsteld,zijn boodschap hadtvernomen,
s in uw hart dat hartdoorschokkend woord:
Hoe za1datzijn?''metsiddring opgekomen Hetbleefu immer bj;hetleefde metu voort.
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llo! za1dat !i
jn?'Hetantroord isgegeven.

Gy weet:Nlrtsi
:onmoogljk bil
.dien ood,
W iens geest,wlens kracht,wiensschaduw acheppend zweven
En over u ?alkomen,Nalm en 1ot

Steltgein zhp htknd,en bplgthethoofd:sDe Heere
U DFenajrzùn woord.''Zùn woord isliefde en macht.
pep Hp totren vooqgcht,toteen eele,

Maar W
aarrbjdautwzezze
-n nho
eeonge
!z
te
nge
wa
ceh?t.
zonde
el
enbe
sz
twp
raak
lt
va
rwj
llcg
ht
be
er
T 'tGeloofverwint.Ul maagdeljke voet

rotseertgevaar en stellte op Juda'sbergen,
W aar 't wonderklnd zn poeders schoot u groet,

En vreugde en dank uw zzel een lofzang vergen.

Hoehoog,hoetriumfeerrnd klinktdetoon

VaDer
n 'tmoeder
harte,dwaard
atzichvan
in zDavi
jn Go
d verheugZde
,
ds grooten '
oon,
Bl Ontstoken van een Koninkljke vreugde.

eef steeds uw m oed zoo hoog,uw hoop zoo klaar,zoo schoon?
Ofdaaldetge,in uw eenzaam huiswaartsdwalen,
U Somwjlen van den stralenrjken top
wsvasten bergs,lp kwam zq donkre dalen
't olloe za1dat zpn?''weer ln uw boezem op?
Die boezem zwelt.'t Qelooven wordt aanschouwen.
Het uur genaakt.0ok Jozef leert den staat
Te zeegnen der gezegendste der vroufen.
Het slaat.... Maarbeeftuw hal't met a1s het alaat?
Uw O0g aanschouwt hetkind.Maardurftge UW O0gvertrouwen?
Hoe was 't u,in dien wonderbaren nacht,
A1
E
sng'
I
jditkind hetstrqo derkribbe spreidde,
herdersmond een lled van englen bracht,
Dat 'sHeeren lof en 'smenschen heilverbreidde?
Hoe was '
t u,op dien wonderbare? dag,
Al
Isde ouderdom,hem heFende in zjn armen,
n 't schreiend wicbt het Licht der Volken zag,
M aar
Da
t
lsrelzou besshtjnen en verwArmen;
'tzwaard,uw'zzel bestemd,u nlet verbergen mag?
Hoe zal'tu op dien schoonen morgrn Eezen,

EAlsSeba komtmetScheba aan ztn zp,
n zegt: sons is desKonings star verrelenl''
En wierook brengten goud en specerj?
Diedag gaatom.Hem volgtsennacht van vreezen,
Van moederangstep vluchtln allel'jl.
God echter raakt.Dzt kind moet vellig wezqp,
M aar is nlet vaak,aan d'oeyer van den N p
'l,

't oHoeza1datzj
-n?''metkrachtln 'tpeinzend hartgerezen?

DE VOEDER DZS HEEREN.
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'tGeloofisstrl-d;hetwordt,in ti
jd en smart,

Door schok op schok bestreden allerwege;

Hethartqzelfbekamptdien jchat van 'tharty
En zoekt zpn ergste peerlaag bp de zege.

Maarwelk een strt)d wa! de uwe,Vrouw en maagd!

Die p't Heilige''
,uit uw relnen schoot geboren,
Gods Zoon genaamd,met Moeder-oogen zaagt,

E Zgn dorstversloegt,ztjp kinderkreet mochthooren,
n de eerstetyanen van zhn koontjeshebtgevaagd!
Een heilge wolk omnevelt voor onze oogen

HetQalileesch gebel'gte,'tlagedal,

De stille stad,gaa!-gj hebtopgetogen
W ien allçknle zlch genmyalbuigen zal.
0nsbleefzjn jeugd,z)n reznejeugd verborgen;
Hetwoord slecht,sniet,waarin zjn klaargemoed
U toondedath'
p,
'in zjnslevensmorgen
Alreeds,'tgeheim zîjnslevenshjd bevroed;
Maargj,gj zaagthem klnd,afhankllk van uw zorgen.
Gi
j zaagthem kind,den kinderkensgelgk,
En onder kindren;spelend,leerend,wassend
V Naargeestzoowelalsleden;slechtsgeen blijk

an zonde; op uwe en Jozefs wepken passend;
W elhaaytdlenszweeten neldmg werk gewoon;
VolGe
wj
sheld,maareenvoudig;lngetogen;
en woord,geen wenk,geen stap tot Davids troon;
Geen wondergaqf,grrn bovenaardsch vermogep.
Nu vroegt ge: ,Is d1t mpn kind?''En straks:,IsdztGodszoon?'*

oerektepropfvan dertig lange jaren,

àvaarin d1t stil,dit dlep,dzttrouw gemoed
De woorden en de dingen bleef bewaren,
W aardoor uw hoop getergd werd,en gevoed.
Ach woorden,door Gods englen,Godsprofeten

Qesproks: en gezopgen;sn hetwoord
Van 'tHçzllg Kind,!p 'tpzdden neergezeten

W oordVa
n whzen,doorzyn wpzejeugd bekoord;
slechts door U bevroed,door U slechts nietvergeten.
Op qqnmaal,van hstzuiden tothetnoord,

Doet eAeAne kreet vallelen bergen schateren.

De stemm evan dep Rospende isgehoord.

Hetvolk ontwaakt bj dulzenden.De wateren
W eerkaytsen '
twoord,datvan hun oever stjgt:
sHetKonl
nkrz
lk drqHeeren komt!Gj dalen,

TeVe
rne
rh
der
ft
u!Engptrgtschebergen,zjjgt
, om den Konm g in te halen!

Gj kentdien Koning,Gj aanschouwtHem - MaarHi
j zwi
jgt.
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GjDzaagtHem niet,waarzich dehemelscheurde,
eHeilgr Geestneerzweefde van omhogg,

En 't needrlg hoofd,dat uit den stroom zzch beurde,
Met al den glans der hemelen om toog.

U Mashetnzetvergund destem te hooren,
Dle uithetdiepstvan 'rhemelszalen klonk,
WD
anneer,omringd van zwjgendernglenkoren,
sVader aan den Zgon getaignzssghonk....
M aar H: doolt heen,in rulgte en wzldernls verloren.

ug.W at glansvan zsgevraal
BlH
ini
l-tke
oe
mrtztilyr
n hoofd en schittertu)t zpn oogen!
StrAkszit Hg
i'nger aan Kana',bruiloftsmaal. ..

Daar lsuw zielzpn .daad voorultgevlogen;
Het wonder van zi
ln liefde,dat uw hart
Reeds,in dat hart vo1liefde,had gelezen,
Eer 't op een woord,een wenk geboren werd,

Om U slecbtsniette wonderlijk te wezrn,
Klonk,bj zoo grootsch een Daad,z(n ernstlg W oor; u hard?
Leerteedre vrouw!leerlwijgep,leerverwaehten,
Lesrljden;wantpw ljdenstjd vangt aan;
De tjd der opeybarlng der gedachten
Uws volks,wzena dag van heilis opgegaan.
Te midden yan nw Roederljke droomen
Van heerljkhezd,dle zich vervullen gaat,
Van vorsten,gaxzn voerend langsde stroomen,
En heerschappp van zeeltrand totEufraat -

Gedenk datwoord:oNog ismjneure nietgekomen.''
Gedenk het,a1sde Vosjt,van God beloofd,
Miskend woqdtdoorde zynen en verstooten,

Qeen schullplaatsvindt voorzjn gezegend honfd!

Gedenk het,als uw eigen stadgenooten
Hem voeren naar de steilte,dat aan dien,

W iensvlekloosheid men dertig jaar aanschouwde,
Voor alleà'oog het ergste moog geschiên ...
Pgil,,oo g'
I)kunt,diqp Mfgrond,diep grquwde!
Diep lshj;dieperzultgp zl
jn verneedrzng zlen.
Zi
W
jtegi
ihet,diezou komen,ofverwqehten
een anderf'
'vraagtdeDooperzn den strjd,
Hetyalrgn en het worstlen der gedaçhten....
Gt zw'
pgt;gj zegt:.Ik weet datgj hetzjt.''
Toon,wreek u op onsonxeloof!9'dustarten
Uw zonen dezen zoon;gy zwiigt,en wacht,
En volgt,maar God slechtsweetm et welke smarten,
En in watkamp der ziele,dag en nycht.

Totuit den zwal.tnten nachtketlicht verrhstuwsharten!

NAVOLGING.- HET HAARLEMMERMEER.
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0 bangg nacht!watmachtheeftu gebaard?

Af
schuwl'
pk kruis!hoekomtgj opgerezen?
Heeft de Almacht zelf haar m eesters op deze aard?
BeDa
zwj
ktdeZogn?o God!mlloe zalditwrzen?''
ar staat gp op den heuvel,koud a1s ps,
Versteend en stom,staroogend,zonder levsn,

Totdat een wenk,een klank van sparadjs,''
Een woord van liefdeu ddadem weer komtgeven1),
En u hethartversterkt,op nooitgekendewijs.
0 gi
j,dienietsmeerzietofwenschtteaynschouwen,
Nydatuw oog ditschouwspelheeft gezlen,

Dze niet meer vraagt wat verder mag geschiên,

Gezygendste en beploefdstevan devrouwen!
Zze weder op,kryg weder oogen.kracht

EnZpo
ed totleven;wantgtjzultnog leven.
pn uui''breekt aan uit dezen bangsten nacht;
Steun op den zoon,u door den Zoon gegeven;

Verlaatden berg van smart,en (eenmaalnog!)verwacht!
Een nacht,een dag,en n0g een nachtverdwenen;
Het morgenlicht q
ler m euwe week breekt aan.

Nu spoedrn d! Marza'sgrafwaarts henen;

H Maargj blpftstil,gtllaatze grafwaarts gaan.

etDgr
jmo
slns
eegna
.De
enrasc'shrszpkike
kkn.
en.
eaf
Sl
adrMa
en g
ed
nal
ve

Johannes
Rhoopt rn vreest.Maar- qj verbeidt.Een stem

oeptjulchende uit:Hp zsverrezen!
G
En gi
j vraagtniet:oHoe raldatwezen?''
estorven metuw Heer,rijstgeu1tuw grafmetHem.
N A V 0 L G IN G.
Gaat u een meelter yoor,

Volg,maar blhfvrp
T
-!
Nietrezrndz'
p
pn z
jnweg,maarri
j
Il
spoor.
H ET HAARLEMMERMEER.
1850.

NuNwordtde Slokqp opgeslokt,
N u raaktzjn rhk ten ende;
u ligtde groq? W aterreus
En jammertvan ellende.

Zieltogend op zpn breeden neus,
1)Naar msjne voorstelllng van de volgordederKrafswoorden,ls dattotGen

<edegekrlllslgde a.n hetwoord totde Moeder voorafgegaan.

TOKLICHTING.

Nu laat hem Oome Cruquius,

E Nu koptheP Vader Ljnden,
n deoudeRypsche Molenaar1)
Purgeerthrm sedertderd'
halfjaar,
Datalztn krachten kwjnden.
Nu qlinktzjn buik metieder dag,
N Zhn onderkin en wangen;
u droogthj alseqn stokvisch uit.
En hoort wel dat zpn doodklok luidt
In onze zegezangen.
Ja,oude Landplaag!'t is genoeg
Aan Hollands tuin geknabbeld ;
Genoeg gesleept naar diepte en krocht,

En watgi'nietverslinden mocht

Bezoedeld en bezabbeld.
't Geduld isuit;de straf gereed;
Uw wisse dood gezworbn;
Uw huis en erfverbeurd verklaard;
En wat uw roofzucht heeft vergaard

Za1nu der vljtbehooren.
Rukt aan,met spade en ploeg,en komt
Dit watererf bezaaien,

Gîj,zonen van 'tgewrokçn land!
Me
tvrooljk hart,metnhvre hand....
En doe Gods gunst u maaien!
TOELICH TING.
Nu laat71:,7
1 oome CrugMï'
l
z: enz.
W elk Nederlanderweetniet,datde dl-ie groote Stoomwerktuigen
waardoor de 40.
000 bunders land van het Haarlemmer M qer aan

den Staat en dey Landbouw gesshonken zjn,genoepd zjn naar
e drie pannen :1tdrieeeuwen,wlernamen gvervloedgg verdienen
vooraltjd metdlen van dezen Poldervereenlgd tebli
lven?19.Dat
>an de Kccg,naar (JA: Aol
txwwxsz.)LII>II
>HwAT>IR,MolenaarteRjp
zn Noordhollamd,achrpver van het Hanl.lemmo.Meerboek (1641),
eersteontwerpervan een Plan totuitmallng;2:.dat,bjHeemntede,
naar (xxcosAs) cl
tvquxcs, Pet JAx xoez
gx,Toeziener,en Msccszolt
Bol-srnA,Landmeter van Rpnland.a1s hzertoe gelast,opstellersvan

een mtyoerig Plan vpegendde he#ï/kilg der Haa%'
lemmel.Jfeer,hetwelk hj in Jpli1742 aan D%kzq.aafen ff/p#Aee-rctfen van J?àb
,'
aland overhandlgde;30.dat rabp HalfmegHaarlem en zzlufoWc-,
naar (v. o. swsox u x) razzxosx (vwx ssMMxx),Lid van de Eerste
1)LXXGHwATEI.

NAAMGEVING AAN EENE LANDHOETE.
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Kamer de4 Staten Generaal,schrjver van een allerbelangrjkste
en uitvoemge Verhandeling orerdeDroogmakin% der ff
'aarlemmermelr (1820), waarin almede een plan tot de ultvoering van dit
werk wordt voorgesteld,en dat lnderdaad a1s het Hoofdwerk over
dit ondel.werp mag worden beschouwd.
Zie vAN uwsssc'
r,Het.
ffcfcrîgzpz
gzld3-?
llpei'
boek,enz.

NAAMGEVING AAN EENE LANDHOEVE.
Noem ze ltozzxowwsol.
W at is meer gepast
Vooreen plek der harde,
W aar geen onkruld wast;
W aar de schoonste rozen,
Van den zoetsten geur,

Van de zaqhtste kleur,

In Gods zonllcht blozen;

s7a
le
ar
dremen elken vrede,
liefde vindt,

Bloeiendr op de bedr

Van w1e God bemlnt;

WV
aarsteedsverscheknoppen
Er
ooljk opengaan
n bepareld staan
M et de reinste droppen?

'
k Sleet zoo zoete dagen
In dien stillen hof,

Geep drg.
-woeste vlagen,
D1e zpn bloemen trof;
Heilzaam,friych en geurig
W asertpi
.
pdelucht;

'
t A%chezd kostte een zpcbt,
W antmjn hartwastreurlg.
Ho
e gj hem wiltnoemen
Uit bescheidenheid:
Ik dgnk aan deblogmen

StMt
dooru gespreld;
elle ons ook op aarde
Menig naam te leur,

Zelnt.

Boïen uwe deur
Schri
lf ik :Rozsxowwltox.
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Hxapsl,.- .)x sxwsor xx oop':*

HERFST.

Vo
Kermeop desHeuvelstop,alw uithaarslaapontwakend,
n,door den Fachten drang dermeuwe levenskracht,
Haarwzndselen en boeien sljkend,

'k S

Geheeldescheppingyroolpy lacht.

myak de eerste lenteluchthefstfrzsqh en ruim daarboven;

'k ZIegaarne '
tgansch tooneeldier nleuwe heerljkheid,
W aar allp schepslen God bj loven,
Aan mjne voeten uitgebreid.

Breng me aAn dep groenen rand der heldre W aterstroomen,

Als'tEn
zonl
lchtm den vloed zjn felste stralen doopt,
in de schâuw der wilgenboomen,
De lwaan yergeefs op koelte hoopt.

'k W il,uitmhn echullplaats,langsden bochtig'oever staren,
En zien
Bil#o
'
tbbr
bon
hetplla
webl
ba
dengeniet,
'tedo
et
nevv
ae
nede
ou
mpe
ar
En 't zacht gewiegelvan het riet.

Maara1sHe
(mi
in lystvan oudsl)dsrjkeherfsttjd nadert,
t zonlzcbt vroeg terklmme pjgt;
0!LaatGmealleen in '!Bosch,waar,pgtverdordgebladert,
eur a1syan rjpevruchten stpgt.

'k W il,tegen 't ezken groen en 't blauw der Schotsche dennen,
Aan 't hooge gyel,den berk herkennen;
lk wil't getpgerd beukenhout
Zjn kroon zien dragen van bruin goud;
'k W 11 'tbloedrood loofmet zwarte vlakken
Zien Gaddren,eschdoorn!aan uw takken;

En peinzen met bedruktgezigbt,

Wa
Z
arik den statlg'olm,dieip Rjnklndschedagen
oom enig lleven naam hgeftln zpn lghorsgedrjgen,
GeblutstzIe metden bhl,die aan zpn worielllgt.

October.
)IK BETROU IN GOD.''
ZINSPREUK VAN ELBURG VAN DEN BOXTSXLAAR,

(Abdisse teRjnsburg 1552-1568.
MaaktElburg van den Boetselaer1)

De woorden van hyar zinspreuk waar,
%Betropwt ze ln God,''

DaBteHj
oetgel:
stlerh
eaa
er
nl
r

1)Zie haar beeld op een derkerkglazen ln dekerkteGouda,en haar1ofln
sebotelsAbdk mcn Rfn&bsrg b1.203 en volgg.

NACHTEGAAL. - KEURIGHEID.
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Zoo heeft ze een steun van grooter kracht

OfDan rjkdom,rang enpud geslacht,

'sHqogepriestersschmften zegel
ooitm haarhayd tezamen bracht;

Geen Keizer,kmelende aan haarvoet,1)

Ontstak haar t?teen hooger moed
Dan Faarhaarllppen van getuigrn,

A1s zzch voor God haar knieën bulgen.
De geur van haar barmhartigheid
W ordt door gansch Holland uitgebreid,

Daar grjze enjeugd
Meterrbejegent;

Haar zachte deugd

Lyid wordtzp door deq.vreemdeliyg,

Dlen ze onder 't gastvrp dak ontvlng,

En luid doordearme weeuw gezrgend,
Die nimmer troostloos verder gzng.
Myar steuntze,ook voorhaareeuwig lot,
Nzet op haar deugd,maar op haar God,

Hijn englen zullen metgezangen
Z
aar in zyn gastvri)
'hofontvangen.
NACH TEGAAL.

Zjtmj gegroet,
Metb1j gemqed,
Maaà-niet met lulde zangen!
Mjn opgewekte zangdrlftzwt-gt
W Beschelden stil,waar de llre sti
jgt,
aaraan mjn ganschezielblpfthangen.
Ik ken er veel,
W ier schelle keel

In uwen roem wildrslen;

Maareensklapszwpgtgjtothun straf,
E

n waghtden stillen avond af,
Om 't Eenzg lied in eenzaamheid te kweelen.
KEURIGHEID.

W atschoon ismoeteenvoudig zjn;
EeEe
nvoydig zh 'tgevoet m>arfjn;
nvoudlg 't woord,maar ultgelezen.

Maar Eenvoud pag geen ruwheidwezen.

3)Eene eer.aan haar voorgangster Marla van Tautenbtzrg door Keizer KarelV
langedaan,d1ehaarbj diegelegenheid ozt.jngebledende Vrouwe''noemde.

48

KOEKOEK.- ZONBONDERGANG.

K 0 EK 0EK.
Zeer zelden is on: de eer begchoren,
Dat iemandsoog u ziet;
Maar deste meervervplt ge onze ooren
Mptuw rentonig lzed;

En wh
- wilrillen 'taltjd hooren,
A1zingt gp anders niet
Dan:Koekoek,Koekoek!
Koekoek Eenzang!

E1k kent,mjnheer!uw ruim geweten,
Uw vreemd begrip yan recht;
Daargh',om zelfwatrpkerteeten,
Uw kroqlttg vondling legt:

En wl
i'- wp wlm n 't aardig heeten,
A1 is het nog zoo sleeht
Van Koekoek.Koekoek,
Koekoek Eenzang!

Gj sG
prltpnsnietdan regenbuien;
p glltuw bljdschaq uit,
Als,pp een heldren dag,zn 't zuien
Een donkerluchtje kruit.

Hier zou een ander'tdporverbruien;
Maar wat wordt oolt misduid
Aan Koekoek Koekoek,

Koekoek kenzang?

Gi
js
Vcbi
jntonsdsze leste leeren
an popylarltgit:

#Men heeftzlch met zoo zeer te keeren
Aan kunde of eerbaarheid!

*Verberg hlleen met zorg uw veêren,
En z1e wat kracht er leit
*ln Koekoek,Koekoekl
Koekoek Eenzang!z

ZONSONDERGANG.
'sHemels wonder
Duikt in volle schoonheid onder,
Schittert met gekleurde stralen
Over heuveltop en dalen,
Dektde kim metvuur rn vonken,
TrE
oostdewereld Petzùn lonken,
n neemt afscbeld met een lach -

Morgen ri
jst%n nieuwe dag!
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AAN DE ZEE.

Maar voor heden,

Slechtswatpa-gloor hierbeneden;
Slechts een lzchtstrsep qan de kimmen,
M et een rozenkleprlg gllmmen,

Datden wqlkjesln hun zweven
S
Aan bljftkleven;

traks is 't nacht ..
ifaar de maan betrekt haar wacht.

Desgelijken
Isuw glorierjk bezwsjken
0ok geweest,
Groote Geest!

A1seen zon zîjt gj gezonken,
A1
Eseen zon hadtgt geblonken
n mstvollen glansgepraald,
RiTotgj,laat,hadtuitgestraald.
jkbeNi
gifmme
tigde
,desgevens
r moe,
W ierpt ge ons,op de grens des levens,
Nog uw schoonste schittring toe.
Eensklaps,al, gp waart verdwenen,
W erd het duzster om ons henen....

A Ja,een scboonena-gloorbljft
an de nevelwolkjeshangen Maarwaarofhetmaantjedrjft,
Dat van nacht u za1vervangen?

AAN DE ZEE.
Te Shanklkn op het Eiland TGgàf.
Aug.1851.

Ik heb van nachtuF steq gehoord,
W eerklilkende in dzt lieipk oord,

W aarmj mjn voeten 'savondsbrachten;
Hoe etatig klonk die grootsche stem,
En zon: petmajesteiten klem,
In 'thezllg uul',dem achtvan Hem,
Dze op u ziet m stille nachten.

'k H6b,ela.
N
aploosop mjn legerstee,

aar u verlangd,geduchte Zee!
Ik zag u voor het oog der ziele.
oegsten blos,
Th
A
ancsho
,bujw #s
lsevsrhoo
ans
1k,h
ve
ame
n de
ge rots,

U:grootstedezer sqhepping Gods!

Dlens Gods,voor wlen ik needrig kniele.
n1.
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AAy DE zEM.
H0
Voe
orprqghtig blinkt,in 'tmorgenlicht,
mpn bewondrend aangezicht,
Dqtveld van donkerblaure baren;

Nletgrauw en gl'
i
jsa1szp,die 'tskan;
Be
E
s
p
o
e
l
e
n
v
a
n
mj
n Vaderland;
n toch,met deze hand aan hand,
Een zelfde Zee,waar de oogen staren.

Een zelfde Zee,die Englandsvlag
Naar'swereldseinden voeren maq,
En Neerlandrdnndoek op zietwulven;
Een zelfde,dle,m '
t bloeiend Zuid,
De geuren riekt van 't geurigst kruid,
En,hoog in 't Noord,met echor geluid.
De scholen op elkaar doet schuiven.
ln Oost en W est en Zuid en Noord,
Bzr
enqt al'tgebergte stropmen voort;
Zp gllnstren,murmlen,ruzscben,klateren.
Verbreeden,vallen,scheuren 'tland,
Gaan snel en bruisende af naar 't strandw
Een zelfde Zee,aan elken kant,
Verzwelgt hen in haar zoute wateren.

Aldus,nog riekendeyan rj
-n
En
ge
u
r
g
e
kl
a
v
e
r
,
gi,
mj
n
Riin!
Aldus de Teems,trotsch op haar krone;.
De Taag.doorvonkt van gouden gloed;

De Niger,zwartvan P enschenbloed;
En blonde Gapg:'s bellge vloed;

En de onverwlnljke Amazone.
Een zelfde Zee vereent en scheidt
De volkren,langahaarzoom lerspreid;
Verplaatst,verdeelt des aardrpks gaven p
ontvangt,vel-voert,verzwelgt,vergeet
De hooggetylgde Almade,en weet

Hçtschelpdlrl-in zpn steenrotsspleet

Bjtjdstesppzen en telaven.
Een zelfde Zee,die bier met lust
'
t Groen voorgebergte omarmt en kust,
Daar bruisend brandt om kllp en banken,
Hier monsters kweekt,daar wondren bergtw
Nu schatten brengt,dan ofers vergt,
Hier helden tot een noodkreet tergt,
En ginds genezing brengtaan kranken.
Een zelfde Zee....En i: dat waar,

Zoo kan zj ook,van baartotbaar.

REINEN VAN HARTE.

Voor mi
jeen boodschap overzenden!
Ik bid u,Golvep!datgj '
t dqet:
BrengtaAn delxeve Vrouw mjn groet,
D
Ezegijbp 'tHollandsch duin ontmoet

n 't oog naar '
t Zuiden heen zletwenden....
Doetook het Kind een weinig goed,

Hetkyaapjemetverlamden voet,

Dat zp komt baden in uw vloed,
En laathaar bange zorgen enden.

REINEN VAN HARTE.
NAAR EENE SCHILDERIJ VAN ARIJ SCHEFFER.

Vrooljkedio
nsghuld,
e nzet weet,
W elk een eerplaats
zj bekleedt;
't Licht begroetend

van den dag,

Methaar
blh'dsten
kinderlach,

Met de tintling van twee oogen,
In wier blauw

W iide oprechtheid lezen mogen

En een vlekkelooze trouw.
Kuische Schoonheid,
die haar oog
Vredig opslaat
naar omhoog;
't Efen voorhoofd,
rein en schoon,
Onversierbaar
door een kroon;
Scboonheid,met haarkracht en waarde
Niet bekend;
Lelie,zwevende over de aarde,
d'open kelk naar Qod gewend.

Goêljke'Ee
nvoud,
t h.art vervuld
Van haar liefde en

rjk geduld;

Liefst de laatste;
liefst geleund
Op een schouder,
die haar steunt;
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ékx Is xooolo. - HET ORAXJEwATZR.
Door geen vreezen of vermoeden
Ooit ontrust;

Prooiderboozrn.vreug; dergoedenj
M aar van belden onbewust.

Scheur uw heemlen,
Hemelheer!
Zend beschermende englen neer!
Blinka een straal van
hnoger licht
Deze'ul schepslen
m '
t gezicht!
Gun dat zick de qeine blikken
Dezer Tnts
InD4zeehe
aatnsde
cheolude
win
Go
dxslyse!rkwikken,
rgRzl
xz

tAN IS NOODIG.
Een schoone leest,
Een edel bloed,

EeEnenrjk
e geest,
vroom gemoed:
Allesish'
j waard,
Die dit samenpaart;
Maar èie hetlaatstealleen bezit,
Heeft 0ok genoeg aan dit.

H ET ORANJEW ATER.
DeJongePrln:van Oranjestak op den

llden November 1851,de eerste'splGe
fn hetgtak dulngron; aehterhetlanigoed Leyduin.boven Haarlem,waarln
men voorhad de eerete vergaarkom te
graven voordesedertvoltootde lG feeleiding ten behoeve derHoofdstaG.Eer
de Prins nog vertrokken w% ,zagmen
hetgewenschte water tn hetdoorhem
gegravene gatreeds opgeweli Devergaa
rkom heeftdennaam van Onanjewatergekregen.

Omkrans het hoofd,bet achtbaar hoofd,
M eGj
Hoofdstad,die wj roemen,
tklimop,datgeen winter rooft,

En late najaarabloemen;
Ve
rtoonuw yolk eenbll
'
f
'gelaat,
En doe van t gleepend eestgewaad
De zoomen en de plooien

Metmunte en th'm bestrooien.

EET ORANJEW ATER.

Zie Aiest4iaarts!Ilef u.zoogen op

Totwaal-ze on!duin aanschoawen!
Deherfstwlndwaalt,yan'sBlinkerdstop.

E 0nsvaandeluitztn vouyen;
en daverend tlompetgeluld
Voorspeltu krlg nqch oorlogsbuit,
Maar,naar uw stllle bede
De vruchten van den vrede.

W at koningszoon,wat heldenbloed,
W atPiddelpuntvan zegen

Trekthler deesfeesteljkestoet
EMetvreugdeen geestdrifttegen?
Brnzachteblosop'jllefgezisht,
ledthem een veertlgnjarig wlcht1)
(Maarkomthem dze te stade?)
Geen degen aan,maar spade.
Aanvaard dit teeken,Vorstengpruit,
Geboren totregeeren!
Des werelds volken prpzen luid
H en,die den arbeld eeren.

Verstrekke 't,in Oranjeshand,
Aan Holland? volk ten onderpand,
Datwie zhn akkersbouwen
Te rechtOP hem vertrouwen.

Ja,
Di
dr
tij
bvr
lmke
uwndvovrrsetde
eljke
voet
wapen

Den koningschatten in 't gemoet,

Die pnder de aaqde slapen;
Het wys den weg ln uwe hand
Tot waar,van nacht bedekt en zand,

Ds zilvren stroomqn wachten,

Dle naar het dagllcht smachten.

Houdt in,trompet en feestgqdruisch!
En herfstwind,zwpg en lulster!

Metmurmlend onderaardsch qeruisch
Verbreekt de bron haar klm ster.

Daarweltziiop,hand overhand,

En stort haar spranken over 't zand,
En blinkt gns tintlend tegen,
Een beeltnls van Gods zegen.
Ja, Bron van Goedheid,God!van wien
De goede gaven komen,
1)sylvia Van Lennep,nu Baronesse Taets van Amerongen,Jongste dochter
v.n den onvergetelkken Dlohtervan den Hollandnchen Duinxang.
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HET ORANJEWATER.- OPMERKING.

Gj0doetook.dezen zegen zien
ok derewyatren stroomen,
De
D
wj
sheld?dle debron ontdekt,
e kunst,dze haartotleidsvrouw strekt,
Zjn goddeli
jkestralen,
Die uit Uw hemeldalen.

Vaq U iselke wqterdrop,

Dzeneerztjgtultde wolken,

DiD
eieafr
uischjvan desheuvelstop,
opbrulst uit de kolken;
W at steden drenkt,wat volken ePi
jstz
zalig prvst,
W a:rzich een vorstom

Bp overvloed en vrede

Gj deelthetallesmede.
o,Moge uw zegen,mild en rjk,
M9tonvslpoosdr stralep,
lnOlplef't
demi
blpk
op lzefdebltk
nzAam yoorhoofd dalen
V>n 'tvorstlyk klnd,datdezen dag

Zùn
W pa
am aan whatren geven mag,
ler overvloedlg vloelen
Roosen oljfdoe bloeien!
BaEn
ystdr
1oe
suwe
er
,i
bl
je
ds
etàa
iuz
be
lne
too
nt,
gi
fi
e
ui
nn,
!
Ja,klinkt en weerklinkt,vo1en gchoon,
Langs Haarlems grpze duinen!
De donder van 't geschut verm eld'
Aan stad en lande,bosch en veld,
Dat hier de waatren vlieten,
Die naar den Amstel schieten!
Vloeit,heldre spranken,op den wenk
Van W illems zoon verkregen!

Bruist,a1seenkoninkljk geschenk,
V Zjn dankbrehoofdstad teggn;
oert bloemen van gezondhezd aan,
DiE
enfrliaa
sch
en vrqoljk opengaan,
t uw zulvre teugen
Hetlaatst geslacht verheugen!

0P M E RK IN G.

't'
Ui
tM
tvoerigBeeldvoldoetnietrecht,
oetvqpreen Omtrek wùken.
Portretten lpken doorgjans slecht;
De m eeste Charges lpken.

:IMON PETRUS.
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SIMON PETRUS.
Bevallig Meer,volschoon Gennésaret,
DaDe
t,nms
tee: lach van moederljk ontfermen,
zeugdlgen Jordaan in 't koele bed
Ontvangt en streelt en ophoudtin uw armen,
Dan weerontslaaten,m eteen stilgepeis,
Van tusschen 'tgroen,nog vrooljk na bltf
''
tdaren,
Onwetend hoe hl
i',ya een korte reis,
HetMeerdes Doodsln d'open muilzalvaren!
'k W enschte u te zlen,stzl,donkerblauw,en klaar

In '
t dieprda1metefen golfje:vloeiend,
Geen wlndjemetderuigegersten-aar,
Geen tochtje metdewilde haver stoeiend,

Die aan uw zoom,m etblont gebloemt verm engd,
Op de akkers praalt,die in de glooiing hangen,

W aarlangsu beek bj beek deschatting brengt,

Van trap tottrap in 'tvallen opgrvangen.

'k W enschte u te zien,wanneer ln 't hoog gebergt

DeDo
wi
nd ontwaakten uitbreektdoor zjn kloven,
or 't oponthoud verbitterd en getergd,
fm met ée'n vlaag u al uw glans te ontl'ooven,

Uw waatren op tejagen,do1van schrzk
En witvan schulm,dytopstuiftvan uw zoomen,
En urpn ver,in 't ezgen oogenblik,

Deroosjesknakt,die van geen onheildroomen.
'k W enschte,aan uw rand,tedenken aan den tiid,
Toen gij,omringd van dichtbevolktr eteden,
Nog schoonerdan giitegenwoordlg zjt,
Geen graanoogst'slechtsuw oevers zAagt bekleeden,
Maaraan den wijn-deolkvenhofzlch sloot,
Het dadelbosch u schaduw toe mocht wuiven,
En 't hart van ma
and tot maand werd uitgenood
''

OpTo
veryloed van sll/en eP van druiven;
oen t in uw kzl,zoo stllen eenzaam thans,
Bi
j nachten dag van bruine zeilen krielde,

Enoe's
lresveens
noowa
d etnerv
de
arbei
tde
aak
Uw
ve
n uw
lak
zds
iel
. des mans
Zoo heeft de zoon van Jona u aanschouwd,
De visscher,aan uw boorden opgetogen,

Vhn jongsafmetuw wateren ïertrouwd,
En ln gevaar,alsde aqpelvan ljn oogyn,

DoorGod bsraard,d1e voord1tneedng hoofd

Een last en,by den last,een kroon bewaarde,
Die (Simon!had uw harthetooitgeloofdf)
Eens schittren zou voor hemel en voor aarde!

0,relk een dag,als,niteensbroedersmond,

Door t vurig hart de blvmaar werd vernomen:
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SIMON PMTRUB.
DeDe
ChrChr
istuie
s,
tug
o,aan de Vaderen verkond,
mi
l'n broeder!ig gekomen ;''
Alsge aan dehand diensbrqedere,vo1ontzag

Hem yanzaagt,die geheeluw zleldgorschouwde,
En ln den zoon van Jgna,reede dlen dag

Den Petruszag,dien Hilhem mhken zoudel
.
I0.welkeen dag,a1!geaandlensbroederszj,
n 'tstillepeerhetvlschnetuitglngtstrekkep,
En't:svzgschersvandemenschenzjtgjmj!'
't0Ont
roekrdeeenhadrag,
tzijal
nsr
oeping moestontdekken!
,qa een langen nacht
, wel
Va
n jdle moeite en arbezd en gevaren,
De morgenstond den M eester tot u bracht,
Om van uw boord d? gaamgevloeide scharen

EnTe
zeegnen metztn woorden,enkelgeest
leven,kracht en balsem voor de zielen,

Maar strakg daarop u,bevende en bevreesd,

Voord'aanblik van ziin wondren te doen knielen,
Neen,a1s verplet terneer te werpen,van

Een diep bçsefvan jshaamte en schuld verslondenHeer,wpk !an mp!ik ben een zondig man....''

Zoo spralkt614totden Reddervan de zonden,
W Ma
arllgtzjn hand nietvqren.Ach,uw hart
as 'tZpne alreeds,om nooltvap Hem te scheiden...
Vaarwel,lief Meer!Dit afsehezd baart geen smart;
Uw zoon gaat waar hem Jezus zalgeleiden.

UVaak za1hjnog,metHem,u wederzien,
wGewa
tervlak op nieuw sijn ec
heepken dragen,
tuige van veelwondren.'
t Za1geschiên
DatPetrusin debranding za1versygen,

En Jezussluimren;totop eenszhn woord
Der zf
lnrn stilt,en aan '
tbevredigd boord
Slechts knleën vindt om voo1'Hem neer te knielen.
E Haast....Scbrikli
jk igdenachten hoog de nood,
n Jezusyer.Hoeschuimen aluF baren!
E Hoe drelgten njgtde rapke vlsschersboot
Uw golyqn,en den stormwznd,en de zielen

1k oogenblik den afgrond ln te varen:
Een hoogste golf rolt voor 't verschrzkt gezicht

PlH
ecahar
tstwz
ati
gaan,omrinqdvan hoog?golvrn;
tte kruin,verllcht door bllksemlzcht,
Blinktaltjd uit,wordtnimper overdolven.
Zj nadert....Neen,datzsgeen waterpluim ....

De stormwind speelt met breede mantelvouwen ....

Een spookderrachtwaartpm door'tbrandendschuim..Hoe gilt de vrees,ditvreeslykste aan te lehouwen!
Hebt goeden moedl''zoo spreekt een dlerbrestem :
Vreest met!Ik ben 't-''De vrees is weggenomen.

BIMON PETRUK

Hqt is d? Hesq.En PetruszrgttotHem :

Indlen Gt 'tzqt,zoo laatmh totU komenl''
Een 'enk!Hp stajtop '
tom hem lwalpend nat.
Een bhk!Zijn voetllnktweg;zi
jnknleën volgen....
En,had de Heerzpn hand nirt aangevat,

De Petra waar door d'afgrond zngezwolgen!
Heeft Sim on!in dien later nacht,

Toen ge,ovrr dieper stroomen,

Tot Jezus wlldet komen!
En ge anderm aal bezweekt van kracht,
Om andermaalte ervaren:
%Slechts Jezus kan bewaren,''
Uw hart aan dezen nacht gedacht?
Vergunden toen de weenende oogen
Te denken aan dien nacht op 't Meer,
W aar winc
l en golven uwen Heer

W oestin 'tgezegend aanschjn vlogen,

Zwee
Maa
zon
enrtd
aet
nde
ooegd o
frmo
nd
mrva
ndo
st
ltz
nj
ls
ve
moe
den,
Daa,
r Hj alsop een steenrotsstond,

Te midden van de ratervloeden;
Te denken aan dlen oogqnblik
Van ontzetting en schrlk,
Toen dondren en klateren
Van bruisende wateren,
Un de
edn een razend'orkaan
Gegons e
gengimo
er va
deed veqgaan,
U 't geloofdeed bezw'
pkep,
En hetbeeld desHeeren wtlkell,
In wienskrachtgp slechtskondtstaan!....
Ach,wat dwarling greep u aan!
Voqruw oogen,welk een duister!
Zle,hoe zwerk en water wielt....

Myareen blikstraaltu toe,joordeliefdebezield;
U

lthet diepstvan uw haltri
gstee.n.heilzjam geiuister:
Heer behoud my!''....Hy behleld.

En ook laterheeftllj u behouden,
M etdien blik,diedoordrong totuw hart Ach,Htiwistweldat ze vloelen zouden,
Deze bittre tranen uwer smart.
Vo
nde
danstgrmen losgebroken
Tesg
enede
He
m rzjn
Immer op het Meer,
Maar,zichzelfvergetend,heeft de Heel'
U de hand der redding toegestoken.

Hj zDai
ledTesw
n xs
stor
m nietdoen bedaren,
Hem tegendruischt;
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SIMON PETRUS.

Hi
jz
a1nietwandlen op de barsn,
W ier barning om Hem brulst;
Strakq overgtelpen Hem de golven
Dler opgezette zee ;
't Gezegend hoofd wordt overdolven
Door 'tonuitspreekljkstwee;
Strakssluiten over Hem de beken
Zich dicht van dood en graf;

sca
hl
t
et
Ma
Wazz
:,
sHù
Hi
juw
'thl
oaoaftdstwe
errane
opnzafl.steken,
onste morgenstond,
piDa
euaw
reri'se
trg
denscohq
olt verguldde,
Uw vreedzame oevers in bet rond

In rozengloed en paarlen hplde,
0f,op hetaadmen van zpn moni

UwO tG
intslendegotfjeskrulde,
alllla'sliefjk meer!
Uw borjt gaat golvende op en neer.
AlsofzîJkloptvoorreinergfeer,
Al
Esofzj tril!van hoogerlelen;
,n ongelpkbrr heerltjkheld
Llgt op uw splegeluitgebreid,
Alsof g-e een zegen Gods verbeidt
En aan voelt zweven;

Alsofgj van dey reinen glans,

Die eens za1 scbzttren aan den tran:

Deryieuwe hemelen,reedsthans
Een zuzvrpn gtraalhadt opgevangen;
Alsof gz
l waardig waart gekeurd,
Het heil,w>>l'om de schepping treurt,
W aar
naarz'
j reikendearmen beurt,
Reeds nu te erlangen.
En immers m ag u 't heilgeschiên,

De
p Heer derheerljkheid tezien,
W len de englen op gebogen kniên
Verlangende ten hemqlwachten

(Wantalledingen zjn gereed)

Maar die nog eens uw zoom betreedt,

A1sBh
Hjd
zaogome
igcwe
en deed,
ennna
htr
ev
n!
De
volle gloed derheerljkheid,
Ten hoogsten hemelHem bereid,

W aar Hem de troon der eeuwen beidt,
Staat yog te komen;
M aar op dzt hemelschoon gelaat,

SIMON PATRU8.

Blinkt van dien dag de dageraad.

Dia heeldep glans vermoeden laat'
,
Die u1t za1stroomen.

Z
i
jn Jgngreu zitten zwi
jgendneer.
Hun zlel gevoelt:oHet is de Heer!''
Een vraag welt op,maar smoort zich weer;

Zijwagen 'tniet een zuchtteslaken;

Myar'thartslaathoorbaar,klop voorklop.
lller is het a1s op Thabors top ;

Alsof de Heer lprak :.lk vaar op;

Onàiet,Mk aan terakenl''
Zjn blikken,die in 't ronde gaan,

Doen Thomas de oogen nederslaan :
Johannes ziethem vorschend aan;
Nathanaelzit opgetogen;

Ma
W ar Simon,zoon van Jgna!Hi
j
V endtzlch totu.sBemzntgi
jmi
j?''
raa
g
t
Hi
j
t
O
t
d
r
i
e
ma
a
l
t
0
e
;
e
n
g
i
j....
Toont weenende oogen;
O arook,een hartzjnszelfsbewust,
Ma
p zt
in alwetendheid gerust,
Een liefde,diezjn voeten knst,
Met ootmoed en vertrouwen belden.
W elaan!Diq liefdesteltin staat

Voo
De
kudde,dleHj achterlaat,
r Hem te hoeden en te weiden,
En Hem te svolgen,waarHi
j gaat.
''
Simon,heeft voorheen
U onshart geprezen :
Deze llefde alleen
Doet u Petrus wezen.
Deze liefde doet
W andlen op de baren;
Zonder overmoed

Lachtzi
j metgevaren.
Ztj
zal,in haarkracht,
Over muren springen;
In dsn holsten nacht

Bljdepsalmen zingen.
Dat
Vol
nku e's
vtjandshaat,
n hoogepriester,

Dat des Boozen raad,
Sluwer steeds en driester,
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OOG EN HART.

AAN MIJN VADER.

Dezeliefde vrt

Aanvalonder'tYZPQR:
Nimmerwankeltz!),
Nooitmeer zalzj slapen,
Niqpermeer vervaard
W pken,vluchtep,zinken,-

Maa
rhëtvleeschljk zwaard
ln de scheed: klinken.
Deze liefde kent
Roem noch eigen krachtew
't 0og ophoog gewend,
Durft zp hulp verwachten.
Deze liefde,reln
Van '
t hoogmoedig eigen,
Stilvoor God en klein,
W eethaar wilte neigen,

Gordtzichzelv'niet,llat

Zich de banden boelen,

Lt
dt,en acbtgeen kwaad
Zoo haar bloed m oetvloeien.
Moe
tz$iaan betkrui?
'
sHeilands beker dmnkenù
Uit des Vaders buis
Zal haar tegenklinken:
Deze liefde moest,
*Uit de kroes des Heeren,

Zevenmaal getoetst,
Zulver wederkeeren.
om voorts onverdoofd
A1s een kroon te pralen,
Dieop Jezushoofd

Schlttert met haarstralen-''

00G EN HART.
Een blik,die totin 't binnenst ziet....

Acb.leik een gaafvooru en mij!
Miin Helland!geefme uw oogen niet,
Ofgeefme uw harterbj.
AAN MIJN VADER,
OP ZIJN TW EEZNZEVENTIGSTEN VERJAARDAG.
NA DE AANVANKELIJKE RERSTILLLVG MI7NER MOEDXR UIT ZWAAE KRANETX.

Het hart eenqteedren echtgenoots

Vreez'voor zlchzelfgeen pjldesdoods,

AAN MIJN VADER.

Toch bljlthetbeven:
E ademtvooreen anderIk,
Hj
n kap hj denken zonderschrik
Aan (hen ontzetbren oqgenblik,

A1s datza1sterven,en hy leven?

De liefdeband,dienooitversliit,
Klemtvasternh een langen tjd,
En wi1nletbrrken.

Hoe siddren hart en lngewand

Op 'tdenkbeeld van de tiskoude hand,

Die eens,door 't slaken van dien band,
Het levenzelfnaar 't had zal steken!
Zoo iets,in 'sechtvriendstrouw gemoed,
Aan de oude liefde een nieuwen gloed
En kracht kan geven,
't 1s dan,wanneer deB Engels zwaard
Een dierbre weerhvlft tegenvaart,

En zîibedreigd wordt....doch gespaard,

Om a1s opnieuw voor hem te leven.
Hoe zevenvoudig zalig is
't Bezit,na '
treeds gevoeld gemis,
De rusf,ny zorgen;
Hoe nieuw op nleuw 't geluk voor 'thart,
Door persende angsten lang benard;
Hoelleojk,na een nachtvan smart,
Het scheemren van een stillen morgen!

Hoe vrooltk straalt,in zulk een licht,
Uw opgebeldrrd aangezicht

Thans In onsmidden;

Miin V>der!methoebljde een geest,
Vi
ertgj den dag van dituw feest,
Die haast een treurdag was geweest M aar onze God liet zich verbidden.
Hoe sm elt mjn zi
elmetde uwr:en Pri
jst
Een liefde,die baar macht bewpst,
Door dus te sparen!
Hoe veilig,watd?toekomstbaar,
S
Dteuntonsgeloovlg hart op haar,

1e u, na ze
smaaltwalefjaar,
De vreugd guntvan een zulk verjaren!
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VLMCGXLS.-- WEEXT NIET OVER MIJ.

VLEUGELS.

Zoogj mjDboeien wilten trefen
oqrPoëzj,
Zoo dwing mg 't oog omhoog te hefen:
Zweefbovep mi
j!
Van dichters wensch lk liefstte ontmoetep
't Gevleugeld soort;
Beleefd * 1ik ook de andren groeten;

Maarpak mj voort.
W EENT NIET OVER MIJ.

Jeru, wordtweggeleid:
Hezllge Onnoozelheid!

Is daar geen deugd of eer
Bj Joo; noch Helden raeer?
I
s daa! geen raoed ofkracht
Dan bp de helsche macht?
Druischt niet een enkle stena
In tegep 't: %W eg met hem f''
Barstnzet el
en menschljk hart
Los in een uide smart.
Uit in een rauwen gil?
V
zwj
gtook de hem el stil?
alt,op dees onweersdag,
Nergens éen donderslag?
Gaatdgorde onreine lucht
Zslfsnlet een bapge zucht,
Dze voor den Hellge spreekt,
En de onschuld wreekt?

Jezuj wordt weggeleid:
Hsillge Li
J'dzaamheid!
Gy droegi de doornenkroon:

Gi
Z
ji
jtos
tond U sehoon.
rst het kruishoutnu:
Diglastvrrheerli
Gi
jktU.
Dan
Jklpnnt
nletschooneprn,
zi
jn
uw hoogste pDoende dey diepen grond
Van uwe lzefde kond:
Maar wie heeft0Og ofhart
Voor deze schoone smart?
'tW oldenq gepeupelnlet,
Datzqn profeetxerstiet,
Dat zpn onschuldlg bloed
Over zich komen doet,

W EERHAAN-W IJ:EEID.
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Noch ook de krjgerstoet.

Die 't plengen moet....
Stil!In der Vrouwen drom.

Qaatern gemompelom :
Stil!Uzt der Vropwen rei,
M eldt zich een luld geschrei,

Da
HtJezuBeerbeqi
jst....
oor,hoehetrtst!
Jezuswordtweggeleid:

Heilge Barmhartlgheid!
Minst over eigen smart
Bloedt Hem het hart.

O sHi
A1
j de Sionïet'
ver Hem weenen ziet,
VaIll
i
j
'He
m zi
jn kruisook zwaar,
weent om haar.
W ant,pver kruis en dood.

Ziet Hi
j haarbyngen nood,
HoortHi
j haarjammerklacht,
Radeloosvoortgebracht:
*Hgilder versmade maagd,
Dze geenen man behaagt!
Zalig de dorre schoot,
XNimmer van kinde gl'oot!

%Bergen verpletme vri
j!

#
)Heuvlrn stort over mi
J.!.. .''

En d1e ten kl.uisberg gaat
Spreekt met een zacht gelaat:
Klagende Sioniet'!
*Y7een over Jezusniet;
5Maar zoo gi
J.weenen moet,
sveen over eigen bloed;
5Stort onl Jeruzalena
Tranen - met Hem ld'

SVEERHAXN.W IJSHEID.
Tempori cedere - semper saplentfs esthabltumClcEEo.

*De warr wi
jsheid iszich naardeomstandigheden
Te gchlkken.lsDat 's een spreuk van Romes redenaar.

DiE
esdiende,voor een tîid,Pompejqsaangebeden,
N n Cesar,na diensvAl,verheerltkt;datisklaar.

u,'t ia ?ok veiligst bp den winnaar;en in zegen
W ordt lpmers lzever dan ln nederlaag gedeeld?
Een kroontle lacht het hart we1 eens zoo aardig tegen,

A1s traan,of schaamteblos,die door de wangen speelt-
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WEERHAAN-WIJ8EEID.

De
Za
oa
qlga
totpk
!Bid aan! - Zie,ziehaarhqogelsti
Kr
alawa
jgen!
l
'aaien kan hajr morgenglome ult!.'t1,ayond,en zi
J daalt.- Zwjg!W jzen lpegthetzwi
jgen.Zy'mnkt:gaatonder!- Foel,nu dient zq.ultgefuit.

Op nachtull,'tishoo: ti
jd!- DeMaan schpntqp tekomen....
Is 'tW aarheid!Iszj yol? Wi
j lpelten reedszn lof.ZjHaa
naa
kt
or
i
o
n
.
Ho
e?
Zh
s
c
hj
nt
zpn knotstr schromen....
r wang verbleekt.... Houdt op !X aar ls geen lovensstof.
Dus laken? - Niet zc* snel!Daar is een soort van loven

Metllken ondermengd;raar pastdat,zoo niethier?

Zoek Nleuwland mlddlerwpl.M aar neen1
.de Maan haalt boven!
W eg,lafe starpoëet!Uw lichtheld deugt geen zier.

Lang lelfdeMaangode,!- W elmag hethaarbekomen;
Zzetgj datwolkenhelr?Haar neerlaag isgewis.
'tRuktaan,verdikt,verwint,heeftallesingenomep....
Hetrjk derMaan heeftuit.- Lang leefdeDulgternis!
Hoewa,'took poogljk datwe :an 'tlichtonszo?verwenden?
Verblznding hleld onsaan e,n pdlen glansgeboeld.
Verga en Zon rn Maan en dulzend Sterrebenden:
Het Duister zs 't alleen,waarvoor ons hart ontgloeit.
Acbzzotte scbouwburzpronk met qloed sn etraalgeEonker,
Dze de oogen afmat en 't gevoellg breln ontsteekt!

Ho
Eeveilig taskn weom in 'thartyrrkwlkkend donker,
n knjpen wzen 'tonglust,terwylKeen schepsel'twrsekt.W at 's dat? Een purpren gloed verscbpnt aan de oosterklmmen;
De lucht wordt klaar en blauw.W at of dat worden zal?
Dat is .de blonde Auroor;''haar srozenvingren''glim men ....

VerwachtdeZon eerlang metschepter,krqqn,en a1!-

Dat':leeljk.Nietin '
tmznst.Altoonden l!Jgehechtheid
A>n duisterni:en nacht,watmaaktdatult,gansch bloed!
Beltld di, dqaling metwatnagemaakte oprechtheid:
Dzegrjnszsoveralvoorhanden,en staatgoed.
Aeh,'t kost zooveel niet zich in 'swerelds spel te schikken.
Zoo knie en rug ep tong maarmeê wil,sn 'tverstand
De
n juisten fccfbezzt der gunstige oogenbllkken,
Het maakt u meester van de meesters van bet land.

Ja maar'tgsweten!''W atgeweten?Zulkedingen

Zjn overbodlg;moeitgru daarmre? Lieve man!
WMat
beeldtuw hartzich zn?W '
j zhn geen hemelingen,
aar nog op de aarde thuis.Daar gaat het....zoo als'tkan.
Volhardtgj? Baq u dan uitonze samenleving!
Gewetenszjn nletop dehoogte van den tpd.
Wj dulden veel;maarvoor gewetens..:.gern vergeving!
Zj zjn behoudend,ccàfdrut'
fgccz?: en,zn spjt
Der Ydfeadc/lcp,geheelpietvatbaarvoor ontwikkelen.
'tGeweten achtik nzetn'
eln pvepdcAlf//
c,
'nietgeschikt
D6menschheid p, debaanàqfdz'
.
v'trevennaan teplikkelen -

MaarGod heeft,dunktmjtoch....''VanGoddzentnietgekikt.

JAARGETIJDEN.

-

OP 9T ZIEKBED.
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Ofwilt ge een God,en ons den waren godsdienst toonen,
Ze is l'
zefde,en anders is 't geen godsvrlzcht zoo 't behoort-

Nva
tzegtuw Bllbel? xzoet en lieEjk is'tdatzonen
Vau 't zelfde huisgezin a1s broedren''en z0o voort.
En daarom,plaagonsnietmetwatwi
jstelselsheeten;
W eesliefdri
jk;geefen neem,en knelu in geen keurs,...
Dat4:.
,
-Vertrap hetRecht,pm meer en betel.te eten;
Jrcl.
zcck Gewi8ne en Gp#,maar ApïAnzzldrpkder lfd
.
f
J Beuts.

JA A R GE T 1JD EN.
(NAAB EqxsT FLomsl.
LENTE.

Onder vreugde en zoete smarten,
Scherts,gezang en minnekoozen,
Vluchten on, de schoonste weken.
A1 wat bloelen kan,kan breken,

Veldviooltjes,malscberozen,
Blanke lelips,jonge harten.
ZOMEIt.

Drukkend is de heete lucht;

Dreigende onwesrsbarsten los;

Donker kleurt zlch veld en bosch;

Maarin stilte rtiptdevrucht.
HERFST.

Koren hier,en ginder druiven,

Die tevreden 1s,iswi
js;
Gaa
r
ne
z
i
e
f
hi
j
,
t
o
t
d
ien pri
js,
Kleur en geur verstuiver.
WINTER.

W ordt u de aarde droef en duister:
Zie omhoog naar 'shemels luister.

Lrerin grauwewindeldoeken

Kzemen van nieuw leven zoeken.

0P 'T ZIEK BED.

OpD'triekbed danktu,Herr!mtjn liei
Z ewjl'teen bed mag zjn;
oM
ovelekrankenhebben'tniet;
aarwarm en zachtis'tmjn'.
111.
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GEEN DERL,MAAR #T GXHEEL.-- EMNT@UD.

OpOmda
'
tzi
ekbedlooftu,Heer!ml
jnzang.
t een ziekbed leert;
Zooveel gezonden leefden lang,
Maar leefden lang verkeerd.

M ayr wat,indien 'k ondankbaar was
En morde en tegensprak?
'
k Verdiende dan dat 'k nooit genas.
M aar sukklend bleef en zwak.

He
er,zool-gi
j
'tziekvertrek ook nu
Voor mi
ten echoolzaalkiest,
Vertoon mj date#n kind van u
Daarnimmerbj verliest!
GEEN DEEL, MAAR 'T REHEEL.
Een weinig m enlchrnkennisBchaadt
Maa
Enrwe
rktylrbltjrlngdergemoederen
hebt gp le ln een volle maat,

Zoo strekt zk totverbroederen.

EENVOUD.
W >t e1k bebaagt op d'eeraten blik
En aantrekt op den duur,

Is Eenvoui warsvan kwik en strik.
ls Eenvoud en Natuur.

De Schoonheid spot met elk sieraad,
De W aarheid evenzeer;
Zoo 'teerbaarharthetreedsversmaadt.
Hetvrome des te m eer.

Dewereld heefthaarmommeri
j
Z0o poodig a1shaargeld:
EeEn
p rterzn
e zislisvrank en vrà-,
eedt zn 't open veld.
En laat zich tot den bodem zien,
Gerust en zonder schrik.
Maar letop onbescheiden liên,
En weert ze met een blik.

Haar valtdezegen Qodsten deel;

1 Dat'salleswat zj vraagt;
1n voortsbekreuntzj zich nietveel.
4
W ien ze alofnietbehaagt.

8TIJG, MAAR NIJG. - ZW IJGEN. - MORGENSTOND.
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Tock rust op haar,m et stille vreugd
En zachten liefdegloed,

Hetoog van ouderdom rn jeugd,

Die 't Schoon vereert ln 't Goed'.

STIJG, MAAR NIJG.
Laat niets uw ader stremmen,
Beek,z0o vo1 en klaar!
Niets uF vleuglen klemmen,
Moedlge Adelaar!
Niets uw liedren smoren,
Zanger van het woud!
Nietsuw werkipg storen,
Geest,zoo vrp en stout!
Oefen aluw krachten,
Neem uw steilste vlucht,
W aag uw zwanenschachten
Aan de hoogste lucht,
Spot met band en perken,
Diy u 't schepselstelt....
Maar nelg uw oogen,plooiuw vlerken,
W aar zich de Heer der schepping meldt!
Z W IJG E N.

GjLzietalleen maar moed,paar moedi: wordtgegproken.
eer,Justus!lee!-den prisvan 'tzwpgen ook vermoên;
Daartoe hçeltPenlgmhalaan sprekers'thartontbroken;
0ok zwtge
' n Issomtpdseen spreken en een doen.
MORGENSTOND.

W atiserniettehoqren,
W atis er niette zlen,

Bi
j
A'teerste morgenglorgn,

ls nacht en nevel vllên:
Van glansen,kleuren,stralen,
Die langs den hemeldwalen;
Van rozenroode wolken,
Die 't oost en west bevolken;
Van heldre pareldroppen
Op blaydren,bloemen,knoppen;
Van blpd! vogelzangen,
Luidruehtlg aangevangen,
Uit volle borst geslaakt....
MaartotArbeid is de m ensch ontwaakt.
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MADELIEFJE.
W at is er niet te ontwaren
ln 'sharten diepsten grond,

Bj 'topgaan onzerjaren,

In 'slevens morgenstond!
Te vpelen,te besefen,
Te gissen en te trefen,
Te zoeken.te verlangen,
Te ontdekken,op te vangen,
Te kennen en te smaken,
Tot eigendom te m aken,
Te droomen en te dichten,
Te slechten en te stichten,

2 T,ontginnen,nooit genoeg...
én dzng isnoodlg,en datténe vroeg.
MADELIEFJE.
'tIs Flora's page:- ln every place,
In every season fresh and falr,
Itopens with perennialgrace,
And blossoms everywhere.
J.MONTGOMEIW .

Spreid vroolpk,tusschrn grysen kruid,

llethagelwittekroonjenult.

Om 't hart van louter goude!

Alvaltons'tyoorjaar sehraalen ruw,
W at:Madeliefge,deert het u?
GîJzjtniet bang voorkoude.

Gj wachtniettot,mqtzomerpracht,

De zon vroeg opstAatm haar kracht,
In 'tpurperkleumg gosten;

V arkomtons,needrzg a1sgj zjt,
Ma
aMn een grgekten wintertjd
etgoelyk lachje troosten.
Als'tMaartsch viopltje,dichtin 'imow
In '
twarpstq plekze van hetbosch,
Zich huwrlg aan kom t melden,
W astreedsuw knopje,rood a1sbloed,

Het bibb'rend paasehlam voor den voet,
In de on-beschermde velden.

D rspoortgj,metoptploken blaln,
Daa
e velerhynde bloempgqsaanl
Nog slmmreyd pfkleznmoedig.
Ze ontvaken llefpk.een vooreen,

EnMschzttrçn vrooljk om u heen,-

aar nelgen 't hoofd zoo sm edig.

MADELIEFJE.

Aj neigen 'thoofd,zoo jong en schoon,

lliqr pronkende met gouden kroon,
En ginds met bonte verven;

Hetblozepde gelaatwordtbleek;
En 'toogge,datzoo grestig keek,
Breekt,in een haastlg sterven.

Maar gi
j bloeitvoortin 'tscheutig gras.

Haastovqrdektu 'thoog gewas,
Alsplylm en aren zwleren.
D2hgoitjd komtëdze pronk ligtneer....

Gy
zpt er nog,gi
Jztjtqrweer,
En zult het etgroen sleren.

Hetetgroen,ja!en 'tlaatste groen.
Laat vr'
lidenajaarsstortvlaag woên,
Dewinterstqrmep naderen:
Gl
imlachend zletg'
Ij'
twoeste spel,
En groet den kortsten dag nog wel,
Van tusschen gele bladeren.

Ik weet wie,in bqvroren çrond,

ln 'tzonnig hoekjeu bloezen vond,
Als sneeuw het veld reeds dekte;
Ik weet.in wiens bezw'
y'kend hart
De les,die dus gegeven werd,
Een nieuwe veerkracht wekte.

O Leenaam bloempje,laag benaamd,
Gj maaktuitnemenderbeschaamd,
Door onk
uitputbre krachten.

E e needpgstleeft,leeftveiligstvoort;
Di
n dIezzch aan geen tjden stoort,
Hoeft op geen plaatsen te achten.

IM duinroosvindtmen slrchtsqp 'tduin;
De heibloem,in 't eentomg brmn;

De korenbloem,in 'tkorep;

Geen smachtende vergeet-mi
l-niet
Dan tusschen lisch en oeverriet
En waterkers verloren.

Der bloemen schoone koningip
Ontziet zich metbaar hofgezzn
In 't open yeld te pralen;

Daar slechts ln schaA
uw van dicht geboomt.

l)e balsemgguronstegenstroomt

Van 'tlelletje derdalen!
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MADELIEFJM.

Ma
O
aprlogoj
,g
ihe
mt
de
hxv
l
opp,
,
nt
lt
oj
pk
'tl
ide
vn
eld
uwe
kno
En giert des akkers zoom en;

E
Gj qpiegeltu in kreek en vliet;
n,
D ln uw eenvoud,schroomtgj niet
en bloemhof in te komen.

Gj
schuwtde schaduw noch hetlicht,
M aar toont alom een b1p gezicht;
E G'
j hebtgeen zorg van noode;
en drqppelregep,laatofvroeg,
Een welnzg zonsz,u genoeg,
Een staanplaatsle op de zode.

Ve
elbloqppp
jeskiestmen om
hun geur;
Dit om z'
n vorm,dat om zp
-n kleur;
Nietslk bebaagtaan allen;
Maar gy,aan 1ofhoch blaam gewoon,
Uw zedlq,uw bescheiden sehoon
Toont zeder welgevallen.

U mint niet slechts de schalke maagd,

Diestiluw blaadjegondervraagt,

Om '
t zoetet geheim te ontdekken;

Maar ook de ziele,stllvoor God,

W aarin h!tvoorrecbtvan uw 1ot
Een weznig m oed kan wekken.

U
G minthethart,dat,volenzacht,
o
Edsrjkejcheppingtegenlhcht
D n 'tloGllduz!doetvloezen;
Dewjze,wzengyootmoedleert;
eDnoe
edrigearmoe.d1egjeerj
or voor baar deur te bloelen.
U minteen onbezoqgdejeugd,
In 'tgrae,metkomnkljke yreugd,
Haarboqrsche kranejesm'ndend;
En 'tweegje,vreemd aan spelen lust,
Ter stille plek,waar moeder rust,
U altjd wedervindend.
'
tWeemoedig schaapje,in de opgn hei,
Het veulen,dartlend door de wel,

KVerhspgtzich u teontmoelen,
n'
tblltje,datuw honig ruzkt,
En in nw open halje dmkt,
Om lzefde en lust te boeten.

G MEN ORGELTOON, MAAR UW PXRSOON. -- KES RO08.

D
U mintal'tdichterljk gediert:

e leeuwrik,dien gh 'tnestversiert
En naoogt onder 't steigeren;

En ik,wirn ge,a1s ik eensvooral

U Ge
doo
r mjn snlren vlechten zal,
en wedermln zult weigeren.
GEEN ORGELTOON,MAAR UW PERSOON.

Uw
Mavaerrze'knk
omen totmjn ooren,
hoor een mond,geen mensch daarin;
0,geef
Omj ook den menlch te hooren)
pdat ik hem bemln!

E E N R O 0 S.

Eoe lieotjk etaateen frissche roos
In d'oprn hoftepralen,

En vangt m d'opgebarsten knop
7oo m enig heldren dauwdrop op
En duizend zonnestralen.

Xu laatze rensop den mgrgenwind
Het hoofdlen achtloos wlegelen;

Dan buktzj,om ln 'tvjverpat,

Dat kabb'
lend om haat'voetles epat,
Hetlief gelaat te spzegelen.

En straksvergeetzjpaarlenkroon

En zaghtgebloosdewangen;
Staat qtzl,en luistert,en gevoelt
W atglndschepachtegaalbedoelt,

Met zjn verhefde zangen.
N iet anders bloeit een prille m aagd,
In d'ochtendstond van 'tleven.

Ach.pluk de tengrerops nietaf,
'
Noch dqrm haal-,in krlstallen graf
Te prpken en te sneven!

*Maarzooveelvri
jkeid!Dreiqtzi
jniet
Metonverwachtverleppen?''
KNern,luchten vri
jheid zjn gezond;
V.i
gd sleqhtsuw zorgen aan den grond,
W aarultzi
j krachtmoetscheppen.
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AAN EINM JONGX DICHTERE8SE.

AAN EENE JONGE DIOHTERESSZ.
(
gEDEaTovxaszpxx.
)
Zeg uw gedachte,zing uw lied,

Laatonsuw gansche zielvqrnemen,

Eer u een engel Gods gebzedt
Uw steilste vlucht te nemen!
Zet voor den opgezetten vloed
De sluizen van den boezem open;
Vergun esp uittocht aan den gloed,
Eer u zpn vlammen sloopen!

La>top diivoorhoofd,rein en schoon,

De flkkrlng van den dichtgeest stralen,

0j 'tfjn albast dermaagdenkroon
tVerhoogde blosje dwalen!
Laat,laat een vonk van 't heilig vuur,
Da0tharten bloedstroom houdtbewogen,
nstegqntintleq zn 'tazuur

Van d)e zoo zlelvolle oogen.

Ispoëzie qçn gaafvan God,
Een godenspysvoor menlchenharten,
Een teug van hooger zlelsgenot,
Een laafdrank,in hun smarten:

0,pleng dien,plrng dien,storthem uik

Laat zn ons hart dlen nectar gl'
zppen,
Op 't klinken van uw rilvren luit,
Op d'adem van uw llppen!

W j zullen)metverrukt gemoed,
UwW godgewpdejonen vangen;
p zullen drhrç
n op dien vloed,
Van maagdelpke
' zangen;
Een bleekte,een blos,egn traan vooral.
Een blik zal onze erkentms toonen,
Maa
Ureerbrwi
jsen lofgeschal
w zedzgheid niethoonen.
Geen weelderige mirtekrans,
Van dartlen rozengeur doortrokken,
Durft naadren tot den kuischen glang,
Die afstraalt van uw lokken)
En ook de lauwer wage '
t nooit
Zich toteen kroon voor'
'thoofdtestrengelem
Dat met een schqonheid is getooidy.
Verwant aan d1e der engelen.

Ee0o
Jml
ienacwe
eendzjerely
opndsape
tlgeenl,aat,
nk
gll
h om
zppe

TER BRBILOFT VAy MOEDERS TROOST.

Die onsbekommerd hart verstaat,

En vruchtlooswilverheelrn.
Nog raaktt!w voeteen nietlgeaard,
Xog zweeftgp,troostende,in onsmidden,
Maar uw verhaaste hemelvaart
Zal niemand lang verbidden.

0 toef,vertoef nng,neem geduld!
De dag,van God bestemd,zalkomen.
Eerst moet wat zulk een hart vervult
Van zulke lippen stroomen.
Doorzuiver onze onreine lucht
Met galmen van verheven zangen ....
Klep dan uw vleuglen.neem uw vlucht.
En boet uw heet verlangen.

TER BRUILOFT VAN MOEDERS TROOST M.
W as op mijn versleten luit
Slechts één snaar gebleven,
Kon die snaar slechts één geluitl
Stervend van zich geven,
Klinken moest van daag die toon,

DaOm
ar idi
ktde
ze hulljkskroon
hoofd z1e zweven.
0 gewig,het spgeltuig,dat

ReA1
ztn melodleën
eds voor u ten beste had,

Op uw moeders knieën,
Galmt voor u.geliefde Bruid!
GaWlmt
achvtan
op
zel
ge
f ee
nnge
febeis
etë
zn
a.
ng uit,

Duldt gi
j,brave Bruidegom,

Trotsch op uw vriendznne!
Dat men thans haar spreken kom

Van een oude Rinne,

Van een teedren lzefdegloed,
.

Zestien jaren aangevged,

Groot van den beglnne?

Dat'sdeliefde van mi
jn hark
Voor uw uitverkoren,
Die dekrachtder jaren tart,
Die geen ti
jd zalsmoren;
1)Zl:D1.II.bl31- 33.
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rER BRUILOFT VAN MOEDER8 TROOST.
'

Bruidjelief,zigdaar.degloed,
D1e vandaag ln m '
pn gemoH
Dubbel op komt gloren.

DuKbbel - Maarwaartoe?Mjn kind,
an uw oogje'tvragen?
Om den bruigom,die u mint,
'tHarnasaan tejagen?
Ach,datpogey ware omzond,
Daarul hartle voorhem bongt,
Tot zgn laatste elagen.

Neep,indien wat onverpoosd

Mj hethartdeed blaken,

Dezen d&g VO0r MOEDERS TROO8T
Krachtig op komt waken.
Beate Bruigom,'t i: allren
OmVuvq
orhaargeluk mtn beên
mger te slaken.

Ba
'
kat
De
en
diythno
terosihe
ilwe
nge
sch
veel?''1)
ur
fs
de
t be
too
n;
M aar de Bruid zal't tegendeel
Nietbewerey mqgen.
W athajr zestlen Jaar geleên,

Door m yn zang werd toegebeên,
1s haar toegewogen.

Liefde.vreugde,zegen,''werd

Rg
i'kljk haargegeven.

Djt
edJewe
ogoiha
tere
pegbe
rovoetn?
esmad
ug1
di
tl
God heeft haar met teederheid
Langs een zachten weg geleid,
Tusechen rozendreven.

Zie de rîosjesook eenslan,
Die,bp elk optwaken,

Friseh eu vroolllk opengaan
Op haar zachte kaken;

Zie dien heldqen zonnegloed,

Die haar oogles stralen doet,
Om elks hart te raken.

Zie die lipjes,fjn en schoonz

Steedetsn glimlach vaardlg,

Gravende zn haar malsehe koon
11Z1e t.a.p.bk 83.

TER BRUILOFT VAX MOMDER: TROOBT.

Kuiltjes,diep en aardig;

Zi, datvgorhoold enkelglans,
Nletverszerbaardooreen kraps,
Maar den schoonsten waardlg.

Dus is Moxolxs Taoos'
r altoog
Moeders troost gebleven;
ln haar hand een frissche roos,

Ilawrvan G?d gegeven;

Lieve ster,in ledren nacht,
Lach,te midden van de klacht,
Leven van haar leven.

Bljf,o bljfhet,lieve Bpid!
Mag
W ade
ntbe
gjdek,udi
ntehie
tbldven,
k uit,
KoDo
or Godsgunstbekljven:
m,herstel u van den schrlk,
Ziet ge ook in dit oogenblik

Stille tranen dri
jven.
KaNi
neztieghebe
'
temoe
derljkehart
lverkroppen,

Daar is zooveelvreugd a1s smart

In drrskostbre droppen;
Tegen haren bqezem aan

Voeltzp slechts,bij'tscheiden gaan,
d'Uwen rustlg kloppen.

't Scheiden wordt welhaast verzoet,
't Leed ls ras vervlogen,
Zoo maar steedseen zelfde gloed
Tintelt nit ur oogen,
Zoo m aar de elgen gulle lach,

NaHaal
s vöör uw huwljksdag,
ar houdt opgetogen.
Zoo maarop yw liefgezicht,
Zj hetook m smarten,
Steedsde glans des vredes ligt
Dervoldane hartenl

Zoo ze u maar een wlsslend lot,
Met een kalme!lblik op God,
Onbevreesd zlettarten.
Z0o ge in de arm en van uw vrind

En,
Uw
geluk bljftroemen,
beminnende en bemind,
Vruchten plukt na bloemen ;
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ZELFCRITIEK. -- AAN MIJNM ECHTGENOOTM.

R00 zi
Z
j,doorhaarMOEDERS TROOST
aNaa
seernhaa
haa
r geli
jkend kroost,
r naam hoort noemen.
Lieve,iang geliefde Bruid!
Storte God dien zegen,
Naar zoo veler wenschen,uit
Op uw hoofd en wegen!

Llche,a1sKan uw vroegste jeugd,
Bp uw liefpkheid,uw vreugd
En geluk ons tegen!

EnWq1i
j
,Br
uidegom !Aanvaard
e wi
J allen minnen;
Zi
j i!de uwe,weeshaarwaard;
Wlid haarharten zinnen;

W ees haar vreugde,steun en trots,

Leid m ethharden zegen Gods
Uwe wonlng binnen!

ZELFCRITIEK.

Hier diept de zedlghdd beatreden;
Zj yonmstzonderrecht ofredrn;
Zp geeft een yalsch getuigenzs....

Toch heeftzil'taltùd juzstnietmis.
AAN MIJNE EOHTGENOOTE,

Meteen bloemstukle u1tSpamedegebracht,voorstellendeKITTE Rozxx.

Bloem en uit Spy,
Van den rand der fonteinen,

Zachten rn reinen,

Breng lk mi
ju 0a.
Zoo zi
j ze ziet
Met ietsteêrs in haar blikken,
M eerder verkwikken

Kan zi
J
.
'mi
j niet.
Strooide maar steeds,
Op haar wegen en paden,
Bloqmen en bladen
bl
Mcolaas Beets.

VOLKOM ENHEID. -- W EDERZIEN.

VOLKOMENH EID.
't Genie Eaakt nog den Kunstnaar niet,

sviAlgrppthetnaal'zi
jn kroon.
en voegtzîjdan dlen godenzoon,
Die in de Kracht
de Maat betracht,
Nauwk-eurigheid in 't Schoon?

W EDERZIEN.
INAAItERNeT FLomsl.

Bîj'tkruisop den heuvel,djarbuigtzich
Een rweryeren leuntov zpn staf;
Daar zlethpi,mettranep ln de oogen,
In het da1 op (le wonlngen af.

Ja,datiszi
jn dorpje,datgloeiend
Zich uitbreidtbj 'tavondzonrood!
Nog eensmag zi
jn voethetbereiken,
Nog eensmag hi
j 'tzien voorzi
jn dood.
Daa
rstaatnog hetkerkjeop dehoogte,
Zoo net en zoo wit als weleer;
Slechts werden de linden wat zwaarder;
Slechts werden de graven wat meer.

De oude put is bezocht >ls tevoren;
Moedershuisje kh'ktu1ttusschen 'tgroen;
Aan wie ofhetthqnsmag behooren?

W atofzi
j daarblnnen we1doen?

Daarisveeldat gaysch nieuw i!geworden;
'tJong geslaqhtelschtverandmng en plaats;
Hetverbouwtzlch dr doqpen tot stedew
En verandert de stllte ln geraas.

Zie
E,hetbeekjeruisqhtoverrtjn keitjes,
n hetkronkeltzlch zAcbtjes en zoet,
'
tW aren eenpaalgeweldlge waatren

Voor hetklnderlpk droomend gemoed.

Ach,d?bergen,dq bosschen,de velden,
Ze zi
ln allen gemng nu en klee'
n;
0ok zoo krimpt voor veroudrende harten
Elke vreugd en verwachting ineen.
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Dl LXIDSCHA VIS8CHMR MN HXT HAARLEMMER MEER.

Zie,de buisman keertweerzan den akkrl,
'tW acbtend kroost kent zgn stap en zpn etem.
00k de huismoeder treedt op den dorpel....

Hjherkenthaar,maarniemandkenthem.
D E L E ID S CH E V ISS CH E R
EN

H ET HAARLEMMER MEER,
IN 1852.

Nu ishetMelr nietmeel;

Het moet zpn watermzssen;

He
Etnkr
jgthetnimmeriwe
er nog wi1 Caubes v'
sachen.

Hetwilde-andjvie-kruid
E Schudtovrralzjn gtengelen,
n strooitz;n pluizen uit-

En nog wzlCaubes hengelen.
Het koolzaad !a1 eerlang

H Hier veld bilvelden kleuren;

etploegpayrd komtte gang En nog wz1Caubes peuren.

HaHaest
hoaor
metnokk
hieer
lo
m len
t kr
at
len,
n,ak
ake
Van 'tbonte hoenderdom En nog wi1Caubes schakelen.
0ch Caubes!'t Is gedaan;

DaDe
hekken zijn verhangen!
ar is in 'tM eer voortaan

Voor u glechts slib te vangen.

* Het beweerde recht der stad Leiden op den droogvalleydea
bodem van het meer,op grond van haarrlchtvan visscherl),en
dedo rover aevoerdeprpcedure g>ven aanllldingtotdezenNjnçn
llldep ltaarlemmer-Meer-R
zang,na den l'ten zn 183j,en den Ildenin
185ê Zie op blz.91,92,van hetIldeen43,44van hetvoorliggendeDl.
Caube'ismin ofmperde Leidscheuitspraak van den m die sta:
onder de peaeraarsnlet ongewonen naam van Cobus,verkort voor
Jacobus.

Hetv?'
Jl#:-2Al#'
#'vt
e-kruk
d.
De bodem van hetHaarlemmerMeerkwam nauweljksboven,of
hj wagook op veleplaatsen a1soverdekt met Cinerart
'
amll-fr'
lw

W AAR8CHUW INGEN. - HERINNERING.
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Moeras-Aschkruid.d>t reusachtig opschoot,lsk bloeide, en zjn

laadpluis op den wlnd verey wjdoveralbJ
zwolken henenzond,
plan
t W llde Andjvze,wegensde geltkenzsvan het blad.
'f Bonte hoenderdom.
PDitkleine notabelstukjezalik hiernog b$iverhalen,datmen

2a tot iy AmsteïdAm versprezdde.De pqlderlieden noemden deze

verm oedt,dat de eieren van de hoenderen ep eendeu indeBeemnter
thansmeer opbrengen dan tevoren aldevzecb,die in deBeemster
werd gevangen-''
LssoswA'
rxa,Haarlemmo'meer-boek (1641)
Uitgave van wcn Hannelt,1838,b1.29.

W AARSOHUW INGEN.

Pluk rozen naarul lust,en laathgtboompje snoeign;
H0e m eer gp snoelt en plukt,te mzlder za1het bloezen.

Maar laat geen ruwe hand in 't plukken krachtgebruiken)
W ant die de wortels ophaalt,doodt de struiken.

EnZdiedestruiyendoodt,heeftweinigrechttot toornen.
oo hj zjn vmgerskwetst aan scherpe doornen.

HERINNERING.
Neen,ducht niet dat ons hart,liefjoygsksn!!!vergeet,
Scboon z'eeds ten derdemaa,
l,de berfstwlnd.ln zpn waren,
Uw grafJ'e onkenbaar maakt m et afgescheurde braren,

En immers,sinds een tweetaljaren,

NEendochtertjeinonshui:uw leegeplaatsbekleedt.
een,dpchtmetdat uw beeld terugwjktuztonze oogen.
Te mzdden van de vreugd, die thans ons hart vervult,
W aaraanEweop pieur,Gpdlof!van bljdschap opgetogell.
Neen,duc
enht
aani
rdeltg,da
wltchk,
drukkenmogen....
gg ooit vergeten worden zult.
Der oudren hjrt istrouw :hetlaatzjn kroostnietvaren,
TeA1
ofrrn zj hetGodeen leggeu 'twelgemoed
rneer zn Jt donker graf,om voorts omhoog te staren;
Geen nachtdesdoods,geen machtderjaren,
Scheidt hen volkom ezlvan hun bloed;

Geen nieuwe Njdervreugd,geen andre m oedersmarte,
Geen goddelyke troost,gesn bovenaardschevreê

D

Verdogft zt
jn beeltnlsin datbarte,
atnooit:tn klndren telt,ofteltde dooden mee.
Ach,'tFasme ern zwaregang,toen 'k,meteenbartvo1tranen.
Uw dlerbaar lîlkje bracht,waar '
trusten zou in de aard.

.

&*

EXRINNERING
'.

Ho
Eenlbl
ieGoj
kwasdieplsk,door eikâe:en platanen
eiende kastaw e omschaduwd en bewaard!
Hoe liefj
Mk wasdat uur.Het zonlicht was aan 'tdalen,
aar deed
'zjn ondergaande pralht,

Mettintlend roo; s!lgoud,door '
t dichtelommerpralen,
En wierp zyn laatste en schoqnste stralen

In deopen gratkullnerr,waarin gilFerdtverwacht.
Ik ben Fp '
tkerkhofthuls;'k heb xn d?e twalefjaren,

WaarmKrikbevuore
rep moçhtden herderljkenstaf,
telzngs in zeder graf
Met velerleigedachten moeten staren;
lk wacht e!-alde'
dooden af;

En immerwas'tmj goed,in 'twachten op een doode,
Degroene heuvlen ropd tegaan,
Bi
jmenig harde zerk gn menlg zachtezode
Herin'
rend,pem zend,stil te gtaan.
Ik zwierf er veel,en lang met ongewisse treden)

Nietsdan 'tgevalAlleen bestuurde er vaak mjn voet;
Maar,sinds dlen avond,spreekt hetbloed,
En gaatdatkerkhofhek nietopen voormtjn sehreden,
0f'k weet,waar ik heteerstmjn schreden wenden moet.
Dathek....Mjn kind!W anneer,bj schoonezomerdagen,
Het lied dee pachtegaals tot over 't kerkhofklinkt,
Uw moeder ultloktom te hooren wathj zingt,
En ze aanmljn zjde treedtlang!bpsch en doornehagen:
Algz'
j dathek genaakt,hoe zxelk haar meteen
Reikhalzend gluren door de reten,
0fzj,door'thooge grasen 'tlage lommerheen,
Een blik m ochtwerpen op den steen,
Dien wj zoo welte vmden weten.
Dan gaan wj zwijgepd voort.Een qucht mag onsontglippen;

Doch gerp van bezden spreekt,zp soms de lustook groot.
Maareindlyk....'t1,genoeg!Uw naam moetvan delippen,

Uw naam,mhn lievenaqmgenoot!

Dan schetsen we ons uw beeld,ln 't spelen,staamlen,koozen,
In dartle kindervreugd of opgestoorde rust,
Dat zachtblauw oog vo1 llefde en levenslust,
Die wangen frisch als lenterozen,
Dien m ond,die stervend nog ons handen heeft gekust.
En 'g winters,a1s de storm daar buiten
Door witbesneeuwd geboomte vaart,

Ons,me
En
't
ralmm'
le
van
dedlyceht
ns
erkr
rul
endoet sluiten
to
ns
ief g
en
zin,
een
et
n
lt
ng
Rondom den huiselj
'ken haard;
A18wj.omringd van alde spruiten,

0ns door de goedheid Gods gespaard -

HET KRUIS. - LIEDJE.
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Dejongste op moeders scbopt,een andre aan haar voeten
op 'tkleinestoeltjeneergehukt
Een derde aan yadershartgedrukt Niets dan erkentnlswezen m oeten
Voor wjtonsoudrenhartvrrrukt;
Dan gaat welnotpthetoog,metinnlg welgevallen,
Van blp gezichttotbl
$1
-gezlcht,

Of'thartgedenktu,dlrrbajrlicht!

En zegt:Ziedaarzjn plaats;hierlshp ultgevallen.
E Dan stiigtin moedersoog we1vaak een stille traan,
n vadersstem ver:aurt,te midden van 'tverhalen;
Onwetend
Ztjda
nk
ropstzlethem verwonderd aan,
t hp denkt,hoe thans de bleeke m aan
Uw graf verlicht met koude stralen,

Neen,duchtnietdatonshaqt,liefjongske!u vergxt
W
Myar gj,gedenktgp in datEden,
aar g(,
m Jezusarp,van spartnoch tranen weet,
Nog soms - lk zeg nlet aan ons leed MaarFelaan onzrteederheden?

Dââr weet gy met lat lzefde ons hart u heeft bemind;

Een liefde,die u 'thellderheemlen nietbenjdde:

Maar,alsu
Tw Heiland riep,bedroefd en yochtansbljde,
otukon zeggen:Ga,mjn ktnd!
IIST K RUIS.

G tbegriipen zal'tnietgaan:
Me
rhp hetonbegrepen aan.
LIEDJE.

Allskikzoe
en woord van wjsheid wist,
u het gaarne ypreken.
Om vroop bedrog en achterlist
Den bulgbren nek te breken.

Bezat ik krychtvan schertsen lulm,
Die lettelk graag ov renten,

Voord1e?nsaltijd schuzm voorkruim
En schtn voorwezen venten.
Zoomj een tucbtroewaarbedeeld,
V Zj zou dr schoudersstrerlen
aEn 'tnietzg q?1k.datalti)d speelt,
n kibbeltbg zjn gpelen.

TII.

6
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ONTDEKKINGKN. -- MKDEBROEDER.
Had ik den toon van d'echten troost.
Straks werd die aangeboden
Aan wie vergeefsche zuchten lûost,
En roept tot valsche goden.

Maarwistmijn keeleen lofgezang
Behoorltjk aan te stemmen,

Ik naP een kyarsen zochtzoo lang,
Tot lk aan 't hart mocht klemmea

Een man,die,aan beginsels trouw
En zonder blaam of vreezen,
De opgaande zon niet eeren zou.
Noch heden noch nadezen.

ONTDEKKINGEN.
Ik vond een man,een man van ttaaly,
Een m an van stalen moed,
Een m an van onvermengd metaalEn toch van vleesch en bloed.

IkVo
voor
ndloefe-nenman
,metjs omschorgk
naspraak koel Ma
ar.in hetbinnenstvan zi
jn borst
Vond ik een warm gevoel.
Ik vond eey man,ten strkd gereed,
En vaardlg t?e te sllyn Maur,schoon hjvanzynwangnietgleG
Zag 'k in sjn oog een traan.
IkVa
vonndeee
en man metlrjennek,
dlen geest bemeld Juistkwam hj uitzjnbidvertrek:
Hj had voor God geknield.
MEDEBROEDER.

A3nbtsbt.oeder - Foei!dat'sstjfen kelf

Slechtst
Hedebroedo-toontgevoel.

Oprechtheld,warmte,lzefde,vrede,
't Komt alle. met dat Y< o mede.
-.q-.&4< -xmee-''
o'..
+'Rv*.e>

AAN EENE ACHTTIENJARIGE.

AAN EENE ACHTTIENJARIGK.
Novembe!-brengtgeen malscherozen,
Qeen zllverblanke lelies aan,
Dan die op maagdenwangen blozen
En op haar voorhoofd opengaan.

Hi
jdraagteen kransvan gele bladeren
Op lokken.haavloos en doorweekt,
En 'thjrtvan 'tlaatste bloempje breekt
Op zhn onstuimig naderen.
Toch viertgeuw jaardag,lieve schoone!
Door storm noch regenvlaag bedroefd,
oe
rustdatgtjnoeh bontekrone
Noch groenen bladerkransbehoeft.
Toch brengen we u een handvol bloemen,
Maar bloemen van een andre gaard,
Dan die de herfstwind vaagt van de aard,
En koelter dood durft doemen.

Wi
j brachten gaarne t'allen ti
jde
Onskransjen aan een frisschejeugd,
DiMe
ein
haarjonkheidzich verbli
jdde
t tintelende levensvreugd;
Ma
artvll
csht
e ge
sch
nnd
stehl*oien
He
io
ef
teonmonz
dat
zoo
ege
oofd,
Datvroeg in hooger vreugd geloofd
En 'tbeste had gekozen.

Aandoenlijk straalt,bj hoogejaren,
Beproefde godsvruchtmethaarlicht
ol
n 'tzilvervan bgsneeuwdrharen
En eerhiedwaardlg aangezlcht;
Ma
Earwaar wj bruine ofblondelokken,
en voorhoofd zonder kreuk ofvoor
Zien glinstren van dien zachten gloor,
Hoe wordt daar 't hart getrokken !

udglans noodig,
Dâ
ârzjnjuweelnochiggoui
Noch paarlen,kwist.
tgestort,
De bloemkrans

z
fe
sdis
gosv
ch
er
oboo
ndit
gekort.
En dred a!n lel
Een relngbllk uit zielvolle oogen,
Een gllmlach van 't gerust gemoed

Tooptdaadljk den geleenden gloed
Ztn blinkend onvermogen.
Me
lieve,daarleuw jaarfeestvieren,
Eln wensch 1s 't,die on: hart vervult'
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8CIIEIDIAR.

DaDtaa
ltjd udatschoonpoogsieren,
t slert en geen verslersel duldt.
De frisqche roqsderm aagdenkoonen,

W
atlszj b(jdien z>chten gloed,
Die uitstraalt,waar ln 't stzlgem oed
Geloof en liefde wonen?
EeOnnj
dlejeugd is'teerst geweken,
zuivre weelde snelstAan 'tend;
Vergeefs gepoogd door dulzend treken,
Een schoon tereddep,datzj schspdt!
Daar is geen schoonheld meer bevezlzgd,
Daar z
*sgeen langgerekterjeugd,
Dan dir bewaaktwordtdopl'dedeugd,
En dle de godsvrucbt hezllgt.
De lelie zalnietbyastJerwelken,
Schoon ook de hltte smiddags prangt,
Die Smorgens vroeg in ds open kelken

Den koelen dauwdrup rhkljk vangt;

MaAr a1s de morgenwind de droppen

Ult speelschheid wegkust van de roos,
Dan duurt de vreugde een korte poos:

Haastkwi
jnen bloem en knoppen.
0 lieveLelie,diq onze oogen

Aanschouwen zn haar morgenstond,
Van zuivren hemeldauw betogen,
Drink aan dat vocht uw hart gezond!
Streelt de uchtendkoelte ook u de bladeren,
Bewaar uw schat,bewaar uw hart,

EnDa
latat
her,
i
f'
i
ngdaodmem,
nit
eo
ttnu
aw
der
se
ma
n!rt,
OnGtp
looi,bj 'tbrandendstmiddagstralen,
ebeel uw stille bloesempracht;
En,vaaiteen stormwind dqgrde dalen,

Bulg neer met ootmoed,rysm et kracht!

Vervuldeluchtnog van uw geursn,

Als de avondzon zn 't westen bhnkt;

God za1u,waarzi
jnederzinkt,
Zi
jn bloemhofwaardig keuren.
SOHETDING.
Onze wegen scheidep,

M aar onshart bl'
yft een;
Immers is ons beiden
Eéne hoop gem een;

OVERGANGEN.

En de dag zal komen,
Is reeds in 'tverschiet,
Dieo:svereeqtmetallevromen,
En voor altpd te zamen ziet.
Onze wegen brengen
overberg en dal,
Naar het ùMod gehengen
En besturen zal;
Liefde doet ze kronkelen,

Maqktzeruw,en ylak;

Totwaarwtl'tvredigliclltzlenvonkelen,
Van onder 't veilig vaderdak.

OVERGANGEN.
Ach,hoe vele

Groene,ggle,

Brulne,roode.

Bontgekleurde,
Halfverscheurde,
Levend doode,
zwartgevlekte

Methetslofdeswegsbedekte,
re blaln
@ Dor
Krake
n PP de wandelpaln!
Zie
zk omhoqg:

Ka
Haol
heid en naaktheld en dood treftmjn oog;
eklge takken en knoesterige armen,
Sprokkels,gejchiktom den haard te verwarmen,
't'
Ledlge nestzn drn scbuddenden top;

Maaraan de twtgen de wordendeknop.

Heden,stormen,aarde en ree beroerend,
Morgen,regens alles met zlch voerend,

Heden,luchten,ondoordringbaar grauw,

Morgen,nog een plekje waterblauw ;
Nog een zannelonkje,nog een lachje,
ToA,elge
worpen aan hetkrimpend dagje,
aar dat treurig wegsmelt en vergaat.
A1s een glimlach op een krank gelaat
Nog weinige dagen
Van vlagen en buien,

Uitzuirn

En westen,metgleren en jagen,
Met blazen
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VOLUPTAS FLENDI. - EEN NEDERLANDSCE LIED.
En woelen,

Enjoelen

En razen .

Ep '
tNoorden laat z*
i
l
(*
n adem voelen.
Dze maghtlgeadem ovgrwint.
Het tzerende oproer zs bezworen;
Uit onrust wordt de rust qeboren;
De winterslaap der aard beglnt.
Haar slaap? Haar dood;
Dus naakt en bloot
Ter prooi gegeven

A>n de ongena van koude en vorst,

Dze 't hart doet stllstaan in de borst,
En toornig optrekt tegen 't leven.
M aar neen!de hoogste goedheid waakt.
De hulp genaakt,
Zoo trouw als teeder.
Een donzen vlok,een zachte pluim

(Een zweeznselvan bevroren schuim),
Daalt dwarlend neder.

Straksvolgthyar uitde grauwe lucht
Een dlchte vlueht,
MetJwervepd zweven.

Gj weetnlgtgfzjnaaktofFijkt;
M
aaI
r a1szp elndlllk pederstrùkt,

s 't koestrend wlnterkleed geweven.

November.
VOLUPTAS-FLENDI.

W at'sde scboonste en zoetstg traan,
Die u de oogen kan doen schltteren?
W jareen edelmoedig bart
Kmmpt van onvel'diende smart,
Zonder te verbltteren.

EEN NEDERLANDSCH LIED.

O Nederland,mîin Vaderland!
Hoe
fer staat,aan pw roemrjk strand,
De aloude leeuwbanler geplaht,
Dooq Bçlg,npch Frank,noch Britterooven.
De opschendbre hoed des vrpen mans,

Hoeslerlùk prjkt,op 'tsplt! derlans,
Om shngerd met een lauwerkran: -

Oranje Boven!

KOPEKEN BRUILOFT.

<)Nederland,mjn Vaderland!

Edn naam.één roem,4e'n eendrachtsband
Omsnoert uw burgers hand aan hand,

H Bi
j vri
je vaartrn volle schooven:
ollandij,Zelandla,
MrtFrisla,Bl.
abantia,

Stlcht,Overstlcht en Gelria -

Oranje Boven!
O dierbaar erf,gehaald uit zee!

Gi
W >tvi
jand dreige aan grensofree,
l kent de spreuk ë.Js MAIxTIExosAI'',
Den moed doortjd yoch l0tte dooqen,
'tBloed,datzoo dikwjlsheeftgrvloezd,
E
Da
tvooruw eeren vrjheid gloezt,
n gaarne ouw laatste schans besproeitù'Oranje Boven!
O Nederland,miin Vaderland!
Doe Nassausoué verbond gestand,

En stel uw 1ot in Godes hand,
W ien,a1s de vaadren,'t kroost moet loven;

Bli
jftrouw en edel,vrbed en vroom,
Rnst waakzaam,zondqrblaam ofschroomy
Bp uw Oranje-en Vryheids-boom Oranje Boven!
*wKonings Verjaardag.
KOPEREN BRUILOFT.
AAN ALEIDE.

Ach,melieve,welk een feest!

W elk een vreugde vogrde harten,
Die,in voorspoed en ln smarten,
Steeds gezegend zl
i'n geweest,

Door de llefde van dien God,
Die de schaal houdt van onslot.
Ach,melieve,welk een dag !
Daar we een zestalfrissch? spruiten
In de minnende armen sluiten,
M et een stillen,dankbren lach,

W alr eep traan zich meevereent,

't Llevejongske nageweend.

Ach,melieve,welk een dankz
W elk een schaamrood nederknlelen
Voor den Herder onzer zielen;
W elk een davrend lofgezang!
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BUUM CUIQUE.--- JAN.- MEIZANG.

Hi
G
j echonk liefde en overvloed,
aven,krachten,troost,en moed.
En,te midden van '
tgenot,

4 Maart 1853.

Hoeft de boezem voor zpn ooren
Deze bede niet te smoren:
htknoop,m achtig God!
ospaar onz'pc
sspaar de kindren!Schend,o Heer!
*Onzen gchoonsten krans niet weer-''

SU UM CU IQUE.
(xAAa RûcxxaT.)

Bloem der Amu delen!

Gi
B ivliegtdg Lentevoor en,op haar naadren,
estrooltgil'tpad,waarlangshaarvoetzalwandelen.
Aanvallig Klokje!
V>n 'jgneeuwkleed,datvan de aardeisopgenomen.
Zht1- teruggebleven a1s een vlokje.
Bedeesd Penseetje!
Gi
jzegt:.DeRoosza1komen al:ik weg ben.''
Goed datzj komt;maarblpfnog maareen beetje.
Gj zjt,temidden
Der zustren:de priestresee,zilvren Leliel
W anneer zy godsdienst houden en aanbidden.

Maar,Lglie-ltepgelen!

Vo
oronzeruikerezttgt nletgescbapen;
Uw plaats z: in de handpalm van Qods Engelen.
JAN.

Jan waBter preek bj DominusVerschrimp.
Hetstuk wag sleldqorwrocht'','en welverdeeld in deelen;
MaarJantgeze1:pW atkan 'tmj sshelen?
*Heelfjn gekorven;maarnietkmmp!''
M E IZA N G.
AAN MARIA.

Nu zick hptaardrjk opepdoet
Totvrooli'k groqn ep blùd
'e knoppep,
NuDevodi
elcht
ikak
oo
kin m'
jn gemoed
r weder kloppen.

IN MEI.

Nu 'tnachtegaaltje wederom

Een lild zingtin den hagedoren,

Nu blpf eok ik niet langer stom,
Maar hefweer aan als voren.

Maal 't eerste liedje datik slaakz
Marly!moetuw ooren trefen:
Hetlsren lang beloofdezaak,
En d1e zk graag vereFen.

W atzing ik,daarhetrqosje knopt,
En gouden regens en serlngen
En meimet bloemen etaan gepropt,
En alle vogels zingen?

W atdenk ik.qlsik denk aan u,
Die '
k a1s achtgarig kind reeds minde,
En qlsvqlwassen jqnkvl
'ouw nu
Nlet mIn beminlllk vznde?

Ik denk aan deze'ur lentedag,
Dee! sehoonen voortpd van uw leven :
Genlrthem,daaruw harthetmag;
Hi
J isvan God gegeven.

Pluk rechtsen linkszsjn bontgebloemt.
En hqordenwildzang ondel 'tlommer;
De relne vreugd,qaarop hp roemt,
Aanvaard ze.vrp van kommer.

Aa
nvaard ze,meteen bli
jden geest,
A1s uit de goede hand de: Heeren:
Een dankbaar hart geniet het meest,
En kan het best ontberen.

Gi
jweet:een lentedag iskort;
Ztjn weelde teltmaar weipigeuren;

'tGezqng veriauwt.'tgeblpemtedort;
De lzefde Gods zalduren.
IN
' MEI.

LaSacthe
mj
rusten aan uw boezem,
pping Gods
in lentedos,

M et diey kransvan appelbloesem ,
M et dzen zachten rozenbloe!
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:TEENVRUCHTEN.- AAN MIJNE MOEDER.

Dat uw glimlach:dat uf blik,
Dat uw adem mi
J verkwzkk',

W
Daataruwikst
em mi
j toe koom Quisteren,
eeuwig naar wi1luisteren.

Va
Lnmjnslevenslentespreektgj.
entevreugd
U
derbltideJeygd!
Gblmin ik nog,alweektgj;
Vy verheugtzo? lang gj heugt.
Vl
andelentemjnerM1n
echtgj zoete woordjesin,
Van de bloemen,die nog geuren,
Al verschoten ook haar kleuren.
Maar uw zachte quisteringen,
Hemelzoet

R
Voor mîjn gemoed,
ake
n gpddeltkerdlngen
Dan gy zelve smaken doet:
Van een lente,die niet vlucht,

Van een eeuwxe balsemlucht,

W aar de rozen nzmmer dorden,
Lelies nooit bezoedeld worden.

'k Zag u,in mjn winterdroomen,
Met uw krans,

in vollen glans
Uitde sneeur te voorschpn komen.

Even heerlpk,docht me,als thans;

Ma
arwaar bli
jftmjn schoonste droom,
Daar ik u te aanschouwen koom ?
Zee m ij
,zalik ook zoo spreken,
A1sdîe lente me aan zal breken?
.

STEENVRUCHTEN.

Gj
Ik no
zeegmt:'Uw
verz
en hebben PIT.
t een s'
rsEx,wat daarin zitl
En wien het krhken moog behagen,

'k Zalmjn gebzternletaan wagen.
AAN MIJNE MOEDER.
Ach MoederAwelk een dag van diep en droefontroeren,

A1s eensklaps,onverracht,/etdonderend gedruisch,
Dekoets,bestemd tluztonsPldden weg tevoerln,
Aanrolde,naderkwam, en stllstond voor ons hm s.

vxlteoozlxo.

$1

't Portier gaat open,en de tree wordt neergelaten.
Hoe klinkt die belen breekt de harten van uw kroost!
Uw gade staat en weent;maar zucht noch tranen baten:

Qijkleedtu totdentocht,en spreekteen woord van troost.
Re
Eis
vaardig,neemtqj
i,methetoog op God gejlagen,
en moedig afscheld van 't verslagen huisgezln;
Betreedt het voorvertrek,ziet voerm an,paarden,.w agen...
M aar wacht tot hooger wenk u zeggen zal:Sti
lg in!

Diewenk bltjftachter.Uur aan uur vervultzjn ronde!
Metpijnlijk wachten,hoop en vreeze,moed en angst.
Uw afreisbliiftbepaald,maar qnbepaald bjar stonde,
0nsvoorwerp steedsvan schrlk,U,dikwtlsvan verlangst.
OpHeens,watommekeer!Hetrjtuig,weggereden,
aqltvrienden,zujtersaf,bestemd u voor te gaan.
Uw dlepbedroefde krlng omhelst u we1 te vreden;

Gj gllmlacht,maarmeternst,en- houdthetreiskleedaan.
VERPOOZING.

'tM
Bezig leven sleeptmi
jvoort
L etzjn lasten lt
lqten;
aVatmtj,.in ditlleQpk oord,
an mtn zorgen rusten!
Vriendschap opentm$jdeesdeur,
Tusschen lool en bloesem ;
Rozen van den zoetsten geur

Draagtzijaan haarboezem.

Onder 't hall verborgen dak,

Lachgn yreugde en vrede.

Zoo mh hler een doren stak,

'
k Bracht dien zelf dan mede.
Voedselza1 hier aan 't gemoed
Noch den geest ontbrekep,
W aa: men van 't waarachtlg Qoed,
'
t Echte Schoon kan spreken.
'tW oord des Heeren vind ik hier

Totmi
jn troosten stichting;

'k Breng çr zelf een deqlofvier
W aarhezd en verdichtlng.

Mo
Eqlg
ljk rordteen enklemaal
gen dlchtgeest wakker,
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NIELS 8'
POCKFLETH.

A1: ik langs het mastbosch dwaal
Ofden boekweitakker.

Moogli
jk...maargeen qlannen,nren!
RuThu
ismoog 'tFerk mjn lustzpn:
sten kom lk hler alleep;
En de rustmoetrustzjn.
N IE LS STO CK FL ETH ,
PREDIKANT IN FINMARKEN.
Geb.1787.Overl.1865.
BRIEF AAN EEN AMBTBBROEDER.

Collega,'k hooru somtijdszuchten
Dytgj ern stlt
ndplahtshebt,
W aarln uw zzgl,bp weinzg vruchten,
Nog almlgbagen gqhept.
De mrnschen wiltgp nletbetichten;
Zp meenen 't welmrt u;
Alvallen ziiom u te stlchten
W atonbeschaafd en ruw.

TienInjar
en hebtgj reeds gesleten
wat ik nu en dan

Het eind 4:,.mereld hoorde heeten;
0ok heelt het daar wat van.
W ant als de klei tot over de ooren

U Fverdolven herft,

OfgW
elnden vloed z1tvastgevroren,
1eweeterofgj leeft?
W atmi
j betreft....Gi
.ihebt mooi spreken''F
Voorzieik datgi
j zegt;
Die in zoet Hollands schoonste.streken
En dPw
teernvteh
enbtuvde
astg
eh
eech
le,v
le
bo
ek
nt;
En boomen altemet,
En hof-en hoofdstad kunt bezoeken,
En gaan nog thuis te bed.''

'tIswaar;dy hemelzîjgeprgzen!
Ik kan llchtdankbyjrzln.
En uw vertroostermolllyk wezew
A1doetuw lqtmp pi
jn.
Ik spaar u dusmv'n wi
jze lessen,
Maarwil,zoo gi
j 'tgehengt.

NIEL: STOCKFLETH.

Collega Stockoethswelkkring schetsen;
Zie zelf waartoe dItbrengt.

Collega Stoskoeth istevinden -

Maar wle bezoekt hem ooit? In 't woest gebied der noordenwindan,

Metenkelsnreuw bestrooid,
Metboom nocb jtruqk gewaal,

Zjn oog wordtnletsdal
!wildernissen
En moet ook zelfs d1t ultzicht mlssen,

Tweemaanden van hetjaar.
s7ant dan vergeet ten eenemalen
De zon dit aaklig oord,
W aaD
roo
zera
mi
ndse
trsnog wat bleeke stralem
en nevel boort,

Genoegza,
am om te doen gevoelgn,
Hoe naar het schouwsppl zi
l

VanGe
crmo
iize
nsr
to
et
rs
deno.pbr
eui
enne?oelen,

ri
l.
kan
z
i
ch
denkbeel
d Vorm en
svie OnZO1*
Van dien grrekten nacht,
Als onophoudelpke stormen
Betoonen alhun kracht.
Dejachtspeeuw giert,destortsneeuw dondert.
En.zp ook 't haardvuur heet,

GeenAan
mens
ch zich van den rjp verwondert
deur-en vensterreet!
DanEn
wolrude
n,voorzijn vuurgezeten,
istrend naar 't geweld,
De lange jaren,hiergesleten,
Door Stock:eth nageteld.
DanVa
mag
hj mjmren aan de dagen
n 't schoon en drok weleer,
Die hem den degen voeren zagen
Voor 't vaderland en de eer.

Dan mag htj,als'tuitzinnig tieren,
'tGeraas,'tgejoel,'tgqgons,

Het beurtling: schor en gillend gieren

Hem wakker hpudtop 'tdons.
Te mldden vjn 'tgedruisch,
En denken aan dze vöör hem waren

Bj 'tQaure lampllchtom zich staren,
Bewonersvan dit huis,

A1sMhje,the
tbeilig ambtbekleedden
onbeneveld hoofd,
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KIELS MTOCKFLETH.

Tot eenzaamheid ln aakligheden

Hen hadden ultgedoofd;
En die,als tintelende vonken

I!1grauwrndrasch versmoord,

Totzlnlqosheld zjp weggezonken,
In d1tafgrjsljk oord.
Collega Niels heeftzî
in gemeente,
En toont het metterdaad,
Voorzeker lief tot in '
t gebeente,

Daarhj haarnqoitverlaat;

En 't zeat nietweinlg :stompe Finnen
En Lappen,vuilen dom,

EenIrneena
ksav
an jaretnct
e beminnen
m van '
hristendom.

Collq
ga StockQeths combinatie
bluit balfeen Neerland in:
Zi
jnEkudde iseen geheele natie,
n alles Lap of Fip.
Hier hoortmen somtîldsweleensklagen:
Dathuk
isbezoek valtzwajrl''
MaaW
rrp?oond
wj
Stockoethsarbeld zagen,
erdrukten 't maar.
Laat ons hem volgen op die reizen,

Vap i
jlkoud ogrd totoord!Daar
z1thj peerln zi
jn gepeizen;
Het rendler trekthem voort.
Reedsgaat de tochtmrttragestappen,
Y7antnacht en dulster daalt;
De &rOV0 tent der grove Lappen
N7ordt voor den dag gebaald.

Menv
Meenegt
terrj de losse vlokkeqë
stroolt den grond met rys;
Men spantlletdoek op nrgen stokken,
Naar Finniaansche wps.

In '
t midden zalhethaardn t!rbranden;
Reeds maakt de rook begln;
En Stockoeth kruipt gp knie en banden
Den lagen kegelzn.
Het reisgezelschap volgt die schreden,
Geen Ilaam VIn schl'
eden Wzz1'
d,

En slaat qp kruislingsche onderleden
Een clrkelom den haard.

Straks zalde hguten lepel rondgaan

En,dank zù 'theilig vuur!

xlELs s'rocxFLel'n.
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Metvloeibre sneeuw vanmond totmond gaan,
Voor langer dan een uur.

Terwgldiepectarzich laatpooien,
Ligt,bù denzelfden gloed,

Een groot stuk rendiervleesch te ontdooien,
Dat aanstonds dienen moet.

Dekousen1)hangen vastte drogen,

En benglen,van haar staak,
Den drinkenden voor neus en oogen;
M aar dat doet niets ter zaak.

KoudDe
e en
verpoeidheid zjn vergeten,
dorst m 't eind gelescht;
Men spitstzich slecht!op 'tkeurig eten,

En glimlachtalzljn bgst.
*God zijvqor'twjà-me huzsgeprezenl'

Roept leder blp te m oe;
En Stock:eth zegt,met minzaam wezen,
Er bibbrend xAmen''toe.
De rook,het vuur,'t getrouw betasten,
De tong xan 't hondenpaar

Zal ras een eznd doen zien aan 't vasten -Het oogenblik is daar!
Een L>p neemt aap. het. vleesch te hakkel;
Hi
J knielt,de bpl ri
lst op ....

En,eer de grage honden 't pakken,

Vllegtstuk bi
j stuk in 'tsop.

Nu doet men 't vuur verdubbeld knappena
Nu wordtde gloed een hel,
Tot grootvermaak der kleine Lappen
En van hun vetleêr vel.

Collega zop 'tzich mindertroosten,

Zoowpken moogljk waar;

Maar laatln 'shem els naam zich rooBtew
Een roemloos martelaaz-!

Zoo hi
jmaareenszich om kon wenden,
Zjn gloedwasrasgebluscht;
Dat voelen zl
i'n bevroren lenden,

W aarop hettentdork rust.

* << *

'

Maar vleesqh en soep zljn naar behooren;
E1k prjetde lekkern'
t;
Den PapS)iszelfseen brood beschoren;
Een me: en vork daarbi
j1
.

1)Efgenltjk de komagen; een soortvan wl
jdelalrzen,dteetov& deknho
teiken,en metze htgraga= gevlzld ztju.
Q)Predlkant.
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NIELS 8TOCKFLKTE.
Go
deal
dt
a
En iEn
rde
ma
jnkaf
d geloopen

betlald,
De dekey opgehaald:

Dan quks den pelszak zngekropen,

MenGkrektmch boogsgewjzeneder,
En elke
elîjk
gestopte worst,
Lap legt trouw en teeder
't Hoofd onder 's buurmans borst.

Zoos
Gleazaeplt
men,onder'tdak van lgnenl),
lig en gerust,
En laathetQakkrend yuurtjekwjnen,
Ofuitgayn,naarzpn lust.

De morgendlsch vereischt geen stoken,
Voor d'onverweekten Lap;

Toch za1men moogl'
jk nog eenspoken,
Ter eere van den Pap.

't Gebed gedaan,'tontbjtgenoten:
De vrzenden maken haast,
Het rendierspan dient opgestooten,
En wie weet waar het graast?

Hetvee tr zoeken staatden Lappen
Op vrj watzweetverlieg;
DePap,doorhrgn en weeq te stappen,
Zorgt dat bllniet bevrlez'.

In 'teind,dg dieren enhedte mannen

Staan htgepdemingesparonnd;
nen,
Nu wo
rdterj
'llngs
En men vertrekt terstond.

Doorgneeuw-oh sneeuwvgldgaathetverder
Met klinglend belgeluzd,
Hetzwertend scbaap,dekoudeherder,

Elk zn zjn berenhuid.

Maar deOpprrherderin den hoogen
Ziet op d1e sledevaart
Gewis metwelgeyallige oogen;

W ant Rem zyn lzef en waard
De liefde,die de sneeuw durft tarten

En in geen tisbevriest,
Zt'n waardenietverlieet.

't Geloof,dat ook in Lapsche harten
')Lknen= llnnen.Vergelkk:ly
--nwaad.

BL
'OEIE#DE LINDE.

BLOEIENDE LINDE.

Diep dringtdeworteldoor,
Dle 't oog ontvlucht;

HoHo
ogogsti
igtde stam hervoor,
in de lucht.
Verbreiden,m eteen rachtontfermen,
De takken,a1s weldadlge armen,
Zich over '
t lager groeipnd kruid,

Naar alle zjden,liefdrhk uit.

De koele schaduw strekt nog verder,
En lokt de kudde met den herder,

Desmiddags,opdenzoom van'tbosch,

Ter sluimmng uit in '
t koele mos.

streiktdrgeur van de geurigebloesems,
M aAr hetveà'
Dze detwpgen bezaalen,omlaag gn omhoog,

ZtJ
'verbergen zich needrig en zedlg voor 'toog,
Arm en rjk vangtdien geur,en biJdag en b'
( nacht
W ordtde linde gezegend en dank toegebracht.

M aar verkwikken veel hoofden en zalyen veelbpezems.

'tBlind en bulpbehoevend zieltjr,
Lang van ',levens 14stvermoezd,
Ruikthem bù haarsplnnelleltje:
Kindertjes!de llndebloelt!''
Op het ziekbed neergelegen,
Haalt het teringachtlg wlcht
Dezen geur nog eens terdegen
0p,en lacht met bleek gezlcht.
Voorhalr open venster,staken

(Komth; ook hup neusjesl'aken)
Broertze en zulze 'tvrooltk spel.

De oudste heftzlqh op de tçenen.
Gluurt vernoegd nalr '
tbed.
le henen:

Zusjel''vraagthù,,ruiktgii'twel?''
Zelfs de rpiter,op de heiden,
W aar d1e geur bem tpgenvaart.
Kortden tgugel,etuithetpaard,
0m hetplekleteonderscheidep,

W aar de balsemwolk van stùgt,
Die zoo koestrend nederztgt.
Alshj,metgesljaktetoomen,
Toeltaptop de lzndeboomen,
Zlen zjn bruine wangen bleek;
111.
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GEEN ENGEL.

Beelden uithetdieq?tverleden.

Enkelliefde en lieipkheden.
Maken hem den boezem week.

OnMder'tlommel zitde'
W jze,
etden leerllng aan zjn vqet,
Starende op den ychtbrelpngr
tze,
gloed.
'k0og voleerbled en.

Naar den blondgelokten schedel
W ordt de stramme hand gestrekt;

'tE
Vo
orhoofd streeltzij,breed en edel.
n de geestwordt opgewekt:
#)Dring tflp door,eedle geest/

Onttedf6?
:lo-feDtl
jgen.
M fzcr hoe àtltl-ycr;
'
që
*
'reest'
.
Leer #:.
steI@#e,','
tn ltetde,teAl(7
.
#en
Totlvat,zknck en bepk-oefd,
J'
l
??bescherming behoeft,
En àccr izzt'
oeptmethopen en z$r('
#en.
Vel-meîîisrlkld'
ig en fld9*èC'dlW
Ul
r kl'
acht,u1/
7 wel.
k,11œ zegen;

ï.fqc1*glimlacltzacht:en li
jdend wleil,
ec/l#om te.
qewz

.

IQ ).reiktde LIEFDE,rel-'tMET LIRFI,IJKlIEIo.'7

Zet
st,Juli.

G E E N E N G E L.

GjMzi
jtgeen engel,myareenmensch,
ensch vo1bykoorlpkheden;
Een engel heb lk nooit aanschouwd,
Een mensch.a1s daar ik u voor houd,
Maar zeldzaam op zien treden.

Gj ziitgeen engel,maareenmensch.
W aar menscben rosm op dt'agen;

Een mensch aantreklpk.geestlg,goed.

Methelder hoofd en rijk gemoedy
En 't oog omhoog geslagen.

Gj
ziit geen engel,maareen mensch.
A1 hebt ge een englenharte;
Alhebt ge eensengelshulp en troost

Bescbikbaarqwaareen menschljkkroost
Den doren voelt der smarte.

Gi
j
0zne
jteg
i
een engel,maar een menscb:
m geen englenwieken!

VOLRSSIXD.* GSZN GZYADZ.- SZTHAARLEMMERMEERDROOGGEMAAKT.99

Maarwend uw vgetvaaknaarmiindeur,
EnVa
la
atmi
jn hulsden nardusgeur
n uwe liefde rieken.
V O L K SL IE D.

ndrep van ons land,
Wi
jv
si
jJqki
Batavleren!

rye
Bloemen van den waterkant
0ns den hoed versierqn.
't W ater dreigt,maar krpgt ons niet,

Achteronze di
#
jken,
Onze vlaggen prjken.

En de verste zeeplas ziet

Dankbaar dienen we onzen ood,
Eeren onzen Koning,
Slechtsop troul aan 't hoogst gebod
W achten rp belooning.

HeldNep
zi
.
jnwpvoorhetrecht,
let An 't oproerschreeuw en
Aan de Oranjevaan gehecht,
Nederlandsche leeuwen.

GEEN GENADE.
A.
't Is waar.hier is een glasruit stuk,
En daar is çen deur,die niet sluit;

Maar '
t gansch gebouw is heerlljk....
B.
Neen!
't Steekt te hoog boven de anderen uit.

HET H AARLEMMERMEER DROOGGEMAAKT.
1853.

N m kom eens uit uw eraf,

dj puik derMolenar
-en,1)

)Dat,in dezen mtjn Ivden Haarlemmermeer-zang(zleNr.1,11 en IIIop b1.
J1.92van hetIldeen op bl.43,44 en 78,79 van het voorliggendeD1)ïnet het
puèkder JTplencrf'n,deptzdfzRjjpsclteMolenaarvan den Illden bedoeld wordt,de
m an die ln 1641 heteerste plan tot droogm aking van hetH .M .heeftingediend,
behoeft evenmln hler Opgemerkt te worden a1s dat de woorden:Zuig Flfzf/.
ç/ 'tw
long s'zpncl .
,1tzn de uiers rtzn dekpeïea,aan hetkrachtige vers van Yondel mOp

hetVitmalen van hetHaerlemmermeir.aan den Leeuw van Hollant'(1642)ontleend zijn.
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ROEM.- GENOT.

Rn zakhet Zuider-sparen

Eensin een schuitjen af!
GjNa,klim dien di
jk eens op!
hqeftnigtmeer te vragen;
UwUwvljzAznd
llgtversll
yg
en,
elsvreugd sti
gt ten top.
Nu,geef van vreugd een schreeuw,

Nu,schud uF manen stytig;
Uw ferheid ls rechtmatlg,
Oud-Hollands trotsche Leeuw!

Zaig baastuw long grzond
A>n de uier:van de koelen'',
D1e 't luid trium:ied loelen
Op d'overwonnen grond.

GeG
luk,mjn Vaderland!
eluk,geluk,mjn Konipg!

Volhardzng vindtbeloonlng,

Volhardlng en verstand:

Gj rukte 'tzEaard nzetbloot;
Qj liethytin zpn scheede;
Gijhebtln vollen vrede

Uwe eer en erfvergroot.
Heb dank,almachtig Heerl
Ur gunst mocht ons bestralen ;

Gy deedtonqzegepralen;

Aan U-alleen zj deyer.
B Bljfdie ge enszttgsweest;

estelhet zaad den zaazer.
EeHe
ne
dl
ub
't
be
vo
lel
'koogst den maaier,
een dankbren geest!
1.
ROEM.
W at':aardscheroem ?'tVerpolmend hout,
Datin dpn nachtderwereld lzchtte,
Ma
A1sar
,bù den dag van 'tjongstgemchte,
morsig vuilnis wordt beschouwd.

II.
GENOT.

AArdsghe lustishaastgenoten;
W :n zs '
t,op een zeef gegoten.

Ultbet Hoogiqitsch.

UIT MOEDERS NAAM.

U1T MOEDERS NAAM.
TER BRUILOFT MHNER JONG8TE ZUSTER.

Hetis niet om de vreugd te storen,
Die voorzit aan deesbli
jden disch,
Indien zich hier de stem laat hooren
Der M oeder,die afwezig is;
Niet om een wolk van smart te brrpgen,
W ahralleslichtrn glan,moet a n,

EnEln drn feestelhken wpn

en blttren drop te mengen.

Laat,lirve Bruid!dattraantjebljven,

OmDautitu1
tuwhao
geje'tdwe
ringgtteendrYe
kt;
uw
ro
tg
lvee
i
n,

Ziedaar waarom uw Moeder spreekt.

HeVtlaatsterimpeltjemoetwjken

an 't.voorhoofd,d&teenbruidskranstooit-

Kom,laat uw Moeder,nu ofnoolt,
Het van uw slapen strllken.

Gîjweettoch,lieve!datuw qozen
Voorhaargeen doornen zùn van sm art,
Of slechts met Qetse verven blozen.
Voor 't uw gemis betqeurend hart.
Betreurend? Neen!dit ls geen treuren,

De
eszachte wsemoed baartgeen pi
jn:
W ie op die wi
.l
sbedroefd mag zi
jn,
Bli
jfik gelukkig keuren.
gt Is waar...Maar waarom toeh dit schreien?

'
tR
Iswa
schqrre,ihl
njee
tdaarik totp spreek!
riseen moeilyk scheien;
Maarzsuq Mordersbartzoo week?
'tIs waaq-,hlerrpzen vqle zorgen;
Maarlleve,hebtg'
H
ijnletb.emerkt
oeood ug M oederheden sterkt?
En zalHp 'took niet morgen ?

Hoo
g zi
jn mi
jn jaren,kl
k
ein mi
jn krachten,
'tGescbokte lichaam rank en broos,
Mj
n dagen lang grrekt,mtjn nachten
Maar al te dzkwplsslapeloos.
Vee
Dltrooqt,veelvreugde neemtgj mede...
Uoch wj genoten veelen l:pg;
w waar gelnk eijght almpn dank,
En was altpd mpn bede.
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UIT MOEDER: NAAM.
Uw trx wdag heb ik vaak verschoyen;

EnMi
jn qtervensupp'
scheen zoo nabv;
zou Ik nu m'
n God niet loven,
Z Diehem doetopgaan,ook voqrmi
j?
''
y
n
wi
j
s
h
e
i
d
r
i
e
p
v
a
n
u
i
t
o
n
s
mz
d
d
e
n
Een ander dierbaar leven af;
Majlik mag,op den rand van 'tgraf,
Z'
gn goedheid nog aanbidden.

Aanbidden,ja;en metu allen
Op luiden teon Hem danken,dat
Hi
j nog zoo schoon ern straallaatvallen
Op 'thaast volemdll'
d llvenspad.
Kom Bruid!dittraantpe hp hetlrytm!

Wi
j weenen niet;wtlzlln verblpd;
WyWw'jllrp datgtjvroqlpk zpt,
p zpn hetzelf.mjn beste!
NiWetiJpa
t
yr,mi
jn (.
1ade!Ei
jzi
jn bli
jde,
zgn het beiden,gp ep ik?
Wi
*
i
uichen op ditfeestgetyde;
#j
.

Het is een heilig oogenbhk.
Lang kondt ge aan dezep dag niet denken,

0fdachtuw liidepdeEega dood;
MaarGod,mijn dlerbare Echtgenoot!
W llde ons dien 'qmen schenken.

Komt,laatonsHem vsreqnigdprjzen,
En voortsgetroost zjn zn onslgt!
Dooq duirend gunst-en trouwbewpzen
Bljfthj eep algenoegzaam God.
Laat ons de heve Dochter zegenen
Voor al de vreugd ons aangedaan,
En haar met moedig hart ontslaan,

Methelderoog bejegenen.

Laat ons den braven Bruigom toonen,

Hoe gansch vqlkomen on:gemoed

He
m opyeemtbj *nsvzertalzonen,
Hem hefheeft als ons eigen bloed;
Laat zjn gevoelig hartnietljden,
Geen oogenblik benepen slaan,
A1sdeed hljdaareen misdaad aan,
Zich zicitbaarteverbljden.
Komt,Zoon en Dochter!komt,knielt neder!

Hieq is uw Moeier in den geest.

Hi
D
er
zsdathart,zootrouw en teeder,
at oog,dat zn uw boezem leeet.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH .

llierishaarmoederltjke zegen!
Aanvaardt dien!Hj Jalmetu gaan,
E
n (hecllte erGod ztln zegelaanl)
Op bli
lde en donkre wegen.

VLEKK EN IN DE ZON.
De zon heeft vlekken ;dat is waar,

'
M aar wordtook luid genqgg verkondigd.

Ztiis'tgetroost.Ditsppthaarmaar:
Erwordtzoo vreesli
jk op gezondigd.

.

JONGELINGSOHAP.

TrRe
eedct
vrooljk.treedtmetferheid op,
htaarde Jongelingen!
En plukt den schoonsten rozenknop,
W aarlan de dichters zingen.

Vooru ls '
t,datbiigeurten gloeit,

'
M et droppels van een dyuw besproeid,
Die op de blaadren flegelt,
W amr zich Godszon zn spiegelt.

Treed vurig op,treedt moedig voort,
Van God geschonken Zonen!
De lauwer,die uw oog bekoort,
Za1u denksehedelkronen.
'
T
as
ttGe;hlistrektzich naar u uit!
Het glinstrend zwaard,de zilvren luit,
Zoo m ychtig in uw vingeren,
W i1 hv m et loof omslingeren.
Treedt lachend op met scherts en zang,
En siert de gouden lokken

M eteppeploofen wingerd-rank,

Van mlrtegeur doortrokken.
Gevoelt het bruisen van uw bloed,
De spanning van uw kracht en moed,
En laat de zucht tot daden
Zich in uw blik verraden.
M a-ar houdtden boezem onbesmet,
En treedt op reine wegen,
Hebt eerbied voor des hemelswet,
Behoefte aan 'shemelszegen:
Beheerscht u zelven;hebt de kracht
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DRIE JONGELINGEN.- OMET ZEN ACHTEN.,#

Te huivren,waar de zonde lacht,
Den mped om God te vreezen,
Om kuisch en vroom te wezen.

DRIE JONGELINGEN.
(NAA. UHLAxD.)

Driejongelingen togen dwarsover den Ri
jn;
In gindsche klelneherberg,daarmoeten zg zi
jn.
mLa
E
atproeven,kasteleinse!uw bestepwi
jn enbier,
n breng ong zonder dralen uw mooze dochter hierl''

#>Mi
jn bier ep wi
jn,mi
jnheeren!zi
z-n kracbtig,frisch en klaar;
Maar ach,mi
ln mooie dochtertge,llgt op de zwarte baa1--''''

Deknapen traden binnen,en maykten geen gedruisch;

Daar lag het mooie dochtertgen,zn 't enge planken huis.

En de eerstejongling ruktr den hoofddoek snelo/hoqg,

En zag het moole doeh/rtge....Een traan blonk ln zpn oog.

Acb,waartgj bljven leven,''zoo aprak hj,sbeeldschoonkin;

x

X'
k Had van den dag van heden u teer en trouw bemind!''

De tweedejongling haalde den hoofddoek weder neer,

En keerde zich naar 't venster toe,en weende zoo zeer:

Ac
Ikhh,ligtgj daarterneder,mjn allerliefsteschat!
X eb zoo menig jaartje u teederliefgehad-''
s

De derde heeft den hoofddoek weer spoedig weggerukt,

En op haarbleeke lippen eeltstjven kusgedrukt:
.U pi
ndeik langejaren,u min ik ook nog nq. ,,
oMi
ln lief,mi
jn uitverkoren!vooreeuwig min zk u.
))MET ZEN ACHTEN.''
(NAAS WonoswoaTn).

W at kan,in '
t Gooi,een schuldloos kind,

M etrozen qp de frisschekakeq,

Daar 't nlets dan leven in zlch vindt,
Van dood of sterven maken?

V Een meisjetripprlde aan pijn zj
an zes,ofm ooglyk zeven,Jaren :

OM ET zEN ACH TEN.,1

W atschitterdedatoogje bli
j

Van onder 't zwart der haren.

Een aardig laebje,zacht en schoon,
Ontblootte bagelwittg tandep,

En vormdeeen kulltje in ledrekoon,
W at bruin van 't zonnebranden.

'k Vroeg:,Methoe velen zi
jtgj wel?''

Ze liet nlet lAng op 't antwoord wachten,
Maar vroolp
-k keek ze,en zeide snel:
**W e bennen met zen achten.''''
Zoo!''zeide ik,odat 's een heel gezin;

Dan zultge de oudste we1nietwejep?''

Neen,krek dejongste.''''vielzp ln;
M aar ik kam toch allezen.''''

%Enwatdoendeandren?''vlyegik..,Twee''''
W as'tantwoord (kort,om tpd ie sparen):
Twye
b onderdienst,en twee naar zee,
n een woont heel te Baren.

*%Twee liggen er op 't kerkhof neer,

n?Heteene een zusje,'
t andre een broertl.e;
En alder-aldernaast,myphe
. er!
*XDaarwoon ik metmi
ln moertje.''''
Twee onder dienst,en twee naar zee,

*Een heelteBaren - 'tisgeen reisje!....
%Maargi
J.teltzeallemaalnqg. meê,
Niet waar,mi
l.n beste melsze?''

En dan dstwee op 'tkerkbofnog!
U zietdie hoogeboom ep toch?

.

W antwljzjn metzen achten,weetu?

.s

rfDe twee daaronder;d1e vergeet u.''''

'k Vergeet ze niet,maar aardig wicht!
*Zoo,in de schaduw van die.boomen.

*Ee
n broertjen en een xusje ligt,
*ls 't achttal dan volkomen?,

*%Hun grafjsszl
jn vlak bi
j malkaâr,

@*En o!zog dlchtbi
J.moeder:huisje.
Laatllen!Een stap oftljlefmaar;
Op leder staat een krulsle.
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MAAT >;N TOON.

Ik zit er dikwi
jls,'gmorgensvroeg,

*%oftusschen twaleven en tweeën;
*:De kousen,die ik Zondag droeg,
Die heb ik dââr gebreeën.

1%En 'szomers,a1: het avond wordt,

ln 'thooge gras terneerqrzetsn,

*'Brengtm oeder daar mpn tlnnen bord
En sehaft mi
l.n avondeten

Heteerate stierfmi
jn zusje Brech;

.s
.s

W atlag zelang in 'tbed tp klagen!
*%God nam op esnshaarpi
gnen weg;
Toen werd zlluitgedragen.

Toen kwam zeop'tkerkhof,kortbi
j'thek,

mfInW'tgraf;vlak paaqjeen iep;zoo'u dikke;
e jpeelden dlkwpls op de plek,
. rMi
gn broertje Jan en zkke.
Tn'
tW as zomer; maar toen 't winter werd,

(De sneeuw 1ag dik op 'tdoornenhegje)
mrKreeg Jantjen ook dekoorts,heelhard,
)1En ging heelgauw naar Brechtje..jjj
Mayrdaarhi
j nu naastBrechtjeligt,

.,

En nzmmermrerm etu k>n spelen:
Te1 poq rel: over,aardlg wlcht!
Gi
J dllt - met u hoevelen?''

Hetmeisje sloeg hyaroogjesneer,
En stond een poosje ln gedach/n;

M aar eensklaps riep ze,als de eerste keer:
:Ve1 heerschap !met zen achten.''''

*Maarzop Godsenglen Brechtje en Jan

Bi
J.Jezus zn den hemelbrachten?,,
# 'Ja,daar praat moeder ook wel van ...''''

Goed!methoevelen bljftgi
J.dan?yj

W e1....Ik zoumeenen ....metzen achten-'''g

MAAT EN TOON.
W at een lied kan doen behagen
Is de toon,
ls de p aat.
W aardieIgo
ed zjn aangeBlageu,
s een schoon
Dat volstaat.

KERSTFEKST. - HEV ELVAART.

Echte Kunst,naar recht en reden,
Dringt op meerder schoonheên aan;
Maar het oor is reeds tevreden,
't Hart getrofen en voldaan.

Topn en maat doetleege galmen
lfllnkrn alsverheven psalmen,
Zich In toon en maat vergissen
Godentaal haar werking missen.

KERSTFEEST.
Laat ons met de herders gaan

'
t Heilig kind begroeten,

Zwsiqend bi
j zi
jn krlbbe staan,
DeKn
l
e
l
e
n
a
a
n
zi
jn voeten, '
nken aan het hemelsch lied
Van Godsenglenreien,
En bp 'twonder,hier qeschied,
Dankbre tranen schrelen.

Sluiten we in ons innigst hart,
svat onze ooren hooren,
Met de maagd,die moeder werd.

Ip gepeips verloren;

Wi
lken wi
J nietvan dit Kind,
Eer we ons vergewissen

Dat ons hart het teedrr mint,
En niet meer kan mlssen.

Variant: Eerwtizeker weten

Dat on? hart het teeder mint.
En nzet kan vergeten.

HEMELVA ART.

W atstaartgj,Petkortzichtigeoogen,

Op d'ondoordrzngbren hem eltrans?
Daar houdt een wolk uw Heer omtogen,
Gansch oogverblindend door haar glans.
W atwenscht ge u wieken,wenschtu krachten

Om op tevaren waarHiileeft,

Die zelfs op vleuglen van gedachten
Het heiligdom niet binnenzweeft!

Ach:legrin sigen boezem delven;
Mlsleld u yzet,tot enkglsmart;

En vraag,bIJhemelsch lzcht,uzelven :
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WsWo
ontreed,deHeilapdin mi
jn hart?
erd Hem,d1e opvoerzn drn hoogen,
%0ok dajreen zetèlopgerlcht,

*Zoq
dat Hp,naarzjn alvermogen
Ln liefde,ook daar een hemel sticht?'
Z IE O P !

Blinde stervlinq!diedaarmeent,
A1sç: weent:
%God zsverre!''
In den donker licht de sterre.

N0G EENS : DE W AARH EID LIGT IN 'T MIDDEN.
De waarheid ligt in 'tmidden:

Mpn vritnden.isdatwaar.
Dan heden overeen jaar.
De wayrheid ligt in 't midden.
Als lk 't gelooven zal,
Dan ligtde w>arhrzd nergens
a
Dan lxgt zp heden elderg

0f ligt ze mlsschlen overal?
De waarheid ligt in 't midden ....

DXeûc
h sukkel!zwjgtoeh stil!
faarheid ligtzn 'tmiddep

W l1zeggen:Ze llgt waar zk wil-''

W A A R H E ID.
(xAAa RûcxxRT.)

svaarheid is hetlicbtste spel van allen.

Doe u voor gelj.k gJ
i
J-zjt;
EnUi
vtre
e
s
g
e
e
n
d
a
n
itverwt-t:
uw rol te zvn gevallen.
B E G R A F E N I S.
W eqp,trouwe LIxFos,ween
BJ
i 't scheiden van uw bloed!
Gevoellogswezen a1seen steen
Bewpst geen vroom gemoed.

OPVOEDING.

'tGsraoor bljftevenzeer

Dep bllk naaq boven slaan:
De chmsten dyaltzn'tgrafslechtsneer
om heerlyk op te staan.

0 God,U looftpnshart,

U priisthetbp ditgraf,
DatZo
uwo ge
na,bj zooveelsmart,
schoon een Hooe ons gaf!
Het sterven is gewin,
Voor die op Jezus ziet;

lli
jz
ietden open hemelin,
En d'open grafkuil niet.
0 EGj,diereuwig leeft,
n eeurlg lelep doet,
Detroost,dlen Gj ln 'tetervengeeft,
Is onze gansche moed!

Wt
iizaaien hiereen zaad,
erderqiik.zwak en teer;
Maar
,
bi
j den
jongsten dageraad,
W ekt GI) het op in eer.
Dees prooivan 't vuig gewormt
svordt,voor 't verbaasd heelal,
U tot een evenbeeld hervormd,
Dat U aanschouwen zal.
Vg. HzxaLza.

OP V OE DIN G.
(xAAa RûcxEnT.)

Nooit kon ik den kunstgreep leeren

Om mi
jn kindqen te dresjeeren;
Da
arom zsjn z1iopgegroqzd
A1s hun vader,onbesnoeld.
Maar,wanneer ik 't soms beproefde,
Heeft het toch dit nutgehad,

Dathet aan mjzelfietsgladschaafde,dat de schajfbehoefde.
Ieaa
H
ts;
nietalles;daagljkstoch
kt hethier en elder: nop
Mo
Z
ogljk,datzich Allesgladde
oo lk meer tuchtmeesters hadde,
Naa
Dochml
i
jk kindren op te voên....
met zeven kan ik 't doen.
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NOG EEN WENK.- HET ZEEMAN8EUIK
DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH .

Zoo ge u goedepenschen op wiltvoeden,

Velngnirt!N7le ge ook zpt,Aveesdie gj zgt!
Zptgp 'tspelen aluw lnvloed kwjt.

Svyjr dr klnderen een rolyermoeden,

Aan wiens blik de waarheid zich onttrekken,

Hoede lsugen zich vrrbergen moog:

'tGodljk ep hetKlnder-oog
Zullen belde ontdekken.

De eerste deugd i! W yarheid.Heb dan moed

Waarte wezen:gj zht grooten goed.

* Vg.Pausus Szrz
xslus.
HET ZEEMANSHUIS.
Bouw een huis voor Janmaat op!
Zet een anker in den top;
Laat,om hem te praalen,
Hollands vlag er waaien.

Bouw hetsierli
jk,bouw heteterk,
Ruim en deftig a1sern kerk,
Binnen knap en bulten,
En met groote ruiten.

M aar verlok hem dgor geen mooi;
Vang hem nietgyli
lk een prooi;
Laat hem in zpn vrinden
W are vrinden vinden.
Janmaat isniet veel gewend!

Veeren laten zqnder end,

Vi
jfen twintlgjaren
Voorzi
jnslaapbaasvaren.
Nieuyeslaypbaas,wie gijztit.!
Schrpfjenzetpetdubbelkrùt,
Jan za1alztn dagen
Van uw 1of gewagen.
Spreid zjn kooigeljk 'tbehoort,
Houd de kapersvan zi
jn boord,
Zorg geen liFelafen,
Maar wat goeds te schafen.

Hebtgj dan nog bovendien

svatvoorhem gp 'thartmisschien,
lk wed dat hI) luistel-t,
W aar hem liefde kluzstert.

AAN MIJ.NE KINDEREN. - LOTW ISSELING.
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AAN MIJNE KINDERES.
Kindren!leert t
! vroeg gewennen
Teallertlid,
Gods alwetendheid te erkennen,

W aarge ook zi
jt.

Hen,die overal besefen:
*God is hier!''

Zalgeen ptl
. desSatanstrefer,
Hoebi
j zwier.
OpentVo
gtj
desmqrgensdeoogen
or het llcht,
Denkt:,0p mtjstaartuitden hoogerj
Qodsgezicht.''
Op uw rustbed neergelegen,
In den nacbt,

Ztjdit%d
Qeondkbge
eeeld
u ten zegen;
ft acht.''
W aar zich ooit uw voeten keeren,
God gaat m ee,
Over bergen,heiden,m eren,
Zand en ree.

Niemand kan d1s hand ontvlieden
of dien bllk.
Baar die troost van brave.lieden
U geen schrik!

*eezen,
Ach,
Whetiseen vreesli
jk Vl
beeft1

aar m en vrçest en

Van dien God gezlen te W ezen,
Door riens zorg men leeft.
Ach,het ls een hooploos hopen,
W aar men hoopten haakt
lan die trouwr hand te ontloopen,
Die gelukklg m aakt.

LOTW ISSELING.

W elk een vreugd in uw ieugd,welk een gloed in uw bloed.
W elk een glansop éen kransuwer liefde,
W elk een vonk in die oogen,vol rorgloozen moed,

W elk een speelzieke lach op die lzpjeszoo zoet,

Eer de smarte des levensu griefde!
Die uw hoofd qet baar gloor heeft omtogen ;

Maar waar was toen die Vreê,d1e uw harte tbans smaaktW aar die Kraeht,d1e uw boezem nu nimmer verzaakt,
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W aardie Hoop,diedep blo!op uw wangen bewaakt,

En detranen verdrjftultuw oogen?
W elk een em art voor uw hart,welk een zwaard voor uw ziel,

W elk een wolk,welk een pacht op uw paden.

W elk een storm op de epeelrezs der zorglooze kiel,

A1suw afgodop eenmv lzjn voetstuk ontviel,

0m het ledzg van 't hat
rt te verraden!
Maar daarna - welk een llcht voor 't beneveld gezicht,
W elk een balsem voor 't snerpen der wonden,

W elk eep ankervan troost,welk een adem van rust,
Alsuw lzppep devoeten uwsHeilandsgekust,
En uw zlele haar God bad gevonden!
ONBEREIKBAAR.
(xAAn nûcxEsT.)

1s iets voor uF brreik te hoog,

GjTemo
stden bllk nletderwaartskeeren,
nzp dan met zoo scherp een oog
Dat u doet zien: .1k kan 't ontberen.''

IN DEN H ERFST.

Hebt gijnog een lach,
Late Najaarsdag?
Hel'
tgj nog eeq lonkje?
W ektgezn mjn gemoed
W eereen glimmend vonkje
Van den ouden gloed?

We
Br
ngt gj aan m(n hart
eer d1e zoete smart,
EensPijn welbrhagen,
âls)k,jongellng,
In de Octoberdagen
Door de wouden ging?

Geprtmj in de lucht,
Rulschtmj,in '
tgerucht

Van de dorlp bladen,

Zweeft mp,in het rag

Van denajaarsdraden,
Op dees koelen dag,

S
tjgtmj,uithetbosch,
ln wiens bonten dos,

IN DEN HERFST.
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Daaltmi
j uit de hemelen,
Doo!-wierbleek azuur,
Alle tljten werpelen,
ln d1t plechtlg uur,

Spreektmi
','k weetniethoe,
,J
Heel 't Verleden toe,

Zonder ltep ofwoorden?

Hoor )k,ln 't verschiet,

Nagalm derpkkoorden

Van mjn elgen lied?
'tLied,de mjpering
Van denjongellng,
DiS
etz
jn weeke snaren
emde naar den toon

Van de vallende blâren
En 'tstervende scboon?

W ien 't, sals de zon haar drarse stralen,
Op lindetop en beukenkruln,
Deed licbten over rood en bruin,

Een wqllustwasdoor '
tbosch tedwalen,
En,zn den korlen najaarswind,
'
Een?rulm en zulver aztp te halen,

D1e steedsden Herfsttjd heeftbemind?''1)
Hj minthem nog.De Lente van zjn leven
Isnu voorbj,metalhaargeur en gloed;
De Zomer kwym,en heeft hem meer gegeven
Dan ooltzjn Lente bad vermoed.

0,W elk een schat van frissche liefdeknoppen

En
O levepsbloemen,t
jjk enbqnt,

ntbloelde er vroollk,op ztn grond,
ëjuw licht,o m(n God,en uwe regendroppen!
Daar isgeen vreugd voor'tmenschli
jk hart te smaken.
oeen 'tmenschljk harte waarde vreugd,
Of,meerderdan de droom derjeugd,
Mochtzi
j zi
jn hartgelukkig maken.

InliN
efderjk,in zegenri
jk,inhopen

og rtker,steunende op zi
jn Uod,
Roemthj op aard zpn zall
-g 1ot
En ziet den hemel open.

1)De D1.H bl.27en vv.Najaarnmgmering.
lTI.
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GeenOweemoedmeer;geen mjmrend zich onthalen
p teugen vyn gemaakte ellend....

W e1heeft hJ
1 ook de smart gekendy
M aar a1s een bad,om 't weeke hart te stalem

EnzNoo
dajhartook n!lhetHlrfstgetjde
og hefheeft,ep zpn ernstlg schoon
Aa
On deoadslmteoop thanseen toon

ntlokt,d1etoon kllnktbljde.
Wantwatdesjonglingshart,in stille stonden
Van zoetem'
D
jmerj,
En wa
eedtz
uehten isvoorbj,
het zocht,gevonden.
En liende hoe de dag der dorre bladeren

Zt
in sqhoonheid heeft,zjn glimlach,en rtinlieht.
ethj,ook zelfeen glzmlach op 'tgezlcbt,

Metiedren Herfst. den Herfet des Levens naderem

EEN LIED 0M BEVRIJDING.
1853.
NEGEN JAAR LATER VERHOORD.

Laat de ketens vallen!

Breqkt,verbreekthetjukl
Vr
i
jheld isvoorallen
Noodig tot geluk.
Meqschrljkeharten,
Dxe dlen schat besluitq

Brengthrm ookdenzwarten,

Stelt nlet langer uit!
Laat de ketens vallen!

Brerkt,verbreekthetjuk
Vrîiheld i:voor allen
Noodig tot geluk.
Jezusis gekomen
Tot uw volk en huis;

'egen dqetHi
j stroomen

Van zlln kl-ibbe en kruis.
Allep wi1Hi
J nooden,

L 8tI'
llrp iedre pjn;
aatznp vredebodln
Vri
jheldsboden zpn!
Laat de ketens vallen!

Breekt,verbreekthetjuk?

NOG %EN LIZD O.
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Vr#
ijheid is,voorallen,
Noodig tot geluk.

Hoort,het lied der slaven
Ruischt van strand tot strand:
*Alachtigen rn braven
ln het vry.e land!
Laat ons weldra hooren

>'t.
Lie.
d van.deoverzi
j:

#nW i
J zi
gn vri
l geboren,
55En wi
J.maken vri
g.!jjjy
Laat de ketens vallen!

Brerkt.verbreekthetjuk!
Vrtjheld isvoorallen
Noodig tot geluk.

N0G EEN LIED 0M BEVRIJDING.
MEREELI.TE EORTER DAN HET VORIGE.

Och,Neerlands machtigen en braven!
Verbreekt onsJuk;

Brengt,brenqt uw arpe negerslaven

Toch eindlpk,eindlpk uitden druk.

W
tiztjn welzwarten,
Maar hebben harten,
Zoo goed alsgij.
En zoo uw harten beterzjn,
Verlostdan de onzen van depiin!
Veel1i
jden wi
j.
VADERS VEDELDEUNTJE BIJ DE W IEG.

Daarwaseen klqine jqngen,
Daar waseen klelne jongen.
Zi
jn moedervond hem mooi.
Zi
jn pogjesblaur en klyar,en
Zpn neysje llefqy fjn;
Zi
jn mondze,voorzyn jarrp,
Zûo proper,als '
tkqn zpn;
Zpn bandjesalssatpn,
Zi
jn li
jf#
'
i
Fe.waar men kpktoftuurt,
Zoo we1gevormd,z?o goed gevuld;
En 'thaar,datuitzi
ln mutsje gluurt,

Fiedeldo,fedeldom,flydeldle,âedeldooi,

't Is net of't alwat krult!
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VADERS VEDMLDEUNTJE B1J DE WIEU.
Daar waseen kleinejqngen,
Fiedeldo,fedeldom,fgdeldle,fedeldooi,

Dajl
-waseen klelnejongen,
Zlln mqedervond hem m ooi,
Zi
jn v
aderz>::Wjf,weesniet mal!
Uw uiltjen isgeen valkje.
Fiedeldo,fedeldop,watwag'tgeyal?
De moeder hleld van 'tgehalkze;
De vader? - Niemendal.

Daarwaseen kleinejqngen,

Fiedeldo,fedeldom,frdeldle,feA ldoet,
Daï
y waBeen kleznejongen,
Zpn moeder vond hem zort,

Hj wasdesnachtszoo rustzg;
Hj kwam eeq keer drie vier,pietmeer;
DaEn zooghjmAarerpslustzg,
n dahdljk slzrp hI)weer.
Gezelllg washp zeer.

SoM
ms1ag hj,langerdan een uur,
W etopen kjkerq,zonderdorst;
atEko
n hijkraalen tegen 'tvuur,
n hunkren om de bèrd !
Daarwa,een kleinejqngen,
Fiedeldo,fedeldom,fedeldlet,fedeldoek
D> rwaseen kleinejongen.

Zjn moeder vgnd hem roet.
ZjnHva
derzei:W yf,wee:nletmal!
et is een lastig kwantze.

Fiedeldo,fedeldop,watwas'tgeval?

DeDe
mo
ederhleld xan Jantje,
vader? - Nlemendal.

Daarwaseen kleinejongen,
Fiedeldo,fedeldom.fldelstok'
,fedelstreek.
Daarwaseen kleinejongen,
E Die op z'
Ijn vadqrleek.
en aardl'enaarln vaartje,
Datzater stelllg ên;
Zin koofdjpn en zqn haartje,
Zjn neusje en zî)
-n kin,
't Leek alle: m eer ofmin.
A1:moederhem in de oogje:zag,
W erd haar gemoed zoo vol,zoo week,
OmdatMe
hs
j,zeizr:metden dag
er op zpn vader leek.

Daar wa:een kleinejongen,

Fiedeldo,fedeldom ,Eedelstok,fedelstreek.

GULDEN LES.-- LIEDERKRAN8JE VOOR DE JARIGE MOEDER. 11l

Daarwasrrn kleinejongen.
Die op zpn vadsrleek.

M aar vader zei: 5Vi
f,
wees niet mal!
.!
.

Hetiseen leelîlk aapje!
De moeder hield vau 'tknaapje;

Fiedeldo,fedeldom,wat was '
t geval?
De vader? - Niemenda,
l.

G U L D E N L E S.
M aak een dag van den nacht,door in 't donker o:k geen
Dan werken des lichts te verrichten.

Maak een nachtvan den tag,doorstilzrl
i'gend elkeen
Met uw rust en uw kalmte te stlchten.

(Zie sxMox Msvwesawsvss,overJwcosvsJusTus.)
LIEDERKRANSJE V00R DE JARIGE MOEDER.
1.

N Gj zaagtu gaarneheden
og eenseen liedjetoegedacht,
HeMa
arhebt,om wjzeredent
t maar nietal te vast verwacht,
Nu kom ik er met Acht.

M Hi
erzi
jn srAght,mi
jn waarde!
eer dan gp oolt of ooitvoorheen
Op uw verjaarfeest gaarde;
Achtv:n uw Man-alleen.
En d1t is Een.

U gelden de andre Zeven:

Daar Moedel-simm ersgansch en gaar
In h>re klndren levrn.

Is'tbp een enkletwùfelbaar:
Van u is 't dubbel waar.

0 EMo
eder,die wi
jl
gven
n lieven teederli
lk,
U zeegne God hierboven

Metlirfdebli
jk op bltik!
H--zszoo ri
jk.
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ONZE OUDSTE.

Marten is ons oudste kind:
W at za1 van Marten groeien?
Een man van geld of van bewind,
Veel koeien en veelmoeien?

Een man val!tabberd,zwaard,ofpen?

EeEe
n ma
n
,geljk ik zelver ben?
n r1
Jmelaar ofpreeker?
't Is alles gansch onzeker.

Enalr
Ma
schoonditonlle
kerzi
j
ang onzeker bli
ve:
Dit,oudsteJongen!hopen wi
j
Datvaststa en bekljve:
Dat
ge edel,eerll
'
jk,vroed en vroom,
EenM an wordt,zonderblaam ofschroom,
In woord en daad waarachtig,

En aan zjn God gedachtig.
111.
ONZE KREUPELE.

He
Mtehi
elp nietofwj wreven
t handen warm en zaeht,
ofborstelden met kracht,
En 't bloed naar buiten dreven.

Hethielp nietofwj baadden
ln waterrout ofzoet,

In mout,zn smout,in bloed,
Naar dat ons de artsen raadden.

He
Mthielp nietofwtjstreken

etd'uitgrzochtsten keest,
Mrtvluchtlg zoutofgeest,

Ofllchtzalf deden leken.

HeEthiqlp nietofwj schokten
Dp
pj
nigden metkracht,
ze '
we uit gepaarde m acht
Van zink en koper lokten.

HeTtoh
ielp nietofw.
tjsmeekten
t God den Heer omhoog,
VeOf
daagljks uitonsoog
elheete tranen leekten.

LIEDERKRAVSJE YOOR DE JARIGE MOEDER.

Hethelptnietofwi
jzuchtrn,
Daar'toog yw krukjeszlet,
0f,starende ln 't verschiet,
Veeldroevigs voor u duchten.

Ach,schoon wîjhandewrongen
En schreiden dag en nacht,

'tVrrlamde kreeg ggen kracht!

Gj bltfteen kreuplegongen.
Maar,schqon wi
j 'tgraag verbaden,
Zqo 'tJlch verbidden llet,

Dztbli
gvende verdriet
Kan niet aan alles schaden.

G$G
jh
ebtvap God ontvangen
ezondbeld,m oed,en kracht,
EnEe
n oog dat&rooljk lacht,
rozen op de wangen.
W il '
t m et den voet niet lukken,
Ds geest 5s vlug en goed.
Bp velen zweeft de voet,
Maar gaathet hoofd op krukken.

En waar 't gebrek u hinder',
Verloochnlng koste of smart,
'
t M aakt in u,s ouders hart
De liefde vast nlet nzinder.

EnDat
Goon
d ve
rbond ztjn zegen,
waardeerbaar goed,
Niet aan een rechten roet,
M aar aan de rechte wegen.

Een kreuple voet kan brengen
Op 't smalle levenspad,
Kan voeren tot de hemel-stad ....
Dat moge G0d gehengen.
1V.
DE OUDBTE MEISJEB.

A1sik Marie en Koosje zie,
Gaan mjn gedachten zwevey

ln dagen vau een toekomst,d1e
Ik zeer graag zou beleven.
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Mi
jGi
dunkteen vaderiszoori
jk,

en:dochtren,haastvolrassen,
Alsrozeknqppen staan te prpk,
I'
qn op zpa wenken passen;
u

Die in hapr frisch eu bli
j gelaat
E Zi
jn hulsvrouq zietverjongen,
n duizend trqklesgadeslaat,

Eens door gpn luit bezongen;

Diedoorhaargeesten vrooljkheid

Zl
.i
n zorgen voeltvrpoozen,
En door haar hand zpn weg begprei:
M etallerhande rozen.

Die in haar hart,zoo zacht en stil,
Een godivrucht op ziet bloe'
len,
Die nyar de Moeder aarden wll,
Kn in haar schaduw groeien,

Mjnkindren!maaktdiedroomenwaar.
Lleflevep van mjn leven!
EnHe
moo
g m'
jn oudstedochterpaar
t tweede een voorbeeld geven.
V.
OKZE AFWMZIGE.

VVroegtîidigziitgjheengegaan,

roegtpdig hebt gd 'tgoed daarbovenr
Wp bli
jvsn,koste 'tmenig traan,

De hand,dlegaf,ip 'tnemen loven.
W atliefde doet ls welgedaan.

En thanr,liqfZoontje!roeptons't1ot
0o# van d1e dterbreplek te scheiden,
Waarwtjuw dierbaaroverschot
Een plaatsjen onder de aard bereidden.
0ok dit kost;maar ook dit wil God.
V1.
NETR .

NaZar
wir hebtgj datliefgelaak
oo zuzveromgetrokken?

Dat voorhoofd,datsoo helder staat?
Naar wie die gouden lokken?

LIEDERKRAN8JE VOOR DE JARIGE MOEDER.

Naar wie dat oog,zoo blauw en zacht,

lletstugstehartveroverend?

Datmondge,datzoo vriendljk lacht,
Datstemmetjezoo tooverelld?
Naar wie? NYi
J'weten 'tniet.Vakkwien?

Ocb,mocbtgi
j 'tjlti
jd weten;

En,doqrop Hem,d1e 'tgaf,te zien,
Uw llef gezicht vergeten!

711.
AGNEB.

IkUhad
in mi
jn gedachten
reeds vaarwelgezeid,
U reedsin 'tgrafjeneergeleid,
Wa
arwi
j uw broertje brachten,
Met groote treurigheid.
M aar God heeft ons gegeven

E Datg'
ljbehouden werdt;
en grootevreugdvoorgrootesmart;
U a1s op nieuw hrt leven,
0nseen erkentljk hart.
Tot onsgeluk gespaarde!

Reedshadtge,in 'sHemrlslicht,
W ees'tpu nog watop Ajrde,
En slult 0ns de oogen dzcht.

Een engelkunnen zjn,liefwzcht!

Vl1I.
CORNELIS.

Zeven en eeltis acht!

Ze zeggen dat het,at veelis;

Maarv.
: hebben,lleve Cornelis!
Metbljdschap u verwacht.

E Zonen hadden wi
j dri
j;
çptjçbi
jGod,twee beneden:
Wi
:i
2zi
t
f
lvrmatete.vrecten ..
'n u
M et nog een zoontlen er bg.

Dochters hadden Fl
i' vier;
W jartgJ
i a1sde vi
Jfdeglkomen,
W y hadden 't niet kwalpk qenomen,
M aar geroepen:W elkom hler!
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WIE SCHUILT ER? - DE VLINDER.- POLEMIEK.
Zeven en een isacht.
Of de achtste de laatste zal wezen?

In wolken ofsterren telezen,

Gaat boven mpn wenech en macht.

A1Gj
hgtzeelf
,miinkleineman!
ru vyelaan gelegen,
GjEnzuweet
igtenvoort
zlngstne
ma
arterdegen,
rgens van.
Eri!Een dir 'tweten moet.

Do
rHJ
I
llnaarzjnwelbehagen!
Wi
Jzu en r!-nletnaarvragen.

Zoo a1s Hp het maaktishetgoed.
W IE SCH UILT ER ?

*De W aarheid moetin diepekuilrn

Voor de arge W ereld zich verschullen-''

Dat'g 'toude liedje.Maarik zeg:
Zq schuiltzich voor de Waarhezd weg.
DE V L IN D ER.
De zon is heet,de lucht is lauw.
De hemel blauw,
De parelende morgendauw

Hangt glinetrende aan de knoppen;

Zienrb
Va
loem-totbloembedzweefzkrond,
oos en lelle,blank en bont,
Deschoonstekusik voorden mond
En zuig er amberd,
roppen.
Eenskroop ik vaakrig,moe en mat,
Van blad tot blad,
De
Eres
p
jsniet.maar deslevenszat,
n walg in eigen oogen;

'
V
k Slaap ip,ontwAak,verbreekmjnweb,
Vo
eldatlk vroolljk adem schep,
oeldat lk twee paar vleuglen heb.

En klapwiek naar den hoogen.
* Vg.KARXI,Exaslx.

P O L E M IE K .

'k Stem tor'
,nietiedermenscbenkind
1e muzlkaal geboren;

AAN JONKYROUW S.V. S.

MaaIrskko
rjg
smuziek,mi
jnbestevrind!
st voor aller ooren.
Maak staat op d'allerhoogsten dank
Voor turkscbe trom en bekkenklank.

AAN JONKVROUW S.V. S.

HetwordtweergrorninHaarlemsHout,

De bl#
i
jdevogelszlngeq,
De bloempjeskomen dulzendvoud

Door mos en graskleed dringen.

De nacbtegaal is weergekeerd,
0m oor en bart te kluistren;
Hi
.jhe
eftden toon nog nietyerleerd,

Noch wi
j 'tbewondrend lulstren.

Maar ik,ik sta voor goed gereed
Dit oord vaarwel te heeten;

Datis:te doen wat gijeens deedt,

En velen heeft gespeten.
Naar d'Ilsel volgdet ge op haar pad
Uw m oeder trouw en teeder,
En ik sla straks ter Bisschopsstad

Mi
jn tentgehoorzaam neder.
ToUchsolms
aathi
mjn
bartdehoop niet 1os
er weer te vinden;
W Ee
tjhe
bbsn op den zoom van 'tbosch
n huls vo1goede vrinden.
MaArde allertlouwste en beste vrind,

Dle u en mt geleid heeft,
In '
thuis,dathtjbereid heeft.
Hoe lieoijk zaldie woning zi
jn,
Hoe schoon en welgelegen!
Rondom,een eellwge zonneschi
jn,
M aakt dat ik eens u zeker vind,

Van binnen,louter zegen.
Daar zal 't verwonderd oog altoos
Meer goeds en schoons pntdekkan,
Daar rylscht het lo:ied elndeloos;
En nlemand mag vertrekken.

M
A.e1
*.
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GEMENGDE GEDICH TEN.
VIERDE BUNDEL.

Deomstandigheden,waaronderhetvolgendeliedjeverbeeldtafge'
luisterd teztn,waren de volgende:

Torn ik in 1854 mpn dorp metdestadUtrechtgiygverwijselen,

kon zk aldaar voor de eerste twee ma
nden vah mi
Jn velbli
gfnog
'a

gsen huis linden,paarFerd metmi
Jne vrouw en de dmejonqste
kznderen bi
J hartelpke vrlenden geherbergd.Van hetoverige Nlerta1waren wj geschliden.Mi
jn oudstezonen bleven,onder oplzcht
va, hunnen onderwi
lzer,op de Heemsteedsche pastorie,van dellefde
mllnervorigegemeente omringd.Twee doehtertjesgenoten achtervolgens te '
âeist,te Driebergen,en te Ede,op éuitengoederen van
na
be
s
t
a
and
e
n en vrienden een onthaal,waarvoor mjn hart hun
dankbaar blpft.
DE STICHTSCHE ZW ERFSTER.
lEN LIEDJE, GEZONGEN TER BRUQLOETHTAFEL VAN EENE :CEOONZUSTEX.

Ik hoorde een liedjen in hetSticht,
'tW erd dooreen hupsche vrouw gezongen;

Zi
jhieldop d'arm-een zuigendwicht,
Een dikken vetten jongen.
Twee meisjesspeelden aan haarschoot,
En luisterden naar hayr mamaatje:
'
tEen leek een roosjerozçrood,
Het andereeen agaatje.
0ok was de rox op moeders wang

BjA1
lankwa
g no
g nietvan kleurverschoten,
m er onder haar gezang,
Een traantjelangsgevloten.
*Ach kindreql''zong zj:xwelk een smart!
*5Vie had het lmmer durven droomen?
Uw vjderheeft!en steenen hart;
Zpn wreedheld is volkomen.

*Hi
jheeftmi
j uitdatlie:ijk.oord,
W aarin wijwoonden,sindswù trouwden,

s

Zoo vreedzaam en zoo ongestoord,
Alsof we er sterven zouden;

DE STICETSCEE ZWERFBTER.
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yHi
l-beeftmi
j uitdatdierbaarhuis,
*W Ve
aar
rra
ik
he
p
alzi
jn kindren baarde,
derlilk ontvoerd,o kruis!
q

En 'k zwerf en dool op aarde.

*lk zwrrfin ditmi
j vreemd gewest,

*'k Doolln dees vreemde eta.
d wanhöpend,
9Daar mp.geen andre toevlueht rest
Dan vreemde liefde me opent.

%Nog warr 'tmi
j een zoete troost,

Indien ik bp.dit,omp ezweven,
*Omringd mochtzi
ln van almi
l.n kroost,
Dat leven van mi
.n leven.
ql

4Afaar ach,niet raeer dan deze ,dr
ie
.

etde onverbidbrekipderroover
sLl

(Zi
.
jtrok re dighterbp haarknie)
*A'
li
j zn mpn droefheid over.
%Mi
jnJgll
dstetwee,mi
i'nzoonsg:zmi
jn trots,
m 't ledig hulg verkni
en;
xLaathi
*Zi
j zwerven op langsMeeren Bosch 1)
%Onâ lafenzs en spi
l.zen.

Uw zusjes,foei!de wreedaard joeg

*Ze 'tpad majrop metleege handen;
Zi
J.waren nlm mer v!r genoeg.
rot ze op
s'

de he1 belandden.

xl
lathad hj Koosjenietvoorspeld,
*Toen zs,4ëp jaaroud,reedsweggedwaaldwas,
.En hj mî
Jzoo lang heeftgrkweld

Tot '
t schaap weer thm sgehaald was.

sDaar was ze!0ch arme!welk

een vloed

*Va
Al
nwoord.en,yi
jmrn,k-anen,kussen!
% sofhi) ze ln zpn dzepst gemoed

.
Bemi
nde...Xn ondertusschen!')
Hi
pNe
jken,kind'
ren!nern,hi
j mintu niet;
*.
an
u
,
b
i
jd>
zi
jtnhe
nzmetvvreerudgde
ragebi
n;
l
l
e
t
e
e
n
l
gs
t
edt
x
Isu en mj teplagen.

%W at 1et hem,zuigling!die nw doret
Moet lesscben met vergalde togen,
1)Naam van een zeer bevrlend Bqltengoed.

2)ZleDl.II.b1.325en volgg.
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DM STyCHT8CHR ZWERFSTER.

DatEhni
jwe
ua
fruktvan njn borst,
gvoert uit mpn oogen?
U wegvoert,ach!wie weet waarheen?
duizend ongelukken,
%0m,Evo
o
r
d
e
mo
ederli
jke speen,
en koude Qesch te drukken ...''

.
sTen prooiaan

Hierzweeg zj stilen wischteeen traan,

Zag strak en somber voor zich henen,

En tosn de kleineagaatroosaan;

D1tdeed op nieuw haar weenen.

*Ja vloeivri
j)ziltetraanstroom,vloei!

Daarik ditwlchke
. kom te aanschouwen:
Gaat piefhaar lieve Petemoei,
Mjn liefstezuster,trouwen?
*Men knoopthalr groenepalm ;men breit
Een aardlg kranslevoorhaarvleshten;
%Maar d'oudste zuster is '
tontzeld
Het op haar kruin te hechten.

Voormi
j geen bruid,geen bruilolt,neen!

mGeen plaatsgen ln de bli
lde reien;

Mi
l
.n lleeren m eestgr gaaterheen,
%Maar ik mag zltten schreien!

%Zoo hi
j zich mayrbelasten wou
Derlieve bruid mjn groette brengen,
En van wAtik haarzeggen zou
In 'tzjne een woord temaengen!
%Ik heb haarsteedszoo liefgehad

*En voel die llelde sterk vermeeren,

Hoe meerik,gp mjn levenspad,
ol
laar bi
jzi)n moetontberen.
*Haarvreugde.waspi
jn eigen vreugd,
Haarspartaltild mhn eigen smart,
e;
*Hoeluichte ik in Le stilledeugd
Van dat gelouterd harte!

Hoeiuichteik in datzacht geduld,
*Dafonbezweken godslertrouwen!
Thans wordt haar llef:ste wensch vervuld:
%Och,mochtmjn oog '
t aanschouwen!
7Mochtik maar eensd!.
tbli
jd gezicht
Zzen aan des bruigoms zpde pralen,

NIEUWE WONING.

En blinken yan datlieii
jk licht,

s

eegt te omstralen!
sDat brulden pl

Zoo 'k slechts tot een:een enklen zoen
Haar eens recbt zusterlpk omarmde...
Myn beergemallzal'tntlwe1doen,
Maar kan hp 't met d1e warmte?

*0ch lieve zuster,lieve bruid,
%0ch lieve dochter van mi
g.n m oeder!
Mi
l.n hart en ziel roept.voor u uit
Tot uwen Heer en Hoeder.

%Hi
.j wasmetu:Hi
j zi
v
jmetu!

Hi
J leide u op gebaande regen!
*En is de weg ook somtyds ruw,
*0ok daarin zi
J.een zegen.
!Ik weet,uw echtvriend mint u teer;

Zpn
. trguwemin duldtgeen verdenken:
*En lzsyer noq heeft u die Heer,

*W ien gp.alsbj,uw hartmochtschenken.''
He
t vrouwti
*.
'e zweez.
*'' Zi
*i
z zae
.-*
' omhoog.
.
k haar moed zag gri
g
Mi
.pen.
.Jdunkt dat i

Hoe schieli
jk wist zi
j uithahr oog
Hettraantjeweg te kni
lpen.
Hoq zoeteen lachjr zag ik toen
0m dle bedrukte liples zweven!
Fulk van baardririalkreeg een zoen,
Maar '
t peteklnd wel zeven.

NIEU W-E W ONING.
(UTRECHT,BOOTHSTEAAT,597.)

Hierwoon ik.Zultgi
j metmi
jwonen,
Mi
j
n
Go
d
e
n
He
e
r
,
mi
j
n
k
r
a
chten troost?
Hier woon ik nu met gade en kroost,
Vier dochters en drie zonen.

UwDil
iefdezorg heeftmtibeschoren
t goefle,ruime,stille huis.

W aar 'k,in de atad.het stadsgedruisch
Kan,m aar niethoefte hooren.

Uw goedbeid gunf,na dertien jaren

Zoo vreedzaam doorgebracht op 't land-
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MIJN HOF.

0oIk
hiermjn oog naarelken kant
n 't zachte groen te staren.
HeUb ndlyen
k,o God!mjnwenschenbleven
t verborgen,schoon gesmoord.
Een stillg wenschwordtookverhoord.
W at zpt Gp mild in 'tgeven.

W ilmet uw vleuglen nu o0k dekken

De tente,walr uq hand onsbracht,
En laat uw llefdrpke oppermacht
0ns volvertrouwen wekken!

W eerziekteepra/p vanonzendrempel;
En,komtzl
i,hezlig ook de smart;
4 âlg.185<

Zi
j onzewoning,zp ons hart
U daagljksmeer tottempel!
M IJ N H O F.
(LIEDzE.)

Midden in de stad heb ik een hof,

Een ho1'metechoone bloemen;

Dieblospen lzefbeeft,vindterstof
Tot kpken,ruiken,roepen:
Bloemen zoo kleumg,
Bloemen zoo geurig,

Fi
jn en grof.

God laat ze groeien,
Blad voor blad,knop voor knop,

En jchrjft,a1szebloeien,
Zhn naam erop.
Midden in mjn huis,heb i
k een hof,
Een hof Pet schoone rozen:
Die rozen lzef heeit vindt er stof.
Tot kussen en tot koozen.
Rozen zoo kleurig,
Rozen zoo geurig,

Fiin en grof'
.

God doe ze samen
Opwa>en ,onderlmart,

En sDi
chr
jve alzjn namen
i
ep in haar hart.

VALLIXDEgTERREN.- wAsooM ToTxLxIxER.-- TwEEDIKxop. 129
VATaLENDE STERREN.
Volksgeloofder Lithauwers

ZteAlb.derNat.185'
3b1.34à.

Zaagtgjhoediesterverschoot?
D
enk,o Stervling!aan uw dood.
Ieder kind,op aard geboren,
Doèt een nieuwe ster ontgloren.

Aan zjn dunnen levensdraad
Zweeftzj,totzjn sterfuurslaat.
A1s de dood zi
J
'n oog doetbreken,

Doethj ook die sterverbleeken.
Ke
ertzjn adem hqmelwaart,
Uitgedoofd stort zp op de aard.
W ASDOM T0T K LEINER.
Een kind van G0d wordt steeds meer kind,
Of anders is 't rr geen :

W jG
br
engen onze klndren groot;
od maakt de zpnen kleen.
TW EEDE KNOP.
(xAAs RûcxERT.)

De boomen,die de hagelslag
G eteisterd heeft aan hoofd en leden,
Staan weer zoo schoon men wenschen mag.
Ja.boven wenschen en gebeden.

Verborgen knopw n loerden slechts
Hun kans af,om voor 't licht te komen:

Daarhelftdehagellinksenrechts

Aan e1k zlln voorman weggenomen.

Nu staan zs in 'teerstgelid geschaard;
En watdespltsheeftafgebetep,

W at de eerste ontmoetlng wzerp ter aard,
Is met een enklen nacht vergeten.

WMjn hart!watdientermeergezeid,
anneer de stormen om u Quiten?
'
t Verloorne geeft gelegenheid
Aan 't Nieuwe om uzt te spruiten.
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LAATSTX Gaoxo.- MAAxoaoos.--wxzRssAo.- BARTJ/-

LAATSTE GROND.

OfGodgeleerdheid amaleen W jrbegeerte spott':
Goo-zzsp isplaatste grond''van mjn ozLoop zx Gom
MAANDROOS.
(xAARRûcxERT.)

Een beeld der Hoop,voor die haar ziet!
De knop beloofthep schoone dingen -

Maar'tQoddrlg bloempjebrengtzeniek

Doch wiltnietklagen,stervelingsp!

Indien uw vreugd te zeer gelpkt

Op 'tRoosje,datzoo vluchtig prlkt.
Qaan maandljksnieuweknoppen open.
Voor hem,dir wachten kan en hopen,

W EERSLAG.

Yflfgq zlx een 8choonevccJdr
Z2eAccr au z: liefdedrccgf.

CATe.

W iltgi
jzien een qcboone vrouw ;

Maak haar gelukklg door uw trouw.

B A R T J E.

Vooruw mpoie oogen,Bartje!

Had Penlgeen ik weetnietwai,
Zpn gansqhen schat

Qegeven,petzyn hartje Maargilversmaaddetdat.
W aar gj uw oogjeswgnddq,
Daar werd een vonkgsn ullgestrcoid.
En 't hartontdoozd,

Datnog gesn liefde kende -

Maargj begreepthetnooit.
Nu
zi
jn die vriendljke oogen
Gesloten door een vroegen dood:
De rouw is groot;
.

Elk hgofd gaatneergebogen,
Eh zederg oog Is rx d.
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VoEorzaagtgj 't,lieve Barte?
n wildet ge,om een enkeljaar,
Geen weeuwenaar
M et een gebroken harte

Doen weenen bj uw baar?
DE TAAL.
VOORAFGAANDE TOELICHTING.

De Tolmaqkt
e Tel@q der onbekende,die bj den aanvang van het
volgende gedicht,mettrekken van schoonheid,aan deoudeIndische
poè'
zie ontleend,geschetst wordt,m ag aan velelezersen lezeressen

ook zelvewe1onbekend ztinlNiemandandersisbed
.oeldd'
anIndië's
vroegere,schoon niet vroegste,TAAL,onderden naam vanSannkrita
b'
j de geleerden bekend;welkenaam de brteekenisheeftvan Vol.
maakt,Volledig,Afgewerkt,qn m laterttden haargegeven isin
tsgenstelling van topg.
vallen,uztharemeerdereofmindereverbastemng geboren tprakrlet,Pa11).
De Onbekende Moeder had waarlchk
I'nliik haarverbljfgehad in
het hart van Azië,benoorden hetHlma aya-gebel.gte;dehoogleeraar
Hamaker gist in het oude Sogdiana.Van daar moet de Yolmaakte
Dochter,aan de hand van den godsdienstder Brahmanen,eersttot

hetnoorden,en van lieverledeook tothetuitrrstezuidenvanIndië

zegevierende doorgedrongen zj
'n:doch gesnszlnstotaltp
-ddurende,
noch ook toteene uitslultendeheerschappj.0m debeeldspraak te
laten varen: De Sanskrith taal, welker ll'oeglte gedenkstukken
waarschjnljk derdehalfduzzendjaren oudzgn,d1ereedsvroegtjdig
in IndibKzelf op wetenschappeljke w'
jze bewerktis,en onseene
schoone en rjke letterkunde heeftnagelaten,schjntomstreeksden
tfld der veroveringen van AlexAnder den Groote!lopgehouden te

hebben de lgvendetaalvan Indlë'sbewonerste zpn,om voortaan
nog slechts zp deschglen en werken dergeleerden voortte leven.

Bj het volk werd zilvçrvangen doordetongvallen deroorspronkeljkebewoners,dienooltgeheelverdrongenwarengeworden,maar
zich met del! woordenschat drr Sanskrita hadden weten te ver1.
tke
' n.Hetzyn deze spraken,d1e in hetvolgendegedichtonderde
persoonsverbeeld.
ing der nHindoe-dochter, 4*
1: zlcA nchoon gelooft''
opgevoerd zù'n;terwijl,in deeerstetreeverzen vap de7destrophe
gainspeeld wordtop denaanmerkeljken invloed,dlen deSanskrita
ook op de talen en lettelkundevan het oostelijk Azië,metname
ook van Java en den Indzychen A'rchipel,gehâl heeft.
Met de Sanskrita zijp uit dezelfde onbekende Moeder voortgegesproten alle talen,dle, van Azië uit, gehell Europa vervuld
hebben en, in hare hedendaagsche afstammellngen: de Nieuwe
svereld vervullen.De gsleerden verdeelen ze ondervpfveeltakkige
stammen; als, voor Azzë nog,den M edoperzischen of Iraheeschen,
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voor Europa den Grieksch-ltaliaanschen,dsn Celtischen,den Germaanschen:en den Slavoonqchen.De poëzze heeft ze zn hetvolgende gedzcht als het talrjk kroost eener re' aardige,moedige,
ps#erYnd
' fnde Zuster van Sansknta voorgesteld,en gepoogd ze m
'
hare ontwzkkeling te schetsen.

Metdezevoorafgayndetoelichtingmeenenwjlezers,opditgebied
onderrzchtvrrwjzen wp hen naar dsAkademhche Fo:9'
l:zï>#:nvan
SAMAKXR (Lezden 1838)en bepaaldeltk totdeeersteindatboekdeel.
ongeleld,geen ondzengtte hebben gedaan.Vooreen uitvoeriger

M issghien ishetniet overbodig nog op te merken,datKapade
naap zsvay den lndischen liefdegod,aanwienpauwqnenfamlngo's
gehellil zjn;dat Râmâ,
yana (Rama'sTocht)de tqtelisvan een
deroud8te en beroemdstegedenkàtukken derSansknet-lltterkunde,
en dat Kâlidâsa een der mtnemendste onder delatere dzchtersvan

lndiëisgeweest.H'
jleefdeomstreeksden tpdvanChristusgeboorte.
Dat4e heiligebosken vap hrtoudeIlsland dennaam van Edda
dp gen,NibelungenlleddetztellsyanDuitschlandsberoemdheldendlcht, de zanm r: der Scandinavpërs Skalden,en die der Celten,

waaronder Osszan,Barden genoemd werdeb, is zekerljk beken:
genoeg.
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Met een bloemkrans om de bruine lokken,
Golvend tot de heupen afgedaald,
Mond en borst van am bergeur doortrokken,
d'Open hals van paarlengloed omstraald,
Bloemen om de zachtgezwollen lende,
Goudgloor om den zachtgebloosden voet,

0 Vo
Slui
ma
akteTelgderOnbekende!
mert gp aan Ganga's vloed.
'tE
W indje speelt door hoogemango-twjgen,
Bl n zj gchomm'len zachtkenshgen en weer;
Al
oemenstofen roodebloesemszhgen
geen regen om ur legerueer;
Ke
Mtaka,kakamba,enJasmjnen
etasoka-trossen alkezet,
DieWhaaa
rsneeuw teblankeruitdoenschjnen,
lmen geuren om uw bed.
'tSlaaplied zingen mommylende bjen,
Zwermende om den homgzoeten buzt,
Pmmr
S en pauwen scharen zzch in rjen,

preiën om uw hoofd hun schaduw uit,

Stri
Jken met het zachtste van hun veeren,
Ter verkoelinz.langs uw bloote borst,
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Haastrn zich den adder afte keeren,
D1e uw rustplaats naadren dorst.

Blanke,blauwe,roode lotus wiegelen

op ds waatren,bruisendgaan uw voek

W aar zlch zwanen en Qam zngo's spiegelen,
Kweelende van Kama's teedren gloed;
Bufels,evers,elefanten,leeuwen
Dringen dorstig door hethooge riet,

Doen verschriktekranenzwgrmen schreeuwen M aar het stoort uw slulmmng niet.

JaA1
zj
slaapt.Den glans,dir gm haAr straalde,
sze,omringd van 't helllge gezln,
Zegspralend van uE bergen djalde,
Hlmalaya!trok zp slulprig1n.
En d1e schoonelippen ztlngesloten,
A1s!en roode lellekglk bp nacht,

VanWwl
erboord de wtsheidslessen vloten,
aar de Brahman naar versmacht.
Ach !De stem die Rama's Tocht bezongen,

Kalidasa voorgezongen heeft,

Bl:
ijftvgoïtaan zn de elpen borstbedwongen,
otzj ln den langen doodsslaap sneeft.
Pronk metklankentvrj baar afgeluisterd,
Hindoe-dochter,d1e u schoon gelgoft!
W ien z#'toegelonktheeft,toege:uzsterd,

Schudt met droeven glimlach 't hoofd.
t aangesichtnaar 't oosten,
JaLzjslaapt;dbe
en weergalm van haar lied;
e
ve
nd
b
h
Slechts haar schoone Zuster kan ons troosten,
Die,zoo fer van blik,naar 't W esten ziet;
Die,reisvaardig,moedig,onderwindend,

'tStrakke kleed om ranke lendnen gordt,

En, een helm op 't goud der lokken blndend,
In den drom der volkren stort;

Die,deTigrislachendlangsgetrokken,

't Machtlg lran van haar schoon vervult,
Door geen sneeuw des Kaukasus'verschrokken,
Noordwaarts blikt met klim mend ongeduld.
Ha!Alsvan de hemelhooge toppen

V Haar deberglucbttoestroomt,koelen vrij,
oel
T
t zij'thartvan moed en geestdriftkloppen
ot een wereldheerechappi!

InRgoeenptkzlqyl:oe
netn!
alrj
kzekreoeors
hht
erb
ne,n droom !
Ne
de
zt
uc
io
sr
ge
e
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Mz
i'ne gtep zj1e1k der bergep hooren,

Van mpn lled weergalmen iedre gtroop.''
En dat krx st,van schoonheên onderscheiden,
Maar in schoonheid ëën,naar zustren aard,
Gaatden stroom der stammen begeleiden,

In zjn splitsing overde aard.
Met Pelasgen,Celten en lbeeren,

NiScythen,Cimbren,Slaven Fandlenzj,
Z
etgestui!doorhoogten,dzepten,meren,
Metee
vo1hsofbarre woestenp.
den Stier en schoone Europa zwommen
M Zeover naar d:n bloemrjk'oeverkant,
etNUl
ysses,'!pjnboomhoutbeklommen,
aar 't Clmmerisch Schzmmenland.
En alom verhieven zjlhaar gtemmen,
Naar den eisch des evens,forseh en zacht,
Met een zieldoordringend ademklemm en,
0f een weekheid,waar de weelde in lacht;
Op de maat van stormen en orkanen,

Ofvan 'tkoeltje,datmetrozen stoeit;

Op den toon van loqgergldevanen,

En van '
t hartzn llefde ontgloeid.

En alom verwekten zj de geesten

Totdçn grooten wedstrjd van 'tGezang,
W aardegalm van naklinkteeuwey lang.

En berezdden aan de volken feesten,

Baar,haar voorgang deed Homerus zlngen,

Op haarwenk reerklonken,vo1en schoon,
Iliaden,Eddj/s,Nlbelingen,
Skaldenlzed en Bardentoon.
Schoone Taal!Geschenk des Allerhoogstenl
IJ verheft onapqoza rn gedicht;

Lofen ltuwren,dzewi
J zingendeoogsten,
Zi
jn w.
p u,en u alleen,verplicht.
Zelfverhefdng fareuw eeryerkoqten;

Onze krachtIsde uwe;zi
ln wg rjk,
'tIsEdooruwen q't'kdon uittestorten,
euwig,onultputteljk.

W elk esn lustuw adertezien etroomen,
Metmch voerend! allgedatbegtaat,
Alles,datin werklpkhezd en droqmen

I 'tAanzjn aan eensmenschen zzelverraadt;
nEdnien
atrqom,den hemel% zl stralen,
dat LzcM ,waar alle hcbt uit welt,

1B5
Zich te zien weerspieglen en herhalen,
Met de bloemekens van 't veld !
W elk een vreugd,m et uwe kracht gewapend,

Voor hetoog dervglkren op tetreên,
D'oorlogsmoed,in vulgeharten slapend,
Op te prlkklen,door de stem alleen.

VoOlken,Vorstenlessen inteschrl-pen,
nvergeetlik voor een wereldtpd,
Aan dlen God,wienstolk gy zit!

En deferqte geesten teonderwqrpep

Maar wat wellust ook,u op uw paden
Na te wandlen door der tjden nacht;
M et u zee en stroomen te doorwaden,

'tHoofd tebien aan sneeuw en hageljacht

M et de volken,dringende en gedrongen,

D'engen bergpasdogr te worstlen - maar,
Rechts en links van vyaxlden besprongen,
Bloot te staan aan nleuw gevaar!
Op ket slagveld,'t overschot der hqlden
Metu te verzaatlen,na den strjd;
Of den ploeg te drpven door de velden,
In ren ruetigeren beter tjd,
Als nzet slechts de Jachtspriet ligtversmeten
Voor den stafdes Herders,zacht en trouw,
Maar,voor u,ook deze wordt vergeten,
Volkenbouwende Akkerbouw !
Klimmende Behoefte x ept de Konsten,

Iedrè Konstïgeptnieuwg krachten op;

ElE
ke vondstdl'
pf!U totnzeuwe vondsten,
n voert,Vzndlngrjkste!
.uw l
-oem ten top.

Alomtegenwoordig,alopvademend,
Alverzorgend volgtgI),stap voor stap,
Lichten leven,grqei-en bloeikrachtademend,
W etenschap bp wetenschap.

Doch wieprtisthetheildierstervelingen,

W ien door God dit voorrecht werd bewaard:
Tot uw zielsgeheimnis door te dringen,
Die zoo veelgehelpen ons verklaart,

'tRaadselvap uw worden,walsen,streven
In hetheillg donkertebesplên,

En den gang van uw onsterEpk leven

Meteen ster:ù'k oog te zien?

Hier vloeit,op de schemerige grrnzen,

Aarde en hemel,stof en geest meen,

136

YIJFTAL GEWIJDM LIEDEREN.

En aanschourbaarbreektdezieldesmenschen
Door den dzchtgeweven lluier heen.
Hier,hiervallen stralen mt dep hoggen,
Hartverhefend doorhun godljk hcht;
Maarpok hierzwreftûnsdzepistvoordeoogen,
D1e tot needrlgheid verphcht.

GaGv! Qods,en godljkst! allergaven!
Bljf
p lcheptvolkren;gp maaktmenschen;gj
tIn onseen godljke afkomststaven,
Hoe onshoofd dqor schuld gebogen zp.

U bezitten slechts,zs mensch te wezen;

UUd beheerschen,Prester lijn van de aardj
oorzien,hetheglzg schrzftte lezen,
Dathetheimltkste openbaart.
Maar die p bezitten,u waardeeren,
U doorzlen,zoo ver een mensch mag zien,
U beheerschen mag,door u regeeNn:

svatverwacht een prjzende ayrd van dien?

Uuzeroeping is den Alensch te dlenen,
En de Afenschheid door den enklen Alensch,
ls de oneindige eer des Ongezienen,
Aller braven wit en wensch.

Komt day Zangers,Sprekers,Redenaren,

Aan wlermond wù hangen,enkeloor!

Taaldoorvorschers metbekranste haren,
Die de fakkelvoordraagt in het koor!

Laat die l-oeping ook uw hart bezielen;
Liefdedlenst gaatboyen zelfgenot;

111
4 onze eervolste eer Is neer te knielen
Alet een lofgezang tot God.
In de Vergadering van het Zesde Ned. Taal en Letterkundig
Congres,gehouden te Utrecht,1854,Sept.

V IJF T A L G E W IJD E LIE D E RE N.
1.
HET W00RD IS VLEESCH GEWORDEN.
EEN BEURTGEZANG.
ALLE STEMMEN.

In den beginnerashetW oord;

Verg..JOh.1.

'
t Woord Fasbt God;het Woord wasGod;
Van eeuwlgheid b$iGod en God:
In den begznne washet W oord.

VIJFTAL GEWIJDE LIEDERXX.
EENE STEM.

ln den beginne bracht het W oord
Deze aarde en alle heemlen voort.
ANDERE stEM.

Gods Geest zweefde op den duistren plas:

God sprak:Daar Zi
j llcht!En 'tlichtwas.
ALLE STEMMEN.

0 Eeuwig W oord! o Levensbron!
0 Aller Geesten Licht en Zon!

Nietaleeft,tenzj Gî
j'tleven doet;
En niemand ziet,dan bi
juw gloed.
EENE BTEM.

Geen licht in 'swerelds duistez-nis,
Datniet aan u ontstoken is.
ANDERE BTEM.

Ge
enbli
jvend duistervoordeziel,
W aarop uit u een lichtstraal viel.
EENE STEM.

De W qreld isdool-'
tW oord gewrocht;

Het Zyneheefthljopgezocht.
ANDELE STEM.

De W lreld heeftHem nietgekend;
Het Zpne heeft zich afgewend.
EENE STEM.

Ma
ardie zi
jn bj
rthem opensloot,
Dien maakte Hi
J Gods gunstgenoot.
ANDERE STEM.

Maardie Hem >ank
pam tot zi
jn Troost,
Dien voegde Hi
J bp 'tgodli
jk kroost.
ALLE STEMMEN.

Juicb,zondig M enschdom !in uw lot.

HetW oord btjGod,en eeuwig Qod.

Der englen lof,der englen Heer,
W erd vleesch en daalde op aarde neer.
EENE BTEM.

Het eeu'
rig W oord,des Vaders Zoon,

Verlietzjn starrelicbten troon,
Ep
koos(de ontferming Godszi
J
.lof!)
Zpn tabernakelin d1t stof.
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ANDERI gTIM.

Hoe breektde gtille majrsteit

Van znn verborgen heerlpkheid
In 't licht der W aarheid,in een gloor
Van stralende Genade door!

W at milden dauw,lat overvloed
Va
n zegen etoltHj zn 'tgemoed,
Dat,daar 't zpn nood en armoe klaagt,
Genade voor genade vraagt.
ALLE BTEMMEN.

Geeft hoogste heemlen geeft God eer!

HetWoordwel
-dvleeacd,GodsZoondaaltneer.
TWEE BTEMMEN.

Gods welbehagen daalt met Hem ;

Behouden Mensch!verheerljk Hem!
ALLE STEMMEN.

Verheerldk G0d op hoogen toon,
God echenktzin Eengeboren Zoon!
zie,hoe Hij'tzondig menschdom mint;
Aanbid die liefde,en word zjn kind.
II.
BEDE.

(NaarSTMEGMAN.)

och,bljfmetuw genade,
Heer Jezus,onenabj!
Opdat ons nimmer Bchade
DesBoozen heerschappj.
W oon metuw levenswoorden,

Verlosser,bd onsin,

En trek ons met de kporden
Van uwe zondaargmin!
Och:licht onsmetuw stralen

Gd Lishtderwereld,voor.1
OpOf
datstwj
nooitweerdwalen,
ruiklen op ons spoor.
Ocb,bljfonspetuw zegen,
Nabj,schatrpkeHeer!

En zend op onze wegep
Uw krachtengoedhezd neer.

VIJFTAL Glw xlox LlzoEREx.

0ch:neem 0p8in uwehoede,
Gp.onverwlnbaar Held!
En weer des Satans woede,
En '
sW erelds boos geweld.

Och,bljfonsmetuw trouwe
OpNa
bj,Heer,grooten goed!
wien ons harte bouwe
M etonbezweken moed.

Geleid ons allerFege,
E Door'thachlhk levenslot;
n Qpzstrrtotden veege:

nGp zùtverzoendmetGod!''
111.
BELIJDENIS.

W >tvleesch noch bloed
AlilP dofgemoed,

O Helland!openbaarde,

Zegtmj de stem

In '
thart,v>n Hem,

Die hemelechlep en aarde.
In U aanschouw
Ik 't Zaad der Vrouw,
Op wien alleeeuwenwachtten;
Den M an,wiens dag
Reeds Abram zag;
Den Zegen der geslachten.

Gijzijthet,Gj
EnW i
en profesj
schaduwdlenst verkondde;
De Christus Gods,

Derterk!Rots,

Daar zk mpn hoop op grondde.

Ja in u hseft

De God
a dle leeft

Zjn Zoon aan onsgegeven.
Hler!waar dan heen?

Gy hebt alleen
Het Yioord van eeuwig leven.
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1V.
LOFLIED.

(Naar TEnsTzxGEx.)

Looft allen,looft Qoda grooten Zoon,
Door hem verloste zielen!
Komt samen voor den hoogen troon
Des Overwinnaars knielen!

Pg
js,lof,eer,dank,kracht,wjsheid,machk
Zp aan 't geslachte Lam gebracht.

Wj moesten 'tlichtvan Godsgelaat,
V Zjn gunsten leven derven;

erzegeld was ons Godes raad,
Verzegeld zevenwerven.
Geen engel,die dien raad ontsloot;
Alleen het Lam ,Gods Gunstgenoot.
De hoogste oeestep al te gaâr
Voor hem d, knleën buigen;
DerEnglrp mlllioenen-sghaar
Doet H.p aanbiddend guichen;

A1't gshepselroeptmetdënestym :

Lof,prjs,macht,wjsheid,eerzy Hem!
De Aartsvadersvan den ouden tjd
Begroeten hun Verlangrp;
De scharg derProfeten wpdt
Hem nleuwe lofgezangen;

De
'
tHAp
stlenme
rotep
n,,kz
hgnd
ogree
nl
jtd
ozao
nna
oe
ns
n,
ul
z
.,
De Martlaarschap,met gouden kroon.
Schudt hem de groene palmen;
Bekranste m aagden,reln en schoon,
Verhefen bruiloftspsalmen.

Dayris4én stem in elksgemoed:

Gp kocht ons Gode m et uw bloedl''

DeZwerver!door de woesteni'
Zijn vrooljk aangekomen;
ZjUj
uublen metde ontelbre rj
oor kruis beproelde vromen.
Gti,allerLiefde en Krachten Lu8t,
Gj waarthun Zege,en zjthun Rust!
En zou op ayrde uw yolk dan ooit

Van uwe lzefdezwtgen?
Zqn halleluja stjgen,

Neqp,dankbayrdqethet,schoon vergtrooid,

141

GALM EN NAGALM.

Eenswordthetjuichend saamgebracht
Uit elke natie,elk geslacht.

HoVeaz
al'tonszijn,wanneerwj daar
n aluw trouw gewagen:
Hoe Qe ons gezocht hebt,wonderbaar,
Gevonden,en gedragen?

W aar allsr harp vereenigd klinkt,

En e1k zkn eigen danklied zingt.
V.
LOFZEGGING.

(Vg.1Tim.V.)

Amen!U ziikrachten

eer,

Zalig,Mlleenm achtig Heer!
Ggd,wlen 'tgjnsch heeljlaanbidt,
Dle de onsteldpkheid bezlt,

Eenig,eeuwig,onafhankli
jk!

Koning,dip daarboven troont,
En een hellig lichtbewoont,

Voorgeen sterEjk oog toegankljk.
GALM EN NAGALM.
Uiteen ver verschiet,
Uit een ver verschiet.

'
Klinktqlj een toon:
tlseen vrooljk lled,
V '
tlseen vrooli
jk lied,
rooli
jk en schoon.
'tIshetlied dertvI
reugd,
s het lied der vreugd
(Ken ik niet '
twe1?)
Van mjn eersteVieugd,
L
an mgn eerstejeugd:
achjesen spel.
'tKomt watnaderbj,
H 'tKomtwatnaderbj;
gorhoe hetzwelt!
Isditmelodj,
Of Isditmelodj
woest geweld?
Hoe luidruchtig dreunt,
Hoe luidrucbtig dreunt
W anklank op klank ;
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àlaar daartusschen deunt,
àlaar daartusschen deunt
Zuiver gezang.

Bj hetlieddermi
BJ
n,
i'het lied der min,
Smeltend en zacht,
Mengt zich weemoed m,
Mengt zick weemoed in;
't Gloeit en versmacht.
0ok d1e toon verstomt!

Ook dte tqon verstomt;

Liefbljfthù mj.
Maar een andre komt,

Maar een andre komt

Op aan mpn zj'.
In mi
jn vrooli
jk I
huis,
n mi
jn vrooli
jk huis,
Aan zegen rllk,
Ri
jsteenluid geld
tr
-uisch:
ljsteen luid gedruisch:
Kindermuzi
jk.
Met een zachte klem,
Met een zachte klem,
Dripgen verward

Kinderstem bj sK
tep,
lndqlgtem bj stem

Door tot mpn hart.
Hoor,de moeder epreekt,
Hoor de moeder spreekt!
Is dit geen lied,
Dat a1s honi
.g leekt,

Dai als honig leekt,
Als bronnat vliet?

Lievestemmen,zwh'gt!
Lieve stemmen,zwggt!
Zwilg,zoetgeklank!
In mi
jn boezem s
Itpgt
n mjn boezem sti
jgù
Een nieuw gezang.
't Is een diepe galm,

Van re'l!nIsgeeno
ent;diepegalm

AAN NMDERLAXD. - oxzz vRxExoecH Ar.

1V

't Is een dankbre psalm,
't Is een dankbre psalm ,

T0tu,mjn God,
AAN NEDERLAND.
U heb ik steeds bemind,

'
k HBe
mind,mjn Vaderland!
eb vroeg u hart en hand verpand,
A1s uw erkentl'
jk kind.
Ik wj,in ri
U
jperjeugd

altvd meer verkpocht;
'k Heb in uw roem p i
gn eergezocht,
In uw geluk,mi
ln vreugd.

'k Heb stredsditwoord geslaakt,

lk hebmjnkroostggleerd:
DatZdii
e zjn Vaderland nleteert,
ch zelfte schande maakt.
Ik heb yan '
swerelds end,

E Van 'theiiikstzuideroord,
en lokstem :oKom totonsl''gehoord;1)
M aar de ooren afgewend.

Zoudeik mi
jp kracht,pi
jn vljt,
M'
jo lied,mpn
'
- luit(mhn lust)

Gaan brengln :an een vqeemdekust?
Neen,zp zpn U gewpd.

Ja U;U levenslang;

Zoo lang ik adep schep,
Een droppelbloedgln de aadren heb,

En in mijn lulteen klank.
ONZE VRIENDSCHAP.
AAN %.P.SASXBROEK,OP EEN KOUDEN WINTEIIDAG T0T MIJ OVERGEKOMEX

De Vriendschap,door ons hart gevoed
Ep dapper aangekweek.
t.
ZI
J''s,voorwaar,geen weeke bloed,

Dievan een tochtjebreekt.
T7-

'

1)Hez-haalde beroeplng (Nov.1852 en Sept. 1853)totHnogleeraar teStellen-

bogch,ln Zuid-Afrlka
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ZùNo
'isgen
bli
jft,na menig jaar,
even frisch en sterk Gewisd! hemelzegenthaar,
Of 't zs een wonderwerk.

Vo
ornietst!rwereld isrtjbang,
Al heeftzp ook misschzen
DeZeeuwsghe Stroopen we1watlang

Bedenklùk aangezzen.
Bescheen haar 't eerste levenslicht
Op d'allerheetsten dag:

Datzjyooz'zorstnochjachtsneeuwzwicht
Bewùstzp slag op slag.
Ho
e gunstrjk lachts:blj te moe,
De geest der poëzg
Hetlieve kind zn 'twieKje toe,
En bleefhaar altijd bp.
Ho
Ee vrooljk wasbaar eerstejeugd,

n schreide ze ook eens wat,
Het was een andre soort van vreugd;

Zj had ze droog en nat.
Wa
Enth
eeftzjpenigbloem geplukt,
menlg fmsschen krans

Op 't onbekommerd hoofd gedrukt,

In '
:levensmorgenglansl

HoBe hartli
jk werd zj van rondom
erelkon!d en begroet,
En wzerfbp jeugd en ouderdom
Zich gunst in overvloed!

De liefde Godszag vriendlijk neer,

En schonk baar van omhoog,
Een ernstig harte m eer en meer,
En een eenvoudig oog.

Een oog voor'tlichtyolmajeeteit,
Datuitstraaltvan z4n W oold,

En op den weg naar de eeuwlgheid
Met zachte glansen gloort.

En in hyarzislontl:ok een krachk
Die ultblinkt om kaar hoofd,
A aardoorzv zish van Godsgeslaoht

En onverdero k g'looft.

OUD XN NIEUW . - AAN BEDROEFDEN. -- NOG.

Sindszietztjvrooltjk op en om,
En maakthqarbljdschap groot,
EnEteltgeen tjd,geen ouderdom,
n lacht met graf en dood.

Eindsisze ong,in vernieuwdejeugdz
Een engel van den Heer,
En,
bj zoo menig troost en vreugd,
Een troost en vreugd te m eer.
0UD EN NIEUW .

Dà
L
eijk prikkeltop detongen,
ze hetlled desoogstesrongen
Mg
N
tdedartelheldderJeugd,
leuwe Most, dze 't hart verheugt.
Mjjrde mynnep,in wierharen
W : een grpze vlok ontFaren,
Daarzv zich in 'thoekjessharen,
W harzj pitdedrukte zip,

Prizen lulde d'Ouden tn,

Geung,keurig,uitgelezen ....
Zou 'tmetvriendsehap ook zoowezen?
AAN BEDROEFDEN.
Geeft u niet over aan uw Smart,
Maar aan den Man van Smarte,

Diealhetlled zan 'tmensçhl'
jk hart
GevoeldUhereoft
z
n
q
j
n
me
n
s
c
h
l
j
k
harte.
ept zlln stem.
Die van zjn smartzjn llven maakt,
Dien za1 de smart verslm den;

Maqr die totHem om froostgenaakt,

Za1 mt den dood het leven vinden.

Het1 bj Hem.
N 0 G.

Ee
Mtleed,daju tebeurteviel,
H oetgj met,maarhetmgetudienen.
etleide yw >fgedwaaldezlel

Van 't zzenlgke op tot d'Ongezienen!

1n.
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vxsvaouwxx. -- xIxT ox#sILBAAR.-- xwzKsTAAaT.
Het make uw neergebogen geest

W atlossrrvan hetstofderaarde!

't Ig u welllcht wat veel geweest,
En heeft zoo weinig waarde.
VERTROUw EN.

Bl3
i'z
feoG
poddeg
wei
seck
he
onkdern
jvh
ee
nlft!
Zj0zullen aanden schouderbljveu,
ok daar waar allesu begeeft.

Durfop die wieken streven
Ten hoogsten hemelheen!
Schoon doordendampkringwolken zweven.

Een weinig hoogerzjn ergeen.
Bli
n
'f op die wieken bangen,
2oezwartde nachtook zg!
Ook waar geen straalis op te v-angen,
Is uw getrouwe Go4 naba
p.

Mjn God,op uw genade
Vertrouw ik naeht en dag.
E Slamrjuw oogmj gade,
n kom mp metdatW oor; te stade;
Dai zegt dat ik vertrouwen mag.

NIET ONFEILBAAR.

van mj teverqchillen,geljk gjziet,
.I
svandombezd ofonwlleen bljk:
eilbaar?Neenzekef'!datb2nikniet!
sonf
Maarwe1heb ik altjdgeljk.''
s

KW IKSTAART.

Trippelvrooljk op uw dorre beenen,
Lentebodetjè in den lichte z'
ouw,
Daargj niet-met-alvau sehpntte meenen,
Trippelvrooltk
' om den landman henen,
En vertroost ons van de late kou!

HaRe
ited
gsj'r
eeds Qe migtop 'tpveld
geroken?
tgebrieschgehoordvan '
tboerenpaard,
Eer de ploegstaart in den ploeg gestoken

Twxz olxàvxs.- DE KLIINGEBLXVEXEN. - IN XXNZAAMEXID. 147

En de taaie klei werd opgebroken,
Die eerstu,dan ons het voedselbaark?

WKelkgm!Nooitzjtgj te vroeg gskomen,
lelne,fjne,tropwemesschenvmnd!
Schoon g!uw elgertvoordeelzoekt en vindt,
Zoeetkuhs
M
t,vmd het;gj hebtnietste schromen.
zs de hoop in 't veld vernomen;
Die het goede boodschapt,wordt bemind.

TW EE GENàVES.
'kEW eet dat er twee Genbve:zjn:
M en van Roussgau,een van Calvjn.
aar'tzqlfde,dlype,blauwepeer
Besproeitzebelden - Go;zj deeer!
DE KLEINGEBLEVENEN.
(xxAR RûcxExT.)

De wiqhtjeswgrdendaagljks ouder,
De lxeve klelntjeszachtkensgroot;
ZjEglipprn Vadervan den schouder

n svlqngen uithun M oedersschoot.

Maar gp,dze,in uw eerste dagen,

Mqn VaderPj terug kwa/ vragen,
BljftdiegpFaartengroeztnletmeer:
'
k Mag nog u ln mijn armen dragen;
En MoederwiégtmetEelbebagen

U in baar schoot,gelpk weleer.

IN EENZAAMHEID.

In eenzaa
Mmheid,gedenk ik aan pjn Vader,
vnsVader!eenzaamhezd,
SindsMoederlster rpstgeleid,

En bem een diengtmaagd blyft,en niemand nader.

VeelkinR
dren heefthj,paardie op hun beurt
eedsvadersztn ln moeders.
N0g eensyereenen zlch de broeders
En zusters om d1e doodbaar,zoo betreurd.

Dan gaan
zeuiteen.E1k vindtzi
jn lieve kleenen
Verbaasd van 'trouwgewaad;
Terstond verhelderthun gelaat;

Reeds boort de glzmlach door detranen henen.
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EL8JE.- IN DM DILIGXNCM.

Maar Vaderbli
jft en treurtalleen.Helaas!
Kan hi*
Jzh'n oog gelooven?
Daar staathaar stoelterz'
j geschoven...
Hoe ledig is heel 'thuis door déne leege plaats!

Ach VadNer
!watkan p
indermin hierbaten?
een !Zoek bJ
i Qod uw troost!

De Hemelvader keeft geen kroost
Dan dat Hem nooit verlaat,en nimmer wordt verlatem

ELSJE.
W aar is,waar is de nachtegaal,

Diein hetboschjezong,
En doorz'
Iin lisd - Is'twaarofniet?Een traan zn de oogen drong?

Waaris,wayrisdefrisscheroos,
Zoo bloezende op haar gtesl?

Haarroodekoon - W aszh metschoon?Beloofde nog zoo veel.

W aar is,waar is de heldre beek,
Die opwelde uit het rand,
En dwars door loof en rulgte stoof,

Metbloempjes op haarrand?
W aar ig,waar is dat beeldsçhoon kind,

Dat,vrooljk,bloeiend,jong,
Naar'tbeekje keek,op 'troosjeleek,
En a1s de vogel zong?

De beek vloeide af,de beek droogde uit;
De frissche roos verdween;

Hetnestwerd lseg,devogelzweeg,

En vloog,wle weet waarheen.
Het beeldschoon kind wel:d krank en zwak
En wit om neus en k1n;
Haar beste deel - Zegt dat niet veel? W oog d'open hemel in.

IN DE
. DILIGENCL
In den ouden bolderwagen,

Dievan Alkmaarop Haarlem rkdt,
Gebruikzkvoortreovk mjntv
-d.

In den wagen van Vap derHagen,

IN DR DILIGENCI.

Ik denk vjn Heiloo totLimmen Ja somtjdsdenk ik qrom
Totwaarlk hethaantjezieglimmen,
Op den toren van Castricom lk denk aan die dagen en wekenz

In dejaren van jonkheid en mln,

Dieik metu in drze ltreken

Heb gesleten,myn heve vriendin!
Ik denk aan die wandelingen,

Doo
Wrahe
arotpbo
wj
,hand aan hand,
sch en het korenveld gingen,
Onder praat naar 0ns beste verstand.

W j zaten terneerop een djkje1),
Van viooltjesen klokjesomtuild,
EnNaa
ger
nohe
tet
ndu
heitn,
vr
eedzapekpkje
waar zlch Egm ond verschuilt.
'tGroote lichtwasgedaald,ofop 'ttipje.
Ons oog zag hetna met optzag ....
Nog een stïgokje,een strerpje,een stipje...
En voorby wasdeheerlùkedag.
M aar het avondrood blonk en vervulde
Heelde lucht met een vlammigen gloed,

Die detoppen derduinen verguldde,

En 't schroomvallige maantge kreeg moed.

't W erd zoo stilljngqden beemd en den akker,
Alles sliep of slzep m op dat pas.
Slechtedepiepende krekelblerfwakker,
En het haasze kwam spelen ln 't gras.

%Kom,m(n vriend!laatonskeeren,''zooklqnker

Dan een stem ; ohet wordt laat,als gi
J.zzet;
M oeder wacht ons op 't Huis,vöör den donker;
Maar vergeet onze bloemekens niet-''

En de ruiker,ggplukttusschen aren,
Tusschen strulkeu en grasyan hetveld,
W erd,doorvlochten van bloelende varen,
M et een kusin uw handen gesteld.

W elk eqn tijd,welk een ttjd,mgne Aleide,
Zjn dze zachte genoegensgeleên!
11Aarden wa1ter afsoheldlng van akkers.
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Ix ol ozrloxxcz.

om het lven;voor u,vooronsbeide,

Isdellefde nogjong a1svoorheen....
Ma
Earpijn voerman steektden horen,
DennCa
lkltzne
ip,
uitmpn mjmring gewekt,
umschen toren,
Van Engelsche kogelsdoorspekt1);
En Caatricumscbe boomen,
Glad geschoren,gekapt,en gewit,

En tuintjes,zoo neten volkomen,

Stok-op stokroosgeschaard in 'tgelid.

'tBonte vee graastin schaduw derheuvglen,

Donker groen van den voet tot de kruln.
Teeuwis Tyssen staat vreedzaam te keuvelen,
Over 't hek van den dam,met Jan Duin.
Jan Dnln heeft twee pikzwarte kalven -

%Ien witvoetjeheeftdeien,de aâre niet''-

En hy fedtom een zak metzegthhlven,
DatJe nieuwerts der wederga zlet.''

DiKo
tir
stGu
yrtie,Teunsdochter,vri
j kl'
achtig,
gelaft,lang gerokt,gansch metbleek;
DiedesZondagseen k:p dralgt,heelprachtig,
Maar een m op,als gp ziet,zn de wèek.

Lange lanen van elzen en berken,
Ik bepln qp bewonderu wel,

Maargj sqhynt<atslaapwekkend tewerken
Op het dlchterlpk,droomend gestel!

IkHe
votel
mi' oogen bezwaren,
ie ofzk ze sluit;

M aar nog zie ik grasgroene bllren,
En weder,en imm er rechtuit!

EeDi
ntop'zwe
kljke l
tootin den horen!
s Beverwl
lk,naar ik m erk.
Ik ken dien heelen toren

Bj die halve,en toch dubbele kerk2).

Beverwl
i'k!nooit vergeetik de dagen,
Toen langsheeldezeuw straat,voor'tgemak,
1)Toteen aandenken van 'tJaar1:99.
Q)De kerk te Beverwtjk plachtveelgrooter$ezjn.Watervan hetvroegere

gebouw overlg ls,fs onder twee daken gebraeht.

IN DE DILIGENCE.
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Die m oorddadige keisteenen lagen,

Daarmen assen en ribben op brak l).
Ach?toen deedtgj door paarden en menschen,
U1t elkander geachokt en ontwricht,
U van d'ochtend totd'avond verwqnsshen;
Maar uw ooren en beurs hieldt gy dlcht.

BeAl
verwjk!welk eer!toekomst,wattjden,
S sde hoofdstad desRjke,methaar sshaar,
tr
Of
aks
'tuw Holland-op-'t-Smalstza1doorsnjden,
een blaadjecouponpapiel
'waar!
A1s uw meer in zee !alstroomen,
En aan 't sneeuwwltte strand,uit het niet,
DatIlmuiden2)te voorschtn za1komen,
Daar de Helder reeds donker om ziet!

Lieojk Velzen!van u moetik zingen,
Metuw kerkje,verscholen in 'tgroen;
Uiterst punt van de wandellngen,
Die de Haarlemsche schoolknaap mocbt doen.

Ma
HArhj kwam niettotu over Schoten,
p kwam nllttota door Zandpoort-

W aar werd oozt langs een straatweg genoten,
W at het hartvan een achoolknaap bekoort?
Langs de Overveensche tuinen,

Dooq '
t Bloem endaalsche bosch,

Liep zjn pad overhobb'
liqe duinen,
Begroeid met veerkrachtzge mos.

En de hoogste top rerd bestegen.
W elgemoed zat hJ
1 neder,en keek
Op de bosschen,de beemden,de wegen
Van de schoone,welvarende streek.

Hierde Zomerzorgjghe schopm el;
DaarbetIJ in zpn gljnsrpkste pracht;
En daar achter,in neey-llg gedommel,

Amsterdam ...Kon bp '
t zlen?...Ja,hv
..zag'.
t.

M aar m eer dan 'twelvarende Heden,

Voorzi
jn oog doorgeen nevelbewolkt,
1)WegenBeen gesehlltasschenhetRtjkenhetStedekenover:Straat,of:tl'altYeg.
Q)Men denke aan de profetlsche mjmerlng van Prof.Visserlng!A9.1848.Zj
wegd destMGs door den Gidsmedegedeeld,laterinhetbqndeltlezjnerRy nnk.
rfngen opgenomen (Amst.1863).
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IN DE DILIGENCE.

Trok de bouwval hem aan van 't Verleden,

Doorzjn stoute verbeelding bevolkt.
'
tMe
0ud
kasteel,dat,in roemrjke dagen
t zoo menigen toten gekroond,
Brederode!ur banierhad gedragen

En uw schlldleeuw den volke vertoond.

Derwaartshern!Dit'sdeweg.Dresmoeraesen,
W aar de klkvorsch uw geestdmft bespot,

Rjk
metlischbloem en kalmoe:bewassen
W aren eenmaal de graéhten van 't slot!
Dit 's de poort;dit'sd,trap,hee versleten;
'tSpreektvanzelf,'tp lddeleeuwechegeslacht
Wasmetiizergeschoezd,alswp weten,
En zoo'
n ridder een vreesljke vracht.
Op naar boven!0 zalig verrukken,
A1s ten laatste een bevende hand

Erde goudgrle muurbloem mochtplukken

.
Op de krum van den schuddenden wands
Soms heeft,in later dagen,
Het zachtkens dzavend ros
Den leeraar van Heem ateê gedragen
Langs den duinkant en 't Velzensche bosch;

MaArnooitzag hj op tot diemul'en,

D1! de mokernog spaarttotz'
pn vreugd,
Ofzpn hartdachttqrug aan die pren
En '
t genot van zpn dwepende Jeugd.

Enjökin denbolderwagen,
D1e van Alkmaarop Haarlem rjdt,
Den wagen yan Van derHygen,
Gedenkthlidien vreugdrpken tjd.
Ala een rook,als een echim vlucht onz leven,

Men gevoeltzich pog jong,en isoud;
En men vindtzI
'
jn vler kruisen geschreven,
Eermen '
tweetof zjn oogen vertrouwt.
Haasti:van 'tgeen wj waren
0ok niet meer dan de bouwval te zien,
En de dood,die ons zöö lang wou qparen,

HoezeerkortspaarthiJ
'dezen mlsschien!
.Gî
izjtstof,en tot stofzultgj keeren!
't Graf is klaar,en de moederschoot wacbt:

IN DE DILIGENCE.
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ZaH
lightj,dieden yqededesHeeren

eeft t0t licht bp den dalenden nachtl''

Dat'sdeles,die '
k verneep bj hetnaderen
DiVan hetkerkhof,aan 't elnde derbaan1),
E
enmi
jwilgen metweenendebladeren
de bleeke cypres doen verstaan.
Ach!hierruqt,opder'trustigelommer,
Een bevolkmg ln de aard',die een stad
Heeftveryuld methaararbeid en kommer,
Toen zg markten en straten betrad.

Grooten klein:arm en rjk,boorgn,braven,
Vriend en vtand,de heeren zyn knecht,
Hebben eersthier elkander begraven,
Daarna zelf zich ter ruste gelegd.

'tZuidewindje pischtstillangsdezoden,
Metverwelkljke bloempjesbedekt:
Slu
imertzacht,sluimertvrçedzaam,gtidooden!
Tot de stem van den Helland u wekt.
Sluimerzacht,sluimer zacht aan dezjde
Van het kind,met veel trangn beschreid,
Troywejiel,die uw zgrgen my wjddr,
Dze myn zorglooze Jeugd hebt geleld!

Lieve Moeder!mjn oog zoektde stedep
W aaruw Gadeu gelegdheeft,en wj Ma
Eanr.o
nsdriespay drAhftdoor,voertmjRgde,
...reeds zyn wp het kerkhof voorbp.

DuOsis 'tleven.De Ti
jd voertden wagen;
ndervrrugd,onder smartgajthetvoort!
'tTo
Istvo
oJl.bdu
i
Jllv
atwi
jzien,eerwp 'tzagen,
wi
zlende staan voor de poort....
DitisHaarlep ;ztjn kerk en zi
jn torqn,

Dit dat plqlp,dit dig gracht,dit d
.ze gtraat,

W aar men hplzkt en kmdert als voren,

A1sditrood ztiden lapje2)verraadt.
1)De HaarlemscheBegraafplaats,onder Bchoten,draagtop dezuflen van haar
he
k4
de
scohr
uurepl
aatsen:oGkx#/stof en /t?/sto.fzultg#wederkeereno''en:nzaug
z#n
eâo
dei
nft
ïn den Heere zferren.,:
, di
2)De zoogenaamde klopper op de deur,naaroud gebrulk,totaandufdlngvan
een kraam vrouw.
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HAARLEM.

HAARLEM.
Tusschen bosschen, beemden,duinen,

Mi
LigtdegrjzeSpaarnretad,
Adden in haarl'hke tulnen,
1seen sterp ln goud gevat;
Daarheeftmj heteerstbescbenen
'
tLichtvan een Septemberdag,
DiMeeotpemi
jn pistroostlg weenen
en gllmlach nederzag.
Daar heb ik geheel genoten,
W at voor 't vaak ondankbaar kind
In het hart ligt opgesloten
Van een moeder,die het mint,
Van een vader,die van 'smorgens
Tot des avonds werkt en waakt,

GaSalr
ne,mi?
bj doorveelsprgens
echts zp
'n kroost gelukkig maakt.
zlannen van beroemde namen

0 Voqden mj vyn trap tottrap,
m mjn jonkhrld te bekwamen
Toteen weinlg wetenschAp.
'k Heb er dezen yoor te pryzen

Zoo ik somgmy prjzen zag,
Da
Vtoe
ikl,wat
a1:m'
jn zangen rjzen,
Hollands taalvermag.
'k Heb het dezen dank te weten,
Maar wat laat eerst recht gedaan,

Zo0 ik Latiu/spoëten
0ok een welnig m ag vqrstaan;
Zoo ik ook wat m ee mag rieken

Van den fjpen geurenschat,

Dien het heillgdom der Grieken
Stort uitm enig gouden vat.

Maar hoe zal ik ooit vermelden,

Stad,waarvoor mil
'nboezem blaakt!

W at ik in uw open Velden,
ln uw Bosschen heb gesmaakt;
W at ik tusschen m os en yaren,
Aan den voet van 't rulge Duin,
Op mochtzajmlen,en vergarrn
Van des Blznkerds kale krmn?

NiW
etao
aldeespwe
lek
jen
amd
r da
etbi
rkaamb
hgs
t,groeit,
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En de plaatsjeswist te optdekksn,
Wjar'tverborgen beekje vloelt;
Beekze,datpjn krachten sterkte
ScO
p mjn sllngrendrandelpad,
hoon Ik waarliik nletbemerkte
Dat ik sterking noodig had;
Niet,omdat ik gansche scharen
Vlinders,kevers,en gespuis,

Datpjn moeder deed vervaren,

Krygsgevapgen bracht in huis;

Niet omdat lk al de bloemen,
A1 de kruiden,ieder gras,
Daar uw Flol'a op mag roemen,

Voormtin gapend plantboek 1% ;
Maar naardien uw duin en dalen,

Bosch en beekjes,bloem en kruid,
Methun dicbterlhk geluid,
'tW ilde torteltjein de linden,
Stomme vlinders,njchtegalen

En't'tKr
elt
er
tii
lnnde
ennmos,
ge
ek
suz
sje
deo
rnd
av
ond
wl
Door de toppen van hetbosch;

Maarnaardien hgteerst@ontluiken
Van de lepte,zaar op Jaar,
't Gele bloezsel aan uw struiken,
Grijze wilg en hazelaar!
Maar omdat het prachtig pralen
Van den zomer,in uw hof.
't Geestig spelder zonnestralen
Met de schaduw,onder 't lof,

'tBontverkleuren,'tlangzaam dunnen,
't Dwarlend vallen van de blaân,

Die derzon een kjkje gunnen,

W aarzein langgeen oogkonslaan,
Straks de storm,In 't W est geboren,
Opgekom en uit die zee,
Di
evan verhaarstep miihooren
En haar spiegel glznstren deê;
Maa! naardien dit groeien,bloeien
W ljslen:werken dernatuur,
In mvn blnnenst deed ontgloeien
Spranken van geheiligd vuur.

Doormi
jn porpn,door mi
jn qogen,
Zwolg myn jonge zlelen z1n
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HAARLIM.

GoMe
dde
ljkenectartogen
t een zuivren wellust in.
0 gewis!'t Veelvoudig lsven
Van de wondre scheppzng Godw

Die alom mj hield omgeven,

ln uw beemden,in uw bosch,
In uw hoven,waard te roemen,
Op uw heuv'len,aan uw vliet,

W ajrhetbitterzoetzjn blpenen

Sllngert door 't weemoedzg rzet,
Heefthetleven in mjn boezem
Deels verdubbeld,deelg gewekt,
A1s een vroege'amandelbloesem,
Dien het zonlicht opentrekt;
Ja gewekt,gevoed,'ontwikkeld,

EnAa
ngemoedigd,opgebouwq.
metzAchten drang geprlkkeld
Tot genleten duzzendvoud.

'k Voelu nog,gewi
jde qntroering,
'
t Hart doorritslend rezs op rrzg,
Zielsontvlamming,geestvrrvoerzng,
Afgekoeld tot jtilgepezs,

W eerklank in mpn innlgst harte
Van het lied,dat alles zong,
Dobbring tuslchen.vreugd en smar/:
Traan,die zn mpn oogen drong!

0 m(n God!ik durfniethopen,
Datik ooitu waal'
dig prees!
Maar mjn boezem glng u open,
En mi
jn kinderlofzang rees.
'tGrootelied w!saangevangen,
B Datgeheelmhn zieldoordrong;

ron qan duizend,d.
uizend zangen,
Die lk zong,en niet en zong.

Kwe
ebkpl
sit
va
pnmj
He
lkaaoto
,z
l nkindschedagenl
ater dag,

Op miin luiteen toon geslagen,
Daar ik 1of voor beuren m ag:

Naklank ishet vap de klanken,

Diezj indronk ln uw lucht,
Daarmjp hartu voorza1danken
Totmjn jongsten boezemzuchl.

HXILOO. - H FT LIED DES DOODEN.

H EILOO.
Boven Limmen ligt Heiloo.

W A1
aas
roim
klopthethartmj zoo,
k,boven Limmen,
Op een spitsen torentop,

'tHaantje metvrrgulden kop

Boven 't boutzze klimmen?
Heiloo ligt boven Lim men.

Schoone dreven heeftHeilqq.
W aarom klopt het hart my zoo,
M idden i
n ztjn dreven,

Als,yan tuslchen 'tgroen geboomt,

'
tS
W ztte Huls te voorschjn koomt,
Heiloo
tahe
tigefe
tn verbeven?
schoone dreven.

Lieve vrouwtjestelt Heiloq.
W aarop klqpthethartmj zoo,
Kom lk d1e te aanschodwen?
'tHeugt mîihpeik:jongelinq.
ltLiefstemeisjen u1thaarkmng
ln ztl
'n krrk ging trouwen.
Heiloo telt lzeve vrouwen.
ub
zul
l,
bb
ucht!
De
Z
egbe
nelGo
jveu
,du
kle
inlegevhruc
ht

Lache u daagljks tegen;

Onbrzoedeld,onverpgosd,
Vloele u de evangelletroost
A1q een Palsch! regen!

Aan mj verdlentgp zegen.

HET LIED DES DOODEN.

EnGj
hebtPiilang gekend,
komt my du' te aanschouwen:
AcDe
h,e
er gj 'tdenkt,isdithetend;
dood is niet te trouwen.
Ik lrefde een jaarofwat;nietmeer;

D 1zg ik op de ljkbaar neer;
Nu
em
Washtderglavenwacbtopmjle zalmy volgen? Gij?
Li
jkvolgerq,
-iendenschaar,
. Vl
W ilt over m1)nqet reepen!
Mt-n ziel,alschreztgv by mt'n baar,
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BIJ EET OVERLIJDXN MENS LEERAARS.

Isreeds voql-Qod verschepen.
Daarsmaaktzll,om haarsHellandstloed,
Deshepel!onyerbitterd zoei -

H0eWzA1l
lg zsdl! rustvoorpij;
e > 1 mp volgen? Qll?
Geliefdste Vriend!é4n bee:

Vergeetmjniettespoedig!
Ik droeg uw beeld ten hem el mee,
En Fachtu daarblijmoedig.

Dâérlsgeen graf,geenrouw,geen smart,
Geen zondesmet bedroeft er 't hart,

VolkWopen vreugde streeltermj zezalmj volgen? Gt!
Heb dank,o Vrienden qaam,
Die mj naar'tgrafgelezdde!
Dat u 't geloof in Jezus naam
Een zachten dood bereide!

Brjcherme u God-bj djg en nachtMpn ayrdsche dagtaak lsvîlbraeht;
Hetstllle grafjluitoverm; -

W 1eza1mh volgen? Gt.
* Zie ,Frankiscbe Volkslieder''(Leipz.1855).

BIJ HET OVERLIJDEN EBNS LEERAARS.
(0LxxY HYM>s.)

God
nam zjn Meesterweg van hem,
Aan d'oever der Jordaan;
W anhopig roept Eliza's stem :
W at vangt nu Isrel aan?

Maarbj vergeetdat'sHeeren macht
Der zwakken lenden gordt,

En in patpaatElia'
s kracht
Op hem zs uitgestort.

Ho
e?lPa
ulda
usae
ndit
j
Apo
los
lt
nz'
tngrs
acfh:oonen 100p9
IsJezusKrrk nu zonderhoop?

Sneed Hh haarleven af?
OfleeftHj nog,dieeeuwig leeft,
En alhaal-nooden kent?
ZjEtroostezlch metwa!zjheeft,
n wachte'tgeen Hù zendt.

w APEN vooR DE GEMEENTE XHAARLEMMERMEER.O -- MIJN R0Os.
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W APEN V00R DE GEMEENTE I
?HAARLEMMERMEER.''
Aan den Edelachtb. Heere Mr. M. S. P. PABST, Burgemeegter1855.

Gi
D
j,die op '
tnieuw,verovqrd,land,
e vlag,zn naam uws Konlngs plant;
Uw oog scb'
lintMp te vragen:
3W atTeeken zalzj dragen?''
Zoo ik een Teeken kiezen zou,
't W are,op een veld van Hemelsblauw,

Drir gulden Koren-aren.

Oprljzende uitde Baren.
Zoo gj 'taanvaardt,en kronen wilt:

Plaat: dan e,n Tand-rad boven 't schild,
SymbooldlgrW erktuigkunde,
Dle deestmumf vergunde.

Da
t zQovo u1! SCHUIM''deZinspreuk zj!
Het 1: eens Dlchters Profecy ;
De Hemeldoe beleven
W at VoxosLs vingren schreven!

De Lreuw van Holland,nu gezond,

Ziebd ditSchild methoogmoed rpnd,
Be
scherm hetmetzjn klauwen,
En geef het d'aard te aanschouwen.
MIJN ROOS.
Ik ken,ik heb een frissche Roos,

Maar zonderstrelofblaren;

Zj bloeitvoormy gern kortepoos,
Maar nu reedsvhftlen jaren.
Reedsvi
jftien jarln bloeitzijmi
j,
Bi
:
i daeen. en bu nachten.
En s'toor*'t zl
ch aa%
n
.
# geen g@aar
' geti
l.,

Aan sneeuw noch hageljachten.
Gesn sneeuw of hagel,die haar stoort;
En,hoe de zon mag steken,

ZjEn
blo
osten bloeitonkwetsbaar voort,
weet van geen verbleeken.

Indien zj van verbleeken wist,
Zoo haarmjn oogen zagen

1(0

oesx vxxelrxas.
Betrokken mqt een valen mist,

Hoe zoude lk dat verdragen?

Verdragrn zonde ik eerder dat,
W aar lk mpn oogen wendde,

Mjn voetpad nletsdan dorenshad,
Dan dorens van ellende.

Geen dorens hebt ge,o Roos,zoo zacht

HA18zachtQureelen zjde!
o
Uezediggloelt,h0evriendljk lRht
w blosjet'allentjde.
oL
Gl
oeiqn bloeimjn leven lang!
aat nzets uw glans verminderen ...
lk Peen de Roosop mçederswang;
Qp raadt het,lieve kznderen.
OPEN VENSTERS.
(NaarLoxGylLLow.l

HeStprashtig Buiten hiefzgn dak
tilzwjgend uitdelindeboomen;
Hetzonlicht deed langstop en tak
Zjn goud op 'tledlgvoorplein stroomen.
'k Stond even stilbj 'topen hek,
En sloeg weemoedig 't oog naar boven;
'k Zag van der kindren slatapvertrek
De vensterg allen opgescnoven.

Maar geen liefbakkeeje kgek uit.
Geen aardig vsntje zag lk loelen.
Daar wasbeweglng noch gelm d;
Slechte leege tafels.leege stoelen.
Kardoes etond op de stoep van '
t Huis,

En tpurde goedig door ds ruiten,

En kwzspelstaartte op 't mlnqt gedruisch,

Maarwachtte vruchtlooszjn kornuiten.
Zj trippelden door '
tHuis niet?mJ
Zj
s
pe
e
l
de
n
pp
g
e
en beukeplezntgee;
Noch zagen blpde aan de eendekom,
Hoe de oudezwommen naasthun kleintjeg.

szvzs.

9tGgvoggltsprong van tak tottak;

Ztn wzldzang klonk door alde boomen;
De jtem derklndertjesontbrak;
Zù wordtnog slechtsgehoord,in droomen.

IkDtlok denknaap watdichterbii,
L 1eaanmjn ztdebloempjesplùkt,;
ang keek hj n!g asn;toen vroeg hh mj:
5Waarom 'k zpn handje toch zo0 druktef''
BETJE.

Ne
Dem mj nietkwaljk,lieve Bet!

at 'k u eens ernstig onderhoude
En vlqk de ljarhezd zegge,ne'
t

A1s lk 't mpn eigen dochter zoude.

InGdp eerste plaats,mjn lievg kind!
W j poetzoo doloprechtnzetwezen.
at gp grvosls,bedoelt,bevindt,
Isdaadljk ln uw oog te lezen!
Ei,waarom veipstgh'nooiteenswat?
Bescheiden zhn isongenoegzaam ;
H et veinzen - zgndig dunktu dat...
Maar,Bet.
ien!lederachthetvoegzaa>
Die'trechtverstaat,metmond en kaak
Dien acht men oyeral verstandig;
HiiheeA grmyk,d1e grootezaak!
Een Qapult ls verbaasd onhandig.

Dus
,meigje!'k smeek u als e:n gunst,
Leer m et bevalllgheid wat llegen;
En zoektgj 'ttoppuntvap dekunst,
Leer bovenaluzelv'bedmegen.

TeU
nwtwq
ede.:Gi
jschjntFeergezind
tyd voor kennls uzttr geven;
Gj Filtwatweten.Lieveklnd!

Zi
J weet genoeg,die ,weette leven-''

Hetpmten!zeker,hoort daarbi
j,
Het Aardzg over allesm aten;
Ma
Of
arzi
d.
1e veelweet,sw-qrkt
'minder vri
j,
4 xieh a1s een wy.gnaus baten,
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BETJE.

G'
j leestFrangcb,Duitsch:dat'gnasrmjnwil;
Vooraltoch Engelsch,moet ik hopen!
Hollandseh'i
...Schepsel,houd u stil!

sook

Qiizoudthetmetuw eerbekoopen.
Ma
Dar wâârom leestgîj?Dat'sde zaak,
aar't alqp aAn kjmt;om telezen?
%I
Ne
ken
,totmjn stlchtzng,nut,vermaak''...
dacht we1 dat het mis zou wezen.
De
HBjbeli!uw liefsteboek,
etgeen xk vgor allnog niet lake;
Zoo slechtshetdaaglljksch onderzoek

Der Schrift u tot geen dweepster make.

0$j
gaatgetrouw terkerk.Zeergoûd!
Alaar waarom,tegen aller wensehen,

Zet ge op de bal: geen enklen voet?

Men ziet ook daar zpn evenmenschen.
En ook laat ge u geen lidm aatschap

V>n comité-tjeswelgevallen:

Melleve,nu nog mooier grap!

Dze niet naar 't balgaan,doen dat allem

Hoorkind!uw keuspoetduidli
jk zi
jp:
0fVerlicht godsdienstlg,!oo alswi
j zgn;
wel,ten eenenmale f2n;
Maardaarmoetdanwatextra'sbi
j zi
jn.
ln zang rp tqonkupstneemtgtiles,
En sshpnt ln beldewelteslagen,
Ma
artzjpl
tavaetrssecnhrva
ikl
jk ouderwetsch
In '
n uw welbehagen.

Gi
j hebt,njar'tschi
jnt,noch oornoch bart
Voorschltterendg meesterstukken,
DiMeadr
ok en do1zîln en verward,
ar die men aanhoort met verrukkem
Beetboven,Mop rt,Haendel,Bach,
Ziedaar delul,diegijbli
jftroemen;
Maar dat is,a1q ik '
t zeggen mag,

De sterren prljzen en de bloemen.
SoVo
msorzie
n wtiu,biiavondstond
't open venster neergezeten,
Een zachten glimlach om den mond.
Hetwereldsche gewoelvergeten;

BETJE.

EnTqt
somt
jdsweer,voordag en dauw,
stlchting zeker van deboeren,

Moolbloqtgesteld aan de ochtendkou,
Uw dulven en uw kippen voeren.

0tl,nop
een ongelegen tjd
,
eenzaamheid door '
t hakhout dolen,
W aar g'
p'uw kostljke aandachtwijdt
Aan bloeiend onkruid en violen.

Beken het maar! Is 't waar of niet,

Datvaak,alsallesleedsterrustis,

Het staren in het bruln verschiet
Der breede lanen nog uw lust is,

En '
t opzien naar het stilgewelf?

U sd
va
ika1zlangsde maan,dewolkges drjven,
wjlsnoopt,ondanksu zrlf,
Nog uren op '
tbalkon tebljven?
Dan,
D ''zegt gi-j,shoortuw harteen stem,

oor'trinlùk oorniet op tevangen,
Di
e duidlik totu spreektvan Hem,
W ien de englen eeren met gezangen;

WE
iennda
ginkt
jged
enktmptdiep ontzag,
m et innlg zielsverrukken,
Omdathetu gebeuqen m!g

Den dorpelvan zyn Huzs te drukken!''...

ZoWo at
zjtegt
jbeurtlings,bqstemeid!
rnstig,ofwat klnderacbtig.

Het eerste is overdrevenheid,
En '
t andre,scbaap!verveelt ons krachtig.

DeMe
we
reld iszoo a1szj is;
n moet wat nem en en wat geven,
En zonder erg ofergernis,
Zoo leven als men haar ziet leven.

De kronkelbeek,die kalm en racht
Ha>rreg qoektp etbeschezden bruisen,
W atlsrli,bp defraaie graeht,
op pellgehouden door haar sluizen?
Hel
t bi
-i
tje,hoeteyrede!l'tzi
j

Haanltzj
neen
vo
qd
lgz
t
ll,brde
edri
@
i
#f
i
*
<
'e.
lmme
rs
nl
et
lns
waa
b
i
J
Een wesp metingeregen ljfje?
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IN DE KINDERKAMER.- BIJ HAAR GRAF.

Maargjvergaaptu aan den schjn,
En leeftbv veelte hoog, zaken,

DiM
eaa
mo
ietnegsloeecdhteenrkeo
st
ljnkgzma
jn,
roal
ek
nz
ken.
lk hoorde sf- ,in 'tdiepstvan 'twoud,

Een vogelzingen,luide en bljde;
Een geumg bloemple,zachta1szjde;

Ik vond,veqscholen opder 'thout,

Ik zag ern bron,vol,klaar,en friech.
Ontspmnggn op een eenzaam plekje;
En zie daynn uw beeltsnis....

Maarwlezlin schuldzs't,zedigbekje?
*Vergeli
jkJvsTx0LIvIER,Clairette.
IN DE KINDERKAMER.
Alles in slaap!
Alles in rust!

Meisjen en knaapa

Droefheid en-lust!
ERel e H akeelen,yn knellende zorgen
Nfegens de mo
Eens
eil
hkelessen voormorgen,
klaps gesust!

Allen gezond,

Allen v?1kracht;

Zie hoe dze mond
Slapende lacht!

Eln,nog ë4n kusjegedruktop dekoonen,
Blozende rozen,van doehtren en zonen,
En:Goeden nacht!
Ja.Goeden nacbt!

:laaptongeatoord!

God houdt de wacht,
Qod,die onB hoort.

Kom,leg ook gj nu hethoofdmaarterneder,
Liefdrjke mo
Slaa
ed
er!zoo zorgzaam en teeder;
p ook zoo zacht.
B1J H AAR GRAF.

*Mi
ip sieraad en mjn eere,
Mpn grootste ecbat op aard,
Een gave van den Heere,

REPOS AILLEURS. --- NEVENB DKN BIJMNKORF.
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EeZ
jn grootegoedheidwaard,
p onwaardeerbre zegen,
Een hulp,een trqgst,een vreugtl:

Dat'aartgi
iop mpn qqgen,
GiJ,huisvrouw van mpn jeugd.'9
ThZans,zijtgsjvan mjn zg
i'de
oo droevz
'g afgesgheurd'
,

Och,weet gp
',wat lk lpde,

Gii
Enhoenqùn
' boezem treul'
t?

moogt In de armep zinken
Van Hem,die eyum g leeft:

Zou ik dep kelk nlet drinken,
Dien m p
- de Vader geeft?

13 Mei 1856.

Mi
jn kindren,lieve Zlnen,
Vlucht tot dien Vader heent
Hj zalzich Vjder toonen
Hj
Aa
n u en mj meteen.
zal,in deze smarte,
V Uw vaderen zjn kroost
e
Gre
tr
qosten aan zjn harte,
lyk een Moeder troosk

REPOS AILLEURS.
Houd u den slaap desdoodsuitdeoogen

Geloofnl
Po
orwerqzaamheid;
etdatwp rusten mogrn,

Eer on: de Heer ter rust geleldt.

Verpoos uw geest,verkwik uw krachten
Schortd'arbeid,paarhervathem weer,
;
En leg,ook zelfs m uw gedachten:
Uw taak niet neer.
NEVENS DEN BIJENKORF.
S1o vos non vobls memscatls,apes.

Ma
Vak vljtig honig,njvre Bi
j!
oorunlet,maarvoormj.
De schoonezon is opgegyan.

Veelduizend bloempjeszzeik staan.
1)Zleb1.19.

t66

NEVEN8 DEN BIJENKOIF.

Hoe aardig pronken zein '
tgelid!
Dit geestig rood,dat zedlg wlt;

Dit bljuw,datgeel;gestreept,bestipt;

Geploold,gekarteld,uitgeknipt,
of glad en efîen,gaaf en rond;

Hier,lachjes om den rooden mond
Zoo gulen vroolîik opgespyrd;
E

n daar,een heldre traan zn t hart.
Het eene dr&agt een kroon vo1 glans,

Hgtlndre eensHeiligsstralenkrans;
D1t lykt een kleine zon,en dat
Een gro?te vonk op 'tgrasqespat;

Een krulsje.een ring,een spltseplpim,
Een droppllbloed,een ylokjeschulm,
Een monnlkskap,een krjgsmanshoed,
Een sshqentje voor een poppenvoet,
Ee
n pjpze metçebogen sterl,
Een veldschalmez,een kermzsveêl,
Een leeuwenbek,een kattenstaart,

Een oudje,lachendein zjn baard,
Een klokje,benglepdein delucht,
Een bonte vlinderln z(n vlpcht,
E
Een bekertjr metgoud daAmn,
en oogjepmkende van mzn.
Of met een heldren,vryen blik
Ten hemelopziend'zqnderschrik.
En igdre bloem,diezlch ontsluit,
Spreldt,m ethaarklell-,haargeurenuit,
En lonkt,ep lokt u,nIlvre Bi
J!

E Om u nlet,maarom mi
j;

n zetu,op uw vliegend spoor,

Hetnectarvochtin schqtelsvoor;
Of rezkthetop een epltse roe

U,mondjesmaat,bv drqppelstoe;
Of
laltu snufien fn ztn dons,
Of zmgen aan een volle spons;
01 bergt,m et plaagziek overleg,
Het in een donkren kelder weg,

Maar laatbetdeurtjen op een kîer,
Da
E t gtimoogtingaan,gulzig dier!
nVzwelgen,zwelgen,njvre Bii!
ooru niet.maarvoormi
j.

Spoed heen dan m et uw zoete vracht!

Dekorf,decel,m h'n kelderwacht!
Spoed heen,en stortuw r'
tken buit
ln yatop vatbi'stroomen uit;
S
phsvan den kfimpend'overvlyed
Uw zuster. en hetlong gebroed.

NEfRX: DtN BIzl>KOH#.

Voorzie uw vruchtbre koningin,
Haar m innaars,en haar hofgezin;

'
Leg ook dsllwiptervoorraad op,

In kruik bp krulk m etwassen stop;
Vlieg dan weer uit op vlugge vlerk,
Van bloem tot bloem,vanperk totPerk;
Keer weer,ontlaqt u,vlieg weer ult,

Totdatde dag ztn
- ronde sluit;

Neem rust,tot de eerste straalvan licht
U weder opwekt tot uw plieht!
W ie veet of ge op uw vroegste vlucht

Xietrlekteen welbekende luçht,
Die lokt en zegt .deboekweltblositl''
D aarheep,daarheen dan,onvermoeld!
De weg lslang,Raar groothetloon.
M aak haast!Nog ls de morgen schoon;
'
Licht dat,op 'tmidden van den dag,
Een donderkop.een donderslag,

Een zwartewolk.dierçgen spelt,

U
'
Enwe
gdrjftvan 'twelrlekendveld,
noodzaakt totgedwongen rust

Eaar,die in d'arbeid vindthaar lust.

Voorm(,liefBjtje!eensvooral
Bestelde ik u deeebjenstal;
Ik heb p dezen korfgekocht,
Doornhvre menschenhand gewrochtf
Ik plaat?een yaantje op den top
En
schrhfer elgenbandig op:
H ier '?zl/o/lfen l
rel-ktdenf
.
jrk-e#f$

Vode
or i
z.z
lcrhenltl
el
t!
,ccz.'
voorm#.
W ant
l
v
jt
.p,1
het taaigeduld,

.

De
wi
jsheid,died1tpakhuisvult,
De liefde voor 't Gemeene Best
In iederbtjenhartgevest:

Aldeordeen eendracht,d1ehierheerscht,
Daar ieder zwoegten zorgton1'tzeerst,

Dle spaarzaamheld bj overvloed.
D1e daagljksrjkerworden doet;
Ik plpk de beste vrucht er van,
Ik,d1e qeen honig maken kan,
1k,die nlrtweetnaarwelke wet
De zoetheld van het rozenbed

ln 'tbinpenstvan een bi
jenmjag
Tot honlg wordt,en 't ook nlet vraag;
Maar gaarn msjn brood in honig doop:
Ziedaar des wereldsloop.
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JAN JAK8ZEN.

JAN JANSZEN.
Eez'brengteen arn!gVader metvreugd zeskinl en groot,
Dan dat zes rvke km deren
hem koestren in den nootl.
Jan Janszen had geham erd,gezaagd,geboord,geecbaafd,

B'
j dag en nachtgezorgd,gezweet,

geploegd,gezwoegd,geslaafd;

Zjn vi
jfjewistvan sparen en zuinig overleg;
Zoobrachten zj zeskmdren
groot,
en legden nog wat weg.
De zonen kregen vrouwen,de dochtren kregen mans;
Geen vader wa: gelukkiger

ofrjker dan Jan Jansz.
Jan Janszenshaarwerd gri
jzer,m%r datwasniemendal!
Maar h'
j verloorzi
J
-n bravedvrouw,
at was een treurgeval;

Maarhi
jvrqloorzi
jn wi
jfje,datwas een bitterkruis;
Daar zat hp oud en eenzu m neer
in 't uitgestorven huie.

Daarzathj,oud en eenzaam,tesufen bj den haard;
En menig,menig dikke traan
rolde in zi
jngri
jzen baard.
Daarwathj,0ud en eenlaam,en sloeg zich voor den kop:

och,dathj maarwah
tij
ngmerhe
wa
r,rk weer op!''
Jona
tawe

Hi
jntzoolang tepeinzen indofemi
jmeri
j;.
Zoo magerwerd hj
- aleeen hout,
en zagdendood nabi
j.
Z
Vij
n kindrenkwamen dikwsjlsen aten aanzi
jn disch;
aar dubbel woog hem de eenzaamheid
na korte lafenis.

mKo
m,m'sprak hi
j,.'k
.heb drie zonen,en e1k zi
jn huisgezin;
Kom,ik verkoop mi
ln have en goed:
en woon bp. d'oudsten 1 .,'

Jan Janszvez'kocbtzi
jn boeltjen,en deeldemetzi-nkroeG
Vriend!',sprak hi
j totzv
--nik
oudstsn lgon,
zoek bp u miin tloo:.

JAx Jwxszlx.

169

't Ging goed in de eerste weken,watminder op den duur:

En eer hetjaarverstreken wag,
kwam menig moeili
jk uur.
En op een vrosgen morgen,riep zoonliefvrooljk uit:
%Heeft vader nlets gehoord vannacht?
Ik kreeg een j.
onge spruit.''

En
Hoeerervad
nogerd
eavonddaalde,sprak hjzjnvaderaan:
,waar uw armstoelstond,
moetnu hetwiegjestaan.
W jmwo
Qj
nen ratbekrompen,en in een klein bestek:
oest by broeder Gerrlt gaan,
die heefteen groot vertrek.''

J!n Janszeq zuchtte in stilte;Jan Janszen zei:sHeelgoed!''

Dzestrok hj naarden tweeden zoon,

en schepte nieuwen moed.

'tGing bestin de eqrste dagen,indeeerstemaandmisschien;

M aar eer 't een halflaar verder was,
had vader '
t al gezien!

En op een kouden avond,daar hoorde de oude raan:

Gj stooktden kachelveel
ikte hget;
krlg erhoofdpjn van.
Maarwarmte hsbtgg noodig;welnu,ik weetgoed raad;
Uw derde zoon ls bakker,best
datgijdaarwonen gaat.''
.

Jan Jansz
aen zuchttqin stilte;Jan Janszen zei:slleelgoedl''

Dustrok hy naarzjn del-dmenaaz
oon,
r met een droef gemoed.
'tGing heerlijk de eerstedagen;'tginggoedeenweekofwat;
Maareer'tlrie maanden verderwag,
was hem de bakker zat.

En op een sgboonen morgen,sprak hi
j zi
jn huisvrouw aan,
Daa'
r vader In den leunstoel zat,
zoodathi
j 'tkon verstaan:
sEe
E
barklkoeorpt
sheuriqz?nlieenfwi
jtfj
ennj
lede
ul
,en!isneteenduiventil;

en vader houdt van stil;
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JAx JAxszsx.

Ik < 1den /an nietjagen,maarbeterleek hem wig
Hetstillehuzsvan Leentje-zus,
dat op den stadsmuur is.'
z

J
Ea
nJanszenzuchtteinstilte:.Maar'',dachthj:.'tisookwaar,
en dochter hangt veel teerder aan;
veelbete ben ik daar.''

'tGing bestin deeerstedaqen;'tging goednogmenigweek;
M aar ook het O chterhart llet los,

eer 'teerstejaar verstreek.
En in '
t begin van 't tweede,daar kwam deschoonzoonaan,
En zei:xHoe graag ik vader hield,
't is niet om uit te staan!

Mîin vrouw sterftduizend dooden,alszj haar:vadersstap,
Bj uitgang olbj thuis
komst,hooqt
op deze stezle trap.
Zj zegtwe1duizend malen:Deman zou denken dat
Hj onste veelwas;ver van daar:
maar anders,weetje wat?
Hj moestbj Betje wonen;dieisnog weljaloersch
Dat vader ons gekozen heeft;
daarwoont hj geljkvloers.''
Jan Janszep dacht:pMjn Leentje,die meenthetzekergoed,
E
n Betjen lsjaloersch!Kom aan,
dat geeft een burger m oed.''

'tGing extra,deerrate dagen;'tging goed,een langentjd;
T
oen ging ook Betges teeder hart
Zjn eerstewarmtekwjt.
soc
l
k hvader,lievevljer!datboozerheumatiek!

vreeshetaan mpn huisje ligt;
g'
j zpthier altjd ziek.
W ou Grietjesman u bebben,datwas zoo mooia1s'tkon!
Haar hulsje,datbj 'tkerkhofstaat,
heeft altoos lucht en zon.''

J
Dan Janszey dacht:oAljn Betje heeftgansch geen ongeljk.*
usnam hj meteen hoopvplhjrt
bp Gmetjesman dewjk

xoo '
rs Joxt..
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Hi
jwasin '
tkurkdreoghuisjegeheelop zi
jn gemak.
Doodgraver waszi
jn orietjesmau;
datwasgeenvrooli
jkvak.
'tGing goed in de eerste dag.
en;m aar,na een week of wat:

*Grootvaderl''zeihetjongstekind,
daar'
topzt.nknieën zat:
m
DWatee
tu watLeenmoeizeide,teen zj bj Moeêerwas?
u geen kamer beter leek
dan onder '
t groene gras;

Ee
Kp kamer,zooals Vader erdaagljksmaakl en sluit''...
* znd!''riep Jan Janszen,zuchtte diep,
en - blieg den adem uit.

Straksmaaktde/an van Grietjez:n kamertjegereed.
N
u komen aldekmdren pp,

m 't efen zwarte kleed.

Jan Janqzen wordt begraven m et pleehtig rouwmisbaar;
En op zjn grafsteen staat:HxxR Rus'
r....
En dat is dan ook waar.
Eer brengtee: arm e vader,met vreugd,zes kindren groot,
Dan dat zes rvke kinderen

hem koestren in zjn nood.
N 0 G T E J0 N G.
(NAARVxcTon HrGo).

Een aardig meisjezong.Metuitgeteerde wang
Lag,in het naast vertrek,de moeder op haar sponde,
En slorg ter doqd benauwd een hollen blik i1z'tronde.
W j zaten bj datbed en hoorden dat gezang.
HetWkind lasvj,fjaaroud.Hetzong zoo l'
ief.W j moesten
e1lmjtren,datde kranke 'tzag.
Hetmelsje zong den ganschen dag;
Zj lag den ganschen nw
achttehoesten.
Sindsgistryn dekthet grafhaarliefen schoon grlaat.

He
tmeisje zlngtreedsweer.En waarom zou hetzwjgen?
De droefheid is een vrucht,die God niet groeien laat
Aan nog teteere twiigen.
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@CHERTS.-- SLMCHTS ééNE TAAK.

SCHERTS.
ongevoelig,ruw,kqelbloedig

VrMaK
de sghert!nzet zj
-n;
oolpk,vrlendlpk en goedmoedig,
En niet scherp,maar E'
JR.

'tLlchje,datzy op doetrjzen,
GlZ
ih noch wreed noch wrang;
mlachjs op de 1zp deswvzen,
Kuiltje ln poezle mau denwang.
SLECI-ITS AANE TAAK.
Debloempjeskueten haar den voet,
Wanneel'z'
Ijtrad door'tveld;
Deleeuwrzk ropg hyar zn 'tgemoet,
A1heeftzt 'tnooltverteld.
Zacht streelde '
twindjehaarde kin,
En beefde gm 't?toutbestaan;
Hetbeekjehleld ztn murmlen in,
En 'sdichters luit sloeg aan.

Hetbjtjehield een ganschepoos
E Zich op zt
jn vlerkjesop,
nM na
m
ha
a
rmondjevooreen roos;
aar 'twas een rozeknop.
UithajrbzMineoqgen straaldeeenvonk
Zo? hefdrpk,reln,en zacht,
Die ln de stugste harten zonk
Met onweerstaanbre kracht.

Hetbestjesloeg van 't spinnewiel

Met vochtig oog haar ga,
En sprak:xz'
1e daar een vrome ziell''
En keek haar lang nog na.

Deboerjghr kindren staakten 'tspel,
En Tlpntge zei tot Jan:

*Zag jt d1emooiejuferlel? ,,
W atkeek ze onsvrinêlpk an.

En m enig,m enig edel hart
Dacht:warey $f)ï/gephard,
lk weetwe1 w1e gelukklg werd!
Maar ik ben U niet waard.

sLscu'
rs ékxx TAAK.

Doch kuwen was de llaùeie zask,

W aarophaarzieltje zon;

Een krankeMoedeà'washaartaak
Die haar niet mlssen kon.

Een moedel,aanwierbedzjzat,
Zoo menzg d>g en week;
Ha
ar volgde zh van bad totbad,
Van wereldstreek tot streek.
Ach,beeldschoon kind!altîid vervul;
Van '
t geen uw phcht gbbood,
Gâ
i'waarteen engelvan gedul;
-

En uwe trouw was groot.

Vergeefs.Qeen kruid,geen bad,geen lucht,
En zelfs uw liefde nzet,
Heefttrl
-genezing krachtofvrucht,
Als gp met tranen ziet. -

Zoo sleetzi
jjaren achtereen,

Haarfrisschejeugd vervloog Ma&rwerd nog sghooner dan voorheen,

In elks eerbledlg oog.

'tKan wezen dat haar lief gezicht
W at bleek,wat smaller werd,

Maa
Dat
r't
blonk te meer van '
theerljk licht.
voortkwam uit haar hart.
Niat isde heldre blos derjeugd,
s7at 'slevens dageraad,
Bj '
t geen een lang beproefde deugd
Prent op een sehoon gelaat?

Bj watzi
g'om den lieven mond,
VaOp
'tefenvoorhoofdschrpft
n wze in God steeds sterkte vond,
En op Hem hopen bljft?
Bj 'tgeen er hemëlsch blinken gaat
In 'toog,day:onbeFolkt,
In dienst der r'
pkste llefde Btaat,
En haar getrlaw vertolkt;

Vertelkt,hekj ze dientoftroost,
b Hetzj ze d'
raagtofljdt,
f dringend bl
Odt,of vleiend koost,
Ofdankbaar zich verblkd
't?
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TWEE LICHTEN.

Ma
areindljkisbaartaak volbracht,
En 't laatste werk verricht;
De trouwe dochterband drukt zacht
Haar moeders oogen dicht.

Nu reiktzi'dan diedierbrehand
Een lang%eprosfden vrind,
En knoopt den llefelnken band,
Die harten samenbz
Yndt.

VeOp
rbe'v
en blinktde huwlî
jkskroon
t godgevallig lloold;
EnSl'tblxjeontgloeitweeropbaarkoon,
echtsvoor een tjd verdoofd.
Deaandoenliikeernstvan'tzacbtgezicht
WO
ntplooitzicp toteenlacq,
aar alhetstllgeluk uitlzcht
Van dezen huwljksdag.
o Trouwe Dochter,thans geheel

Uw'Eega toegefjd,
En die gp waardig ztt!
W atzultgi
j2na een reipig pi
jn,
Uw lzelde telt d1e llcht EeV
n trouwe en teedre Moederzi
jn
an een bekoorli
jk wicht!
DaUw
tkiki
ndnde
verrlq
elde u,rijk en mild,
pke deugd
En alleswatgj 'twezen wilt,
Nog schoongrroeplng i!uw deel,
-

Door de eerste moedervreugd!

GjHo
smaa
ktdie;zietuw zuigling aan...
e bleek wordt mond en kaak!
Gijlluituw oogen...'tIsgedaan...
Gk hadtslechtse
'éne taak.
TW EE LICHTEN.
Dees werkt om roem,en die om nut te stichten.

Keesdraagteep kaars,om aldren voortelichten;

Vap,om te mep hoe lang zjn schaduw vordt.
J
rj lwng,moolJantje!maaruw Kaatszskort.

NAGEDACHTENIH.
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NAGEDACHTENIS.

Giiwaart zoo goed.Datkonden allen lezen
InE't
zachtblauw oog en vrilndltjk aangezicbt;
en heldre straal van lieopk licht
Speeldeuom '
tblondehoofd en onvergeetljk wezen.
Uw Mo
edersvreugd;
haartroqstbj weduwsmarte;
Haar lief,voo'
rbeeldig klnd;
Alsde appelvan haaroog brpind,
En thans beweend,met een verbrpzeld harte.

Mj kreegtgi
jlief.UF hart,zoo onbevangen,
Uw zlel,zoo reln en sclzoon

Ging opsn op den zachten toon

Van 'sjongllngsluite en weemoedvolle zangen.
Gi
j schonktme uw hand;wiiwerden saamverbonden;
Gezegend pur voor pi
l!

Een Go
dsgoedheldhadm!Jaan mi
jn zi
j
engel ter bescherming toegezonden.
Hoe teeder ras uw liefde,hoe zorgvuldig!

I H?e rpk en vipdingrjk!
Aanspr
n alx
efen leed zlchzelfgelgk;
akloos,rein,zachtmoedig en geduldig;
Zoo trol!' als gond,in woordsn en in wegen.
Gg hebtmy nooitgevleld.
Door waarheid en oprechtlgheid

W erdtgijbehoed,en waartgj mj ten zegen.
Wi
jpoDog
den saam,bj 'tlichtvan Godsgenade,
en goeden weg te gaap.
Hoe onbelemmerd trxdtg!J aan!

Ik weesden weg;maar gj gingfvoor,mù'n gade!
Gi
jwaD
artzoo vroqm;Uw godsvruchthad geen vouwen:
eyroomheld van een kind,
Datzpnîn God en Heiland mint,

En zegt: sHp is getzmuw,dies zalik ook vertrouwen.''
Ootmoedig kind!W at andren aan u prezen
W erd niets door u geacht.
Alleen de spreuk van uw geslacht:
Mlax uyizL sscul
zlsvcs''was uw roem,en mochthetwezen-

Gi
j schEoaktmi
j kroost.oe omringdetmi
j metzonen
n docbtren.Blîigedruisch
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NAGEDACHTENIS.
Vervulde mg
'-n gelukkig huis.

Gi
j gaaft.zeus'melk,en uwerozekoonen.
oW elk ern lust,in 'tmidden van develen,
'tLlefmoedertjete zien;
Een op baarzacùten schoot,een aan haarkniin,

Een spelende op den grond en keuvlende onder 't speleu!

o W elk een rust,u bj dp wieg teweten
M Van 'tkrank e.
n lùd
'end wilht.
etzorg in 'thart,maarkalpte op 'taangezicht,
Nietwjkend van uw post,en 't bzdden nooitvergeten!
o W elk een troost,waar geen gebed mocht baten,
Maar 't oFer moest gebracht,

Te lVa
!nvuawstha
gel
krdge
aeht
ezen
n'
l
ro
to
,f
zod
oesc
tzloo
et
nego
laten!
o W elk esn troost,dooru getroostte worden,

TEn m uw arm aljjd

De krot
elketAak,totzedren strjd
acht te vlnden om de lendenen te gorden!
o W elk gemis,dien trooet,dien gteun te missen,
En op de levensbaan
Verminkt en eenzaam voort te gaan,
Het hoold vol zorg,het hart v01droefenissen!

Gj waartnogjong.Geenachten dertigjaren!
Nog kleurde 'tlieojkstrood
Uw zachte wang...Gqduchte dood!
Watwistuw adem snelm'
Iin schoonsteroosteontblaren.
'tW as Meimaand;alles groen in bosck en weide,
En ook in onzen hof;
De bloemen rezen uit hetgtof;
0ok op dat kerkhof,dat uw stof verbeidde.

Daar bracbt ik u. Sering en geudenregen
W uifde u het welkom toe.

Hoe treurig wasmijn hartte moe.
Toch sterkteGod en hield mjn tranen tegen.
Sering en goudenregen lietzjn bloemen
Neervalley ov uw graf;
Elk bloemw e relvervolgens af,
En 't laatate blaadle na de laatste bbemen.

xwozoAcs'
rxxlg.
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De winter kwam de treurigheid volmaken.

o Akkervjp den dood,
W >t werdtgp doodsch,dugnaakten bloot!

Toen vlel de sneeuw en dekte 11met haar laken.

Maarn
u....Kan 'tzîjn?Ig'treedseen jaargeleden,
Dat ik dien weg betrad,
Beroofd van 'tliefste dat ik had?

Nu bloeitgijweer,geljk een bloeiend Eden.
En ook mjn hofherblodt,>1sin die dagen
Van anggtsn droefhezd,toen
Mi
izoo gsdurlg-n'tno
ee
rstegroen,
In eenzaamhezd,m y
od aan God zag klagen.
Kleine Agnesplukte sen lelietjeen bekeek het:
Zze'',sprlk mi
ln bartelief:
*Ditbloemple vond Mhma zoolief''-

En ik: sDat 'swaarheid,kznd!en zi
J.geleek het..,

W elnu!Geljk ditbloempje en alle bloemen
EnVe
rborgen1ag in itstpyf,
nu weer opgaat in m'
n hof,

Opdat we,o God!uw liefde en almacht roemen;
Zoo za1ook eens,gekoesterd door de stralen

HsVa
n meerdan llo
nnelichj
rleven voormi
n aangerlcht
Mjn llefste bloem,m'
jn Lelzetje-van-dalen.
Beminljkste en godvruchtigstpdervrouwen!
IkDi
ebalsem zal'
ftmiin pl
jn
;
za1daaraan gedacàtig zp
-n,
Aleidelief!en voorts op God vertrouwen.

Och,mo
chtmsin kroostin uwen voetstap treden,
En,ondankq uw gemi8,
Msjn doshtertjespw beeltenig
Uitdrukken zn een kmng van stzlle lieEjkheden?
Mjn zoonsnietvan uw 1esen voorbeeld wjken,
Zoo dlep in 'thartgeprent,
En 'twzoht,datnooitu heeftgekrpd,

Door aangeboren aard en inborst u gelyken!

En ik,dieuw gedachtnis bljfvereeren,
o Mocht lk ook nog nu,
Verkeerende in den geest met u,

Geljk voorheen,bestendig van u leeren.
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BExöNI.- NAZOMER.
@@

B E N 0 N I.

Qtiwistnietwie '
twas,di, zoo kort,maar z0o zachk

U aan 'thartvan haarlàefdemochtprangen,
Dieop eqym aalverdween,in dien treumgen nacht....
Maar gy scheent haar terug te verlangen.

RoDndom uwewieg werdqqorvelen geschreid;
Sl och deredsp kondtGp nietdoorgronjen;
e
Bcpjtaslhde
ebztegdr
poeefen
jdubge
blveonde
zorg
vuldlghezd
hez
n.
Ga
i'wist niet waarom ,maar eiikondt m aar uiet rech:

U zewennen aan '
t aardscfe-gewemel....
Totdatgj
' heelzachtjesFerdtnedergelegd
Op uw Moeders schoot,m den hem el.
N A Z O M E R.
Reeds begint de epin haar r:g
Overal te weven;
Korter wordt de zomerdag,

Kqrterlgrdthrtleven;

MaaM
ra
lnar'tinrpp
en rjpend graan,
halm en schoovem,
Lacht
Die
de oedheid Gods ons aan,
wp dankbaar loven.

Die het rozenbed beschouwt,
W o)4tgeneigd tot treuren;
Maar de boomgaard blinktvaugoud.
En de drmven kleuren.

0okGl
de qoode ljsterbes
oeltzoo sçhooq a1simmer....
VogPl
elsu!kt
vohaa
lgtrmj
n wjze 1#s:
nu - ofnimmer.
Eerlang hangt de valsche boog
In het vreemde lommer;
't Late besjeloktuw oog,
En gj duchtgeen komfer.
M aar,verborgen voor uw blzk,
Door den moord geweven
Gaapt de paardenharen.strik
Naar uw schuldloosleven.

Lieve kindrep!e1k genot

ls aan tpd gebonden ;

orpxxNIxcw vzltsoxo.-

oxoxa 'TvalzMox JcK. - XAARRQCKERT.

Smaakt het,met een oog op God,
En ter rechter stonden.

Die vjn geen genoegensweet,

Dze hj nietmag rekken,

Zalziçh een gedurig leed,
01*den dood verwekken.

OUD EN NIEUW VERBOND.
Het Ouox,de Omhulling;
Het Nxxuws,Vervulling.

In hetOuos,een stok grteen staf,
Op den weg naarhetduljtere gqaf;
ln hetNlsuws,'tvroolpklte llcht,

En een opene deur in 't gezzcht.

ONDER 'T VREEMDE JUK.
(UitRûckert'sGeharnischteSonneke,verschenenten Jare1814.
)

Y@
fDmeedt#:,Smid:.W ijsmeden enkelkeetnen.''
H elaas,u?z/eiqen hand omklemte6n èpef7.''

'
'c cfploe.qtgi
r? sopdat de veldvruchtgroei!''
.) Boe
Ja,t)opA-den t?ban
' d f*.-,roor u brt
m dneetlen.
<cfzoekt#f
,
j,Weiman? sHaar en veer,ten buit-''
Hoor 'fjaehtrumoer pcn die V1pleven zoeken.<cfdoet#ë Vt
B cher? s'tW atervolk verkloeken-''

X'
J: breekthet pef,d@t pm '
ute leden dllïf?

<cfmifgt##,Moeders/en werhïef1
4'tslapen?

%Een frlsgche teelt van fol
-sch gespierde knapen.''
Ja om,ïl 'dVreemdling' Wel,
:f,hun Vado'
land
Ten bloede fpe te dlccn met eigen hand.

<@f'chrqft##,Dichter?o'k Grifin gloêndeletteren
Mjn eigen en mi
g'nsvolksondelgbre schand,
Datwy aan onzen krrkerwand
De onteerde hoofden m et verpletterenl''

NAAR ROCKERT.
1.

Stijgtgtjnaaromhoog,

Steedswprdtvooruw oog
't Uitzzcht algemeener;
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AF8CHEID.

Vyn hetgrootGekeel
Zletge een grooterdeel

Maaral'tBjzondrekleenkr.
1I.

WE
ee,diezjn .lk ga sterven''spreekt,
n niemand liefde heeft gedragen;
Den beker,die in echerven breekt,
En niemands dor:t verslagen!

A F S C H E ID.
(UlthetHoogdultsoh.)

Gj klopt;
ik kotms!
Doch,eer 'â den laatsten gang
Naar '
tille graf,betrede,
Doodsengel!laatmj tI
'
jd voorëën gezang,
Tot dank-en afscheidsbede.

Heb dank,o milde Vader,liefdrjk God!
Voor al'tgenosvan 'tleven;
'k Heb nooitvergeefs,b'
j 'tmul
' en van mjn lot,
Het oog tot u geheven.

Heb dank vpor 'tleven,dhnk ook voorden doo;
Eznde aller moelte en Bmarte:
Hoe bitter eerst,loetwqrdtdesstervensnood,

Leeft## zn 'tlhdendharte.
Hoe menig b'
loem van troostbloeit voor den voet.

In 'tondermaanech geweqte;

*Uw wi1geschiedeàuw wilzgaltjd goedl''
Dze troost1B ver de beBte.

Vaarwel,xhooneaqrde!En gj,vaartwelen leeft,
W ie 'k mlnde en m oet begeven!

Indien ik som:u heb bedroefd,verqzeft!

Het brandt m e op 't hart bg 't O even.

Wj scheiden,ja!maar zien elkande weer,
W aar allen zich vereenen.
DaR scheurtde vriend zich van zjn vriend nietmeer;
Da% is goklag noch weenen.
Vaartwel!Reed. wordt het nacht voor 't brekend oog;
't Msg U niet meex aanscbpuwen.

'tW ordkde ter;ma% mj dunkt,ik zie omhoog
& % hiehWen m@ven cauWen....

MORGXNWXKKER.-- ZOMERDAG.
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Gi
j roept!ik kom totu,en draalnietmeer!
Geliefden,'t hoofd naar boven!
Voorbi
jiWsi'
t
leed;reedszigtmjn oog denHeer,
en 'k eeuwig glndszal loven.
MORRENW EKKER.
(NAAs boxo/xLLow.)

Eep wind kwam op nitd'oceaan,

Gj neevlenl''riep hp',smaaktruim baanl''
Hi
D
jpraaidg'tschipengprak:pzeilvoort!
e nacht zs om ;de dagtoorts gloort-''

Hj
E
haasttezich totstran:enkust,''
n riep:s't Is dag!verlaat uw rustJ
uich!''hiefhi
j luidkeelsaan in 'tbosch.:
Rol al uw loofbanieren loa!''
Hi
öjstoorde'tvogeltjeop zi
jn neet:
* ntwaak,mi
jn zanger!zing uw bestl''
En op dewerf:.0 Kanteklaar!1)
Steek uw bazuin;de dag is daar.''

In
Bu'
tkoren ging hj momm'lend rond:
ig neer! begroet den morgenstond.''
En gierend door den krankgn muur:

Ontwaak,o klok! verkondlg 't uur.''

0ok sloop hsjdoorde kgrkhofpoort,

M aar Qmsterde:.Nog-m et!Slaapt voort,''

ZOMERDAG.

Sle
Di
chtsbljdrtonen kunnen 'tzsjn,
evan mljn llppen vloeqen,
Bj dezen heldren ronneschjn,
Dit groeien en d1t bloeien.

1)Cantekleer(naarhetlatjn cantu clcru#)isin wReinaertde Vos''denaam van

den Haan.Longfellow heeft Chantbdeer.
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BLIJVENDM WAARDE.- VRMDE.
A1 draagt het hart een diepe wond.
Toch kan er vreugde wezen,

Alsallesrondom onsGod!liefde verkondt,

En weoveralvrooljkheld lezen.
Mjn geestisvrj en opgewekt;
En zou zich mjn hoofd dan buigen?
DeD1
geravvan
ennz
zgeluw
fzjlnevme
tblormen bedekt,
en getmgen.

ZjVkjken deqhemelzoodankbaaraan,
an 'tzonllchtzoo vriendljk beschenen;
Dat droogtop haar wangen denhelderentraan,
Dien de donkere nacht haar deed weenen.

BLIJVENDE W AARDE.

PraoD
ht
blonek
oor
ogl:ge
me
ataer
eig
kome
t,y
ln
koo
rn
tss
toond
nt
lup
zs
r;echittrendepluim,
Maarhetvaste gesternte aan 'topmeetljkeruim

Sku lt nog steeds en bestendzg in 't duieter.

Heerli-k schittlen de gaven van sckoonhei; enjeugd,

MaarD1
eeendqchterljk hartdoen ontgloeien;
hetheihg verslerselxan godsvrucht en deugd

Bljftonsstichtew verhchten,en boeien.
1858.(Hetjaar 4er komeetvan DoxATI).
VREDE.

InVo
onlz
e dar n zj hetVrgde,
maakte vrede en stzlle ruet!

HeHe
tol
ags
tst
twi
stvbl
un
rezi
jngde
ebleucshcehetde
;;
to
ra
lo
ze
wa
ard
pv
z
Onkweefon,niet,begxfoqsniet,
U
p Engel,d1e den Vree gebzedt!

DeLan
hegs
rdeba
rwe
idlgenzi
jznoe
xhapen
tteri
nder nut;
ln egbad'
uw van 't
.verroatgesehut,
Leg'zleh '
tyerqadigd oFiteslypen;

KtNzeuwggzerlq lam z1evrooljk op,
'
n gteke zn d'ljzren'mond den kop.
Hetveld zj vo1van gouden halmen,
Van witte eilen 't golfgebruis,
Van bljdehedren iederhuis,

AAN DEN HEILAND. - JOHANNA GRAY.
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Hetheiligdom !an dankbrepsalmen;
De burger,.dle het minst bezit,

Stekeookzi
gnstukjavleeschaan'tspit!
PAX OPTIMA RERUM .

AAN DEN SIEILAND.

s;j#wa
renverloren;gjhebtonsgezocht,
evonden en behouden!
O oi hebton!metuw bloed gekocht,
pdatw'
j u hefhebben zouden.
W ijBwarsp gevangen;gj hebtonsverlost,
evrlld Fp onze beden;
Dievrj
'hezd heeftuw dood gekost;
W tjwillen haarwelbesteden.
WjU
slwiepGe
enedse
ndoodslaap;gjhebt0nsgewekt;
t kan levend maken.
W ee ons,indien deze weldaad niet strekt

Om ons te doen bidden en waken!
JOHANNA GRAY .

Ik heb het geloof behoqden ....

Neem de Kroon,neem de Kroon!ze is uw deel en uw lot,

Door den wilvan uw Kqping,den wi1van uw God!

U behoort zj;u voegtzy;uw godsvrucht,uw schoon
Siert haar meer dan zj.u;neem deKroon,neem db Kroon!
Ach,de sohoone Johanna waszestien jaaroud;
Haar gebied was de stilte van boekcelen woud;
Heelhaarrjkdom Gods Woord,zoohartgrondig geloofd:
LaatMariaregeeren!GeenKroon pastmt'nhoofd.''
Wa
tMaria?''qiep Hertog enRjkjgraafen Raad:
Op den troon zsgeen plaatsvoor tonwettigeZaad!
@In het land qs geen plaats voor de afgodische leer!

*In ons hart ls geen plaat: dan voor u,en den Heer!

*
On
ze plichteischtuw kroning;hierstaan wi
j geeed.
>.
Doem geen Eedlen tot ontrouw,geen Volk totzpn leed!
GeefGod? W aarheid niet over aan lastring en hoou;

M aar eerbledig Gods m l!Neem de Kroon,neem de Kroonl't
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JosAxxa oaAv.

Ach,de schoone Johanna!H0e klopt haar het hart!

Do
Opod
ljkbleekwordthaarwang;haargqdaghteverwart...
haarpog daalteen nevel;nu voelt zp nzetsmee ;
EnbezwtmdZnktdeschooneJohannaterneer.
Maar a1suitdie onmachtdejonkvrouw brkoomt,
W at ziet zi
J'rondom zich,en meent dat zi
J droom t?
Ac
h,
e
e
n
Vad
e
r
,
e
p
n
Mo
e
d
e
r
va
p
ko
n
i
nk
l
jk
bloed,
Met Hertog en R'
pksgraafgeknzeld aan haar voet.
Ach,een Vader,!!n Moeder,metbiddend gelaat,

#gtHertog enFpksgraafen Vorstljken Raad,
Z
v jamm'
ren,zt smeeken op klygenden toon:

lted den Staat!red den Godsdzenstl Getroost u de Kroon!'

Toen verhiefli
j haar hartegodvruchtig en stil;
Toen sprak zù:.0 God!is'
t uw heiligrwil,

W atik nimmerbegeerd heb en nog P etbegeere?

Zoo aanvaard ik de Kroon;moge 't zpn tot uw eere!''

Nu kusthaar de Hertog eerbiedig de hand;

Nu groeten haar de Eedlen gebiedster yan 't Land;
Nu omhelsthaar een Moeder,totschrelensbewogen;
Nu dankt haar een Vader,met tranen zn de oogen.

Nu kleedtmen Johanna metvorstljkepracht;
Nu worden juweelen en paarlen gebracht;
Nu
wordt op hetvoorplrm de ljfwachtgevonden,
En men voert haar eerbledig ten Burgslot van Londen.
Op 't Burgslot van Londen is alles gereed;

M etontzag draagthaarMoederden sleep van haar kleed;
De Lqrd van deSchatk1stbuigtneeraap haarvoet,

En relkthaardeKroon - datbedrzegeljk goed!
Nu roepen,eer de avond de dagtaak besluit,
Herauten de doodsmaar van Eduard uit,

En Johanna,naar erfrechten vorstljken wil,
TotGebiedstervan England!- MaarEngland zwjgtstil.
En na driemaal drie dagen - 0 omkeer van '
t lot!
0 Trouwloosheid der penschen!Beproezing van Godl -

Ruimen Hertog en Rtks
' graafen VorstlpkeRaad

W eder plaats op den troon voor 't onwettige Zaad,
àveder plaats in het Land voor de afgodische leer,
En verzaken Johanna,hun eed,en hun eer....

W el!Hetz'
j zoo!DeKroon,zooonwillig gedragen,
Legtzj willig weer neder,na driemaaldrfe dagen.

Joswzxa ol
twy.
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Maarna driemaalvierweken (ontzettend gezichtl)

W ordt de schoone Johanna gevoerd voor 't gericht.
Om haar heen woelteen vqlk,dathaarsmaadten veracht,
Voor haar uit zweeft de bi
ll van den beul,die haar wacht.

Voorhaaruitzweeftde bjl,die haarvonnia voorspelt.
Maarhaarschuld nietbewjst,noch haaronschuld ontstelt,
No
ch haarwang van 'tbekoorljkste blosje berooft,
Noch den glans van haar deugd op haar voorhoofd verdooft-

Deugd en gnschuld!wie eischtuq gerechtijken moord?
De
eigen hppen,rierjamp'ren gj eenshebtverhoord;
De eigen mond,dle u toemep op smeekenden toon :
'tIsuw recht,'
tisuw plicht:neem deKroon,neem deKroon!''
*

Doch gj zwjgt;gj berustin de hardheid uwslots;
0ok de boosheid der m enschen is toelating Gods;
Ach,deliefde en de grootheid der wereld igsch'
jn;
Verre '
tbest isdaarboven,bd
' Jezus,tezijn!
Hang de b'
v'1 van den beul over 't schuldlooze hoofd,
W at zegt d'
it voor het hyyt dat in Jezuy gelooft,
Dathem kent,dat hem hefheeft,en ook xn het da1

Van de schaduw desdoodshem verheerljken zal?
Over'tschuldlooze hoofd hangtdebijlmenig dag;

Maarmen weifelt,men aarzdt,men draaltmstden slag.
W at de Staatzuchtverlangt,wordt door deerms betwist,
Door 't Geweten gewezgerd,maar - Staatzucht beslist.
Ja,de Staatzucht beslist en de W reedheid voert uit.

'tBloedig woord isgeschreven;dy kerker ontsluit;

3Nog twee dagen,Johanna!Berezd u ten doodel''
Sm'eekt met somber gelaat de onbarmhartige bode.

M aar na hem spreekt een Priester,op vleienden toon:

Nog een keuslaatzi
j u,diegj staaktyaar de Kroon;
De eere Godsishaarmeerdan haar ezgene waard;

Zweer uw wangeloof af,en uw bloed blyft gespaard.

Zweer uw rangeloofyf,datverroestende werk
Van den vpand derzlelen,den vjand derKerk;
Zweer uw wlngeloofaf,datterhelle doetvaren;

XNeem het hezlgeloof aan,dat uw leven zal sparenl''

Ma
Var zj antwotsdt:.0 Priestez'!lhatyaren diehoop.
an God zsppn leven,van God lsmjn dogp;
Van God ein geloof,datden hemelontsluzt,
.En he
tschzld,waar de pjlvan den boozen op stuit
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xxxvoro.

>Ik ben jong nog vanjaren,hetleven iszoet,
Ri
g
.k mi
l.p deel,doorGodsliefde,vjp gaven en goqd
:
.
%Maarmpn God en miin Heiland,.Zyp W aarheld.Z4n
Eer,
En de rustvan mi
g.n bartzi
g.n mi
J emdeloosmeer.
'k Heb een Midd'laarbeleden,wienssghuldeloosbloed

A1mlin Khulden en zonden op '
tkrulsheeftgebo'
et;
Hem behoefik.geen apdren,en niemand methem;
Hem bezit,hem belpd lk m et hart en met stem !

*Nsen!bewerg zoo meew&rig hethoofd niet,noch poog
Mj.de dwallng mjnsqegsweerte Btellm vîor,toog;
loo
zs
>Mpn
Laatge
me
af
lle
enhalsetqrmg:kortstondi
.g myn tpd...:.,,,
, dat zk

bldde en mi
ln zonden belvd !

Nu verla>thyyr de Priester.Ziibuigtzieh voorGod;
Hem belhdtzIJhaaqzonden,beveeljzj haarlot,
S
meektom krachtzn haar zwakhezd en hulploozejeugd,
En geniet reeds den voorsmaak der hemelsehe vreugd.

Wie verstoortdien?Slrcht:gj,die haar leven verlengt,
Die van uitstelde ontsldigetj
'ding haar brengt;
Dienog eenmaalbeproefteen geloofte verwrikkqn.

Dat geen leven verlokt en geen dood kan verschnkken!

Neen geen sterven verschrikthaar,geen vreesljkedood.
W eesgetroost,diehaarliefhebk haarvoorrecht isgroot!
Op ditmenscbli'k gelaatli
-gtzoo hemelsch een rust,
Als had haar een engel voor 't voorhoofd gekust.
Ziet,het uur heeft geslagen; het blok is gezet;

De
scherprqchter racht,en zjn bi
jlisgewet;
Haar hart isberezd,en haar oog i: verbonden;
*4n slag - en haarzielisten hemelgezonden.
En
dehemelontslnitZch
'.Verrukk'
ljk gezickt:
Duizend Englen en Zaalgen in 't vleklooze licht!
Een Rechtvaardige l-echter gezeten ten troon;

EnZjn mond,diezlch opentenzegt:,Neem deKroonl'
g
EENVOUD.
De Hem elheeft op m enig hoofd
Een lie:jken kranslaten vallen;
Hl
i'bloeit en blinkt er onverdoofd,
En trekt ket oog van allen.

GODSVRUCST.-e JONG BLIJVEN.-- DICETLUIM.

Maar die hem draagtweçtnergensvan,
En ziet zoo eenveudig ln 't ronde;

DaEtmaakthaar zoo echoon a1szi
j wezen kan,
n bewaart haar voor dwaasheid en zonde.
GODSVRUOHT.

Een rrin gemoed,een zedig oog,
Epn zzelootmoedig voor den Heer,
Zzetmetvertroufen naaromhoog,
En vo1 van llefde neer.

Een op zjn God vertroMwend hart,
E

en hart yervuld methefde en vreê,
Geniet altpd peer vreugd dan smart,
En dankt ln wel en wee.
JONG BLIJVEN.

He
thartbl
jftjonç en wordtnietoud,
W anneer '
t zich frzsch en open houdt
Om alwatmenschltk iste voelen,
Te voelen wateen kind verblt'dt,
En wat erdgordrn qrestm oetwoelep
Eensjongllngs,m zlln schoonsten t'
jd.
Diezt'n verleden in zich draagt,
Blqftjong,alishy welbedAagd,
En wektderjonkheid gyen mlstrouwen.
Veelkan hi
jhopen,wlen veelheugt;
Veelm etzachtpoedig oog beschouwen;
'tHerinn'ren ls een groote #elfg#.
DICHTLUIM.

De dichtlpim isre1gansch en gaar
Een Lulm,'t zp goede of kwade;

Ztj
Ek
opt en gaatheelwonderbaar;
er lk 't vermoede of rade.
'tKan wezen datik jaaren dag

EnGe
en toontjen op voelstp
-gen,
wat zk ook beproeven raag,
Genoodzaaktben tezwjgen.
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WANNEER Dl KINDEREN GROOT ZIJN.

'tKa
E n zi
jn dat'k eensklape,'smorgengRoeg,
e
n
l
i
e
djen op voelkomen,
Alsof ik 't,zonderling genoeg,
Bedachthad in m'
Ijn droomen.
Daar gaat,daarstaat het op 't papier!

Daar yolgt alreede een tweede!...
n ik verhoor uw bede.

WE
aarzjn uw Albums? Breng ze hier,
W ANNEER DE KINDEREN RROOT ZIJN.

#W anneerdekindren.
grootzi
jn:
min lief,mpn levenslust!
Dan komter,na een tjd van zorgt
ook weerçen tjtlvan rust.
Mi
jn haarzalwelwat
Uw g
rjszjn,
voorboofd niet zoo glad)
Maara1sbethartnog jong îs,

hoe weinig hindert dat!

Vier dochtren en drie zopen!

D
Hetwz1watzeggen,wjf!
ejonggte nog geen tweejaar oud,
Dan is om dezen,dan
en d
eoudste driemaalvjf.
om dien
het moederhartin nood;

Veelwerk bjdag,veelzorgbj nachtmaar eenmaalz#n zj groot!
*Nietszi
jtgp
--vooru
w vrienden,
maar alles voor 't gez@
ln.
De huiszorg,ieder weet het wel,
neemt aluw uren in.
'tPenseelligt lang vergeten,

Geenboekenleestgjmeer....
Maaralsde kindren grootzjn,
dan komt dat alles weer.

0nsbuwljksreieje,was
liefgt
e!
kort en gauw gestuit;
Wi
j reisden naar de
pastorie
van Heemsteê:daarmee uit!
Nog nooitzi
jn wi
j te
ee
zns
ame
n
ver van huis gegaan;
Maar a1sde kindrendagnrova
otng
zi
j
n,
t on8 reizen aan.

WANNZER DE KINDEWXN GROOT ZIJN.
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Ik kon maar halfgenietqn,
a1s 'k ln den vreemde toog;

Mjn hartwagthuis,hetrage
sby u,
rn mtn dachte vloog!

Methaastverslond zk e1k gengt
en keerde ln 's hemeisnaam !
M aar a1s de kindren groot zp
''n:
genieten w'
p tezaa-.

*Danwi
jseik u de plekjes,
dleik bekoorljkstvond;
yde en Teems
Aan Ri
jn enM oezell.eiCl
de ik u dankbaar rond;
W inandermeer en Edinburg

zjn watik heerljkstzag;

Daarheen za1 ik u voeren,
voor onzen ouden dag!

sVanneerdeklndre
n grootzi
jn Neen! zie nzet du: K;*
M*aan.
j
Begin met dezen gli/lagh piet?

hp em dlgt zn een traan -

W anneer de kindren grootz'
jn.
en dat gaat ipmers gauw?
Dan komterweereey guldezttid,
mi
ln allerlzefste vrouwl''De kixdren werden grooter

en grooter,naarderi
j.

M aar eer er een volwassen was,

kwam dahr alweereen bi
l
..
*W eeswelkom,vierds zoontle!
.

gilkomtnogjuigtbj ti
lds;
Ook gt'zulteenmaalgrootzjn,
Godsgrooten naam ten pri
js!
Tiees niet bezorgd;uw maoeder

neemtu metbljdschap aan;
Zj heefter zooveelhg
rootgebracht,
et za1ook ditmaalglan....''
Aimd!daar breektdat
opdee
nmaal
ierbaar leven af!....
De kindren worden grooter m aar op hun moeders graf.
AANI'AZ>ZKENING.

Wznander-meer.Gefponlik W indermeregenaamd,een derschoonste en zekerbetlie:jkste der meren van hetzQogenlamdeLaked'
-frfrf,in hetNoordwesten van Engeland.
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EINDLIJK.-- GOEM RID.
EINDLIJK.
(>:AAs 'w HooGpclTgcs).

Eindl
Eiyk
ydli
j
k''
jrf
ntieve
tresecuhe
wi
gnu;it:
zs
debl
t
ot
os
ne
EiEindli
jk groent,oHope!uw kruid:
ndljk houdtmen op v>n weenen,
B
qeektdetraankraik dze men droeg;
Elndliik zegtde Dood:sGenoegl''
EiEindljk wordt uitwaterwjn;
ni
E
dljk komtderechteqtonde;
Ei ndljk stiltdehartepjn;
El
ndljk heeltde diepe wonde;
Den
dlsik maaktde slaverpp.j
n gevangnen Jozef vr'
E Eindljk kan de njd,de wrok,
iEi
ndljk ook Herodessterven;
ndljk Dyvidsherdersrok
Zîinen zoom ln purperverven:
Satilzelfraaktdoor den tjd
Veerkrachten vervolglu:tkwjt.
O Eindljk neemthetbang getob
nzgazyervensook een ende;
Em dlpk staateqn Hezland op,

Die betjuk deadzenstkneçhtswende;

Eindljk maken yeertig jaar
God:beloften ti
ld.
ig waar.
K Eindljk bloeiteen Aloë;
indljk drajgtdePalmboom vruchten;
Eindljk ezndigtallerwee,
EnEi
dellatstesmartmoetvluchten.
ndli
lk mrt/rn VaxcopxsoAAs;
Eindljk,Elndlyk komteenmaal.
GOEDHEID.
W ie wordtdoor e1k bemind? W ie wint
Hct hart,op '
t eerst aansehouweu?
llet vplxxrslaK oog,het Goxp gelaat,
De gllmlach,die een bart verraadt,
Opreeht en zonder vouwen.

Datscbgon,datschooneri!dan schoon,
Doet zedershart ontgloezen.
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Een koude schoonheid roert ons niet;

Ma>rdeze wektqensdichterslied,
En kan een grvsaard boeien.
BIJ DEN DOOD VAN

DR.JOHANNES JOSEPH US VIOTTA,
Componint,
overleden 6 Februari 1859.

0oWi
k dieharp,ook dieharp dan tojzwjgen gebracht,
I ergeklank aan mjn zangep mch paarde,
n de dagen van jeugd en ontlulkende kracht,
Die een hemelbeloofden van de aarde!1)
Die ook sindj,in 'tgedrang vjn dqslevens gewoel,
Dqorhetlzr; van den MAx zzch hetwekken,

En,m geeetrpke tonen, '
t eenstemmig gevoel

En hethartvan den vaxxxo deed ontdekken.2)

NoWg een lied wasbelqpfd;nog eengiedwerd verwacht,
M asop weg van nlyn harttotmjn lippen aawa
K
re
erdeadem mjnsmondshethad overgebracht,
m die harp aan den MsssTxltte ontglippen.

ZeH
thaarneerbjzjn graf,waardesavondsdewind

E aar petsmartlkke zuchten bespele,
n bereàkt haar dees toon uit het hart van een vrind,
Datzj aansla en klageljk kweele!
GEEN KRUIS, GEEN KROON.
Neen,zonder kruis geen kroon !

Maar zonder kroon we1menig kruls
In hart en huis,

Mjn zoon!
W aar 't leed gedragen wordt,

Maarzonde
E r ootmoed bj de schuld,
n 't hart niet duldt,
Maar mort.

1)ZiedeLeldsche Studenten-almsnakken van deJaren 1836,37,38.
2)sNooft'';sohreef ztjne welwfllendheid,nogvelnige maanden voorztn dood,
bl ue uitnoodlglng tot hetgeen waarop d.
e der4estrophe van d1tstukjedoelt:
*nooit heb ik kunnen nalaten velen uwer verzen,en vooraleekelen.ie door
den vorm daartoe geschiktw aren,te com poneeren.',
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IN DE LENTE.-- Dl POST YAN KER.

W aar'tkruisrordtnagesleept,

Vertoond,
Ev
ertheha
errltpkq
opgekleurd,
n'
nzet treurt,
M aar dweept.

D Deljdsaamheid desMans,
es Christrns,die in G0d gelooft,
ZjEs
lechtszg'thoofd
en krang.
V Maar dezyn werpthj neer

oor Hem,d1e 'tkruig droeg zonder schuld;
Aan Hem de hulde
en de eer!

IN DE LENTE.
onze oude moeder heeftverheugd
Haar nieuwen mantelomgeelagen,
En is zoo sehoon a1s in de dagen,

De dagen van baar prilgtejeugd.

De zoetste gllmlach szerthaar m ond,

Hayr oogen tintlen van meuw leven,

Kn op hahrvoorhqofd,n cbten rond,

Zjn alderlmpelsmtgewreven.
Ja,''zegtqi
j,onder 'tluid gezang
Der vooglen ln de groene bl:ren,
*M'
Iin.winterkommeren bezwaren,

M -î
)n kipderep,vergat ik lang.
*Iloetgi
J alszk:vergertuw smart;
Staaktvoql-een oogenbllk uw zorgen;
*En laat.bg 'tlichtyan dezrp morgen,

U drukken aan mhn vroolgk hart.''

DE POST VAN EER.
Het leven is een staat vyn oorlog;tegengpoed
De post van eer voor 't echte heldenbloed.
Aan Franech prozl ontleeni

GEMENGDE GEDICH TEN.
VIJFDE BUNDEL.

BIJ DE UITGAVE VAN MIJN DICHTBUNDEL

1
3MADELIEVEN.''

18sk.

Ma
Edneli
yven ztjy eraltjd,
dze ze wzlzoeken die vindt er;
Wl
enzj
nzeslechtseen oqgenblik kwjt,
'tbarate van den wlnter.

EnMd
aar-heztoo
voao1r:mi
ntowi
gg
newi
nnte!r-is,
aar
gvj'
ltee
no
me
Z0o 1eg ik heden op uwen disch,
Een.handvolvan deze bloemen.

Gj hebtergewiswe1lensmooieraanschouwd,
Diefrigseher en Qçurlgerblonken;
Ma
Dar
hebben ook zilnlethaarhartjevan goud,
at hemelschen dauw heeft gedronken?
TW EEDE HUW LIJKSDAG.
Nu komt de z?n weer,sch
hi
jnen;

D Nu scbjntzj in mjn
eDnevelen verdwjnen,

art;,

e wolken van de smart.
De stormwind legt zich neder;
De zee wordt klaar en stil;

G E!n Jiefderjke wil
ebledthetlieiijkstweder.
Nu heb ik weerverkregen
Een hulp,een steulh een troost,
Fep leidsvrouw op mqp wegen,
Een moedervoor mpn kroost.
Twe! mlnzame oogen stralen
Mp leven tor en kracht,

S Een mond,d1e vriendljk lacht,
teltalmjn zorgen palen.
Nu
za1pj
kn zang weerri
jzen
En khn en over de aard,
IIT.
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EEN DAIEKONINGEN-LIED.

Nu wordttotnieuwe wjzen

Mpn oude lier besnaard.
God gaf,God nam.gafweder,

En kroonde op nieuw mjn hoofd;
Dieszi
jmetmond en veder
Zi'n groote naam geloofd!
Vernqem diejubeltoonen,
Gelzefde vriendensshaar!
Mi
in dochtren en mi
gn zonen,
Herhaalt ze voor elkaar!
Verzltmelze in hetlachte,

E Iletstille bart,mkn vrouw :
n streele u de gedjchte:

Een dankbre zzells trûuw.

20 Octqber 1859.
Helloo.

EEN DRIEKONINGEN.LIED.
1.
Op een Driekoningen-avond,
In een Kenmerlandeche etad,

W erd dayrern kindjrgeboren,
Datvrlendljkeoogleshad.
Hetwageen ajrdig meisje,

Een dochtertgezoo zoet;
De moeder kuste haar rooden mond.
En lachte zoo welgemoed.

De kaarsen etonden tebqanden;

Men zong het Driekontngen-lied;

De wereltlgedachtaap de wonderem
1'e Bethlehem geschled.

In alle chridenlanden,
Gedacht lnen aan Gods Zoon,
Gelegerd in een voederkrib,
Geboren voor 'shemels troon;

Gedachtmen a:n desterre,

ln 'tsterrenwjsoostenaanschouwd'

En aan de gaven der koningen,
Hun wierook,hun mirre.hun goud-

Hetgopd vereertden Koning.

De wlerook den Zûon van God;

MEF DRIEKONIXGEN-LIED.

Maar de bittrqe,bitteremirre
Voorspelt zpn leed en lot.

De moeder kustqhalrdochtertje,

En sprak: pMpn dlerbaar m cht,

Mochto?k dir helderq Sterre

U schtnenln 'tgezzcht!
Mochtgj ook eenmaall'eizen,
E NayrBethlehem rn zîln stal,
n vmden in het Kmdeken
Uw heil,uw troost,uw a1!

Mo
Di
chtgj ook egnsa>nbidden
Die oen
Ljder,dzenPrlester,dienHeer,
ne van alle schuld verlost,
En leven doet tot Gods eer-''

I1.
Op een Driekoningen-morgen,
In eene stad van '
t Stlcht,
DaOar
r
a
t
e
e
n
aa
r
d
l
g
mogdertje,
prlngd van zoo menlg wicht.

Geen kind wajhaargeboren,

DiToc
h had zg erëén meerdan v(f;
e noemden baar slieve moeder,''
En hingen haar aan hetlj
'f.
Diezeiden metlacbjesen traantjes,
En stemmetjesteeder en fjn:
0n:moedsrtje heeftonsverlaten,
sMaar gù z
ult onsmoedertje zpn!
Maar gi
j zultonsmoedertjewezen,
In bljdschap en in smart;
Maar g+
j zultonsmoedertiewezen0j hebteen moederbari.
5VîJlagen krank ternrper,
Maar onze krankhrld geneest;

Dat komt van uwe llefde;

()i zptonseen moedergeweest.
(1LJ
'zultonseen moederbljven,
E Een leidsvrpuw onzerjeugd;

en moederl'
pk voorbeeld ons geven
Van godsvl
'ucht en christendeugd.
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ZILVEREN ECIITFEM8T.

Gj zultonze harten vervullen
Met liefde en diep ontzag
Voordatbemipli'k Kindeken,
Dat in de kmbbe lag.

Gj zultonsleeren aanbidden

Dien Godsen ':Menschen zoon,
Die met onze eerste moeder
0ns saam'
brengtvoor Gods troon.

0 Do! het,lieve tweede!

W'
p zjn een dankbaarkroost.
Wi
J'znllen uw harte verbljden,
Gelpk gj hetonzevertroost.
O Doe het,lieve moeder!

En bli
jfFnzemoederalti
jd.
Gi
j
Hweetnlethoe onmisbyar,
oe dierbaargp
''onszi
jt.
0 D)e het,lieve moeder!

Kn gevgu dealqacktige God

Nog menzg Driqkonzngen-avond
Te danken voor uw lot.

En komtereen eigen kindje,
H Een joontjeofeep dochtertjebj,
oeblpdg zpllen wp wezen!
Zoo blh,lzeve moeder,a1sgj-''
** *

De man,die ditliedjegemaaktheefk
Heeftachterdedeyr gegtaan;
Eep lqfzapg wasin zjn harte,
En ln zjn oog een traan.
ZILVEREN ECHTFEEST.
(AAx Mzlxz VRIENDEN D.M.o.)

Vi
jfrn twiptig jayrgetrouwd,
Twmtigjyarmvn vrinden!

De echte-Gln geen vojk verdauwd;
0ok de vriendschap nletverkoud,
Die onssaam mocbtbinden.
Dit vereigeht,aan dezen diech,
W oorden,wensch- ,n ngen;

ZILVEREN ECHTFEEBT.

Dit,de blp
--dy erkentenigl
Van rathler genoten ls.

Hèb lk raede ontvangen.

Aleê gedeeld in 't zoet genot

Van dien rsjksn zegen,
UiUi
tst
ortte op uw huwljkslot,
tstrooide op uw wegenl
Die een goedertzeren Ged

Meêgenoten van devrepgd,
Klimmend nog en groezend,
Die uw oudeïbartverhepgt,

BjIhetneerzzenopeepjeuqd,
n Gods gunste bloelend.'

Ja,mjn yrienden!Qod isgoed.

Slaatzpn wlgen gade!
Kalm genotbp ovqrvloed,
Vrede en vreagde ln 'tstilgemoed,
Schonk u zyn genade.

Innig aan elkaar gqhecht,
Eén vap ziel en zlnnen,

Ze
gentgj den zaligste're
cht,
Klemt elkaar aan 't ha,
t en zegt:
God leerde ons beminnen.

W at,toen hj onssamenbracht,

'
tKlqqpend hartqrvoelde,
Isqebelllgd,kreeg zyn kracht,
U!td:e broy van lzefde en maebt,
D1e ons hellbedoelde.

*HfMmaakte onsin Christuséc
én geloof,44n hope;
Heelzt
vn schatisonsgemeen.
Kan die band ook seheuren? Neem )
Watdet'
lid ook sloope.
sNi
Nltvoorvi
jfentwintig jaar,
M letvoor vi
jftlg jaren,
aar voor Esuwxo ltaan wg
--dn> #

Een in hem vereenlgd paar,

Op zi
jn gunstte staren.
In een zalige eey/dgheid
zjrnwa
getenIsheurwl
aktgb
kaende
sn
ch;eidt,
llaa
,l
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HANNA 8 LIED.

Wieeen zelfdçkroon verbeidt
Uit eens Hellands handen?''

Rechtzog!Denktditvoorrechtiw
Christlgke echtgsnootrn!
Smaak het,christlpk hmeqexin!
Magen,yrienden,deelterm !
't Is u1t God gevloten.
Hem de dank,de lof en de eer,

Amsterdam,

OHrm hrjzielsbetrouwen!
nultputlyk isdsHeer,
Dankbrey doethj meer en meer
Van zùn gunstaanschouwen.
HANNA'S LIED.
1 SAM.lI.

0 kind,van God gegeven!

Watzultgj zjn voor God?

Hem lovçn dool
-uw leven,

Hem dlenen zn uw lot?
Hem eeren metde tonen,
I)e psalmen van uw ziel,
En met een staag gekniel

In zjnetente wonen?
Uw moeder heeftverelonden

Veelsmaad en boezempjn;

Haarzuchten moelten zopden
H ln 'toog der hezlgen zjn;
aarhartwsl'
d opgereten

Door dagelpkschen hoon Van God geschonken zoon!

Gj doethetalvergeten.
DeDHe
erdoethongerljden;
e Heer geeft overvloed;
DeEnHege
erefbtes
chaamtverbljden,
bedroefden moed;

Hi
j
ii)jnoewo
'
ttoerrdhoent
lle
dzytlehe
n;
slu
t graf,
En doet lie d'adem gaf
W eer vroolpk adem halen.

ZjV
nev
ljkove
aarng
ez
i;chte
rr
hi
ie
en
fd
hg
mg
-'

VOOHJAAR. - HOLLANDSCH HUISHOUDEN.

Zi
jn yrm v0lgtçrkterichtte
Mtlop en.bli
jftmi
jbj;
Hi
jheeftmi
Ju gegeven:
lk geefaan hem u weer Loof,loofmi
jn zielden Heer,
Die sterven doet en leven!

V 0 0 R J A A R.
Mi
l
'n hof ontwaakt,wordt groen,wordt wit

R Van bloesem: aan detwjgen:
eedszooveelmalen z>g ik dit,
Maarkon ernooitb'
v zwjgen.
Hetbljfteen wonderin mt'n oog,

Zoo wonderschoqy te aanechouwen,

Dat krachtig opwyet naar omhoog,
En aanspoort tot vertrouwen.
Si
l'leefi nog.die hetleven geeft
En leergeeftuit de dooden!
Hep lzeve en looy'qjtadem heeft,
Ln
' zoek'hem ln zpn nooden!

H OLLANDSCH HUISHOUDEN.
DE HUDVADER BPREEKT:

De
InKe
izerisinFrankrjkbaas,
Nedel'land de Konlng,
lkDia
ntmj
!zeigen wqnlng;
's leder op zpn plaats.

De
Ip-ondlretvan mi
jn ri
jksgebied
s God en de Ouders te eeren;
lelVr
ede en Rt
1st,mi
jnheeren!
a dit en anders niet.
Van vl'nheidishierzpraaknochnchl'ift,
Maarwb1wordtmj
D
' genoten,
oorkleinen en dqor grooten,
ln groote en klezne glft.

Elk
D brsngttotallervreugd watbj;
atlszoo alle dagrn
De#1nchatting,dieFt vraxen
n brengen,vrv en blp.
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DeVhronnen onzel.freltlccgfzi
jn
l
j
t
e
n
d
e
s
He
e
r
e
n
z
e
g
e
n
t)))(lnbesproken wegen ;
Geen goud ofzilvermi
jn.
Van alwatgoed is bli
jven wl
i'

Een duurzame'innoet.wenschew
Maar weren van de grqplen
Begeerte en Hoovaardp.

TW EE W RAKKEN.
(NaarHERMAXN LING).

In 'thoogste Noorden ligt een schip

D in d'opgesfapeld jeberg vast;

e m anschap elhapt op 't open dek,

Hoedgi
els
neeuw llgtom haarhoofqgetagt;
lepd ook de Noordwind Gult,

de zellen hangen gtpf en strak;
Geen touw beweegt,geen magtspriet kraakt,
en 't roerloos roer geeft kreun noch krakMaar '
t Noorderlicht verlicht den naeht
en Femelt over 't wit tooneel;
Het ledlg ooghol gloeit a1s vuur,

de parm'ren wang wordt rood en geel;
In 'tzylldoek komen bloemen op,
kmstallen bloem en,koud en kil.
Zo0 reuzig groot,zoo epokig vreemd,
zoo onheilspellend doodsch en stil.

Van 'gjsbergsdenkre toppgn zien

geduchte schadursdrelgend neer,
A1skram desVoortpdsmonsterdracht
u1tzpn versteende Fereld weer;

En vaak,of onder 'twlcht van eneeuw
de krR ht des vuur: 't geduld verloory
Rolt daar ren zwpredonderslag,

en spliltden jsklomp midden door.En ip de Zuidzeeligteen schip,
zn hartontzettendq eenzaamheid,
In '
tblyuw en windstllwaterylak,
a1,zn sen open graf,gelezd;

Metdl
i
hkep zshetboordbrmand;

e zlen zoo holen pltgebrand,
A1s hadden hare mummpën
de pyramieden hier verplant.

MOOI KAATJE.

schi
e,t
De zandplaatwerd een vuilm oel
*a's

en m'
-t den drassen bodem
Een weeldrig plantenrjk omhoog
van zeewi
çr,schimmel,pos en riet.
Vermolpend ligt het vaartulg daar;
uit ieder spleet en lekgat wast
Een geile groene etengelop
en rankt en slingert naar den mast.

Onkenbaar is der dooden hoold
verward in blad en klemmertak,
En bloemen bloeien uit hun mond,
als of die 'twoord des levens sprak;
Het lange schelfblad wuil voor vlag
en,waar het :cheepslicbt heeft gebrand,
Vliegt 'snachts een groene glimworm op
en Qonkert alseen diamant.

M00I KAATJE.

MopiK>atje,wrjfuw oogjesuit,
En kik eenshelderrond!
Men lachtom u,'tzj stilofluid,
En is hetzonder grond?

U viel een knap gezicht ten deel;

Uw moedey hreftFatgeld:

Maarzeg mh,zjtgj nietwatveel
Op groot fatsoen gesteld?

Gg
iEn
'- zj't
een burgerdochter,kind!
t strekte u niet tot scha.

Uw vader was dgor elk bemind -

Och!kreegtgk zulk een ga!
Een eerldk man woqdtdgor geen schoon
Ht
En
ivraa
doo
r,g-eehe
ns
j
mlbo
slegg
ida;tekroon!gt
tch
z$
Jnur
Naar deugd en deeglpkbeld.

0cMaa
h ljrkrn
ietengelsch,speelgeen fransch;
eken hierop vast;
MooiKAATJS heeft een mooie kane,

MaarKATTV krtgteen kwast.
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V00R DE OEVALLENEN.
(NaarVlcTol EUGo.)

Belchimp,beschimpgeenvrouw,van'tpadderdeugdgeweken!
W zezegtu voorwjtdrayg 'tvervolgde hartbezweken,
Doorwelken nood zn '
t elnd hqarkrachtisuitgeput!
De gtorm,d1ede eerbaarheid dlerzwakkeq heeftgeschud,
Wre
K
etbesthoebang,hoelang.entotwatprjs,deonteerden
ampachtig,maarvergeefs,bjardierbaarstpynd verweerden.

Zoo hangteen regendrop deslleven hemelg.rj
'k

In glans,aan 'teeprnloof,waardoor de windçp zweven,
En trilten klemtzlch v>ten worsteltom z;n lsyen,
Vöör 't vallen parel,en na 't vallen - morslg slyk.

Op
mannen komtdeschuld;op
'
tp ud enzjn bezitteren!
M aar ook!Nog gchuilt in 'tslvk d1e eens zoo heldre drop;
Een straalv>n zon,een blik vap liefde,trekk'hem op,

En metveruzeuwden glanszalhj alsparelBchitteren.
HOOGE SOHOOL.
Die piet uit alle: leeren wil,
.

Wi1in 'tgeheelnietlreren.

De Hooge sçhoolgtaat nlmmer gtil,

' W aarin wj saam verkeeren;

t18 alleg leg,wepk,voorbeeld,vraag M> r menig leerllng valtwat traag.

Gi-niet!Letop,zie af,onthoud,

En vorder'tallen tjde!

Zorg datde Leerzucbt niet verqauwt,
Schoon de Eerzucbtschipbreuk lp
-de!

Hetieom prjsnoch lauwergroen,
M
aar om het leerell-zelf te doen.

DOORGRAYING VAN HOLLAND 0P ZIJN SMALST.

Haaettrekk'deepads een reshte ljn,
EnDa
al
'Holland op zjn smalstmag !jn
krlmptvoor 't stuiven van de dulnen.''
9Tn schaduw van der elken krulnen.

En'tNo
Ieol
r
adnzg
eegme
enoteg
ond
ea
vt
ensW'
keï'e
kn
ermeer
Elkaar beroepenu keer op keer,
0m ilolland veld en vruchtte onltelen.

HERFPELDE KRAAMVROUW .

ThansleerdeKunstden weg aan 'tIJ
Om West,alsoost,ln Zeete stroomsn,

Datde Apsterdamsche Koopvaardi)

M et volle zellen in m ag komen.

Albljl'
tdan Pampuskeelverzand,
En bergen in zhp havenrand
De schatten van vzer bemelstreken.
Ilmuiden za1 die ychade wreken,

En hamerklop op ham srklop
Stichtaan den Amstelnzenwe wonderen,

En heftzjn glorie weerln top

M et ssteen omhoog''op ,hout van onderen.''

Zjn bjenkorfzal,alsweleer,
En deoude vl'
ljten welvaartweer

Vap dichte en drukke zwermen krielen,

'tBataafsch Venetiën bezielen.

Dat kan een Gouden spade doen,
Dat wetenschap en kunst bewerken;

Mep kroon haar 'thoofd met eeuwig groen,

En bldde God haar hand te sterken.

HERSTELDE KRAAMVROUYT.
Alheeft het lang geduurd.

Hethebben komtn!'tiopen:
W1)mogen '
t kleintge doopen;

'tls alles wb1bestuurd.

W erd menig lange nacht
ln bange zorg gesleten:
't ls alles nu vergeten;
De goede Hemellacht.
Van moeders lief gezicht

W as'trooqie weggenomen,

M aar 't isweerom gekomen.

G$istreelthet,aardig wicht!
w eer zit de beste vrouw
ln m i
n
'ner kindren midden;

HetJanken volgthetbidden,

Het feestkleed kwam voor roaw.
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Ach,was er nu een hart,
W aar nooit het vuur van doofde,

Datin zjn vreugd God loofde,

Zoo a1d 't hem smeekte in smart!

Help,help mg,dierbre Ga!
Mgtmond,gn hart,en leven,
Ztln goedhezd eer tegeven,En,Kindren!volgt ons na.

BIJ DE BEELTENIS VAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING.
IN FEBRUARI 1861.

(Jaar van W atersnood).

Dit '
s wzpLs-, wilns gelaat,en woord,en milde hand

Dejamm'renkmatlgen van 'tOverstroomde land.
Go& hand zj methem en begeherm h
em op zjn wegen!
'sVolks liefde stroome hem,aan alle '
gtroomen,tegen!
AAN M IJNE LANDGENOOTEN.
IN FEBRUARI 1861.

DanktaljenQoden wees!verbljd,
O
mdatgj Nederlandersljt!

Dien Nyam ,dIeEer,dlen Zegen
Hebt gp van Hem verkregen.

DieNaam,bekend vjn Noord totZuid,
Schiet a1s een star zpn gtralen uit,
En licNt,wat wende ofkeere,
U voor op 't pad der eere.
Die Eer.het erfdeelvan uw bloed,
Verheftuw hoofd,verhoogtur moed.
Der Vaadren goed mocht mznderen:

Hun glork kroontde kinderen.
Die Zegen tartdsn schoonstçn schjn,
Wa
Ln
tschoonernletdan Vrù te ztjnl
aat Groote volken brallen:
De Vrjegaan voorallen.

O nktallpn 0oden weesjverbljd,
Da
mdatgh Nederlanderszjt!
W aarh?o veeliolken klagen,
Kunt g4 van hell gewagen.

ECHTE DtCHTGEE8T.

Geen oveubaz
yn dwingeland
Hebt gy te bleden wederstant
l,
Geen brqederkrp: te sussen,

Geen tm stvuur uzt te blusschen.

Ge
G
en vjanddreigtvoorgrensofjtad.
een roofzucht scheert uw akkers plat,
of keert,voor de open haven,
Den schat der Oostergaven.

Men zietbj u,hoe vet'men trekk'.
G
eqn weelde spotten metgebrek,
Kn weduwen en weezen
W e1 treuren,maar niet vreezen.

A1skindren van een groot gezin.
Bindt u de band derbroederm in:

D>atscheuren dam en dtjken,
L
zeband za1nietbezwjken!

J>1,
D
amoedeenrml
dj'
eezdt
wi
jmk-eeee
c
'1
ed
br
nktb
re
rnas
awi
n'
tblt
ic
ht;
Tot heeling aller wonden

W ordtzj getrouw bevonden.
DanktallenGodenwee:tverbljd,
o
md
Laa
at
tno
gjoi
Ne
derlanderszjt!
t het bloed der Vaderen
Verbastren in uw aderen!

Vpert,voertderVaadren eerin top,

Rlchtmarmerzuilen etandbeeld op;
Maar dat uw laatste zonen
Zich hunner waardig toonen!

ECHTE DICH TGEEST.
MEN: DIVINIOR

Heeft de Aeoolsche harp gegpeeld,
Heeft een adem nit den hoogen,

Langq de snaren heengetogew

Ha
Vallelzj
n Leven meegedeeld;
een vonk u1t hooger sleer,
Die de brandstofheeft ongteken
Ep de vlammen uit doen brekell,
In d'ontroerden boezem neer:
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ï'RAGM' AAN DKN 8CHEFPKR.
Da
Ho
n ewat
gans
Ku
ch
nst
anders klinkt die toon
of Zucht totpralen
Uitbaar hout en ert: leerthalen,

WMeteen oog op 1pfenloon!
D
at
zs,bjdlen hezlgengloed,
1e zich meedeelt onder 'tblaken,
'tVuurwerk?dat de feestvermaken
Knallend,schzttrend kronen moet?

VRAGEN AAN DEN SOHEPPER.

H0enoemtgi
j watwijLeven noemen,
0 Gp,dzQ levçn doetF
Dehoogste'sjsbeld,waarwe op roemen,
Valt duzzlende u te voet.
Wi*Zz
ien de werkingen,wi
j binden
ze tot een denk-beeld Zaam ,
M aar kunnen 't Leven-zelfniet vinden,
En kennen glecbtq een Naam.

W atz%n het,datwiiKrachten heeten?
0ok dit een leege galm ;
De korte ketting van ons weten

Breektafbj dezen scbalm.

Hier bangt de eluier,bier ontfal
'en
Wj d'afgrond,die onsstult,
Scboon velen iy de diepte ntaren,
W at stervllng vorscbt haar ait?
W at ig die Ziel,die we in onsvoelen,

DitMeer-dan-vleysch-en-bloed,
U onderlragen doet?

Dat onabegeeren,wlllen,woelen,

HoeDo
haonrgdt
zljmetditstoftezamen,
ringthet,dient,beveelt?...
SpreDi
ek!
Leer die wjsheid zich teschamen,
e glechts met woorden 'peelt.
W at dunkt (Jvan 'tgeen wj erkennen
ZelfsA1
soWe
ttenAlv
oocrht
'tnl
Pe
eltael,schennen,
do
r uw
ma
et
01 alles kwaam ten val?

Gj zwjgt.Ditisop vele vragen

Uw eenig jntwoord,Heer!
M aar,waar wi
J dezelaytste wagen,

Zietgt met Deernzg neer.

WAAK 18 UW RART.- DE BESTE VRIEND.

W AAR IS UW HART.
W aar is uw hart,waar i:uw hart,

O Waarisuw hart,mjn naaste?
mringd van 'slevens reelde en sm art,
Verhaalmlj,waargh '
t plaatste?
Heobtgj 'tverslingerd en verstz-ooid,
p 'tbrqedepad derZonde?
IkDi
dachtmetdatzj ooitofooit
en schat vergoeden konde.

He
Vbt
gîi'tverloren in 'tgedrang
an (luizend lldelheden?
Mocht elke dwaasheid sedert lang
'
t Verneedren en vertreden?

Ofdoetgi
j u op 'tLeed te goed,
Metjamln'
rend zelfbehagen?
Verclrinktgj '
t in een tranenvloed,
Bijkrachtverterend klagen?
Ofspeeltgj trouw den sterken held,
En toontuw moed bjzonder,
En houdt het,met barbaarsch geweld,
Uit louter hoogmoed onder?

Of wel,bekommert ge u niet veel,
W atvan uw hartm oog komen,
Zoo pyarvan 'twqreldschgoedeendeel

U r'
ykljk toe blkftstroomeu?
Zoo
Ged
waasniet,o mi
jn Broeder!tart
en stem yan Qod daarbinnen!
Zi
jGi
r
gept:yàlpn zoon!geefMIJuw hart)
J zult een hemelwlnnen.''
DE BESTE VRIEND.
(Naar ScHMoLcx.)

De beste Vl'iend is re1 daarboven
op lardezy-n devrlenden raar;
En,ln onsmenschlpk woslen,sloven,
Loopttrouw enwaarheld veelgevyar-

Di
D
esbli
jfthstbp despreuk,mi
jnkznd!
e Heiland ls de beste Vrind.
Bj mensghen ishet vlqrd en ebbe:
De Hezland staat gelpk een rots.
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BEDE V/OR DK BURUKRWEMZKX TM HAARLEM.

En lghoon ik duizend feilen hebbe,

11p 1!>tdaarop mjn band nigt1?s.
Di
esblpfth!tbp de spreqk,minkznd!
De Heiland ls de beste Vmnd.

Hj lietvoormj aan'tkruiszichdooden,
Vergootvoorm'
q'zjjndierbaarbloed,
Staatnog m'
libi
j fn allenooden,
En nljaktmi'n vele schulden goed.
Diesblpfthetbp
- de spreukjmjn kind!
De Heiland is de beste Vrihd.

Die vriend heqftmi
j zi
n'n hartgegeven,
Ik ben de Zgne en Ifi
jismi
jy;
Hn
i
''i:m'
Ijn Vz.fend voorheelmknleven,

Diesot
qpf
ye
'
ttgbu
rAfde
zalspHi
et
fjl.
bl
trhe
rj
euh
k,
mvn
kind!
Dë Heiland is de
'-beste Vrind.

BEDE V00R DE BU RGERMTEEZEN TE HAARLEM.
IN JULI 1861.

(TdGensdeNtverheldsfeegten.)
Ons tweede vaders klagen.
VoxpzL.

't 1:Juli.Haarllmslpsthofbloeit;

Zknfeestklokluldt;zpnkunetzaalboeit;
't0oghangtaan wondrenrjop rj
Och!gaatons Weeshuisnietvoorbj!
Gedenkt den armen!Brengt uw eod
De rente van uw feestgenot!
Geen grqoterfeestvoor'tedelhart

Dan 'flzefdrjk lenigen vap 8qart.

Geen grootersmartdan dze gj vindt
In 'thartvan 'tguderlooze klnd.
W jjrdeze vreesln wakkerwordt:
Mpn tweede vader schiet te kortl''

Zj
T
n tweede vaderhefthetoog
ot aller Vader naar omhoog;
ZJ
zn treede vader Fanhpoptniet,
-

W1l
A
,er
bl
jadn
edtq
ro
0u
kwn
eul
e
fdàr
ezal
ielte,n schijqn,
,l
na
Het middelzn Dzenshand za1zjn.

zwlTsssLwxo.
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ZW ITSERLAND.
D1eschrlklickstvan my swjghtheeftallerbestgeselt.
EUYGENS.

Ook ik ben '
t land van bergen,stroomen
MEn
me
e
r
b
j meren doorgegaan;
aar spraakloos ben ik weergekomen,
En bied geen dichttaafreelen aan.

Ook ik zag 'shemelszonneetralrn
ln donzig schuim en klaar krzstal
Hun bonteregeybogen malen

ln watervalbj waterval;

Ook ik,de witte en zwarte vloeden,
Gekweld,gedwarsboomd,pietgestuit,
Zich kokend doorhun beddzng spoeden,
Eu storten in de vlakten m t.
O Heldre gpiegelg,diepe meren1

V Hoe d'
lkwjlszal,in alhun pracht,
o
ormtn verbeelding wederkeerern,
Uw zaeht kobalt,uw klaar snuq.
agd;
Uw laehende oevers,gtoute zoomen,

Uw klaredieptr,uw zachtgebruis,
En '
t lied des roelers op uw stqoomen,

Bj '
tklappren van 'tHelvetxsch kruis!

Het bergpad voert,uit boomgaarddreven,
Door notenlommer,beukenwoud,

Totwaar de dqnngn eenzaam leven,

De donkre ppn ln d'afgrond schouwt;

Totwaargeen takken schaduw spl'
eiden,
GeenBcherm vjngroendenbergwmdstuit,Daarboven sprezdep de alpepweiden
Haar onbeperkte echoonhezd uit.

Nog hooger schitteren de toppen

MeteeuFig jgen sneeuw bedekt;
Ontzaggeltkereuzenknoppep,

W ier aanblik tot aanbidthng wekt.
Ik z>g hun sneeuwwit voorhoofd blozen,
Daar de ochtendzon hen zacht beseheen,

Metgloorvan verschontloken rozen,

Die ras voor heller glans verdween.

111.
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ZGITSEELAND.

IkDzagdewolkeyom hen rjden,
eneevlen twzsten m ethun gloed,
Ma
a
r,alseen mantel,nedergljden,
Zieh sam enrollende aan hun voet;
Hu
Hn onveranderljke vormen:
un ongenaakbre majestelt,
Tep trots van eeuwen, schokken,etormen.
Ln
' wetten van vergankljkheid.
IkBt
hhad
tt
e d'tisberg metmjn handen,
'oorsprong van den killen vloed,
En plukte van des gletschers randen,

Hetalpenroosje,rood a1sbloed.
Ik hoorde sneeuw- op sneeuwvaldondereny
Dooç honderd echo's weergekaatst.

En 'tklokjen aan den halsderrunderpn
ferraden waar de kudde graast.

Nog vangtmtin oordie berggeluiden,
Nog weidtpjn oog van top tottop,
Nog
bayltmtn bartden geur derkruzdeny
De fmssche lucht der bergen op.
0 zaalge nasmaak,zacht herdenken,

Volruivre geestdrift,nieur genot,

Hoe reln een weelde kunt gp schenken,

Bj stillen 1ofen dank aan God!
Maardichterli
jkeschilderingen,
Maarliedt
-gn,ht/ggeetemd qy luid...Neen!ga mpn zwpgen rpormpn ziqgeu;
Het drukt bet best mpn eerbied ult.

Laat andren grgotewoorden smeden,
In maaten rpm metlprg geschaard;

Uw heerltik-ln uw liefpkheden
Zîin bartelùkerhulde waard.
W aarmj een blik te beurtmochtvallem
Natuur!op uw verhevenst schoon:
Me
tleegen Kalm en ijdqlschallen,
Bewaar mp God dat zk u boon!
Laatandrep voor uf grqotsche wondren,
Zoo ernstlg plechtzg by hun pracht,
De kleurdoos der verbeelding plondren,
En overspannen kunst en kracht:

DE TWIE LUT8CHINEN.-- %#OUW 8IJAIlN8r.

Gi
j haatdie van hun EsazucuT vergep,
Gaarbi
j hun KRACHT en Kuxs'
rbezw'
jktEen helmwee naar het land der bergen,
Ziedaar Waarin MIJx liefde bli
jkt.
DE TW EE LUTSCHINEIA.
Bern-oberland.)

De Lutschinen, W itte en Zwarte,

Gaan elk haar eigep pad,

ZjEn
maske
n een vreeseljk leven,
chuimen als 'k weet niet wat.
Zt'schuimen,bruisen,branden
Vervaarl'
jk om stronk en steen;
Maar komen elkander steeds nader,
En stroomen ten laatsten inëen.

En a1snu vqrvolgensdie beiden

Vereend zpn naar lichaam en geest,
Dan zet ik het t?te ondelscheiden,
W ie wit en wze zwart ls geweest.

Gansch andersdeprachtige Rhône,

Waarht 'tmeervan Genbve xerlaat,
En hj deArve we1aan-,maarnzetop-neemt,
En niet met,ofschoon nevens haar gaat.

Mi'len vergaan ze onwillig te zamen,
De eene blauw,deyndre gryuw,gram temoed',
Totze op eenmaaldze korlheld zich schamen,

Zich omarmen,en e
'dn zjn voor goed.
Dwaze trots,iidletqorn,die den nooddwang,
Die vereeniging ezscht,weder8treeft!
W Doe
aarg
j wqetdatheteenstoe moetkomen.
dat liever terstond,en beleefd!
VROU W SIJMENSZ.

Vr
ouw Simenszkan nietscheidenvan dezee.
Dat groot gezicht doet haar zoo wel en wee.
'tIs of de golf,die aan haar voeten breekt,

Zj weetnietwelke woorden totbaarapreekt.
'tIsofhejschuim,datkrinkeltovzl*'tstrand,
Zj weetmetwelkelettren schrjftln 'tzand.
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OUDE VRIEND:CEAP.-- E0M LANGER HO1 LIEVZR.

't 1sofin 'tlicht,datover 'tzegvlak straalt,

Zj weetnietwelk vemchynselrp
-sten daalt.
Haarharti? vol,haarhoofdzoowonderlicht....
Straks draazen zwerk en zee haar voor'tgezicht.

Een luchtje speelt,en sqhjnttezeggen:skoml'
Vrouw Sjmenszroertdehppen,- maarbljftstom.
Haararm zinktpaasthahrneder,zwayra1slood-

En kind en kleznkind vmdt vrouw Spmenszdood.

OUDE VRIENDSCHAP.
Gepn nieuwe vriendschap,dieyöördeoudegaat.
De tjd dooltveel,maarkan nzet allesdooven,Hettrouwe S:RT koptaltoosweder boven,

En staaftzpn aanzjn door detrouwe owxo.
H0E LANGER HOE LIEVER.1)
(Solanum Dulcamara).

Hos Lwxoxs Hos Llsvsa is een kruid,
Een kruid m et purpren bloem en,

Purpren bloemen metgoudqn hart;
Ik wou ik hoelangerhoq heverwerd,

Danzou elk mensch mj roemen.

Hox Lwxozy Eox Lxlvxa is een kruid,

Een kruld myt bzttre stelen;5
Ho# langerh0ehevermoog mjn gem:ed
De smaak isblttzr;de nasmalk zoet;
Een zoete nasmaak streelen!

Hox Lwxoxs Hoy- xzxxvslt,dat liqye kruid,

Hangt,metzpn rank-slank lyfje,

Zoo teeder entroyw aan hetqchuddendeHet....
. Hoe langer hoe lzevel!t-t gi
j datniet,
.

W iezshetdan,mvn wùlje?

1)Ook Bitterxoet,W1- ofE@-ranken,ln sommlge piaatsen vailonevaderl= d
Bl
gjes-ofook Weerkoutgenoemd.
â)A1sStipitesDul
namaraein de artsendkundebekend.

NIRT EN KANDER XNZ.- ONGEWONE GUNSTBEWIJZEN ENz.
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NIET EN KANDER BETER PASSEN
ALS DAT T'SAMEN IS GEW ASSEN.
Als v>n twee gepaerde schelpen
d'Eene breeckt of wel verliest,
Niemant sal u konnen helpen,
Hoe mertsoeckt,hoenau men kiest,
Aen een dze met efl'
en randen
Juyst op d'ander passen sou.

d'Oytste zjn debeste panden,

Nzetsen gaet xoor d'eerste trou.

d'Eerste trouw dle leert het minnen,

d'Eerste trou isqnckelvreught,
d'Eerjte trou diebzndtdesinnen,

Sy zs'tbloemtjevan de jeught:
D Datxsveelnirtsonderpjn,
ry-maelkan nlet al!berouwen;
Wanthoekapdel.lzefdez'
jn?
Houtu eerste hef ln weerden,

Na myp oordeeltwee maeltrouwen

Eertse met een vollen zin,

'
t Is een hemelopter eerden?

Soo je paertuytrechtemln.

1C.?

CATS.

ONGEW ONE GUNSTBEW IJZEN
DOEN GODS GOEDHEJD DUBBEL PRIJZEN.
Alsvan twee gepaardeschelpen
De eene breekt of we1verllest,
Nog zalGod u kunnen helpen,
Aan
Mit
sgj pietvoorbarig klest,
een d1e met efen randen

Nog eensjuistop de andrepast

L 1,gezegend doorzjn handen,
E!
zrQpk petbaarsamenwast.
BlB
jf
ù!g
di
lditonmoogljkkeuren
e schelpen onzer zeên,
EcBhpler
laathetG?d gebeuren
die andre,dze ik m een.
Is dan niet dat tweede trouwen

NaVo
llerbron van rIk genot,
ar men 'tm eerder moet beschouwen
Als esn wonderrerk ;an God?

W B'
er
jd'z
jn goedheld nooltvergeten
t genot der eerste min:
Hem dit W onder dapk te reten
Heeft iets wonder-zaligs In.

1862.

Bssvs.
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NOG MEN DRIEKONINGMN-LIXD.

N0G AZEN DRIEKONINGEN.LIED.
Driekoningendag is weder daar,
En doet ons dankbaar juichen,
AletAlelghior,Casper,en Balthasaar,
De knleën voor Jezus buigen.
Maar nog een andre vreugd dan die
Yerheft onze barten en buigt onze knie,

En doet,metbltideklanken,

0ns God-almachtig danken.
Een ster van vreugde verlicht dit huis,
Een ster met hem elsche stralen;
Daar m ag,voor het harde weeuwenaarskruis,

De vpchtbare bloeitak weer pralen.

Daar zlt,m et een rozen-en lelienkroon,
De liefste vrouw op den moedertroon,
En ziet zoo zacht en teeder
Op man en kindren neder.

Twee kleintjesheeftzj op haar scboot,
Dezoftstekusjeshaargevende;
De eep zs Paps Adriaans naamgenoot,
Klezne Adrzaan de Zevende.

Hf
Jnoemt zjn moedersnaam alreê,
Daardoethj krachten en wonderen mep;
W'
j allen,zonderpruilen,
W j kussen zpn kleine muilem
Hetandre draagtden liefsten njam,
Dieooitin onze oorgn kon stpgen;
M aar is tot nog toe met bekwaam

Dan on de borsttekrijgen.

W atzeg !k? Neen!hetwlchtje lAcht
Zoo hartlik vroolpk,zoq vriendelpk zacht,

A1
sofhetwaarlijk zelde:
%lk ben de kleine Aleide''

Ditishaar eigqn vleesch en bloed;
God zeegne d1e teedere bloemen!
Ma:rnu komtnog een heele stoet,
D1e oqk haar moeder''mag noemem

Theodozqk en Krellsva:r,

Alarietjen rn Koosle,payr aan paar
MrtNetlen en Angenlrtje, .
Dze zingen te zamen dztliedle;

DiMaa
tlierdjuz
e:tdo
or den vadergedicht,
hun hart geachreven:
*0 Moeder!heb dank voorhetvrooljke licbt,

VONDML8 BORSTBEELD.
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mj
Gi
Datgjspreidtop hetpadvan onsleven.
E zi
jteenwending in onslot,

en gavr deshemels,een zegen van God;
*W J
i Rlnnep u elk om 'tzeerste;
y ons dierbaar,als de eerste.
.ook zpt g'

*W j jeegnen u meteep kinderhart,

N;p zeegnen u en bldden:
onzer verwekke u een oogenblik smart;

sGeen

0 Blpftoch altiid in onsmidden!
L!efMoedertje,bewaarpog lang

.
m Dzen helderen

opslag,d1e blozende wang;
God krone u voor onze oogen
3/Met al wat.uw vreugd kan verhoogenl''
%

%

Mi
g'n kipdren!door uw klaxken heen,
Heb zk een stem verppmen,

Een welbekende,die m p
' scheen
Uit hooger sfeer te kom en;
Een stem zoo roerend zacht en schoon.
Die instemde in uw vreugdetoon,
Die mgedeed in de beden
Van d1t gezegend heden.
VONDELS BORSTBEELD,
IN NIJN STUDEERVERTREK,

31E T V IO L E N V E R S IE R D.
- Ghy Nymf
en,breit een stool
Van bloemen dien,die 'tlïcàfeerdfzag ïn een viool.
En sedert,klesche bie,versmaende alle andre tninen.
Op
Pindusheuvelsen z4n spickeligekralnen
Gestadlgh nekter zoog,
Voxovxa. Willem etz'
?lNassan's Geèdvrle.
-

mjn geboortstadKeulen.

Daer heb ik eerst om honlgh ultgevlogen,
Omtrentden blonden Ra ,
BeplantmetRynschen w'
gn,
En a1s een ble riolendaltgezogen.

YONDEL.Olkltak.ylcn G'
ustaaf21doIX
VAN pxx voxozLEls)teKeulqn,ln destraatgenalmd
deWksgas.daar de F'
fepl'u%thing.geborens

BSANDT.Hetîerdl l'tln Joostmcn den Jevcat/l,b1.8.

Die in een vlooL geboren werd,
Vlosxxdauw heeft gezogen,

Staat hier,op '
twenschen vanmjn hart,
Met een shnger vlolen omtogen.
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VELDBLOEM MN KA8BLGEM.

EeHoe
n Sti
chtlcbejonkvrouw heeftdatgedaam
za1 lk naar waarde haar danken?
Kom,Vader Vondel!hef zelf eens aan
Met de oude Vondélische klanken.

Gz
i'zwlgt;uw lippen bliiven stil
En strak.alsuq appelloozeoogey?
Het faalt u wel met aan goeden wll,
M aar enkel aan vermogen.
-

Ook mk',alben ik nietvan steen,
AlzaR ik er nimmer in pralen!

Die:moge een erkentljkebanddruk alleea
De schuld onzer harten betalen.

Een handdruk,die haar dankbaar zegt,
W aar de peuwen het zegelop drukkenz
eeht,
sDe hand,die oxcuvsas bloemen vl
Iewaardig de sehoonste te plukken.''

VELDBLOEM EN KA SBLOEM .

De bloemksnslangede we#en,
Die ken lk messtallr b'
Ilnaam;
Zj lychen mj vïzendeltk tegen,
Zt groeten mh altezaam.
Debloemsn achterderamyn,
Omdatzk haarnApen metweet,

Die schi
jnen zich mpnerteschamen;
En mûmplen: .D1e domme Poëet.'

Uw dieyaar,preutscheprinsyssen!

Gi
jzhtsgboon,zjtbexhlhg,volvuur;
Ma
a
r
gi
j elschtnog alvpven en zessen.
En verkoopt uwe gunsten wat duur.
Propkziek volkjeuit JapHn en Bengalen,
Dlngtom pri
jyen van zzlver en goud!
Ik w)1 ook u m l)n hulde betalen, .
Maarmi
jn hart,omi
jn hartlaatgi
Jkoud.Goeden dag,Madeliefjr!Gouddropje!
Eerenpr'
jsje,zoo zedlg en zacht!
Zee,eensgauw:glisptg$jzoetinuw knopje,
En wat weer ofgg heden verwacht?

ALXIDXII.- BIJDxcxroAvzvAxMxlxx xvxasrsooloxoEDIcxTsx.'' 217

Eerenpr. sGoeden morgen !wi
J'sliepen als rozen.''-

;Gondd. .En hetweer wqrdtvandaag vastheelmooi.''Madel. .'k Heb een plaatsze A>n uw knoopsgatgekozen,

W aar ik stervend mpn bladertjesstrooz.''
ALEIDE II.

Moeter?Roetgr een liedje zjn,

VaEe
dgnmi
ebh
'tgekl
ernde
stvkepn,
ljaren
nn
dil
tle
aa
nni

Metoogjeszoo hrlder,uytlipjeszoo fjn?
W elaan,zoo klmkt,myn snaren!

Di
H
tame
isjekwam terrechkrti
jd
ar moeders hart verblyen;
Wi
j gz
llen hebben haarom stri
jd
EeWi
njaarlang geliefkgosd,geprîzen,gevri
jd;
Jbli
jven haar pri
lzen en vrpen.
Hetjufertjeheeft een zdérruim h>rt,
En deeltonder velgn haar gunstjes;
Maar,hoe ook in vrherjen vrhs
'tersverward,
Haarmoederkrqgt altld hetgrootste part
Van haarlonkzesen lacbjesen kunstjes.
Dat komt van dat zoçte,zuivere zog,

Datniemand dan z'
Iibaark>n ssbenken;
Zi
jkreeg heteen rond jaar,zi
jkri
lgthetook nog,
En vraagtmpn:sMama!wanneerspeenjehaartoch?.,
Dan zegtzl
'
j:yik za1meeensbedenken.''
He
tzj zoo!Hetkan u voorzekergeen kwaad.
Laat vloeien de beste der dranken!
Nu doethetditoogje,ditvroolp
-k gelaat:
W eldra zijdit snoeperig mondjen in staat
Met woorden voor alles te danken.

BIJ DE UITGAVE VAN MIJNE PVERSTROOIDE GEDIOHTEN.''
1862.

Verscheidsp tonen hgortmen hier,
Naarmpn verschelden jaren.
lk had altoo! een zelfdelier,

Maar dikwjlsandre snaren.
En pok dezangqtofwisselde al,
BIJ 'slevens m ss'lend woelen.
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DM BLOEMYERKOOPBTIR.

De bonte weg van Fieg totgraf

Heeft veel voor dze veel voelen.

'tVerstropide brachtmjn hand bjeen,
'En schzkje'tnaastelkanderen;
tW asAlti)d beter,naar '
tmj scheen,
Datzj het deed dan anderen.
Zoo iemand,die den bundel ziet,

Hethoofd schudt en gaat zeggey:

'tIkVe
rstrooide isjuisthetbeetemetl''
za1 het niet weerleggen.
'k Heb hier en daar gekapt,geschrapt,

Geachaafd,geschuurd,geschoren;

Het slechtste ls we1 wat opgeknapt,
Maar 't werd niet weergeboren.

Is'tPetpapieren krgostook niet
Gelvk m et andre klnderen?
M en kan betreuren wat men ziet,

Maarnietalthd verhinderen.

Gaat thans te zaam de wereld in,

E Mjn oudate en jongste telgen!
nGmo
ge u
w broederlhk
' gezln
een vne
'nd of vreemde belgen.
DE BLOEMVERK OOPSTER.
(Eetdelberg.)

Aan 'tspoorstatiqn te Heidelberg,
Daar gtaateen kznd - van dertzg Jaar,
A1sm enjch gekleed,gekaptin 'thaar,
Daar zk een traan voor verg.

Traan in uw oog,zoo kwjnepd schoon,
J
opg vrouwtjen,op den huwljkstocht!
W zer ga den ruiker voor u kocht,
Door haar u aangeboôn.

Traan op yw wang,zoo yol en zacht,

Be
vallighezd van zestienjaar!
In 't oog van uw bewonderaar
Een engel,alsgj lacht.
Tryan,midden in pw riikevreugd,

GI), moeder van dlt beeldschoon kind!

HET REGENSCH ERM.

Die iq haarschoon uw schoonhervindt,

En ln haarjeugd uw jeugd.
Di
G
thartisook een vrouwljk hart,
evormd voor wat het uwe streelt;
Maar wathaar'tjrmeleven teelt

ls spot,verneedrlng,smart.
A1 watzoo zeer het schoon verhoogt,

W anneq!
-m en 'tin uw oogen leest,
Belachl'
pk waar '
t in haar geweest,
En nimmermeer gedoogd.

Geen liefdedroom,gelp echtgenot,
Geen moedervreugd zpn haarbqkend;

'tM
Zpn bloemen,blpemen,watzj vent,
aardoornen ztn haarlot.
Vrsoukl
Al
fnn
aardeziel,slechtskindinschi
jn;
d begroet,geplaagd,gesard,
Door kindren,zonder hoofd ofhart,

W iermoederz'
j kon ztn.

Beschimpt door knapen,laag van zin,

Oprein val!oqgln,ruw van toon,

Dle,zoo zp rpzlg ware en schoon,
l'
laar streelt
len om de kin.

En,alle dhgen die Go; schenkt,
Door 't relzend yolk,van uur tot uur,
A1s wondre spellng der natuur,
Bekeken en - gekrenkt.

A2h vrouwen!moeders!denkter aan:
ZtJiseen zuqter,de arme dwerg!
En stoqmtnletvoortlangsHezdelberg,
Ofwydt haar lot een traam.
H ET REGENSOHERM.
(Wengern.Bern-oberland-)

HanjJorgen maaitzjngoudgeelgraan;
Z'
I)p w/lfje bindt de schooven;
Zi
jn gongensdragen afen aan;
Zjn oudste dochterssloven.
NW atroqrtzich onder'tregenscherm,
. Dat ultgtaat op de velden?
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Hl'
r HxRsERG-MlIsJx.

Ik qie een handje,zieeen arm,
Dle jeugdig leven melden.
Na buk eens,kjk eens,zie eensgoed!
lsditnietneteen prentje?
Christientje houdthaarbroertjezoet,
Dat aardig,mollig ventle.

Hetkind isdertieq majnden oud,

Christientje een Jaaqtlek ouder;

Maar zie hoe stevig zl
J het houdt!

'tIs bj geen mensch vertrouwder.
Zi
j
zithet,onder 'tregenscherm,
Bestendig te vertellen.
De zon is hoog,de lncht is warm ;

Maarhen schjntnletste kwellen.

De lucht is heeten hoog de zon,
En nergens dak of boomen;
Maar deze groene champignon
Belommert hen volkomen.

Zi
jziey zoo vrooli
jk1zi
jn zoo zoet
A1s zemapd kan verlangen;
Ziemaard!eoggjes,vo1van gloed,
Diekuiltjeszn de wangen.
En alsde Poedqrmaareensbukt,
En toekplktu1tdeverte,

Dan zg'n zj heelend'alverrukt,
Dan juublen zi van harte.
HET H ERBERG.
M EJSJE.
aosenlauï.Bern-oberland-)

Mooipeisje,datin 'tberghotel

DrJongeheeren kluiatert!
Hemnnertge u hetwgord nog wel,

Doormiju toegedulsterd?
.Uw wa
ng bljfrood,uw hartbljfrein
'
Pot aap uw jongstestonde!
Deweq lsglad en de afstand klein
Van zokkernj totzonde.''

LAUTERBRUNNEN.

Gi
jzridet:.Ja,mi
jnheer!ik zal

Zon
Mj.n.aardatwogrd gedragen-''
o zp t.Llatnoolt,ook van uw val,
Dit Paradps gewagen!

LAUTERBRUNNEN.
/
(Bern-oberland-)

Ik d>cht zoowaar dat slouter Bronnen''

Mt
)
'xloute! Tranen''worden zou!

W at had mpn draasheid toch begonnen,
Van u te schelden,dierbre vrouw l.

GjMa
ha
dtden weg door 'tda1genomen,
ar ik den bergweg,als een man!
Te Lauterbrunnen saam tekomgn,

Ziedaar bet plan,'t sverstandlg''plan.

Ik steeg vol moed,langs woeste paden

A1hoogsr,hooger,hooger op;
En kon plln oogen niet verzaden

Aan Exger-,M önch-en Jungfrau-top.

Hj die geen Scheideck hreftbeklommen,
Geen W engernalp.Frg ln mochtslaan,

ls '
t heiligste der helllgdommen
Van 't oberland niet doorgegaan.

O ongeljkbreFilderpissen,

W aar boven 'tschzttrend schoufspelpraalt,
Van sneeuw-op sneeurberg,op wler spltsen
De felle zon van Jull straalt!

O Heldre beken,donkre wouden.
Diepe afgrond,vreedzaam,lachend dal!
Geen oogen,d1e u koel aanschouwden,
Geen hart,dat u vergeten zal!

IkEk
onmjn schoonheidsdorstnietboeten,
n zag we1 duizendwerven om ;
Toch kreeg ik vleuglen aan de voeten,
A1s ik ten laatsten afwaarts klom.

OfVwistik niet,d>tgtjmj uren
oqruitmoestzjn,en deeenzaamheid
0ok ln een lustoord lang moet dpren,
W anneer men mtziet en verbeldt?
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LAUTRRBRUNXEN.

Het pad is steil,en tegen 't zuien;

De gri
jzç kalkwand gloeitalsvuur;

De zon,bi
ghangende onwegrsbuien,

Steekt fe1in 't heet namlddagaur.

Aan de overzîidewaagt,in éépen,
Debesk den sprong van dmzend voet Indien gj neerkraamt gp uw beenen,
0 Staubbach!lk benhddeuw moed.
Maar,beeld van hen,die God verzoeken,

HeUw
schlttrendwaagstukwordtten spot:
tda1zletvan d2n roeklooskloeken
Zelfsgeen ellendlg overschot.1)
ZiiOp
dieumi
iwacht,en öök haar oogen
alaat,met beklemd gemoed,
Zietu verstoyen en vgrvlogen,

En troost zzch dat lk slangzaam gpoed;''

Ik spoed mîi,lieve!ik kqm u nader;

Ik Bpaar qsen zweet;lk slaak geen klacht;
Atzwoegt myn boezenh ik vergader
Tot grooter haastmyn laatste kracht.

Nog é/n,ë4n ziegzag! - Neen,nog dezen!En dezen!- En deze'eenen nog!Dit echter za1de laatste wezen ....
0 !zielvermoeiend zinbedrog!

In 't eipd:ziedaar het da1 gewonnen,
W aarm ik rust genieten zal,

Een da1van vloutl'
e xreugdlbronnen,''
Aan uwe zi
l,mi
ln llef,myn a1!....

Gi
j zi
jtsz
-xzz'
r!Vergeefsche vragen
Aan gldsen voerman,Faard en gast!
Qeen menschljkeoogen,die u zagen,
Geen hoek,waarult gj mv
''verrast!
Intnsschen pakken onweqswolken

Zzch saam tot ondoordmngbaar zwart,

En bliksemsschitteryn a1sdqlken,

En steken naar myn angstzg hart.

A)DeStaubbach is,a1sbekend ts,een straalwater,d1ebjLauterbrunnen van
eene925voetenhoogerotsgeheelvrtjnalrbeneden stort,mae eerhjdengrond
bereikt.in deluchtvergtulft.Den Wengernllp aan deze zïdeafdkende,zietmen
hem tegen zich over.
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REGENDAG.

Daar wekt de dreun der donderslagen
Van honderd bergen de echo'
s op

Doett
leonverjchrokkensten versage,
n

En voertmtn bange vreesten top.,

De
Mregen stroomj debekenklateren

et stortzng,d1e elks oor verdooft;
En alle golven,alle wateren

Gaan overmju verbjsterdhoofd.
Ik zie,hoe lang!doorweekte wegpn
D Een donkrerelskoetsmjwaartsjaagt;
e vgerpan,bukkendeom den regen,

Dmktzn zjn mantel,hooggekraagd.

De witbeschuimde paarden snuiven

En brieschen,van geen gtorm yerscbrikt;

Maarop mijn hoopvolwelkqmwulven
Geen antwoord datmjn zlelverkwikt!
EeGt
ni
tweede volgt haar - Aeh,mjn oogen,
zoekt vergeefs!Zoo eohreit nu
.

E
,Bcbreit!eEe
n ndevri
de
- heeft uw hoop bedrogen.erde
doemt tot raadloosheld.

Een vJ
i-fde....0 Hgmel!heb erbaàm en
hoop, geefmtkomstyoorpjnha
,rt!...'tGe
Geesfchi
edt!Daaryaltgi
Jm mpn armen
En weggevaagd zpn angst en smart! ,

Nu zweerik dat?nsnietsmeerscbeiden

M aar dit het rezsplan wezen zal:
,
E& doel,JJn q'it,&x weg wpov'bdden ;

Een zelfdeùtv'
g,een zelfdedal.
?

De lezer ecbtsrleermiqtrouwen
Den ka:telezn van Grlndelwoud,
Die paarden toezegtaan mevrquwen,

Maardie zjn woord nietaltyd houdt.
R EG E ND A G.
(Interlaken.Bern-oberland.)

Regen,regen,regqn,

Regen,anders nlet!
Overstroomde wegen,
W aar men staat of ziet.
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RXGENDAG.

Aan deluchtontdek je,
Noord,Zuid,oost of W est,
Nergenseen blauw plekje
Voor #en broek en vest.
W
aar zk'nntha
nsuw toppen,
'- Bergen i
't verschiet?
Regen,regendropqen;

Regen,anders nzet.
Op de luie-stoelen

HAngthetreizend heir;

E1k lsvan gevoelen:
't Isvan daag elechtweer.''
Brzt en Nederlander,
Franschman,Duitscher,Deen,
Stemmen met elkander

Lieitjk overeen.
Regen,regen,regrn!
Regen,anders nxet!
Niemand,dze een zegen

In den regen met.
Gids en voerraan turen
Op de donkre lucht;
Dathet lang zalduren
W ordt door e1k geducht.
Duidt hun niet ten kwade
't Morrend onverstand!
't Regent enkel scbade
Voor hun grage haud.

Regen,regen,regrn!

Regen.a.
nders nzet!
Overplaste wegen,
W aar men gaat of ziet!

Maa
rdepaardenjuichen
In den vollèn stal;
Zweep en zadeltuigen
Rusten overal;
En ten minste heden
Kan zich 't rauwe vleesch
Der gedrukte leden
Vleien:.1k geneesl''
Regen,regen,regen,
W at m en hoortofziet:

Onbsgaanbre wegen

Zin zoo kwaadnog niet!

En een arme stakker,
Die m ettranen zag

HET ORANJEFEEST.

Hoezjn huislijkeakker

Droogde met den dag,
Valt aanbiddend neder,
Geeft den hemellof,

Die dsveldyruchtweder
oprlcht u1t het stof.
Regen,regen,regenl''

E Bad hh dag en nacht -

n de Bron van zegen
Heeft aan hem gedacht.

H E T O R A N JE F E E ST
TE UTRECHT GEVIERD.
28 November 1863.

Ho
ewaaitde vlag zoo vrooljk uit
Van Neerland: hoogsten toren?
'tGesghutbarstlos,de féestklok luidt,

.

De guichtoon laat zich hooren.
>'k Zie groen en dundoek door elkaâr

*D, vollr str:ten jieren....''

H:t 1s dewpl
. wp.,t.lpblljalr
7an Neerlands vryhexd vzeren;

Van vrkheid,na den bangsten drukj
Die ogiteen volk dred klagen.
VaZo
novrlan
hhe
id van 'tultheemschejuk,
g met smart gedragen.
mW iebrachtu in datgrootverdriet?
W atvoerde u naard1e krten?''

Och,doe ons zulke vragen nlet!

s;j zouden'tgraagvergeten.
Vergatgîimoogliik de oude leer:
Alleen dpor eentrachtmachtig?''

Heljas,nog eenmaal!Destemeer
ZIJhaar onskroost indachtig!

*Verloste u eindldk speerep zwaard?''

Neen!Moed van heldenzlelen.
De Hemelheeft ons bloed gespaard;

Hj sprak;debanden vielen.
In Utrecht?'
'....W erd bet ergst verwacbty
Alaar God G schaamde ons zorgen,
Nop'
ztvolgde er op een banger nacht
Een onvergeetbrer rnorgen.

2:5
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HET ORANJEFMEST.
*En welk een daq?''Zoo schoon a1s'tkon;
Een dag van vpftig jaren,
Daarschoofgeen wo1kje voorde zon,
Dan om weer op te klaren.

W at spelt de toekomst? Goed? 0f kwaad?''
EEx weet het; HIJ regeere!

Wi
J'maken op zijn bjstand staat,
Verkeerewat verkeere!

BeVscbiktgi
jqvt
ll-hoogrrhulp?
erbindtgj d'Ongezlenen/''
W Iiwillen,in paleisen stulp,
s

Hem eeren,danken,dienen.

xW

at leuze smeltnu stand in stand,

H Kn pri
jktop allerborstrn'
?''
etvrîJheids-teeken voordztland,
De kleur vln onze vorsten.

%W atdanktgj yan datvorstljk bloed.
B In oude en nzeuwe tjden?''
escherming,welvaart,orde,m oed
En hoop en trooatin lhden.
W iem1g Oranjesbestevrind,
*En Zpnel'waardig heeten'
?''

Die:daar hv.,t vaderland bemint,
Zzcbzelven kan vergeten.

*W ie mintzi
jn land?''Hi
j die 'tbetoont.
Metwoorden en m etwerken,
Zk'p eerdoorgeen moedlqoshezd hoont)
Zijn moed doorhoop wz1sterken.
W*Mieai
sgeen vriend zijnsvolksin schjn.
ar waar,en hoog te schatten?''
Die 'toude twistluur uitlaatzi
l.n,
En 't nieuwe nlet laat vatten.

*Wi
e twiifelt>an detoekomstniet?
*Avie ziet nletlaag op 't heden?''
Dip liefdrrjk rondom zich ziet,
.

En opzlet met gebeden.

s

Wie vieren 'tbsstditjubelfeest,
%En met de reznste klanken?''

ZjDe
.dnle,
met ootmqrd in den geest,
bemel hartlvkst danken.

JAN LOGICA.- JAN KLANK.- MOZES OP DEN NIJL,ENZ.
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JAN LOGICA.

Jan 1ag te slapen op ziin wagen.Schelmen komen
En gpannen Blesjen uit,en tt
'
jgen op den rit.
Ten laatste,Jan ontwaakt.pHoe?''roepthjuit:xW at'
sdit?
Van tweeën ern:/enheeftmjnpaard mjafgenomen,
0fik nam,zn mjn slaap,een wagen in bezik'?
Uit het Engelsch.

JA N K LA N K.

't1gsolfëeren watgj dget;geen spreken;
Want dat ge ietszsov,lsmù n0g nooitgeblek-en.
MOZES 0P DEN NIJL.

Dr
Aaag,grooteNijl,wien nimmerjteldjkeFogen
anschouwden waargj klein ztten geqlng!1)
Draag op uw schöot dees kleinen zuigellng.
En spaarhem,metzijn Moedersleed bewogen.
W ieg,sshommelhem voorzichtig op uw baren

En drlifheP zachtnaar'tvellig hoekje voort,
VaWn atar
vorstljk oor yhetjongsken weenen''hoort,
usschell riet en groene lotusbllren.
En als hierpa dit zknechtken der Hebreeuwen''
Uw godlpk nat zn drabbig bloed verkeert,
Den zegen van uw welige oevers Feert,

En mensch en dier zgn noodkreetu1tdoetschreeuwen;
W En
jtd
ap ditleed hetKind niet,datgj spaarde,
vezliger gesmoord had zn uw vloed,
DeMa
ar'
tMonljer,dooruw vruchtbaarslib gevoed,
r dwinglandp,uw vloek,den vloek der aarde,
Die overalhet water maakt tot bloed.

AAN EEN POPENBRIEF''.SOHRIJVER.
Telum lmbellum eine lctm

Uw wenkbrauq daalt,uw ooK schietstralen;
De booze 11q krultvreeslpk op;
Het kort en snulvend adembalen

Meldtsen versnelden harteklqp.

Krampachtlg klemmen zzch uw vzngeren
$)Non llcGtpopulisparvum te,Nlle,vfdere.
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Te zamen om een scherpe speer;

Giigaatdit svaak beproefd''geweer
Moorddadig op uw vîiand slingeren,

En dooddoen za1het als leleer!
Dees echter, '
t oude wapen zlende,
Vreest of ontzet zich niet met al;
Dit ovaak beproefde''is 't suitgediende,''
Datin uw handen breken zal.
Zoo was 't.Geen hartae werd doorstoken;
Geen roode bloedstroom werdaanschouwd;
De dufheid van 't verm olm de hout,
W as alwat - onze neuzen roken.
VIJFENTW INTIGJARIR BURGEMEESTERSCHAP
van den Heer Mr.N.P.J.KIEN te Utreoht.
1864.
voos Dz BAANDwEXR.

De Brandweer,tuk op de eer noodlottig vuur te bluseehen,
Blaakt zelv'van eedlen gloed,

Np zj den Burgervader groet,
Dievjfentwmtig jaar gewaaktheeftop 'tStads-kuseen.
Haarwensch isvqrig dat defakkelvan zjn leven
Voortbrandestilen klaar,
Om
onzestad :og memg ja%
Het voorreeht van haar lzcht en warmen gloed te geven.

Moogsteedsd'
eBurgerj hem eeren daxkbewjzen,
Getrouw en onverdeeld!
En waar m en ooit met twistvnur speelt,

DaarstadeBtandweerklaar,eervonk envlammenrjzen.
JUBKLFEEST YAN DEN SLAG VAN W ATERLOO.
18 Junl1865.

Hef,Hollandsck Volk,hetfeestlied aan!

Dy dag isweergekomen,

Die bg de Nederlandsche vaan
Hetvruehtbaarstblbedzagstroomen;
De dag,de dag,de groote dag,

W iensochtend droefe: somberzag,
W iens avondzon,bp '
t dalen,
Blonk van de sehoonste stralen.

G E D ICH TE N
VAN

N I c O n A A S H 12 R rr S.

JUBELFEEST YAN DEN SLAG VAN W ATERLOO.

Steek vlaggen uit van top en trans

Om 'theugljk feqjtte meldenl
.

Versier ze met een blqden krans
Van bloemen enzer velden!

De oranjestrik stekeafop 't groen
En vorme een vaderlandsch festoen,
W
aarvtjftigjarige eiken
Hun deugdzaam loof toe reiken!
*Jn juichtoon klink vannoordtotzuid,
Van oost-tot westerstranden,
Kn lokke een blt'den weergalm uit
NeenBs
jde omgelegentla
nden;
!meng zlch in '
eenparig lied,
Dat Belg en Brit en Muscoviet
En alle Duitsche volken

Doen rjzen totdewolken!
:ën danktqon stjg totGod omhoog
En prtlsden Heer derHeeren,
Biiwe
lk altaar pe
n knielen moog,
Ofop wat Flls hem eeren;

Een foon,waarln watanders scheidt,

Zich oplostin de çenstempigheid
Van die met zlelen zlnnen

God en de Vrjheid minnen!

EenDdy
to
uitalpla
le
iage:
enstulp
zenk
ul
tro
on
ept
er
we
Van u,o God!kwam ons de hulp,
Van u-alleen de zege.

V>n u de moed,van u de kracht,
Dze 'tbloedig oollogswerk volbracht;

E
n,na de krtglgeruchten,
De vrede raet zpn vruchtenl''
W atbreede schjar,watachtbre stoet,
Metzilverwgtte lokken,
Komt,âerval!bllk,schoon stram vanvoet.
Naar Leldens vest getrokken?

Ontblootden schedel,jong geslacht!

'tIs de eer van Neerlands legermacht,
Het oversehot der helden
Der W aterloosche velden.

Daar gaan ztj,vaderlandsehejeugd!
D D# Hollandstulnverweerden,
e vrtheid redd'
en doorhun deugd,
De dwinglandy verneerden.
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AAN DEN HOOGLEERAAR G.1.MULDER.
Uw eerbetooning doet hun goed,

Daar
Dzj in hen 'tvertrouwen voedt,
jt,klerden deoude dagen,

Gp '
tzonge bloed zoudt wagen.
Een traan rolt langs hun knevelbaard,

Een huldeajn die ontbreken,

Die,Bluimrende m den schoot der aard,
Gj 0ok doo!-hun afzi
jn zpreken!
meest,wlen 't Delftsche graf besluit,
Wiens
naam bliiftklinken verre en luid,
En zn het hal-tza1leven
Van onzejongsteneven!
Zoon van dien Dappren!Vorgt van 't land,

In deze vrede-tjden!
Om vooronssrfte strjden:
Wi
J-weten 't,Konlng!door wat moed,
0okVgj
'tonschatbaarheldenbloed
an Nassaus eêlste zonen

Stelde u de nood het zwaard ter hand,

U waardig zoudt betoonen.

sl
ede.0 Moog zjn hand
Maar
OnGo
dang
geed1
ftevr
weldaad kweeken,
En eGeneendraehtig Xaderland
D een dankbaarheldontbreken!
e Vrede,nqoltte duurgekocht
Voor
I'tkoltljkstbloed,dathem bevocht,
Dsnooljtehoog teschatten
oord1e zjn heilbevatten.
AAN DEN H OOGLEERAAR G. J. MULDER,
In dank voordevriendeljketoezenxngvanzjn xstqdlqm Generale.''
Est - commune vineulum.

Den Man,wienswetrpschap pietligtin '
t etofbegraven,

H ardiehaar,rpp en rhk,en rein van haatljk rag,
Ma
etleven in doet treen om,op den klaren dag,
MetDze
g
e
n
e
n
d
e
h
a
n
d
h
a
a
r
godljk'aard te staven;
ep man,die 't gouden enoer,dat kennissen en kunst
Vereenlgt,kenten eert,latwoestaardj 'tverhaven',
E
n,tqgen 'tdqilwerk,pleztvoor '
techte geestbeqchaven;
Bzed ik mjn warmen dank,hoovaardig op zj
'n gunst.

VEIIBOHGEN. - KLAUTAIRLM9SEN.

VERBORGEN.
De depgd iseen geras,datniemand kweekt,
Ten zp de wortel zlch in de aard versteekt.
KLAUTERLESSEN.
(NAAR RûcxERT.)

Datgi
jklautert,jonge borsten!
1: naar m i
l'
p verlangen;
'kMe
Hatat
z
e,
d
1
e hun ttd vermorsten
in huis te hangen.
Om
een nestjen ui!te halsn
Staan er veel kllmvaardlg ;
Uitqeblazen eierschalrn,
Zpn ook zeker aardlg.
Is'tom de appelsofdsperen,

Datgj wenschtte etpgen?
jgen.
Wy
ezien tekri
'k0o
z1t
de

't Zelfde is van volwassen heeren

Pretu nietbeni
jden;
Sleshts gm rampen te vermi
jden,
'k Gun baar u volkomen;

Zj mtln rjad vernomçy.

Let gteeds hlerop,dat gp geenen
Loslhatvan de takken,

EeAn
rgt
ltjd hadtwedereenen
deren te pakken.

Op sen dorren tak valt nimmer,
Nlmmer te yertrouwen;
Zelfsnietaltkd kan een klimmer
op de groenebouwrn.
En Ngrboven alle twpgen
Blpft de qtam te kiezen;
W Ui
ili
dihe
tn
oolt,bj 'thoogstesti
jgen.
t oog verliezen;
svant dë takken zelve moeten
Aan den stam zich schoren,

Diealleen qp eigen voeten,
Staat gelpk een toren.

W îisheid heeftde beste kansen!
W aar uw voet zich wage,

Zorg datnogité4n tak den ganschen
Last des llchaanls drage!
Stektn en te.qenqteun,mpn vrinden!
Moetr!
-altvd wezen;
M ochtgp genen tropwloosvinden.

011vzndttroostbt
1dezen.

% 1l
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KINDER-GODBDIRNSTOEFENING.

Altsjd moeten we1de sterkœ

Uw voornaam ste stut!i
;-n,
Maardeztvakken,zultgJ1merken,
Kjnnen ook van nutzpn;

Me
nlg trt'gje aan grooteboomen,
Dat nletveelbeteekent,

Maar,met andre saamgenomen,
Duchta'g m ederekent.
Klimt ernsthaftig (grappenmaken.

Kunsten dqen berouwtu);

Zoo zult ge zn den top geraken,
En het dunste boudt u.

Ma
Oar terwjlgj u op '
tmoedigst
pwerktm et d: handen,

Denkt eenshoe gJ
1 weer voorspoediggt
Zult omlaag belanden.

KINDER.GODSDIENSTOEFENING.
(NAAR Gxnox.)
m tden mond ;erJongeklnderen en der
zogellngen hebtgj n 1oftoebereld.

Het plechtige luiden der klokken

Riep de ouders bptjdsnaar Godshuie;
Z( bljven nog allemaalthuis.
Die gagtjes,z?o vroolp
''k ep woelig,
Zi
jn nog vri
l watte kleln voor dekerk;

Hup kindren,m et goudblonde lokken

Maartoch,vqqr den znndjg gevoelig,

Gaan ook zp,op hun wyze,te werk.

Elk van hen heefteen psalmbosk genomen
NEp houdth@ xerkeerdvoorzlch heen;
u juichen ppn Jeugdige vromen
Op het luldat en verhevenst dooreen.

W atbijzingt,weltnieteen van hettroepje;
Elk heft aan ulteen andgren toon -

Om het even!uw galmen,llef groepze!
Reiken ook tot den hem elschen troon.

Staan dâér niet ur englen om henen,

En zingen hun lzeclvoor een Heer,
Die zoo gaarn van de lippen der kleenen

Ziin lofhoortvermeld en zjn eer?

AAx J.J.vAx oosrxRzsl.

Zingtdan voqrt!In den tuin,in deboschjes,
Doçt,a1sg!J,e1k metzingen zi
jn best;
De
s
js
j
e
s
,
d
e
me
e
s
j
e
s
,
de
mo
s
c
h
j
es,
Jong en kleen,op den rand van het nest.
Zingtpaartoe,in uw blinde vertrouwen!

Het zs dit,wat uw'Heiland voldoet;
0,een hart gansch oprecht,zonder vouwen,

Isveeldichterbj God dan '
tvermoedt.
Zingtop maar!W iizingen,wtiouden,
En lezen de Schrift,met verstand!

En tpch - ach!hoe menigmaylhouden

W p het boek nog verkeerd ln de hand!

Zingtqp maar!Wijzingen en spelen

De lzedren,naar noten,als 't hoort!
M aar ach!door der broedren krakeelen,
Hoe vpak wordt onze eenheid verstoord!

Zingto0k gij!- Uitde statigste bogen,
WHe
ectbt
,nkrag
bfig
lekoo
att
zspl
he
?i
.gs
.;te
Ee
klnde
rs
lpk
pogr
e,
n;
Een gegons ln des Eeuwigen oor!

AAN J. J. VAN OOSTERZEE.

Na vjfentwintig jaren Evangeliedienst.
12 FEBR.1866.

Ga voort,en etort uw besten balsem

Aan Jezuj voet;

Vertroostzjn zlele van den alsem,

Dien 't ongeloof bem smaken doet.

VervulEzjn huismetde eelstegeuren,
n schqaag hetdak;
Ve
E
r
b
l
j
d
zed1e op Sion treuren,
n steun wat moedloos is en zwak.
Die vi
jfentwintig jaaru sterkte,
1,nog nabi
j;

W at hi
l door u gezegends rerkte,
Bevestige en vermeerdre hp!

H4 bli
j
ve u.nog een reeksvan jaren,
Voor Kerk en Land,

Voor dierbaar huis,en .vrienden sparen,

En overdekkeu metzgn hand.
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ZlJ ZEGGEN. - WINANDERMEER.

En is de grootedag geW men,
Door Hem beloofd,

Hj
D
zette,omringd van alzi
jnvromen,
e schoonste kroon op 't dankbaarst hoofd.
ZIJ ZEGGEN.

Zi
jD
zeagag
ey:sLaatuw dwaasvooroordeelvaren!
r zs geen Qod,die antwoordt op gebeên;
*'t0ud Bjgeloofhad tempelsen altaren: ,9
De Wjshrid onzereeuw behoefter geen.
De hongel
-njpt,de pestontvolktde straten,
VUw kroostligtkrankenworsteljmetdendood:
erbjtuw leed!W atzou uw bldden baten?...''

Geloof hen niet,en klaag aan Qod uw nood.
Men leerde u van een Vadey,die voor allen
En alle:zorgtmetvaderljketrouw;
Dat,zonder Hem,geen musch op ayrde vallen
En op uw hoofd geen haar vergrpzen zou.
xNee
nlnzeggen zj:sNatuurwetdrj
'fthet leven
sEn brengt den dood,voor beiden even blind....
Vergeefsuw lotin hoogerhand gegevrn!...''
Geloofhen niet,en blpf uw Vaders klnd.
Men predikte u een Heiland,voor uw zonden

UGestorvey,en uw Redder doorrjn bloed.
w schuldlg htjrtheefttroostbiJHem gevonden,
ZjUw
kranke zzelbj Hem haarkrachten moed,
zeggen: slldle troost voor noodloos vreezen!
Demensch isgoed,hoe dweepzushthem verguiz'!

.

*Steun op u zelv',en gj zultkrachtlg wezenl''
Geloot.hen niet,en houd u aan ztn kruis.
GoHdsakkernoemtgj 'tkerkhof;'tdaar gezaaide
D erleefteenmaalin nieuweheerljkhrid!
% wa
l asl''zeggen zj:.'tstof,datde,1nd verwaaide,
snergensmrer,ofoveralverspreld.
2a!ln gra: en kruld en bloemen,
En sterftop nieyw,en wisselteeuwig yf...''

tHerleeft? 0
p'

E De geest?....Watlsdie geest,waarop wh rosmen?

* endenkbeeldl'...Hoorhen niet;maarplanthetkrulsop 'tgraf.
W INANDERMEER.
(Westmoreland.Lake-dlstrlct.)

Ik had nog nooit een meer aanschouwd,
Dat grootsch of schoon m ocht heeten:

w INANDERMEBR.

Daar zag u mi
jn verwonderd oog,
Bespannen metqen regenboog,lk zalhet noolt vergeten.

De zomerbuiwas kortvan duur,

En dreefloorspoedig over;
Ds regen,d1e gevallen was,

Hlng alsjuweelen aan hetgras,
En parelde van 't loover.

'tW as de avondvandenschoonsten dag;

De stiltr wasvolkom en;

Plechtstatlg stonden van ronâom
De heuvlen om de watcrkom,
Met goudglans op hun zoomen.

En 'smorgens droeg m eeen vluggeboot
Op uw zoo heldre vloeden,
Uw'oeverslangq,uw bochten in,
Van 't vredig elnd naar 't drok begin,
W aar u de etroom kwam voeden.

Be
koorljk gchouwspel!Rjk genot,
In op en rond te etaren!
Van heuveltqp totheuveltop

Trok wqlk bp wolkjelangzaam op,
A1s wlerook van de altaren.

M aar '
t zonlicht,als het hooger steeg,

Kwam meer genqegen gevep,

Daar'thoutzdn llchtenbrulnqntving.
Hetspieglend meerzjn glinsterzng,
En alleskleur en leven.

Hisr keek een landhuisuitdoor'tgroen.
ln 'thangen van de heuzlen;

Dharnam hetbonteveezpn bad;
Gmdsglged de zellbootover '
tnat,
Met wztte en bruine vleuglen.

'k Heb schooner waatren sinds gezien,
En stout en grootsch om '
t zeerste:
Lac-Leman en 't Luzerner meer,
Locb-Lompnd, Schotlands roem en eer;

Maargj bljftaltoos 'teerste.
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DE VERMINKTEN. - BAUMANNS GROT.
DE VERMINKTEN.
(SlotsFernlngerode-)

ZjEwA
ren beiden frisch en aterk
n m den bloei van 't leven,

Maar onvermogend tothetwerk,
W eleer door hen gedreven.

ZjEwaren,op een oud kasteel,

en soort van mextra booien''1
Vertoonden 't ons van deel tot deel,
En leefden er van fooiea;

Gelpkkig,datzoo groot een vorst1)

Zlch hunner aan wou trekken,
En dat de penning op hun borst
Hun hartzeer m ochtbedekken !
De een miste een arm,en de ander ha4
Het lood nog in de beenen;
De fraaie vruchten waren dat
Van d'oorlog met de Denen.

BAUMANNS GROT.
(Rûbeland.Harz.)

Hadhj eenlucifergehad,
Hj wasnqg we1in leven!
Nu moest hp in een donker gat
Bjkansden doodenik geven.
Dat komt van 't zoeken naar een achat,
Door hebzucht aangedreven.

Hans Baumann,brandende van lust
om geld en goed te winnen,

Kro
too
p,meteen berglapptoegerust,
ntdekte klipbolbmnen.5

Geen mensch ter wereld was 'tbewust
W at Baumann ging beginnen.
Het hol was diep;de weg was lang

Dooq de onderaardsphekrochten;
Hetgzng vAn d'een'zn d'andren gang,
M et wendlngen en bochten.

')De Graafvan Wernlngerode-stolberg.
Q)1672.

sAcxAxxs oso'
r.

Deeteendrqp werkte e,eeuwenlang,
Aan fraale kunstgewrochten.

't W as nu een hooge kerkpilaar,

En dan eeq bundelsperen;
Een kansel hzer,een orgeldaar,
Een reuzenhelm met veeren;
EeEn tentgordijn,een feestsamaar,
en korlm et m onsterperen;

W jwaterbekken,outersteen,

En doopvont,naar behooren;
Pistolen,dolken,wild dooreen
Geschud,metpark en horen;
En vrouwenboezems,bard van speen;
Kn spitse paardenooren.

M aar ditwajnietwatBaumann zocht,

SlWaarop zjp oog kwam azen;
e
Dca
ht
s dathilgoud-ertsvinden mocht,
t voedsel voor de dwazen!....
En eensklaps heeft een felle tocht
De berglamp uitgeblazen.

Da
Ear stond hj in 't stikdonker vak

n gilde 'tuit.Gelp wonder!
Geen vuprslag had by in den zak,
Geen llchtontvlambaar tonder;
Geen lucifqr.datgrootgemak,
Geen luclfer,bestond er.

DeZh
Feergalm kaytstzjn gilweerom,
Zj gn
ang
eonrtjava
mme
kret
al'
me
nst
vo
n dr
om
te
on
t;dom,
Door diepten,ongemeten;

En sterven,p eteen dofgebrom,
ln ongepellde sp
.leten.

Geenliehtlgeenkennis;troostyochraad;

G Geen spjze;kql'stnoch krulmpje!
een Ariydne'szyden draad;
DiQeep vlndzng van Klelq Duimpje!
e blerden moed nietzznkep laat,
Voorwaar!verdienteen plmmpje.
Drie dagen werden doorgebracbt
Met tasten,gtromplen,zwerven.

Drir dagen? NeelllEén langen nachk
Dze alle boop deed derven.
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VATXRVAL IN sAKsxscs zwzTs>laLAxo.- sLlzg xxx.

Be'g
raven washj,a1shj dacht,
t Mankeerde maar aan 't sterven.
Nog slerptzich deArmestervlingvoort,
En b11
Jft een weinzg hopen.
An zie!'
Een :auwe scheemring gloort!
Een lichtstraalkomt geslopen
Door de eigen enge en lage poort,
W aar Haneis in-gekropen!

HiV
jaknruAd
ipt
weeruit;hj ziethetkrcosb
am nog eens even ;
Do
Eetzjn verbaal;maarstottert,loost
en lpcbt,en lAathetleven.

Alleenlllk heeft hp dezen troost,

Aan 'tho1zjn naam tegeven.
W ATERVAL IN SAKSISCH ZW ITSERLAND.
(Llchtenhalneren andere.)

Vijfgqynchen.Heerep,geeft we1acht.
Zoo gp ç,n oogenblz:je racht.

ZultgIJeen watgrvjlzlen stroomen.

Daarkomt> daarlshp-Eenytwee,drie...

ClI
ak
ttdzi1?e erein
woni
d,pu
/zelschap komen.
euweri
ge

Vijfgt-o.
vhen/Hsbtgj 'tnietgezien:
Hetkan onmidlilk weer geschie
-n.
BLàJF EEN.

Bljféép,bljfdén,mjn Vaderland!
Bltféén en ongeschondey.
Ge
en etaatspartj,geen godsdzensttwiat
Verscheure,door geweld of liat,
W at God heeft saamverbonden.

Bljfëln.bliifëën,m(n Vaderland!
Laat niets die kracbt u rooven.

Schraag,als een eenig myn,den troon,
En meng geen wanklank ln den toon

Van 'toud ooranje-Boven!''
Bli
jfé/n,bliifëëp,m.
jn Vsderlynd!
Laat niets dle vreugd verbztteren.
Bljf,kleinst,maarroemrv
--kstvolk der asrd!

llRooTl oxrroxKxlxo.

*B9

Do
Do!rorde en rustdevrijheid waard,
1e uw gelaat doet schitteren.

Bljfëln,blijfëën,mi
jn Vaderland!

La>tnietsdie detlgtlverflauwen.

W roet ln geen eigen lngewand!
En,Leeuw van Neerland!toon geen tand
Dan tegen vreemde klauwen.

GROOTE ONTDEKKING.
Fellx qutpotuftrerum cognoscere catz3am

Eu
rékamen,Euz.
ékamen!wi
j bebben betgevonden!
DE GAXG DER WERELD JS AAN OORZAKEN GEBONDEN.
Alles wordt dool
-oorzaak en gevolg geregeerd;
Daarom gaat alles perfect en rolt als gesmeerd.

Oorzaken en gevolgen bouden allesin orden;
Qevolger,d!e wederoorzaken worden;
Oorzaken,dze weer gevolgen genereeren;

Gevolgen,die weer tot oorzaken promoveeren;

P
Totoorzaken,in gevolgen wedyrschatrj
'k,
Hul
u-lu-luleerendeonophoudeljk.
et is een system a van scbakels en lussen

En haken en oogen;geen speld kan er tusschen;

En '
l
t stofijk,iy 'tzeedltk,in hemeleu aard On daarmee ztn alleproblemen verklaard!
Mn
ze ouden hebben voor menig probleempje gezeten;
aar ze hebben ook van geen oorzaken geweten;
Zi)
'hebben pm geen gevolgen gedaeht;
W
' j zelv'zt'n maarpasop datdenkbeeld gebracht.
tW a! ook nienland te vergen op die hoogte te komen,
Eerbj,btjgasllcht,door tunnelsmocht stoomen,
d
'Afgtand overnietigde''per telegraaf,
En xheer van de stof''werd,in plaats van hayr slaaf.

Het was,welbeschouwd,een ro'
geelWkezotheid

Der vroegre geslachten,die drûom van een ,godbeid''.

Een ohoogerezorg'' een mvoorzienig bestuur,''

Een ykonlng der wereld'' een pheer der patuur.''
Een xgeegt'',een nverstand'' dat formeerde en regeerde

E!n ,zeedli
jken w11'',diede1jtofreguleerde:Zq
Z1 konden nietanders,zg wlsten gèen raad.

x

4zagen hetniet,datdeplantuithetzajd,

.

Van de plant weer het zaad komt,en zoo ln 't onendige!

N aqbm washun wjsbegeerte opk seene ellendige.''
Da
u ls dit we1laat,Paar nog tp
'dig ontdekt.
En geeftonseen inzlcbt,datmjlenverstrekt.
'tIshet .e1van Columbus'';een klnd kan 'tbegrjpen:.
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AAN XENE ERFDOCHTER.-- GRATIOSA.

Alle gevolgen dansen naar der oorzaken pjpeq;
E

n,zoo lang maar conform dat principe geschledt,

Ighetleven - een dan8jen,en meerook niet.
AAN EENE ERFDOCHTER.

WUiedzraa1ge
undr
ukken aan zjn hart,
door dit leven?
W ie,in deslevenszgrg en smart,
Steun en vertroostm g geven?
W ie,altoos met dezelfde trouw

Voor de eyne gn Mitverkoren vrouw,

W iermzn zkn zzelveqblpdde,
Zich stellen aan uw zjde?

De man,die dââr een hart toe heeft,

Dien za1mjn haz:tbeminnen:
Hi
jzoektwatGod m 'techthezlgeeft,
En geen genot der zinnen.

M aar 't oog,dat op ul schoon slechts vlamt.

Op 'tedelhuis?waarmtgj stamt,
Uw
rjkdqm lqgeslagen,Dat kan lk nzet verdragen.
Hoe teerder 't u za1 gadeslaan,
Hoe vuriger belezen,

Hoe meerde hoqn,u aangedaan
Me eep ergernls za1wezen:

Miskennlng van uw schoonste schoon
Uw best- schat,uw hoogste kroon;
Miskenning van den zegen,
In uw bezzt gelegen.

GRATIOSA.

JJaenkelpoëzjzj!gii,
a enkelschoonheld,leven,jeugd;
E
De
liefde klapwiektu op zj,
n aan uw voetstap kleeft de vreugd;
Elk der Bevalligheden
Komt metu opgetreden!
Daar gehittert in uw oog een vonk,
En qp uw voorbogfd glanateen gloor,
A1s zn de onster:pke oogen blonk
Der maagden van het hemelsck koor.
Die in de zangen leven,
Op Cbio: aangekeven.
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IEMAND AAN FENE. - DOROTHEA SERENA.

Ml
tar '
tlacbje,datderustverkondt,
Den vrede van een rein gemoed,
Zweeftom uw rozeroqden mond....
Ontsluithem!Lajtultd'overvloed
Van 't hart d1e lippen spreken,
Haar taal a1s honlg leken!
IEMAND AAN EENE.

Mijn ligve beste,
Ztjzeggen datgi
J gausch voor mi
j gekniptzîjt;

'
k Zze 't'zelf,zo0 vaak ik de oogen op u veste.

GIJhgbttwee oogen,

D
'iealti
jd vrooli
gk zirn en volgevoelzjn;

Die hebben op mi
ln hart een groot vermogen.
En tusschen dezen

Fzen neugie,qqoitvoqr iemand opqetrokken,
Maaréatzpn volkge we1weetu1ttelezen.
Gijhebttwee ooren,

lteedeopenervoor'tgoed, dan joov'tkwade,
En met een zwak om m v
-n geluld te hooren.

Gj hebttwee lippen,

Die 'k overgayrnekus.rn langs wier boqrden

Ik nimmer zets wanluzdends hoorde gllppen.

Gj hebt twee hAnden,
Dieallerhandigstzjn en nlmmerledig.
Steedsvasterstrenglen zlide liefdebanden.
Gj hebteen boezem,
Die lieve kindren voedt en sust en koestert,

En wangen geeft a1s frigsche rozen-bloesem.

Daarbj een harte,
ZoD
o trouw.zoo goed voormj in alzi
jn slagen,
atik (desnoodsl)den haatderwereldtartte.
DOROTHEA SERENA
Heeft Dora nooit nog iets gehad,
De kleine lieve Dora?
Had ik geen hart er voor,ofhad
De moeder er geen oor na?
111.

16

2l2

AAN DM MOGENDEEDIN.

Da
D
chtikmissçhien:.lkspaarmi
jnlied;
e kindren lulstren zeker niet,
Zing ik den 1oivan Dola?''
Kom,dat ik haar in stilte hier

Nu eenseen toontje wjde,
Een toontje van deselfdelit,
Die eenshajrmoeivsrblpdde;1)
Haar petemoel.;..De heve meid
Streeft,dunktmj,doorhaarvrooljkheid
En geesthaar reedsop zjde.
Bloei?aardig kindje!leefen bloei!
Bli
jfonsgelpk verhoogen!
Li
jVo
kn
aaruw lzevepetemoei,
er ons haar beeld voor oogen!
W eea:.Doso'
rssâ,''eep OAAF vAx Goop
En toon,verduistert zich uw lot,
SsasxA,''uw vermogen!

AAN DE MOGENDHEDEN.
NA H1(T VREDEBESLUIT TE LONDEN.VOOMJAAR 186T.

Nu
doetgiiwjs,datgj d!n vredewilt,
Geen kogtbaar bloed uit zledende eerzueht

spilt.
Het zwaard ter scheê doet keeren,en uw schil;
zuiveren.
Van emet gaat.
Nu eert ge u rellen best,dqar gj gehengt
Datzich dgoll
ifzn uw launeren mengt,
Kn volkA1
bh vqlk u zulk een huldebrengt
s nzet doet huiveren.
Nu zegent u de moeder en de bruid;
De vreugd herleeft;de zangsnaar geeftgelyid;
'tGeschoktvertrouwen strektdehandweeruzt;M et hoop van maaien,

Strooitweerde zaaier 'tzajd in de open voor;
Haastwordthetgroen op zjn gezegend Bpoor,
E
n allelirvebloemen brekqn door,
D1e d'oogst verfraazen.

AcouswordtDpitschland 4ën en eenagezind,

Ep Frankrjk nletgevreesd meer,maArbemindp
*-

- e**

D1t zet de tronen vast,dit lûkt,dit wznt
Het hart der volken.
'

'

1)ZIe 1,161 en volgg.en elder:.

voxpsL.

Hier ziet God zelf in gunst op neder...Och,
Verlengt ons dezen schoonen vrede toch!
Brengt over onzen blauwen hemelnog
In lang geen wolken.
V O N DE L.

W De
aar
zjn de liedren,waardetonen,
n grooten Vondelwaard?
De lauwren,om een hoofd te kronen,

W aar eetlw btieeuw op staart,
Van 'tgodli)k lled weervaart?

Metd'eerbled?dis aan de echte zonel
Laatde
Amstelvan zz
i'n lofweergalmen!
'iln gp,zjn oblgnde ltjn,. ,,

Beplant metrhnschen wi
ln!
Zi
g
'n naam verzelvigd zîJ
-n.

Laat met uw ruischende oeverhalmen

BeEvn
Iec
ghi
jt,z
jenrmsc
ahae
ndse
cl
h,eOP
og
it
.n
er
!jalmen!
W atsnaarheefthj nietaangeslagen?

W at toon haar niet ontrukt?
W at anderen vermetel wAoxx,
Aan Vondel is 't OILJZKT.

De Davidsbarp herfthIJgedragen,
De Grieksche lult gedrukt.

Hi
j
isten hemelop-ge
stegen,
Ten afgrond neel
gedaald;
Hk heelt,Fp on-bezochte wegen,
Stgedsnàeuwen roem behaald;
Noo
zti:hj maqhtloosneergezegen;
Nooit heeft q n greep gefaald.

HhDe
-hree
ftons'tlied der englenreien,
duivlen oproerklank

Doen hooren; tortelduif!uw Echreien,

Op een xzerdorderanki''
De herdrrlvkeveldschalmeien,
En kri
lg-en oferzang.
0 Kerstnacht,schooner dan de dagen!'
0 Kankerige.tak,

Van vorsteljken boom gedagen,

Met !oo geducht een skrak!''
*O Pluzal,''die Ryben rouw deed draren,
%W aarm het dmfken stakl''
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U1T 8HAKSPEEE.

Hoemenig oor wistgj teboeien,
tlaar't godentonen vipg;
Hoemenig traan hebtgj doen vloeien,
Die a1s een parel hing;
Hoe m enig edelhal't doen gloeien
Van verontwaardzging!

W aarziitgj,Helden,Vorstep,W jzen,
Van Hollandsschoonstqn tgd,
WieVondelshartgrrn heddeedrjzen,
Aan ywen 1ofgewpd?
Onsterijkegezangen prjzen
U,die onster:pk ziit.
Maar W ie heeft liedren,wie heefttonen,
Den grooten Vondel waard?
W ie lauwren om hem 't hoofd te kronen,
W aar eeuw bp eeuw op staart,
Hem,wien van duizend muzenzonen
Geen enkele evenaart?

PrVe
jkrtooponuwuwvoaeatnge
stukz!
eenig zanger!
zcht!
Uw vadrrland verzaaktnietlanger

Zi
jn ultgestelden plicht.

Herinn'mng van uw lied vervange er
0n: later kreupeldicht.

U IT SH AKSPERE.
(dayou likefl.)
De wereld is lliet dan een groot tooneel;
Acteurszjn allem:nnen,alle vrouwen;

Ziibebben bun afm sslende4op's''en nafW';
Bedrjven ztn er zevep.Eereteen wicht,
Schreiend en lpjend ln malmoertjegarmen.
Dalrna een frlssche schoolknaap meteen lang
Gezlchten riem v?1boeken,a1geen slak
Terdaggchoolkrmpend.Dan mjnhserdeminnaal,
lliea1seen ketelstoomt,en voorzljn liefste
E
en lied v0ljammerzlngt.Straks,een soldaat
Vo1bar8che vloeken;a1g een beer zoo ruig;

En bpurtllngsspeelteen zellde velerollen.

Heelfe1op de eer;opvliegend;rjech tottwist;
De laterbelvan roem en grootheldzoekend
Totm den mond van 'tgrgfgescbut.Nu volgt
Een raadsheer, dik van bulk en onderkin;

Het oog gestreng;'t snit van den baard formeel;

o MIHI PRAETERITOS!
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Ald
Vo
1wjzespreuken,voorbeelden,citaten.
K us speeltdeesz(n rol.De zesde leeftijd
omtAlsern maagre Pantalon,op muilen,
Eenknjpbmlopden neuq,tevoorschpn.'tVl'
W
oegerpak
erd weleen huiste wlid voordep scharmlnkel.
De volle borst-stem,eens zoo manltk zwaar,
K
reeg pogmaals 't hooge van een kinderkeel,
En schlst alpiepende over.'tLaatsttooneel,

'tBeslultvan 'tdrukke en voorvalrjkestuk.
I

s tweede kindsheid;geen geheugen meer!
Tand-,oog-loos,oor-loos,smaak-loos,allesloos.

0 MIHI PRAETERITOS !

Mo
Hocb
tik nog eensmjn leven
over-leven,
e anders ware in alles mpn gedrag!
lk zou mjn hartnietweer aan dwaashren geven,
s

W aarvan ik,veelte laat,de dwaashezd zag.

'kGZou kinderljk mjn kindertjd Krnieten,

x

een andren lensch in 'tkznderlpke hart;
Verzekerd datzpn grievrndste verdrieten

Slechtsweelden zjn bp laterlevenssmart.
Mjn jonglingstîjd zou 'k nietdaarheen doen snellen

.

In vllerleigebeuzelen gedroom ;

Mz
i-n
pkdom zn geen luchtkasteelen stellen,
- r
Noch rekenen op Jona's wonderboom

lk
D zou geen roem,geen iidlen 1ofbegeere.
n,

oor valschen smaak aap valsch gevoelverkwist;

Noch leeren 'tlaatst wat lk het eerst moest leeren :
Eenvoudigheid,en waarheid onvernist.

'
k Zou niet zoo veelverwachten van de boeken,

Nietz0o veelzien doorandrerqogep;neen!
Terrechter plaatsterstond een qysheld zoeken,
Die nu,na lang een omweg,mp verscheen.

De maensqhen - 'k zou van hep geen vonnisvellen,
Nayr d'lndruk,naarde eryamng van een dag;

Me
Ntoz
ngsbeelde smartmi
jn zlelnietkwellen,
ch zemands oor met noodeloosbeklag.
Ik zou''- W atzoudtgi
j,opde dwaas!bedrogen
Door d'eigen Eaan v>n wysheid,vroeg en laat?
Gi
t
izoudtvrglwyzerz'
pn in eigen oogen,
En mooglyk heel wat dwazer metterdaad.
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OOTMOED.-- DRIE 8TEMMEN.
O 0 TM O ED.
(NaarBcxtAx.)

Die laag bj deaard is,dughtgeen val,
Geey strik van hoovaardp;
Die etzlen needrig jyntzyedt,za1
God hebben aan zpn zg.

Ik'ben tevreden metPi
jn deel,
T tMoog ,e1ofkwaljk gaan;

evredenhezd,des vraag ik veel,
W ant zulken neemt Go; aan.

Z0o ik den weg ten hemelg&,
Strekt Pe overvloed tot last;
Hieq weinlg,en 't geluk hierna,

Zzedaar hetgeen mj past.
DRIE STEMMEN.

Sotlnd,sound the clarlon,âllthe âfe!
To a11the sensualworl; proclaim One erowded hour ofglorlons life
Is worth an age without a name.
WALTbTX Scow .
EERBTE :TEM.

Klinkt op,trompetten!Rofel,trom !

Verkondigtaan een zinljkeaarde:
eeft bh een uurvan glorzewaarde.

GeHenleeftjd,gaathgroemlqosom,
TWEEDE STEM.

Een uur,gpliefde!aan uwe zj,

Daar'k zn uw hemrlsch oog mag turen,
Gaata1:een oogenbllk vogrbp,

En m oest,dit wenschte zk,eeuwig duren.
DERDA S'TEM.

Een oogenblik m etu,o Heer!
Datuw gemeenschap geeft te smaken,

2ën uurisin uw Huismj meer
Gh kuntalllen gelukkig paken;
Qj zjtmyn kracht,mùn lust,mjn eer!
rDan duizend,daar ik u ontbeeri''
EERSTM BTEM.

't Is schoon voor 'tVaderlan; te sneven -

BEMOEDIGING. --- BMDE. - GEEN PARTIJMAN.
DERDE BTEM.

Verxekerdvanzi
jn eeuwiglot!
TWEEDE STEM.

't Is zoet,voor die men mintteleven DEK E B'TEM.

W aar men tezamen leeftvoor Qod.

BEMOEDIGING.
Dat elk,die liefheeft en gelooft,

Voorts zondeà-zorge zp
''!

De Heer,zjn Helland isnabj,
H$
Gq
ds
zi
rnge
p,hzp
i
jnBtghuonotfd
lnvoet,S ig
rjp
tz
l
hnanod
zj

chep moed,bedrukte zlel!schep moed!

DatOf
niemandietsvoor()0dverzwi
jg,
M
zich z4n nooden sehaam ;
aar
Inbe
de ln zuchtnaarboven etjg,
'sHezllnds dierbren naam.
Dp Vader in den hemelboort.

G4 kentzjn trouw,en hebtzknwoord.

* Zie Filipp.IV :5- 7.

BEDE.
Daylin de barten,Geest desHeeren,
En vorm onsnaar desHeilandgbeeld!

Hem na tevolgen ishem eçren,

D Hem minnen.doen watht beveelt.
oordrinç,bezielons,vuuroneaan

Opdat wi
g naar volmaaktheid staan.

Laatonsnietweioen ofvertraqen,
Nietomziep njar watachterllgt;

Maarnaard1ebllnkendeeerkroopiagen,
W aarJezuszelfons oog op rlckt.
Brziel.dool-dring pns,maak onssterk;
D1tElnezj onsailerwerk!

* Zie Filipp.III:12,13, 14.

GEEN PARTIJMAN.

Pa
'
kW1
rti
J
'ma
l nwezen,wiJikniet.

aan geheelmjn volkbehooren,
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wA,
r wzu Mxx Tocs?

Mi
*
M
.
jn ernqt
l
.ig woord,mi
jn vrooli
jk lied.
qytzpn voor allerhart en ooren.

Partpman wezen wilik niet.

Zj hebben dikwi
jlsmj verzocht;

Vooruitgeschoven Eet een buiging,

Zi
dden gajynemp gekqcht
.iha

Voor :ikkerp en serbetulging;

Maar hebben 'tnoolt zoo ver gebrocht.

ZjEnzegvo
geonr,d
atzj 'tzelv'niet zjn
geen schatten wezen willen;
Maar lgugqnshaatik,grofen fjn,
En z1e nlqtwatze ervanverschillen;
Liefstmi
jd zk 'twezen en den schjn.
Zi
j hebben 'tgomti
jdsmi
j gemaakt,
ondanksmùn dappersttegenstreven,
Alijn wagen aan hun trein gehaakt.
0okm q
-nnaam in hunvaangeschreven;

Maar welnig vruchts daarvan gesmaakt.
W ant spoedig kwam ik met protest,

En za1eraltjd weermee komen.
Pyrtlzuchthjytik alsde pest;

Z!lfoptde wpzep,dogktde vromen,
En baalt den duzvel zn op 't lest.

W AT W IL MEN TOCH ?
O Fortqnatlnlmlum Bua sl bona norlntl

W at wil men toch in Nederland?
Hetzwaard bieef in de scheede;

De welvaart derlt,paar elken kant,

D Haar gyven rjkli
lk mede,Detolglsvri
j 'tgewetenlri
j,
eBvrjepersdientu en mù,

IJ orde,rust,en vrede.
Nvat wilmen toch in Nederland,

Met praats ep gtaatsKeschillen?
De vorjt,die hlerde rjkskroon spant,
5Vi1Juist hetgeen w!)willen:

oeen zwyrep last,geen knellend juk,
Ma
Isynrgverh
held,welvaart,yolksgeluk,
en - vergulde plllen

GESPREK TUSSCEEN D1t1E. - DE BIJBEL.

W atwi1 men toch in Nederland?
W at geeftm en voor te duchten?
Avat kwaad hum eur,wat onverstand
W ilons volstrekt doen zuchten?

Da
B
arisslechjslets,date1k verveelt:
edilzucht,dze metbuskruit speelt,
Om haar verstand te luchten.

Dec.1867.

GESPREK TUSSCHEN DRIE.
A.
In uwe schoolgelooft men op gezag.
B.
In deuwe,dat men niete gelooven m ag.
C.

ln mi
jne,datzich Jezusnietvergist,

Noch Paulus meer beweerd heeft dan hi
J.wist.

DE BIJBEL.
(EEN LEEKEDICHT.)

Wie heeftooitden Bi
jbelmi
j
Luid genoeg geprrzen?
Wi
e naar waardezi
ln waardi
j
Andren aangewezen?

Bron van zuiver zielsgenot?
Frissche levenssprankenz
Gaafvan God,waarvoor lk God
Levenslang zaldanken!

't 5q4oord des Heeren is volmaakt,
Krachtig tot bekeering,

Ri
jk voorwienaarwîisheid haakt,
Vo1van lesen lrering;
Blijdschap storten zn hethart

Godsgetuigenislen,
Kraght ln zwakheld,troost in smart,
Llcbt,voor die het missen.

God?gebod iswjs gn goed,
Z Ztn belofte heerlùk,
oeter dan hetzoetstr zoet,
Boven goud begeerljk.
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DM BIJBEL.
Heer!uw W oord behoedt uw knecht
Vap u afte zwerven;

Diemch houdtayn 'tgeen hetzegt,

Za1zjn loon nletderven.
W aal-meêza1dejqngeling
Rem te voorscbùn treden
Uit den bonten tooverkring
Der begeerla
zkheden?
-

w athem sterken in den strjd?
Redden uit zevaren?
Gg
k.voorzeker,-eu-altijd,
ez
-1ge Bjbelb
-Faren'
!
Schaa
rtu om ml
j kindren!Kom,
Zet u neer,m pn
'- gade!
Opgeslagen wederom
'
t W oord van Gods genade!

Doornen zi'n erop onspad,
Zorgen,;ironeknellçn;-

Kom !een blzk op 't helllg blad
za1de rust hergtellen.

Dati:nimm ermeer geschied,
Kostlykst aller boeken !
Dat u ongetroost verliet,

Die pw troostkwam zoeken;

Datgi hem geen goeden raad
Gaaft ofhadt te geven,
Die u opsloeg,vroeg of laat,
Op den weg door 't leven.

'k Heb gehoord datwi
jze liên
'
t Bjbelbqek berispen.
Dwaasheen ln zjn wondren zien,
En zt'n troostgrond qiepen;
M aar den hemeldank zk dan,
Dirvan mi
j begeerde
Dat zk maar een burgerman
Zi
jn zou,geen geleerde.
Zoo
'kpi
jn Bi
jbelmissen moeFt,
Ofmletrouwen konde,
Acb,hoe yaklig,dor,en woest,
W erd d1t hartvo1zonde!

Donkerwerd heto1y mi
j heen,
Donkerder daar bmnen!

En de Booze,naarik meen,

Zou er'tmeestbi
jwlnnen.

HET OUDE LIED.

Neen,miinno
vostlamp!neen,m1
jnstaf!
Dat za1 olt geschieden;
Lichtmi
jvoortotMan mi
jn graf,
Bli
jfpw qteun mi
Jbieden!
Bli
jfmp spjzen,hemelsch brood,
En mjn krachten eterken;
Laatmi
j,in m'
Jin jongsten nood,
A1uw invloed m erken!

HET OUDE LIED.
(Fr# nlcrhetEngelschà

O Vzlng mj nog eenmaalhetoude lied,

an Christus,pllnen Heere!
Van heqelsshe dlnxen qp aardg geschled,

7an zpn lzefde,zpn lpden,zkn eere.
O zing mi
jip eenvoud het oudelied,
WZoo a1s gj 'teen kind zoqdtdoen hooren!
ant ook ik wi1eqn kind zjn en audereniet,
Ik hulploos,onreln,en verloren.
O zing hetml
j langzaam,hetoudelied!
He
t
mo
e
t
pi
ieenklaafdrank wezen,
W iensyerkApkkinglkdroppelvoordroppelgeniet,
En dle,m p het hart kan genezen.

O zing mtitoch dikwtjlshetoude lied!

Ik vergeet het,helaas!zoo veelm alen.
De dauw,daar de morgen z0o vochtig van ziet.
Verdampt m et de zonnestralen.

O zing P.k zoo erpstig het oudg lied,
Datm1
Jn hjytzlch voeltboezen en binden!
Bedenk datgy yööru een zoqdaarziet,
W ien Jezus wl1 zoeken en vlnden.

O zing mg toch altsid hetoude lied,
Datallren paar den moed m$ikap wekken,
Zoo dikrpls,zn eenige zorg ofverdrlet,
Gj mp waarlgk tottroostwi1verstrckken!
OZzoin
g mi
j gnmiddljk het oude lied,
o ras gp een weinig zoudt vreezen,
Dat>atdr wereld grootheid hiet

Milop uleuw totverzoeking kon wezen!
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MAwxszcu'
r.- wwAa xtxT?

KnTa1smj een:de adep en 'tleven ontvlledt,
Zi erlaatster,ontzagltkstel-uren:
ngandaen
V
voorhetlaatstn!j hetoude lied
en hell,dat oneindlg za1 duren!
Ditis,ditishetFude lied:
Dayrisverzoenlng gevondey;
HetIsKolbracht,hetlsgeschled;
Daa1*18 Vergeving Van Zonden.

Dit is,dit ishet oude lied:

Hetdierbaarstbloed ij vergqten,

De machtdes afgrondsIs te nzet;
De hemel ie ontsloten.
Dit is,dit is het oude lied,

Onggeschonken van God hierbovgn:
Deylork der wetdeertzondaarsnzet,
D1e ln den Zoon gelooven.

Dit is,dit ig het oude lied:

Een Heiland moestljden en peven,

Dat wie vertrouwend op hem zzet,
0ok dankbaar voor hem zou leven.

DiU
tis,dijishetoudelied;
w Helland stond op uitde doqden.
InMdaa
enrhde
eme
lverheven,vergeethj u niek
elt in aluw nooden.
MAANLICH T.

W aarom deMjan zoo gaarq wordtaangeblikt?
Dat vriendlpk licht verbllndtniet,maar verkwikt.

Dieschjnten gloortenglinstert,en p,
G
# rchltterto
eeftzoetstesmaken,dathj nzetverbzttert.

En die door 'nhittrin.
q de oogen pinken doet,
Draag zorg van ook te koeetren door watgloed.
W AAR NIET ?
*W at Poëzie,en waar heur woon is?''
Alom ;waar 'sLevens adem gaat.

ZjInisvo
Hs
'
rgcnooxx Ix AL wAT scsooxxs;
orwerp,denkbeeld,woord,endaai

AFDALEN. - VRAAG. - AVONDREGEN.
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AFDALEN.

lndien gi
j nutriltstighten,wi
jze man!

Trachttebegrppen,dlehetu nietkanl
VRAA G.

Hoekomt datwe iedereen de Schepping hooren priizen,

En voor den Schepper zelf heeftm enig hartgeen plaats?
ANTWOORD.

Katuur, datti
T
'dkleed Gods,ontdekthem aan den wjzen,
erbergt hem voor den dwaa..

AVONDREGEN.
(NAAR GERoK.)

Ei,wat tikt daar aan de ruit?
't Venster opgeschoven!
Ruiscbt er englenwiekgeluid
Over veld en hoven?
Neen,uit donkre wolken,vliet

Afgebeden zegln.

Zi
e,hoe zachth$)'tloofbegiet!
W eesverwelkomd lnet een lied,
Lieoi
jke avondregen!
Drukkend hing,den ganschen dag,
't Zwerk met looden zwaarte;

Zwanger van den donderslag,
Dlylgde 'twolkgevaarte.

M enlg onzer zag den nacht
Met bezorgdheid tegenl

Maargeen onwerrdathj bracht;

Slechts uw laafnls.koel en zacht,
Smeltende avondregen!
Zorgzaam wischt uw helder nat

'tStofvan blad en twjgen;
Dankbre walmen stjgen.

Allesblinkt weer,gaaf en glad;

Hoqr!de nachtegaal vangt aan,
Zzngt langs veld en wegen!

He
erljk klinktzijn krachtigan,
elaan
Door uw klettren op de blaRuischende avondregenl
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AVONDREGEN.

W arepok ik,te dezerstoyd,

Struzk,ofbloem der welden,

0NHo
e dronk ik mj gezond,
a zoo lang verbeiden!

0 Hoe strekte ik ieder blad,

E lederblaadje u tegen.

n verzwolg uw paarlend nat,

Drop vgordroppel,gpatvoorepat,

Kostljkeavondregen!
HoIe verkwiklkk en boe frisch
snu 'tademhaley!

Alle: voeltuw lafenzs,

Milde reqrnstralen!

W atverkFpndekomtweerb1
J,
Heeftztn krachthqrkqgen;
Alle geuren maakt gi
j vr:;
Alle boezem:opentgn
j,
Toovrende avondregen!
W at,wat komt er even zoet,

Even Pild gevloten?
Tranen,ln een atroef gemoed
Veel te lang besloten;
M aar ten laatste voelde 'tbart
Zich te diep bewegen,
En een vloed van tranen werd
Trooet en heulsap voor de smart,
A1s een r ondregen!

W atiaune meergeljk,
onder 'sHemels gaven?
't'Go
dswoord,datgenadiglijk
t Dorstig hart komt laven;
Datdedorre zandwoeqtjn
A1s een roos doet bloeien,
Barre rotsen groen doetzi
E
jn,
nBa
vloso
r
e
l
k
e
z
l
e
l
e
p
j
n
em uit laatvloeien.
Ritselvoort dan,doe nog steeda
Grooter weldaan leken,
Soboon ook enkle sterren reeda
Door het wolkioer: e eken;
EnZJ
Fanneerwj,we1temoe,
in ter rugt gezegen,
Tokàel va: de vensterroe

0nseen Fzegedeuntje toe.
Vriendljkeavondl
-egen!

ECHTE ZANG. -- OPW EKKING.

ECHTE ZANG,

Nietszoo lieitik,nietszoo schoon
Alseen dichterljke toop,
Aan het SAR'
r ontvloelend,
Dool-dien oorsprong,qaar hj klinkt
E
u zn andrerbartrn drlngt,
ALLX harten boezend.

Onvergeetljk ishetlied,
D

at u1t echte bl'on-aar vliet;
'tLeeftin dulrend monden.
0ok een klankrpk woordenspel
Trekt,vervoert,brtoovertwel,
Maar voor weinlg stonden.

Nieuwe vorpen,maat metm aat

W isslend,ry
-p in overdaad,

GBeeldep bj getalen

even nlet wat lx verlang;
Maken geen gezang tot zang,

Maartotjdelpralen.
Daar is .ik en weet niet wat,''
Dat a1s levens-spranken spat,

Levenwekkend,Fterkend;
Dat ontvopkt,verkwlkt,verheft,
En bevredlgt,waar het treft;
On-weerstaanba,
ar werkend.
Dat is w>t ik wenqch en wacht.
Schoonbeld vraag ik,en geen pracht,
W aarheid,en gern kunsten;
Ziele-,niet enkelzln-genot.
Die Ketditvet'langen gpot,

W elgerik mjn gunsten.
U de krans,die u behoort.
Zanger van de rechte soort,

onder duizend krukken!

Di
D
ieennmpn
mjn Fo
qr
dteha
nrwe
beed
t,
lnnl
gs
tn
gk
evn
lto
,el
Maar niet uitkan drukken.

OPW EKKING.
Hou; vast?houd vast,metoog en hart

De poëzze van 'tlelpn!

Ze is overal;ze i: altpd daar:-
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OP TIJD.- ONBEROUWELIJK.

'tGepoed zi
jrein,brtoogzi
jklaar,
Z0o zlet,geniet,verbledtgi
j baar

U ongem erkt te ontzweven.
Van hier,van hier 'tvroeg stokoud ras
Met dofe en vaakrige oogen,
Voor God,Natuur,en Leven koel,
Aan geestdrift vreemd en zielsgevoel.
Tot dom'len in een luien-stoel
Qeboren en getogen!
Miskennen eerst,misvormen dan;
Ontleden,en verwerpen;

Hooghartig twii:en,lafe spot:
Ziedaarhun wjsheid,eer,en lot!
EnDaa
voo
rtt watdierli
jk zingenot,
r zp hun geest op scherpen.
Neen!kloppei!lonsnqga1gvoorheen,
Schoon onzejaren vlleden,
Een hart volleven.lult en vreugd
In al wat schoonheid ls en dpugd;

In deoudeboqsteep jongerjsugd
Dan bj dieJeugdlge oudelleden.
OP TIJD.

Onmi
ddlijk nuteticht nirmand.Meestalgaat
Het lang: een weg,die zlch niet nagaan laat.
't Zaad kiept in '
t donker,wordt gevoed,gegterkt,

En breidtzjn wortelsuit,eer 'tiemand merkt.
'tKind leelt,en wordt van 'slevens stroom doorspoeld,
VIXR maanden - eer de Mososa leven voelt!
't Duurt xxozx - eer hetwonder m ag geschien,
Dat derden 't nieuwe echepsel mogen zien.

En vssx - yoor 't zichzelven onderscheidt,

En u een gllmlach biedt van dankbaarheid.

ONBEROUW ELIJK.

Ge
'
tG
engoeqbesluitberouwt,alkosthetpjn;
oede zsuitGod,gezegend zalhetztn.

EEN LIXD.-GEZONDHRIDEl GEXOEGENSTRALEN.-AANEENEWEDUWE. 251

EEN LIED.
Laat hooren,laat hooren

W atu op 'tharte ligtl
.

Sluit haat en vrees de lippen dicht,
De liefde kan niets sm oren,
Maa,
r spreekt naar lust en plicht.

LaWatat
przawpg
kp,en
laaka
tnprnqc
aten
,
h wil!

Een dwaze tong staat mmmer stil.

Geen wederwoord kan bjten,
0f stuit een zot geschll.

Laat komen,laatkom en,

W jtkomen za1en mtyt!
Godslzlfde maakthetaltpd goed

Metzjne opzychtevropen;
'tlsw'
jsbezd watH'
p doet.

GEZONDH EID EN GENOEGEN STRALEN.
Gezondheid en gepoegen stl'alen
Van uw gelukklg aangezlcht;
Geen volle roos kan schooner pralen,

W aArop de dauw deshemelsligt;
Uw glmstrend oog,ul lieve lach
Herschept den nacht zn klaren dag.
Uw kindren bloeien om u henen,
A1s knoppen uit een zelfden steel,

Die aan zjn sqppen krachtoptleenen,
En schoonhezd erven,e1k zjn derl.
Groeit,lieve knoppen,zwelt,ontslult,
En drukthet beeld der moeder uit!

En hj,wien:vreugd gj komtvolmaken,
W iens aardsch geluk aan Jt uwe hangt,
Die
aan uw z'
jid
e een 1otmag smaken,
W aarvoor hn
'God gestadig dankt,
Uw bloei,uw kracht,ul levenqgloed

Verjongtzpn hart,vernleuwtzjn bloed.
AAN EENE W EDUW E.

DeverHtrooeosgti
ngen Godszjn nooitteklein;
root het leed moog wezen.
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Asf-ss xx xxsTs.- Dazx osolcue
rzx NAAR Tsoxks Hooo.

DeQod,die ze lghenkt,

en 0ng lvden gedenkt,

Zj eeuwig gedankten geprezen!
Houd dan moed onder 't kruia!Hoe zwaar het drukk',
Het za1 u nooit verpletten.
'
Rjze 'tal
e
e
d
v
o
o
r
u
w
o
o
g
1s gebergten omhoog:
Het geloofkan ook bergen verzetten.
ALLES EN NIETS.
Profrssoris geleerd,maar droog;

Htlheeftgeen gaafvan m!êtedeelen.
ZeergoedeeIJI,lx heefthj velen;

Een vollen koker;maar geen sooo.'

DRIE GEDICHTEN NAAR THOMAS H00b.
THoMAs Hooo, geb.1798, overl. 1845, vlela1a

diehtermeestin 'tkomfsche,en isa1shumorljusch
prozaschrtjver ook ten onzent door zjn Lp tlte
ltltittebekend.Intnsschen heeft11d lnenkelegtukken getoond welkegrootegaven htjhad,ook voor
de ultdrtlkklng van een ernstlg en diep gevoel,en
dedriehiernavolgendeztjndaarvantreFendevoorbeelden.Zjn olzielt van hetHemd,''waardoorh:
de diepe ellellde der arme Londensche naalsters
op hethartztjnerlandgenootenpoogdetedrukken
verwlerf hem de grootste popularitelt en,zoo lk
hoop,voor deze ongellzkklgetobsterseenigeverbetering ln haarlot.Zekeris het,dathetnietzonder
grooten invloed ls geweest op de afschafâng der
z. g.Korenwetten.Het kwam allereerstdoor hek
weekblad l'unch ter kennls van het algemeea.

1.
HET LIED VAN HET HEMD.

Metvingertoppqn,ruw en wreed,

Met oogen,d1k en rood,
Zat daar een vrouw,in 't voddenkleed,
Te naaien yoor bawr brood.
Piek,piek,piek!
Van honger en kommer hallkiek,
Van leetlverteerd,door zorg beklemd,

Zong zi
j het sLied van 'tHemd-''
Piek,piek,piqk!
Van 'tserstegekrhalvan den haan.
Plek,piek,piek!
Tot de zon le ondergegaan.
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Een heiden en een turk is!qbeter aan toe,
Die nietreetwaarvoor hp leeft,

DaDi
neeeenenchzril
stenmenssh,bi
jhetwerkdatikdoe,
el te verllezen heeft.
Piek,piek,piek!

'tWo
Pr
dk,
tmj
geepi
leekn!groen voor'tgezicht.
ze
plek,

Mi
l
-n oogen vallen dicht.
Zoom en oksel en strook;
Strook en oksel en zoom ;
Totda
ti
km
in asan
laa
al
ovner een knoop,
En
he
zpetvi
n de
DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH
.
droom.

Gi
*
i
'#
i
Jonkman.
die naarlou
w liefje vri
jt!
Gyom an,me
- t uw wi
fg
.e in uw schik!
He
tisgeen linnen,watgi
j versli
jt,
M aar arme schepselsa1sik.
Een naad,en weer een naad;

Een najd,rn weer een naad;
Moo? wlen 1,we1dezebestemd?

Geloofm '
p,ik naal,met een dubbelen draad,

M'
jn ljkkleed,en uw hemd.
W at geefik om den dood,

Hoe aaklig en naarhj ook zj?
Hetheeftte veelvan mlj;
Hetheef'
tte veelvan mj:
Van d
mj,die doorvasten mjn krachten lloop 0ch atook het brood zoo duurmoetzùn,
En vleesch en bloed zoo goedkoop!

Voor datmagere spook ismjn vreesni
etgroot;

Ik piek m ahr alratik kan!

Mjn werk lsnooltten end.
MjnloDop?Eenkorstbrood,eenbosstroo,endan
ztmoqle equipement!

Een tochtlg dak,een naakte vloer,
Een stoel en tafel,dat's al!
Zoo kaaleen muur,dat ik snak naar het uur,

W aarin er mtjn schaduw op vall'!
Piek,piek,piek !

Van nur tot uur,dat daar slaat
Plek,piek,piek!

â1
sin 'twerkhuisdeboefvoor zt'n kwaad.
Zoom ,en oksel,en strook;
Strook en oksel en zoom ;

Totik Feeword om 'tharten versufd in mîjn hoofd.
En zk zelf niet weet hoe '
k er koom.

260

DRIE GEDICHTMN NAAR THOMAS HOOD.
Piek,piek,piek!

IndP
ep
zek
d,on
keek,
ren
ti
1'd,om nieuwjaar.
pi
pie

A1a de hemel soo blauw wordt en klaar.

Als,tussshey depannen,de zwaluw inen uztvllegt keer op keer,

En mj vraagtgfik haarnietgelukkig vinde,en mp tergt met het mooie weer.

0ch ofik de groene rei

ENogeenszienmocht,gelpk in mjnjgugd,

n ruiken dedorenq,dedorçnsvan Mez,
W aardegeur mp hhastmetmeervan heugt!
W eldwaas dat zk er naar taal!
W rldraasdatik er nAartaal!
Alswistzk nletwjtgebrek lpden hiet,
En een loow e gekocht voor een maal!

Maartoch,ë4n uurtje v>n rustZoo datmj te beurte vlel!

Nietom te denkrn aan hopp oflust,
Maar aan mi
in arme zlel;
Maar:ay myn gro?tste smart!

Ach!een wezplg te gchrelen waargoedvoormjnhart!
Gelukkzg zoo lk 'tm ocht!
Alaaraan naald endraaddoethetnietdankwaad;
-

Bljfweg dan,schaadljk vochtl''

Met vingertoppen,ruw en wreed,
Met oogen,dik ep rood,
Zat daar e#n vrouw,in 't voddenkleei

Te nayien yoorhaar brood.

Pzek,pzek,piek!
Door honger en kommer halfziek,
Van leed verteerd,door zorg beklemd,

(ochMa
apte
enrp
lpke
onnzbe
oorehike
oon
g,moogl)
daatrb!
de
Zong zp dit pLied van 't Hemi''
I1.
HET STEREBED.

Met zorg hield een bedroefde kring

Den hdem in,om achtte geven
Hoezn baarborstde stroop van 'tleven

Nog Nauwtjesop en nedergzng.
E1k onzerQuisterde zoo zaoht,

Enstond zoomachtloosop zjn beenen,

DltlE GMDICHTEN NAAR THOMAS HOOD.

A1shadden we elk zjn eigen kracht
Haar totden doodstrjd moeten leenen.
DO0rçr008en h00P Sjrd 0j0nZ00r

0nshartpislrid,bp 'tppnli
jkstwachten.
Zi
j s-liep.W 1
Jzelden:.Zr lsnietmeer-''
Zi
Jstierl'
.Toen sliep zlj,naar wp dachten.
W ant,toen d,morgen koud en nat

Te vqgrschtn kram metregenvlagen,
HielEe
dz
llhaarooggestor.Zilhad
n schooner dag zlen dagen.
111.
DE DRENKELINGE.

W eerJoo'n beklaagltjke,
Diebh een korten dgod
'
t Haar onverdraagltke
Leven ontvlood!

Vat haarvoorzichtig aan;
Handel haar zacht!

W eesmethaarjeugd begaan;
Eer haar çeslacht.
Zie toch d1t bleek gelaat!
Zie hoe dit pat gewaad

Kleeft om dIefjneleest;
W atmoqt ze,in bljderstaat,
Sc
hoon zjn geweest!
Hoor naar een zacht gevoel,
En drayg haardaadlùk
W eg pltditdruk geroel,Liefdrjk,niet smaAdljk.
Zir hahrnlet toornlg aan;

Blp'f nzet koelbloedlg.
W'
jd haareen stillen traan,

Me
nschli
jk,zachtmoedig.
Denk aan haar zonde niet,

Haar misdaad,zoo rauw!

A.
1Zpratha
tgns
i
j i-n hde
aar
ziet
vrouw.
Vorsch nietnauwkeuqig uit,

W at toch maar treurlg luidt;

Wien lgu betbaten?
'
Ni
tL
eelyke - zwtg ervan.
ets heeft de dood haar dan
't Schoone gelaten.
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W atzîigeweestzijn moog?
Och,laat het glippen!

W issh dezewynqen droog,

't Sljk van d!e llppen.
Strtik haardlthaarvan 'toog,
(
W eelderig haar!
'tSchoonstqdatgei/merzaagtl)
DAar e1k nzeuwsgiemg vraagt,
W ze? en:Van waar?

W >twashaarvader?
W 1e F>shaar moeder?

Had zy
' geen zuster?
Zuster of broeder?
W as,door een andren band,
Niet nog een teerder hand
Haar ten behoeder?
0 het is waard begchreid,

E t ge,in zoo trotsch een tjd,
Da
Mc
hterro0 zeldzaam zjt,
enschllevendheid!
In deze groote stad,
op haar paleizen prat,

W onder der aard!

Vo
nd zj (verantwoord datl)
Geen buis of haard.
Aeb bier verloochende

'tAilesvermogende

Zusterljk,broederliik,
Vaderltjk,moederljk
Hart zich gebeel.
Smaad was haar deel.

Liefde nam watzijgaf;
Keerde zich toornig af.

Vjomigheid schudde 'thoofd
By haar rampzalig lot;
Zelfs van den trooet van God

Bleefzj beroofd.
W harderlantaarnen gloed

E llqeop qeqbreeden vloed,
Tr
rBnljl
dzecn
hteb
pllsjt
en b1p gezicht)
Fllkkerde laag en hoog,

stond zj metsomberoog,
S
taardezz
;
- stjfen strak,
n
En - ha geen dak!

DBIE GEDICHTEX NAAR THOMAS HOOD.

Rillend;van vrees niet,neen!
Rillend van koude alleen,
Rillend van top tot teen,
ln dezen guren,
Barren Novembernacht,
Hield zq op de brug de wacht,
Stond zp
- te turen
Over de leuning heen,
Avaar,voor haar oogen,
ln donkre bogen
De stroom verdween.
Dolvan des levensPi
J-n,
Brandende om niette zi
l.n,

Ve
I
rbi
jstring ten buit;
nwendig gedreven ....

W aalbeen? 0m heteven!
Ergens heen,ergensheen,
Dit leven uit!

Eén eprong.- Ze isverdwenen.
De kille rivier
Rolt over haar henen.

Lichtmissen!nadert hier;
Zi
etwat gi
j doet!
Ziet wat bier nederplompt,
Zillkt en weer bovenkomt,
W egzinkt voor goed.

Hebt gijdan nog den moed,

Drinkt weer uit.baadtweer in,

Pleegt weeq verboden m in,

Speelt in dlen vloed.

Vat haar voorzichtig aan;
Handel baar zacht;

W eesmethaarjeugd begaan;
Eer haar geslacht.
Schik nu die leden,

llskonde ledrp,

(Eerzj verstpvep)
Zo
o a1sbetaamlùk is,
Zoo a1s het deerenis,
Zoo alshetliefds doet....
5Ve1!Laat ze blpven!

Zoo ligtziigoed.

Druk nu die oogen dicht,
Starende zonder licht,

26.
3
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KINDERLACH.

Vreeseljk starende,

Ieder vervarende,
A1smet dien laatsten blik,

Die,metvertwjfeling,

Dood en vernietiging,
Oordeelsdag,helschen schrik
W oest onder de oogen zag,
Zag en niet zag!

Koelbloedig bedorven,
W reedyardig veracht,
Ellendig gestorven W ie zegt wat u wacht?

T
Alsofzj bade

ot God om genade,
Leg op haar doode borst

A1sofzj nog hopen dorst,
Oqtmoedig tezamen
Dzehandjeszoo zachten teer.
lshiergrootkwaad geszhied,
0ns voegt h#t oordeel nzet;

Aan UAME
ver
blL
f
et.NHe
N,
Jf
at
,h
AME
. er!
K IN D E R L A CH .
AAN EEN DARWINI8T.

W atapenmoeder heeft voorheen

Ha
arjong zoo vriqndljk aangekeken,
Dat de apensnoetls weggeweken,
En 'tlaghjevan een kind verscheen?
Hetkzndelqachje,z0o welsprekend,
Vo1lexep:lzefde,zielen geest,
DaDt,feztltk,tpsschen mensch en beest
e onmeetltkheid van d'afstand teekent?
LaAt,uiteen stam n0g gnbekend,
S1m SpitsneusnaastSzm Pl>tneusgpruiten.

EnMe
tmenscheljke kin en kuzten,
zonder staart aan 't achterend;

Laat Gibbons,Orangs,en G.orillen,
En Chimpanzd's de wellust zi
gp
Van die yoletrektin rechte lp
'p

Uitgrùnzendeapen dalen wzllen:
tën blik op 'twichtjen aan deborst
Van diezj weerhelftheetenmogen,
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A1H
seztj,
nnz
ai'
ttlme
avetnha
vaan
jenlvo
dlolr
to,ogen
aa
e
rz
zl
es
En toeljcht,en dien moederlach
Betaald zlgtmethetzachtontplooien
Dierlipgesversch gelaafd,vsrmag

Dat luchtkasteel omver te goolen!
Verloren zoon!'tis vruchteloos

Verlangd eepsanderszoon tewezen:
Uw werklpke afkoRst staataltoos

In 'tlubjevan uw klnd te lezen.

Ia<J4J,îoû e,oJ.Luk.111.38.

EEN W OORD VAN BACON.
Reading makes a fullman.conference a ready
man,and wrlting an exactman.
LORD BAcoN.

Hetlezen voqdte!n sshoon vergtand,

W aaraan nlet llcht zetg goeds ontglipt;

HeteH
pr
eken ma
akthetbj-de-hand;
et schrpven net en stipt.
ZIJT GIJ RIJK ,DAT HET BLIJK !

ZoH
o gj gelukkig zqt,mjn vriepd!

oe zoudt ge in dat geluk nget roemen ?
Heeft God het piet aan u verdzend,

De dingen btJhun naam te noemen?

AAN DIGNUS.
Zoo velen zwglgen in hetOverbodige,
Oflossen zlch ln 't Onbeduidende op;
Gi
J
',met uw edel hart en klarep ktkp.

Leefvoor en dopr het W are en EéneNoodige!

MAAK T PLAATS.
NAAa ADELAIDE ANNA PaocTEE.

Gouden starrevonken

Aan deshemelsblAuF,
Toeft,o tgefteen weznlg,

Dooft nlet al te gauw!...:

NeD
en!Hetstarrelichtverdwdn!
atdeoAo verschjn'l

%6

EEN 8LECHT8.
Smettelooze vlokken.
Sneeuwkleed over de aard,

Rein!lustderoogen,

Blùftnog lang gesplard!....

Neen!Versmelte uw zllvergloor!
Laat de xalx'
rx door!
Bloesems.lieve bloesems,
Maakt niet zoo veel gpoed!

'tZonnetje ispog koestrend,
't Regentje isnog zoet....

Neen!Valtaf,nalr deoude wet
Dat de vsucn'
z zlch zett'!

Vreugd,4o0 trouw en teeder,

Aan mjn hartzoo dier,
Engel!bljf nog hier....

W at ontplopit ge uw vleuglen?

Neep! Een uy:lxaosa staat gereed,
Dze uw plaats bekleed'!

EEN SLECHTS.
Jar one ehord,the harp 1s sllent;
Move one stone,the areh f: eeattere;;
One smallcllrlon-cry of sorrow
blds an armed host awake;
One dark eload can hide the sunllght;
loose one gtrlng,the pearls are scattered;
Think one thought.a soulmay perlsh;
say one word.a heartcan break.
ADELAIDX ANNA PaocTEa.

DoorkerfJ4n draad:uw parelsnoer

Strooitalzjn rjkdom langs den vloer;
OnVtstem 44n snaar:uw barp moetzw'
jgen;
2e
wrik 4én jteen:deboog verzet;
'r
en stootjen zn dealarmtrompetEnXdizend zwarte zorgen stygen!
ën donkre wolk verbergt de zon;
tën dwauheid opentu een bron
Van leed,dat zich geen hart verbeeldde;
tën vonk ontsteektwatniemand bluscht;
2en wensch verstoortdegansche rust,
tën,Je'neerin'ring elkeweelde;
flën smetbederftgeheeleen kleed;
:ën wroeging werktwatniemand weet;
éën oogenblik baarteeuwge smarte;

GEEN HOMERUK -- VERLIE8 VAN VRIENDEN.

2dn spaak,gebroken,breekthetyiel;
2én enkeldenkbeeld doodteen zlel;
2én enkelwoord verscheurteen harte.
GEEN HOMERUS.

Ee
Hen
Jja
,o!
enBe
ge
ernda
Ho
rtuso!mge
Hoo
gg
lee.rde,
tz
g zs
o
te
nme
he
ke
ee
rde
VERLIBS VAN VRIENDEN.
(NAAU Mo>TGoMEEY.)

Ontvyltu vrind pp vgind W zeheeftpooztvnnd betreurd?
Geen bjnd,d1eharten hierverbindt,
Ofhi
J wqrdteensverscheurd.
A1salle, pzt was pet deze aard,
Hoe wezm g was dzt leven waard!

Daar is een beteq oord,
Daar is een mllder lucht,
W lar'tlevep,doorgeen leed gestoord,
Ietsmeer 1s dan ern zucht,
En wat een menschlpk hart doet slaan
Niet fikkert,om weer uit te gaan.
Daar valt geen scheiding voor;

Daarwordtgeep traan gegchreid;

Daar heeftm en lzef,alle eeuwen door,

In rustrn heiligheid.

'tGelpofzletderwaartsuit,bj '
t graf,
En wzscht de heetste tranen af.

Zoo doqyen strrbj ster,
En wvken u1t uw oog,

Alsde oshtendzon steedshelderder

Verschjntaan 'shemelsboog.
Z
t
j
gaan nzetonder jan den trans,
Maar domplen zich ln schooner glans.
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ZIJN OF SCHIJN.
Peu d'hommes ont estf admlrez par leuis
domestlques.
MONTAIGNE.

11 n% a pas 46 héros pour son valetde

obambre

MQ.CoR>rEL.- Mad.DBSivzGxé.
l
ndien geeng'-ootmanvoorzi
jn kamerdienaargrootis.
'tScheelt aan deu knecht,die blind oI'van gevoelontbloot ii

Maardat een ktein man 'tminetbedqiegçp zA1zi
jn minderen,
Datgeefik gaarne toe,en voeg erbIj:zlln klnderen.
AAN EEN H .E.H .G.
Hofmeester,hoog in eer,
Als een getabberd heer
Aan 'thpogerend ggzeten!

A1voert gj aan drn dzsch 'tgebied,
Van waar de wjn lsweetgj niet,
Ofschoon de dienaars 't weten.
HANDEN THUIS.

Gj dqeerstemannen van hetljnd

MeBe
dlllgn?Halg,laatnaaqukvken!
n snlldthetgla:Petdza/ant,
Den diamant metztn:gelvkeu.
POtTISCH PROZA.
Poëtisch pl.oza''- Ja,wj kennen dat,mjnheer!

Bordur- mlhetzjn;maar'tkomtopbroddlenneer.
AAN . . . .
GEIN LID Dxh BTATXN-GEM RAAL.

De woorden dienen om gedachten te uiten;
Of te verbergen,naa: men 't vat:
GJ
i',beste maat!ie nooit gedachten hadt,
Kunt op den duur uw lippen sluiten.

NAAR RQCKERT.

xziov plztcl/xavîbo

Een halfeibeterdan een leegedop?''
Gewls! En ook veel beter dan een heel
Dct11bezwaart.(Genoeg ismeerdan veel.)

Een kind alleen,uitschrokzucht,eet het op.

NAAR RCCKERT.
1.

De scboonheid der rchepping staatduidljk en dicht
Vooriede: natuurli)k menechengezicht;
G'
j behoeft,om haarte begrjpqn,
Vergrootglasnoch brillen te sl'
jpen.
2.

Ma1Eicht!Gj baartu eigen pjn!
Ietskunt gp wezen,maar alles onmoogljk.
svaarom verbaasthetudan toch zoohoogli
jk,
Te zien datandren ook ietsz'
jn.
3.
W ilt ge dat we u metterdaad

In den huismuur bouren?
Steenklomp!acht het nlet zoo kwaad
Dat we u wat behouwen.
4.

Zult oIJde wereld gjdeslaan,

Doorzien hetgeen zj steltteprjken,
Altjd u zelftelaten kpken.

Geeldan deschralevreugd er aan

Iljof
po
ëzj istoovnarj in 'tspel;
echter de poëten
lletooverden oftgovnaarsmoeten heeten
'
Dat weet ik nlet te wel.

6.
Van wat ik zag,van wat ik hoorde

V'
oelde ik maar zeldep kracht en zin,

Zoolang de indruk de bezlnning stoorde.

Eerstbj '
therdenken zag ik allesin.
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Gj hadtgeen genoegen,en ik had glgn pret;
Wi
g'trquwden elkander,nu hebben wy het;
Hoq lsdjtgeluk dan verkregen,
Indzen nlet van boven,a1s zegen?
8.
Een dubblen trek heeft al wat leeft:

Trek naar beneden,tl-ek naarboven;
Isallermeestte lovrn.

Die best gehoor aan bezden geeft

Geen hoogmoed vare u zn den krop!
Laat ook den m oed niet zinken!

Naar'tlichtdesheluelsJtreveuw top,
En laat de worteldmnken.

0NS VISSOH ERSVOLKJE.
-

graclllmodulatus avenâ VlnGlrzrg.

1.
JAPIKS W IEG OP 'T STItAND GEBOEND.
Gens izlnata salo.
Sa1 gentllnnatum.

ls 't wonder,dateen visschersknaap

Z Derzeez'
jn hartmoetgeven?
e omringt hem reeds in d'eersten slaap
En mengtzich metz'
jn leven.
ZjH
n allereerstelegerstpe,
H etmiegjevan den jongen,
etwas reeds van de zoute zee,
De zoute zee doordrongen.
11.
TRIJNTJES DOLCE FAR NIENTE.

't Zit in de Golfvan Napels niet,
Van Napelsof Tarente;

0ok 'tZandvoortsch kind heeft,a1: gj ziek
Zjn ooz-cs >-AR xlsxa'
s.
*'tIs lui,'
t is heet,'tis brandend weer;

%Hoe k>n diem eeuw nog vliegen?
%'
k Lag llevq platqp 'traterneer,
En lietmp zaehtles wlegen-''

Zop
Enspr
eektzj,en ligtplatop 'tzand,
laat het zonlichtspelen;
Of'tbruine velwatnleerverbrandt
Kan haar geen oortge scbeelen.

111.
HET BREISTERTJE.

MooiKnilrtje staatvan dag totdag
En brsltvoorhaardeur een kwartiertje:
*Voo!-wzen d>tpaarkot
zsln we1wezen mag.
oAl
jn lllerlzefste Kniertle?

272

oxs vzsscHxasvoLKls.

voVorwien datpaarkousenwelmagzi
jn,
oormoertjen ofvoor vaartjqf'
?
Zuchtd>g op dag dir bleeke Krpn,
01zjn ze voorGnetjen ofSaartje?''
..WU
elKri
jnbuur!wistjedatzoograag?
wi1ik hetniet verzwjgen.
s

Jebentniet voornietz?p zentig van daag,

.s

'
0m allesuit me te krpgen.

Beloofmaa!
-d!tje 'tniemand zegt,''''

Spreekt Knzertze,hoe lapger h0e zachter;
De wereld is tegenwoordlg zoo slecht;
Ze zocht er zeker wat achter.

Di
ekousen zi
jn voor memoertj! niet,
**Ze passen niet voor me vaartle;
*5Ze zi
g.n o?k nzetvoorzusterMargriet,
Nog mznder voor 't kleine Saartl
.e.

%)ZeHzi
jhvoorgeenoompje,zezi
jnvoorgeenmeui,
ï* qg hopg oflaag zesprongen;
Ze zgn nzet voor een oude kneu,

En nietvoor een lafen jongen.
*%Z
eJzi
jn - zezi
jn - ze zi
jn - zezi
jn >> e zult het maal-raden moeten!
Die'
kqpsl
.eszoo wxtg
.es,zoo netz
.eg,zoo fJ
.n,

Ze zvn - voor twee bloote voeten-''''
* Voor zang en piano op muziek gesteld doorW .Hutschenruyter,

(D6Salon,NQ.11.Rotterdam.)
IV.
HARMENS UITREIS.

N0g wuiftiemetzen mutsje,Jan!
Nog wuiftie metzep muteje,
En kpktroo lang ie kjken kan
Naarnzemand a1sje zusje.
Dag
Harmen!Jongen,hou je goed!
lk za1het ook doen,Harmen!
lkGaa
za1nniet,a1s een weeke bloed,

krhten en gaan kermen.
't1B zomerdag;de napbten kort;
De bulen van 'sgelpkep;

MaarBtrakjes,a1shetnajjar wordt,
Dan komt wat ander: kvken.

ONS VISSCHERSVOLKJE.

Dag Harmen!Jongen,hou jegoed!
lk za1hetook proberren.

God is almachtig,God ls goed,

Hi
jzorgtbi
jalle weêren.
MetPaschen spreek je Vader aan,

En waagt eep woord van trouwen:

Het zal misscblen zoo grifniet gaan,
Maar we1 met volt'
e houen.

Dag Harmen!Jongen,hou je goed!
erMeiln 'tland is(scheppaarmoedl)

Elk zaljehelpen Vaârtje!

Zi
jn wi een vrnoli
jk paartje.
Nog wuiftie metzen mutsje,Jan:
No: wuiftie metzezt.mutgje.
En kpkt,zoo lang ie kpken kan,

ENaarniemjnd alsjezuje....

n op datzezltjeturen wp',
En dag en uur vergeet ik @**
Kolm
loud
jon
tge
oon!
k va
genefbe
me
m,een zoen,wantzp
dat weet ik.
V.
JANTJES EERSTE RMIS.

Klein Jantje steektvan wal;
Hy doetzi
jn errste reisjg;
Eenjqngen isgeen meisje,

Vrees niet,malmoêrtge!dat hi
J vall';

En Jantge kan het a1.
Kom dan,kom dan,
Kom ale een m az,
Kleine Jan!

KlNa
einar
Jan
tjewendtden boeg
vaders open armen;
Die haven is dekuur genoeg,
En wilhem graag beschermen;
Kind!Kies haar laat en vroeg!
Kom dan,kom.dan,

Kom ,a1seen pan,

Klelne Jan!

Str
Eankeno
st
eekihj welrin zee,
g we1twintzg keeren,

Van de eene ree naar de andre ree,
Met zeilen en laveeren!
ITT.

273

274

oxs vlsscHlltsvoLxlE.
Der oudren hart vaart meê.
Kom dan,kom dan,

Kom alseen P an,

Klezne Jan!

B%wj
E ktin 'teind demoed,
p wordtdekrachtwatkranker,
Dan st
O
rp
kthj 'tzeilen gaatvoorgoeâ
p moeders schoot voor anker;
Daar is de rust zoo zoet.

K0m dan,kom dan,

Kom,a1seenPany

Kleme Jan!

V1.
HET BESLISSEND OOGENBLIK.

Datra1ik van mjn leven niet,
HMtnleyenpie!vergeten,
oe aardlg jildlen morgen,Griet!

In '
tvepsterraartgezeten.
Ik weet petof2:'took nog weet,

En of ze er iets van merkte,
Maar Julfert Joosten kreeg hetbeety
En voelde dat het werkte.

Jelkprhe
aabttni
e,e
jta!
van wie weetwat?
veelgeluistèrd;
Maarop betbankje daarik zat,
Zatik vool-goed gekluisterd.
Erwasietsln jr - maarmlsschiea
DatIK hetmilverbeeldde Datnoqitte vorsn wasgezien,
En mj geweldzg streelde.
Jebekjekendeik dogren door,
Van onze vroegjteJal
yn,
Maar voelde ernletsbjzondersvoor.
Datkap ik ropd verkljren.

Je was nletm oozer dan Je plag,
Nietheuscher dan voordezen....
Ik kan niet zeggen wat ik zag,
Maar '
t heeft zoo m oeten wezen.

Jj snaptevoort;raaarik begon

In stllte te overleggen.
Ik dacht meer dan ik zeggen kon
En dan ik ovavos zeggen,

ONS VISSCHERBVOLKJE.

Maar eqpsklaps,asjepraatjen uit,

En myn beslm tgenomen....
Je wou nzet,rou nzet,stelde meuitM aar - 't Is er toe gekomen.
Dat zal ik vanmi
jn levenniet,

2 Mi
jn leyen pietvergeten,
oe
ln a
ardzg jh dien morgen,Griet!
't venster waart gezeten.

'tIszekervap den Herr geweest,
W ant'tbrachton!nzet,danzegen:

En,
alshetopkomtm mùn geegk
Dan dank zk HxM terdegen.
VI1.
JOOST ATLAS.

Atlag draagt het hemeldak,

E Joostzj
'n bundelnetten,
lk
z
j
'
n
z
orgen,elk een pak,
Dathem zou verplettem
Schikte niet de goede God

Iede
Scho
rsud
led
en naarzjn lot,
ers naar de

vrachten,
En naar '
t kruis de krachten.
Knikt het hoofd dan,trilt de hand.
Onder 't moeizaam dragen,
Heuvel-op door 't barste zand,

ln de heetste dagsn:

Ma
aktu krachtep tjd te put;
Klaag niettzitnlet,a1s Plet Lut,
Neder bildepakken,Zuchten is verzwakken.
VIlI.
MOEDERS MIDDAGSLAAPJE.

De moedrrvan 'tgeqin
Slaaptbi
; haar vuurtlen in;

W at stervllng kan het wraken?

Aj heeftzoo menig nacht
Z
an rust noch slaap gedacht:
Zj hEeneftzozroge
onme
nig nachtmetwaken
doorgebraeht;
M etwiegen van haarkipd;

Metluistren naar den wzn;
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Die huis en hart deed beven;
Met bidden voor haar Geurt

Ep Steven beurtom beurt;
MetbzddenvoorhaarGeurten Steven....
Eaar toch van 't hart gescheurd!
't Is doodstilom haar heen;

E Zj bleefgeheelylleen;
en zeldzaap rustlg uurtje!
De mhalttd zsgedaan;

'tKlrln grutnaar schoolgegjan;
De mayltpd zsgedaan,en 'tvuurtle
Glzmt nog eens even aan.

ZJ
i-zit en slaapt z0o diep,

Alszj maar zelden sliep,
BjEn'tno
wigmaa
egle mo
egezongen;
ls droomt zy van
Haaroverleden mAp,

En no
gmaylsdroomtzp vandenjongen,
Die mmmer keeren kan.
Nqen!Neen!H'
IJ
'keertuitzee,
Hg komtp et Vader meê!

Daar zI
ln zp,beite gader.

't W as nat en koyd aan boord,
''

Zegt Steven,dat zp 't hoort;
'tW asnït en kx d aan boord,''zegtVader....
0ch arm e ziel!droom voort.

1X.
LANGS MOEDERS GRAF.

(VerhMlvanKrelis.)

*'t W as de eerste thuiakomst na haar eterven;

W j haalden hem van boord.
Hjpak
teenkusteonshonderdwerven,
Maar sprak geen enkel woord.
Een ti'd lang stond bj in gedaohten

Op eenma
Enz
hgkroenesgzhi
wj
eneddaeann;kraehten,
al
)g
mo
.

En zeide sxlaaat ons gaanl''''

Hetkleine Stjntjqwerd gedragen,
Ik bj dehand gevat;
Op een: de KerkBtraatingvslagen,
In plaats van 't Achterpad,

ONS VISSCHERSVOLKJE.

Verwondring heb ik niet doen bljken;
Benepen zwegg ik stil,
En had hethjrtnletop teki
jken,
A1 had zk ook den wil.

Maart
ZqrnwtjlangsYtkerkhoftogen,

t
gn hand de mtnenyep,
Ten bltjk datik 'tbegreep.
Had ik dien blik p aarnietgeslagen!''''
Herhaalik du1!2nd keer,

Zag ik hem aan m et vochtlge oogen,

't Gelaat,dat to'
en mpn oogen zagen,
Vergeet ik nimmermeer.''

X.
NETTEN BOETEN.

Die niet langer varen mag,
Kan nog netten boeten,
Maar een wrrklooze'ouden dag
W at zal dzen verzoeten?

Komthet eenmhaldaarop neer,
Dan ontfermr zzch de Heer!
Die moet mtten hangen,
M'ag naar bed verlangen.
X1.
WAAR BLIJFT HI:?

Den ganechen nacht
Gewaakt,gewacht,
En niet geweken;
Uit alhaar macht
ln zee gekeken-...

fle'n ding gedacht!
tën ding gedacbt,

Den ganschen nachk
En vastgehouen:
Het is Sint-lan;

W timoetfqgtroywen;
W aarblpfthildan?''

277

2:8

0N8 YISSCHERSVOLKJE.
X11.
HET ANKER UITGEBRACHT.

Gj brengtuw ynkel uit,rechtsclzapen varensgasten!
*Gelukklg dle een aukrrheeft!

*Een anker,dat hem nlet begeeft,
A1 steken stormen op,alkraken steng en magten !

*W ltzaluw ankerzjn,op d'oceaan van'tleven?
Uw anker,in den bangsten nood?
Uw anker,Broedera!in den dood?
*Plechtanker,dat u rest,a1s de andere u begeven?

Die Heiland poge 'tJi
jn,u door mi
jn mond verkondigd;
Oqmzsbre Hezland!Denkt er aan:
'W j moeten,zonderHem,vergaan.
MaarHj * 1'tAnkerzv
''n,a1iserveelgezondigd.''
Zoo gprak op 'tVisgchçrsdorp een Herdertotzjn kudde;
En menigeen,m later stondt
Herdacht dewoorden van zhn mond;
De gchoone badgastook,die eersthaarhoofdje schudde.
1(111.
PLEUNTJE.

*Kom Pleuntje,ga yaarhuis!
Gh.kunt toqh hiej nletbljven.

*Dereggnbuzen drpyen
*Een ledernyarzpn kluis.
YDe duisterms valt neer;
Gp.hebt:1zooveeluren
*Vergeefs zn zee staay turen;

En nlorgen weet gp.nzeer.!,

Helaas!Z# wisten 'tal;
Z% hAdden 'treeds vernomen;
Eën pink was weergekomen,
Die kond gafvan 't geval.

Zj haddep 'treedsverstaan:
Hetacheepje zooo zAz.zoRoxx''
*b,voor onsoog,ranraorgen

Met man en muzs vergaan.,#

Maar Pleuntje stond yersteend;

Zi
J
'kon van '
t strand nzet scheiden;
W at ook de buren zeiden,
Hoe goed en welgemeend.
.

ON: YISSCHERSYOLKJE.

'tW asnfzi
j 'took alwist;

Ofqe aan haar hartkon voelen:
()i
J zulthem !an jien spoelen,
Zien liggen zn zpn kist.''

Kom Pleuntje,feesnu wks!
*sveesnu verstandzg,vrouwtje!
Hetwordt te laatvoor W oudje;

Te kgud voorkleinen Gsjs.
D

* e klndren''2...En meteen
Ontwaakte ze u1t haar droomen,

En heefthen opgenomrp;

En langzaam eloop zp heen.
Men zag haar na m etsmart.

Dges echudde 'thoofdbgwogen;

Dze veegde een traan uzt de oogen:
W at zee bouwt heeft een hart.

0%0ch armehals!''zeiKri
jnf
*Avch armeziel!''zeiSkven,

+ at zou eep raensch nzet gexen

Dat datnzet w aar m ocht zgn!''

Haar volgden uit den drom,
Om haar inl'toog te houen,
Van verre een tweetal yrouwen;

Nog eepmaalkpek ztJ
'om.
EnTo
en hlelden z$)
'zich goed,
spraken lald:en keken
EaarPleuntjenlet,en weken
Terug op vluggen voet.

En Pleuntjeraaktuitzicht.
Zj ismetloopeschreden

Haarwoping zngetreden,
En slultdqvoordrprdicht.

H Dajr z1tzj;- Gpsop schoot;
etlleve W oudjeerneven;Een standbeeld zonder leven,
Bleek a1s de bleeke doo:

DeEnkindr
en kjken strak
somber voor zich henen;
En W oudjewou we1weenen,

Maar meest dat moeder 'prak ...

0p eens een bittre schreeuw,
llooltdusgehoord yoordezen:
*0ch kindren,gi
J zyt weezen,
*En ik een arme weeuwl''
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Des nlorgens treedt al vroeg

De ionge leeraarbinnen,
Diezachtjeawi1beginnen....

à
.faar 't komen was genoegl
ieve Dominé!
soch l
.1k hoef het niette hooren ....

%lkGheb mi
jn man verloren....
% edenk mi
j in uw beê!''
W Bi
j 'tdeinzen V&n den nacht
Nuas
'tli
jk reedsaangekomen;,
werd het opgenomen
En
Pleuntjethvisgebracht.
Maar ook eeu losse plank
Spoelde aan,dien zelfden morgen,

bajr@p 8tond:(
JOD zAL zOR(;>:N èun dat wa: waar,G()d dank!

X1V.
TOEBEREIDSELEN VOOR DE TOEKOMST.

Natuur en waal'heid gpantde kroon,

Bl'
jft altjd schoon,
HettrN
ef
!,waar'tzieh ook toonen zal,
zet elk,m aar al
Za1tl
i'd en eeuwen tarten;

W at oogen beeft en harten.

De unstaande mq-eder,stilverbljd,
Met alle vlyt

Voor'teerste kindje aan 'tbreien,
Breit lsraels een schooner krans
Dan kunstvertoon rn kleurepglans,
Die om bewondmng schreien.

Voor kem de roos,de palm,het lied

Dat liefdebiedt,
De aandoeneljkehulde

Van '
t kloppend hart,daturJdoetslaan,
Van 'tpinkend oog,dat met een traan,
Van zacht gevoelzich vulde!

K IN D E RZA N G E N
NAAII

ISA AC W AT T S.

DE LOF VAN G0D.

Hol
enh'e
rl
ela
He
reme
Hee
re
teg
rj
ok
otis
endg
nse
rr'
jkdeh
lh
on
fl
.
En durft een nietig kind hem eeren,

De stem verhef
ïen tot Zjn lof?
Geen m ensch op aardr kan verhalen
G De grqqtheid van ztln majesteit;
eey helllge in de8hemelszalrn

Ztn machten goedertierenheld,
GeMa
enae
ngelkan qjn raad doorgronden;
r al de dulzende englen gaan

Met vreugd waar God hen heeft gezonden,
En hefen dankbaar 'tloGied aan.

'k W ilmethun lofmjn tonen mengen;
De goede God yerrmaadttoch niet
Hetofer,dat mtr!zengd k:n brengen
ln haar gebrekklg kznderlzed.

ZoT
o maarhethartmj heeftgedrongen
Danot
watdemqndheeftvoortgebracht,
heb lk m ool genoeg gezqngen,

Hoe zwak van stem,hoe mzn van kracht.

LOF AAN DEN SCHEPPER EN ONDERH OUDER.
lk zing dien grooten God,wiens macht

D Rrbergenheeftgegrond,

ewyde zes heeftvoortgebracht
En 'trmme hemelrond;

Zi
jnE
wj
sheid,diea!p zon en maan
n sterrental by ta1
Hun wettln voorscbreefen hun baan,
Die nlemand echenden zal;

Z(nAl
goqtdhse
id,diemetmildehand
chepeellaaft en voedt,
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DANK AAN GOD VOOR ONZE *ERLOSSING.

Zi
jn woord brachtalwati:tntstand,
En alwat is,is goed.

Uw wondrep?Heer!staan overal
Voor mvy veqwonderd oog;

Rondom m '
g-zn dzt aardsche dal,
En aan des hemels boog.

Daar is geen bloem,geen blad,geen kruid,
Of 'tm aakt uw eer bekend;
De stormwind roept yw grootheid uit,
De macht van m e hem zendt.

Uw zorg slaatalwatydemt ga,
T!r alleruurgn tgd;
Daar zs geen plekle ver ofna,

Daar Gj,o God,nietzjt.

Uw goedertierenheid vervult
De heemlen,en deze aard,
W aaEro
p uw çoddeljk geduld
en zondlg m ensehdom spaart.

Uw U
gr
ondis't,daaqRy
''nvoetopetaak
F lucht zs 't dze zk schep,
Uw wl
0ol
,dat q?k mjn adem gaat,
k ik m4n denkkracht heb.
Uw U
hand beschermtmj waarik treed,
w oog bewaaktmiin schreên:
DenZGo
d!dienimmer mj vergeet,
ou lk vergeten? - Neen.
DANK AAN G0D V00R ONZE VERLOSSING.

Geprezen lj de ri
!d
'ze macht,

De onpezlbre lze e qI
Jgeprezen,

Die aan het m ensehelpk geslacht
Den weg der redding heeft gewezen!

'tVe
Dor
boden oppnft,nd
atAdam >j,
et heelzakroost kwynend sterven;
Een kind kan ook gevoelen wat
Het zegt,de gunst van God te derven.

Gelqold zj God!Hj heeft Zjn Zoon,
Zyn Eengeboren Zoqn gegeven!

DiV
eebrgl
ryfe
chni
teonesnveaenuwz
zjgnsleFa
erstroon
ved
n.

DANK VOOR TIJDELIJKE EN GEESTELIJKE VOORRECHTEN.

ZjG
nsVaderawet,door?nszoo stout
Droees
chonden,eerde Hj volkomen,
g onze zonden op het hout,

En doet Gods gunst ons tegenstroomen.

0 Zi
ZieeHe
Hemm,td
aarHj 'tgraf verliet,
en hemelopgerezen;
0ok daarzalHj de Zjnen niet

Vergeten,m aar hun Voorspraak wezen;

Daar,aan zjnsVadersrechterhand,

Z'
g-n Kerk vermeerdren en bewaren,
En slaken van den slavenband
Die dienaars van de zonde waren.

VaDa
nndawo
arrkdo
n?tHj tenogrdeelweer;
t zn 't graf Zpn stem vernomen;
De ganschgwereld ziethjarHeer;

En 't hell der heil'
gen 1g volkom en.

0 Geve Qod mi
j,datook ik,
In dien ontzygljkste'allerstonden,
Den Rrghtrr zzen mag zonder schrik,
En bp zkn heil'gen word bevonden.
DANK V00R TIJDELIJKE EN GEESTELIJKE
VOORRECH TEN.
W anneer ik wandellangsd!n weg,

ZW attalvan armen kom lk tegen!
ooHo
dae
tz
kedi
skda
nkbGo
aar
ee
grkr
: egen.''
ve
lkwi
heàjli
van
dzv
1k.
dienietbeter ben dan rj,
Die raet gebedeld brood zlch voeden,
Kep overvloed en lekkernj,
En
M heb van honger geen verraoeden.

Hoe menig gaat halfnaakt daar heen,

In haallooze en gescheurde kleeren:

Ik steek zn 't pak van top tot teen,

En wind noch weder kan mj deren.
Hoe meniç,die desdaag:nietweet

IkWharhj zich '
savondsneerza1strekken;
Alvlnd altjd mjn bed gereed,
n handen om mj toetedekken.
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Ho
Selmenig kind leertin zjn jeugd
echts vloeken,schelden,liegen,stelen;
Miileidtmen op h!tpad derdeugd,
En buigtmijn wl1naar Godsbevelen.
ZjV
n,boven andren,ditvoormj
an dag tot dag uw goedhrên,Heere!
0 EGeefdatik U dankbaarzù,
n,boven andren,diene en eere.

DANK V00R GEBOORTE EN OPVOEDING IN EEN
OH RISTENLAND.

MiGo
0
in d
cbje
kt
i
chwtd!
engstof!
v,
qoQj
egqs
te
en
ug
dmj
zt''
Uuige
Hj
'kBegzn mpnlevenmetuw ?of;
vergtgeheeleen levenstùd.
Uw
O milde goedhrid gafmtj'tlicht
Dp Neerlandsvrjen,bljen grond;
aarhebtge uw'Zgon een Kerk gesticht,
Daarwordtuw godljk W oord verkond.
Mjn Vaderland - nooitruildeik dat
Voor 'tweeldrigstoord,de rjkste kust!
'tBeyat een eindloqy grooterechat

Dan xn eens goudmpns aadren rust.
Hoe diep beklaag ik 't arme kind,
Datwoont waar de afgodsdienst regeert,

Geen Bjbelkent,geen Heiland vindt,
En uw gebod niet kennen leert.

Hierbsn ik in uw naam gedoopk
Hier nchtmen naaruw W oord mjn schxên;
Zoo 'k nietz0o goed rord >lsmen hoopt,

Hetza1mjn schuld zpn,mllnealleen.
Klaar Fordtdoormj destem verstaan,
Diemht2nw!gdeslevenenoqdt,
E
n duidlpk wtstuw W oord mj aan
Elk pad dat afhelt naar den dood.

Uw 1ofmoetop mjn lippen zln,
Voor zoo veeltroul,genadlg God!
W elk ee: afschuwlpk hartzs'tmjn,
Als 't oolt met zulke welda:n spot!

DANK VOORHXTEVANGMLIE.*VOORTREFFELIJKHEID DERH.SCHRIFT. 26,
5

DANK V00R HET EVANGELIE.

0 God!ik paak uw goedheid groot,
En wi1hzervan geen toevalhooren,

DaGe
ti
k uitChristljke ouderssproot,
en Jood of Heiden ben geboren.
W at ware 't Isrels Vorsten,Fat

Nietwaard geweestaan zhn Profeten,

Indien hun oorvgrnome!thad

W at Jezus Chmstus mp doetweten!

Hoebli
j zou menig Heiden zi
jn,
Nu de afgoôq. dlenende en verwilderd,
KoVe
n rhli
j
mi
ln Bpbellezen,mi
jn
osser zien voor 't oog geschilderd.
Zend ik dien Heiland dan voorbj,
W i1lk vporHem mi
jn hartnietbuigen,
Hoevrerslpk zullen tegen mj
De Helden en de Jood getuigen.

VOORTREFFELIJKHEID DER HEILIGE SCHRIFT.

E

MtinGod,jk s1auw werksn gade,

n zieuw heerldkheld,Eaarook myn oog zich vest;
Maar alur wpsheid en genade

Leert mp het Boek der boeken beat.

De starren schittren tot uw eere;

Uw 1of verkondigen de heemlen overal;
Ma
arhierwjstm'
j pw goede leere
Hoe ik ten hem elzngaan zal.

Develden zh'n bedektmetkoren;
Hierrkzen oogsten uitde voren
Totvoeding van mjn diepst gemoed.
Hierzjn mjn kosteljkste schatten;

Dehalmen ruischen en verkonden: sGod is goed:''

Hier is de bron van troost,van kracht,van hoop,van deugd.
0ch datik beter mochtbevatten

Hoerjk ik ben,reedsin mijn jeugd,
Gods heilige geboden leeren

Mi
jwie ik wezen moeten nietben totmjn smart;
En 'topgerichte kruisdesHeeren

Spreektvan vertroosting totmjn hart.

28s

oaxl
t AAx ooo ox'
r xsx Lxzxx LXSRT.

Q
DatQod zsjnZoon,zjnEengeboren,
egeven heeftaan de aard,en mjq behoud zn Hem,
DaDtlaatmj slechts de Bjbelhooren,
atspreekttot mj geen andre stem.
o Bi'belboek,u wil ik eeren;

'kwil,bjEn
uwva
le
iliglicht,mjnpadgelooviggaan,
n den goeden God begeeren
; altjd beterte verstaan.
DANK AAN G0D DAT MEN LEZEN LRRRT.
lk breng met hart en tong

DMjn dank enprjsdenHeer,
atik,alben ik nog zoojong,
Zjn W oord reedslezen leer.
Dat 'k uit dat W oord reeds weet,

Datin ren zondig hart

De bron llgt van het ware leed
En eindelooze smart.

Dat 'k,door dat W oord,bevroed,

DaA1
sj#Go
ietds
swo
ddehe
nizdal
t mp
gor
e
l,
eiden m oet
En helpen overal.

Datmj datW oord vervult
Aan Jezus,dle,voormjne gchuld
M et dankerkenteni:

Op 't kruis gestorven z8.
Dat ik van dag tot dag
Van dezen Heiland lees,
En zie dat ik Hem naadren mag
En volgen zonder vreee.

GenAdig God,o schenk

Dat lk mayr meer en m eer
Met ernst mvn lezen overdenk,
En ook betrachten leerl

Laatmiigeheelverstlan
Hoe grootuw gqldheld zj,

W atJezusiool'mp heeftKedaan,
En wat hIJelscbt van mp!

DEALLESZIENDEGOD.---XRNBTIGIIGEDACHTXNAkkNGODENDMNDOOD.28;

DE ALLES ZIENDE GOD.
0 God,t!w aldoordringend oog
Kan m rmand ooitverblinden,

En raar Ik pj verbergen moog,
Qllzult mp altoos vinden.

A1 '
t kwade metterdaad begaan,
0f met hethart bedreven,
Elk zondig woord,den mond ontgaan,
Staat in uw boek geschreven.

En eenmaaltreedt gj in 'tgericht;
GP
J zultnietaltjd zwygen;
A1ditverkeerdekomtA>n '
tlicht
En zalzjn loon verknlgen;
Tenzi
jik ur genadezoek,
VergifrpzsKerwerve,
En g'
j myn mzsdaln pituw boek
W ilt wlssehen,eer zk sterve.

Zoo 'kmi
jmi
jn zonden waarlti
kschaam.

Zoo zp me opreghtdoen treuren,
En 'k tqtu kom ln Jezusnaam,
Za1 mp' dithellgebeuren.

M aar datik tegen 'tkwade waak

DEn stqiidet'allen dage,
aWtabl
pfthltjd de grootetaak.
arin lk nooit vertrage!
ERNSTIGE GEDACH TEN AAN G0D EN DEN DOOD.

H
Daariseen God en Schepperallerqingen,
lkeervan '!beelal,4iemphetyanzhng!f;
E vreesztn toorn,lk speey zhngoedheld af;
n metmjn mond zalIk zjn 1ofk'
ezingen.
Dhariseen W et?dool'Ztjnehand gescbreven,
D
1e weerklank vlndt1p e1k oprecht,gemoed;

Z5
J'is rechtvaardlg,hellig goed;
0ch datik gansch naar deze wetzaocht leven!

W riseen Bljde Boodgchjp vo1g'
Daa
enadg,
0 aa
Qord,
'too
sckhll
l
di
g
ha
r
t
z
i
l
n
r
p
ks
t
e
n
t
r
oostlnvindt:
zk,zk ben een schuldig kind,
Zoo kome ook miidattroostriik woord testade!
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ulxsszx uxL.- ux'
rvooaasca.
rvAxvaozosooosvagcul'
.
Daar is een uur bepaald dat ik za1sterven,

En niemand weetFanneer;

Hoemsnig kind 1e1vrqeg hethoofdjeneer,Gelukktg die het eeuwlg leven erven!

Laatmj o God!U vrqeg mjn harte schenken,
Zoo ben ik vroeg bereld.

In 'tgrafisgeen boetvaardigheid;

De dood bes11st - O laatmj ditbedenken!
HEMEL EN HEL.
Daar is een hemelboven de aard
Vopr alleoprgchtevromen;
0ok 't vrome klnd,dat Jezug mint,

Zal, sterft het,in dien hemelkomen.

Daarigeen hel,hetlindljk deel

Van hen die God met vreezen;
Daar zal,o smart!'t onheilig hart
Steeds ongelukkig wezen.

AlgoldeVadsr!Hoed mijn ziel!
G W zlmj mpn schuld vergeven!

eefdatik stledsu eeren vrees,
En alsuw klnd moog leven!

Snj meip dqp bloeiderjeugd nietaf;
Leel-mp mpn dagen tsllen!
En w11mj,achter '
t dulster graf,
Uw hemelopen stellen.

H BT VOORRECH T VAN VROEGE GUDSVRUCH T.

GeRe
luk
kig 'tkiid,datin zjn jeugd
eds vroeg naar goeden raad wi1hooren,
Dat wandelt op het pad der deugd,
En dat de godsvrucht kan bekoren.

Draag yroeg uw hart den Heiland op,
En dlen hem naar uw begt vermogen!
Een frisschebloem?nog in den knop,
Is welgevalligst zn zpn oogen.

Detaak,waaraAn men vroeg begint,
W ordtlyterpletzoo zwaarbevonden;
Die God nletdzenen wila1skipd,

W ordt vaak geheel verhard ln zonden.

G ZVAARLIJK UITSTEL.-- VOORBEELDEN VAN VROEGE GODSVRUCHT. 289

'tBeraartyoor menig dirpen val,
lndlen wp vroeg godedzenstig waren.
't Geeftlajtreçodsvruchtkracht,enzal
0ns menlg grlevend leed begparen.

0ch lieveHriland,geeftoch dat

0nshartzlch eenmaalmagverbli
jden,
Alswijterugzien op onspad,
Dat we u onsgannche leven wjdden!

M aak ure weldaad aan onsgroot,

DatwIjgeheelons hartu geven!
ZoBe
or
ze
jz
pdwy
voor den vroegsten dood
en voor het langste leven.
GEVAARLIJK UITSTEL.

W ie zegt daar:s'tIsnog tjdsgenoeg

om voor uw eeuwig heilte zorgen!''
Verwelkteen bloem nietsomszeervroeg ?
En kan ik rekenen op morgen?

Zoo 'k heden mjn belAng niet ken.

Gods roepstem pn mpn hartversmade,

W ie weethoe dofik moygen ben,

Hoe ongeschiktvoor zùn genade.

Verdiende o?k zulk een uitstel niet

Dathi
j,d1e nu zieh nog doethooren,
Mi
j
aan mi
jzelvrn qverliet
En sprak:.gp wllt het;gaverloren!'.
N een,lieve God!van uw geduld
W llikgrlnschandljkmisbruikmaken;
0 houd mIJyan uw woord vqrvuld,
En leer mp bidden,doe mp waken.
V OORBEELDEN VAN VROEGE QODSVRUCHT.
Voorbeelden weet ik wel genoeg

In '
t heilig Bk'belboek te vinden
Van jongekl
'-ndren,die reeds vroeg
Den dfenst van God beminden.

Mj
n Heiland,op ditoogenblik
De hemelen ep de aard regeerend,
W ajeenseen kznd zoo jong alsik,
Zgns Vaders wetten eerend.
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TEGEN EET LIEGEN.

Ho7e liefeen breld steltonszjn jeugd
ooropgen zn de Heilge Bl:ren!
Go
EdsHuls,Gods%'oprd- ziedaarzjnvreugd
n lust,op twalefjaren.
Uit
'bljdekindermonden eteeg
t Hozanpa,datden Chrzstueloofde,
Wa
Of
arhSch'
mfjgeleerdeenPriesterzweeg,
em zùn eerontroofde.
A1s Samuel gespeend werd,bracht

TiZijn moederHem.in 'tHuisdesHeeren;
mo
D
thejebadvroeggetracht
e Hellge Schriftte leeren.
svaa
s roradan uitgestel; doorraj,
D 7atdezrn zoo vroegtjdig deden?
aar ga nletweer een dag voorbg
Of 'k ben hen nagetreden!

TEGEN HET LIEGEN.
O hoe qelukkig ishetkind,
Dat szddert voor de minste logen,

D Datwj geheelvertrouwen mogen,

aar 'tmetz*
,'
n hat'
tde waarhezdmink

Een leueenaar wordt niet geloofd,

Alzp'
J4hn eens de waarheid spreken;
pie 1euee
'
-ns zoektvoorzn
i'n gebreken'

Laldtdubb'leschuldop'tecEuldighoofdHoe God de leugen straft en baat

Brhoefjhi
D
jwaarllk niettevragen.

In wa
zetoo
ljzpn oogenheeftgeslagen
zpn W oord ons lezen laat.
Gedenk hoe Ananias stierf,
Syffra d'adem voelde ontglippen,

Een leugen op devllschelippen,

Die hen naar zzelen ljfverdlerf.

De pprechte wordt door God geleid;
Hj za1hem zeegnen en bewaren;
M aar 't deelvan alde leugenaren
ls eeuwige rampzaligheid.

I'EGENTWISTENEXYECHTEN.- LIEFDETUSSCHENBROERSENZUSTERS. 291

0 God!bewaqeik dan mijn pond!
U kan ik nlmmermeerbgdrzegen,
Gj hoort het,ook a1sklndren lzegen
En ziethen tot op 'sharten grond.
TEGEN TSVISTEN EN VECHTEN.

Kr
abb
efhhup
et ka
ti
n,eennb
jt
ed
end
ho
Qod
ga
kf
aeuw
ge
wa
pe
en
nd;
mond.
W oede de tjger,verscheure debeer:
't ls hun natuur,en totschande noch eer.

Gt
j,lieve kindl'en!weestandgrsgezind.
Kr
abben en btten behoortbù geen kind.
Vinger en mond heeft wat beterste doen;
Komt,geeft elkandren de hand en een zoen!

W eestvoor elkandertoegevend rn goed;
Pastop de driften van 'tlevendlg blqed;

Als boosheid ofwraakzucht ontwaaktlnuw geesty

Denkt:sWelk eenkindismjnHeilandgeweest/'
Zeker goedhartig en vriendlijk en zacht.
Dies,a1s hj toenam in wasdom ey.kracht,
0 Zi
j ditvoorrrshtuw kinderlpk lot!Vond hj genadebpmenschen en God.
-

Thans,in den hemelverhoogd en verklaard,

Laathi
jzjy oqgen nog ghan ovçr de aard,
>ln,wayrhIjkzndren in llefdezietleven,
Laathp nietna hun zi
jn zegen tegeven.
LIEFDE TUSSOHEN BROERS EN ZUSTZRS.

Op straltzj twiqten luid l'
umoer,
I
n
h
u
l
s
mo
e
t
l
l
e
f
d
e
e
n
v
r
e
debljven;
oeen boos geqchilm ag tusschen broêr
En zusterdien verdrjven.
Demuscbjesschikken zich in 'tneet,

En 'tiseen droeftoongel,waar kinderen

Van 't zelfde huzs zich nlet te best
Verdragen en elkander hinderen.
Eerst scbeldwoord,schimptaal,dreigement,

Gebrom datdeqoren slechtskan kwetsen;

M aar straks de vulsten,en i.
n 'ten4
De stokken en getrokken m essen.
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TzozxsMwLExzxscnzLoxx.- TsozxvsolKxx,zwzaxx lxz.
De Booze tergt tot arren moed
De zonen van een zelfde moeder,

En Kaïn rustnieteerhj 'tbloed
Geplengd heeftvan zijn lieven broeder.
Vergeefons,God!krakeeleq striid,
OEn wildebron derhoosheld stoppen,
pdat,in later llvenstid,

0ns hartvan lzefde slechts moog kloppen!

TEGEN SMALEN EN SOHELDEN.
God gaf den menscb de tong en spraak,

On tot Zjnr eerdie aan te wenden,

En met om,u1t een booze wrattk,
Eens broeders eer of rust te schenden.

Nietom metbittren schimp ofsmaad

Ofspotternj hem te begegenen,
Ma
Eanrvone
m nd
me
!troosten goeden raad
lpkheden hem te zegenen.

Dietotzjn;broederzegt:.Giidwaasl''
'k Heb d1tvan Jepszelv'ontvangen)
Verdientteq vreesrlykste plaats,
Zjn vonnls en zpn strafte erlangen.
En hiidiemethetheilge spot.

Met vrome liên den draak dnrftsteken,

Moet weten dat een beilzg God,
Zoo stout een snoodheid fel zal wreken.
Hoe is 't dien kinderen vergaan,

Die oude'Eliz: okaalkop!''scholden?
Eeq berenpaarvlelop hen aan;

Zj hebben 'tmethun bloed vergolden.
Z*eBe
t,l
leer!een wacht voorpjnelippen;
hoed de deuren van rapn m ond,
*Opdatik mj te geenerstond
r
Iets onbedachtzaams late ontglippen!'
TEGEN VLOEKEN, ZW EREN EN MISBRUIK VAN
GODS NAAM.
Uw naam zoo heilig en verheven
Aanbldden de englen.Hem elheer!

De booze geesten dogthijbeven,

En heelde schepmng geeft hem eer.

TEGEN LEDIGHEIDENMOEDWIL.- TEGENSLECHTGEZELSCHAP.

En !al een mensch,een kind het wagen

Dlen naam te ontheilgen snood en stouk
En naar uw felleqqaak nletvragen

Ofmeenen datgp doofzjn zoudti
.

Afsehuwljk zrerep,sgbrikljk vloeken:
Hordurfthy,d1ezlch datvermeet,

Ooit zn 't gebed uw aanzicht zoeken,
En hopen u tot hulp gereed?
Met welk gelaat,mtt welk een harte,

Zalhj,van troqst en hoop beroofd,

HeZtionheil,dathp goekloosjartte,
en komen op ztn schuldlg hoofd?
Maar ook alhad hijpietstevreezen,
EA1werd zjn grurltk kwaad verschoond,
en vloekeyza1mpn vriend nietwezen,
Ik kan nlet dulden wie U hoont!

TEGEN LEDIGHEID EN MOEDW IL.

HeEl
twerkzaam bijtje weetheelgoed
E k zonnig uurtjen nitte koopen,
n ram eltwasen honlgzort

UIt wat voor bloemw e zzch maar open'.

Me
Etoordeelvormthetce1bj cel,
E n bourtzeaanqpn op nette wijze,
n rust nlet yoor z'
p allen wel
Voorzien zi
gn van de winterspi
jze.
AaVn deegljke'arbeid,njyrmjn staat,
S erlang ook ik mjn tpd te schenken;
teeds weet de Booze kwaad op kwaad
Voor lee
-ge handen te bedenken.

'kWi1tusschen nuttiqg ogfening

En sterklnd spelEllnpeugd verdeelen

Verveling zs een leelpk dlng,
En kan slechts leed en wroeging telen.

TEGEN SLECH T GEZELSCH AP.

Neen,ik wilmijn vreugd nietzoeken,
WW
aarmjn hartnietvreedzaam slaat,
aarik spotten,zweren,vloeken
Hooren moet of vuilen praat.
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TEGEN HOOTAARDIJ OP KLEEDING.
Slecht gezelschap wilik schuwen;

'tM aaktdrbesten zelfsverkeerd;

W at een zedzg hart doet gruwen
W ordt daar spoedig aangeleerd.

Eersteen kjkje,dan een lachje,
Strakseen woordjemeêgezeid En men iswelhaasthethaghje,
Dat een'ander 0ok verlezdt.

Ziektenmjdtmendiebegmetten;

EDjarisnkpapdop gesteld:
n zk z0u mq nlçtverzetten,

W aar 't mpn zzelsgezondheid geldt?

TEGEN HOOVAARDIJ OP K LEEDING.

O tdqaasbeidishe!trotscy tezjn
Wa
Of
phPo
o
jl
e,ed
,lr
zel
pleme
t
zr
oe
ona
:yy
lede
en
rQn
wee!
t,

Ons de eerstq zonde aan 'teerste kleed?

Ac
b,bj dateerstekleedingstuk,
W as 't uit met onschuld,eer,geluk!
Gekleede menschen,schaamt u dan,
En maakt er toch geen opbefvan!

0 Zeker,zeker,'t staat recht mooi,

Ditnieuw gewaad,deeskqltbre tooi!
Maar'tschaapjen en de zpworm stak
Lang vöör mv-in ditzelfde pak.
Een tulp, een vliegend ongediert'
1: prachtiger dan *
1k gesierd;

Destofzi)
-r'
jk,desnedeschoon:

Een bloem,een vlinder spant de kroon.

'tW aarbestdan,zo0 mi
jn kepzeviel
Op 'tsieraad van een rsine zlel;
Deugd,wi
jshsid,waarhezd,pptmoe;zi
j
M'
jn onversli
ltbareeerkleedy.
Dan heeftdevergeljking uit
Metwater pronktbj dzerofkruid;

Dan draag ik 'tkleed der Englen Gods;
Gods Zoon op aard droeg ook dien doa.
Dit klee; veroudert nock verschiet,
Het vreest de mot,den regen niet.

GEHOORZAAMHEID AAN DE OUDERS.- KINDERKLACHT.

He
H
tplekt,scheutrtdr
,sali
jt nietvroeg oflaat,
oe meer men '
agt,hoe mooier 't staat.

Welahn!ditzi
Di
j mi
jn kleed op aard,
A1tzp mi
jn reiskleed hemelwaart!
sik daarmeevoorGod verschijn,
'
tZal,a1sz#nwerk,hem welkom zi
jn.
G EH OORZAAMHEID AAN DE OUDERS.
'
t Kind.dat godvruchtig wezen wi1
Ep gaan op 't pad der deugd,
Zwtge
En d.oa
1szjn qudersspreken,stil,
e hun w1lmet vreugd.

Ve
Vrnaamtgj nietwatstrafhem wacht
an een rrghtvaardig God,

Die 't vaderlpk gebod veracht,

Zijn moedersraad bespot?
WW
atatschu
ld zin misdaad in zich sluit?
vloek hem volgen moet?
*Deravepikk'hem deqogen uit,

En de arend zwelg zùn bloedl''

M aar 't kind,dat God en Gods gebod

In deouderqeert,verbeidt

Op aard een rlik gezegend lpt,
Nog m eer in de eeuwigheld.
KINDERKLACHT.

HoEn
p be
n ik toch op mjn vermaak
spelzoo nauw gezet,
M aarachtlogsin de bestezaak

En traag ln mjn gebed?
W atbaatmii,loslloofd die ik ben,
Drn wilvan Gqd te zien,
A1E
slk hem daagljksbetsrken,
n daagljksslechterdzen?
Ach,veelte weinig ismi
jn hart
Van u,q God!vçqvuld;
Ve0rgeefmj watmp dikwjlssmart.
God!vergeefmiin schuld!
DoEonrdsrcing
mi
j vap uw Geegten W oord,
henk me ln 't bidden lust!
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EEN MORGENLIED.- AFONDLIED.

DaDt gi
j 'tgebed een:kindsverhoort,
aar ben ik op gerust.

EEN MORGENLIED.

DeWzlpenzr
jstop tejui8tertjd,
ag datimmer falen?
BeFg
inthaarloop metkrachten vlji
un zendt alom haar skalen.

ZjNt
almtniet,houdtzich op haarbaan
let op,a1strage luiden;
Maar streeftgteeds door,recht toe,rqchta&n.
Van 't oost naar 't west,door 't zulden.

O Groote Schepper van de zon!

Laatmj haar volgey raogen;

Laat mae in de taak,dze 'k vroeg begon,
Volharden voor uw oogen.

LaMj
atnme
ook deesdagmetvljten krachk
werk doen.zonder tragen!
ErOvpolwe
gtla
ltjd een goede nacht
bestede dagen.
AVONDLIED.

DedIa
kgzl
sneergezonken,
mg mpp!Schepperg 10f;
Hljheeftmy nieuwestof

Tot lof en dank geschonken.

Ach,hyd mjn jeugdig leven,
Mùn hart,zoo lichtverleid,
Tot ontevredenheid
Geen nieuwe stof gegeven!

Vergeefmj,goede Vader!
Dezonden van m'
p'n jeugd,
En breng msjtoch derdeugd
En ware godsvrucht nader!

Ik leg mj biddend neder,

Denk ahn uw liefde,o Heer:
En al: lk m orgen weer

Ontwaak,vlnd lk baar weder.

ZONDAGMORGEN. - ZONDAGAVOND.

ZONDAGMORGEN.
Dit is de dag,wiens morgenstond

Den Heiland zag nit'tgrafverrezen;

W Ee
>tnsc1by
nde,zoo hp mj bevond
u1en slaaprig kind te wezen!
Het christenvolk komt overal

E Bjeen totdanken ln aanbidden,
n ik,hoejong ik zpn moog,za1
Een plaatsje vinden in hun midden.
DaEtnz
ich mijn harta>!1'thunne paar!
,wordtGodsHelllg W oord gelezen
EnAand
voor
gehquden,laatmj daar
achtlg en eerbledig wezen!
DE Zondag ziime een heilge dag,
De liefste dag vap alde zeven;
W0
el
mj.zoo hp zrlh leeren mag
m elken dag voor Qod te leven!
ZONDAGAVOND.

Delieve Zonda:g isvoorbj;

W >theefthp zoets gelghonken!

Ik glng ter kerk,waar rp aan rIJ
ln aandacht zat verzonken.

W aarllleszong metëéne stem ,
En zzch vereende in '
t bidden
Om troost,om hplp,om krachtvanHem

Die ook wl
ts zn ons midden.
Daar hoordeik dooreen achtW arman

Scho
HeotnWo
ordvan 0odop'jpe
vonuwe
n;
'k alles nzet begrp
kan,
lk heb toch veel onthouen.

Daal'kwam menvanmi
jnkleinenschat
MIiirtsvoorde armen vragen;
Indien lk meerbeleten had,
'k Had milderbljgedragen.
De eansche week heeftvader '
t druk ;

wf
A zien hem slechtsb'
TitT
'
iden;

De
Knaîe
elrnzondag- oèlu
-k!n hi aan onszich wvdel).
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DE LUIAARD. -- ONSCHULDIG 8PEL.

Htileeston, voor,zegtop,vertelt,
W eet thm s ons te onderhouen,
Of doet ons,in het open veld,
De wondren oods aanschouwen.

DeEliev, moeder iset-bj,
E n kpktpetvroqljke oogen,
nEnalgl
de
kzndren rlen zoo blj
'
under a1szp m ogen.
Zoo ging gok nu dedag weer om,
Dien wi
J van Qod verkregen,

Begonnen in zjn heiligdom,
Begunstigd metzjn zegen.
DE LUIAARD.

Hoor de stem van den luiaard:sGj wektmj te vroer,''
Zoo kreunthii,zoo gteunthj:.lk gliep nietgenoegl'
Alsdedeurop baarbengsels,z?o wentelien keert
Zich deluiaard op '
tbed,datztn krachten verteert.
*Nog evep gedommeld!Ngg even gedut!''

Zooverslpthiidehelftzhper dagen onnut;
En ishj ten laatste overelnd en op '
tpad,

Hy slentert daarhenen en beuzelt zoo wat.
'k zag den kof van den luiaard:'t was distel en doren
En melle en brandnetelvan achtren totvoren:

Alzc
zn eoed isverwaarloosd.zhn
' boeltje beder'ft,
ziin Yezl
Vtting teertin,totb%
jb
-edeltofsterft.

'k Ging dey luiaard bezoeken.xAan hart en veretandr''

Zoo dacht1k,xvoîr '
tmiysthoudthj nbg weldehand:''
Myarh'
j sprqk mp van nlet! dan van schaFen en schenken;
Ztn Bjbelbljftdicbt,en hp houdtnietvan denken.
En ik sprak totmjzelven;sW aardeerdeze les!
Van wat## kondetzjn,is diemensch u een schets.
Ma
ardank zj aan hen,die kun pllchtbeterkenden,
En vroeg u aan werken en lezen gewendenl''
ONSCHULDIG SPEL.
Zie op de bruine heide

delamm'ren jong en klein
metvachtjeszackt en rein;

Vast kupp'len om de mopders

DE RO0S.
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Zie in hetzonnelpbiintje,
b: d'openstaanden stal,
Dejongeduifjesspelsn,
dedulfjeszonder gal.
Indien wi
j eendjei
j
swaren,
f slobberden in 'tsliik,
Ofhondekens,wj keften
en beten vinnigliik;
Maarnu beetgi
ll
mi
entlis
en,
ei
nWWii
lem
miin naam,
Nu spelen wi
j a1sduiven
en lammeren te zaam .

Nuwillen wi
jelkander
nietplagen bj onsspel;
Nu zeggen wj a
an alle
geniepigheid vaarwel;
W antschoon betmetdie graqpen

zoo boos niet zp bedoeld,
W at grap is voor die 't aandoet.
is ernet voor die het voelt.

DE ROOS.
Hoe schoon is de rooq!Op het kleed der natuur

Een sieraad,daar zj
' we1op mag bogen!

May,
l dekleur van haar blaadren verbleektin een uur,
Zp verwelkt in een dag voor uwe oogen.

DoBch ë4n eigenschap heeftzi
j.een deugd,en zj wordt
oven andren er luid om geprelen;

A1s haar kleur gansch verbleekt 1s,haar bloemkroon verdord,

Bljfthaargeurnog zoo zoetalsvoordezen.
Even broosa1sde rqzen zjn jonkheid en schoon,
Hoezorgvyldig wp beiden 0ok kweeken;
Haastverschletrn deblosjesgp voorhoof; en koon
Onze frischheld en glansztn geweken.

Da
Di
tmjnhartdanniettlotgch ziiop schoonheid ofjeugd,

elk eenmaylen echleltk zaldervep,
Maarverwerve lk meeen naam doprmhngodsvruchtendeugd,
Die nog nekt a1s een roos,na m v
-n sterven.
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STELEN. - DE MIER.

STELEN.

Zou '
k mkn naasten ooitberooven
Van wat God hem schonk en liet?
'kMa
Heabrmj
n handen om t! eloven,
tot roof en plundmng niet.

HjDibeed
riegtzichzelfterdegen,
er wipstofheilvan wacht;
W atoneerlùk isverkrepen

Heeft nooit iets dan leed gebracht.

Eva reedskan me onderwi
jzen
DHoe gestqlen vruchtgedi
jt;
o
Mornen dlstelzag zi
jrjzen,
aar haar Kden waszp kwi
jt.
'tAppeltjevan buurmansbogmen,
'thl
''tje uitbuurmanshoenderkot:
Daaris vaak meê aangekomen,
W at een eind nam op 't schavot.

Die
Scve
rj bli
jftnooitverholeq,
hoon men 't hope en mch beduid';
God aanschouwt haar,hoe verssholen,
En brengt eens de misdaad ult.

Lieve N
G?d,uw kind zi
j eerli
jk,
letbegeerli
jk,
Myar tevrrdsn mrtzi
jn deel,
Zi
J hetweznlg,zjJhetveel!
Qeefmyardatik Uw beschikking
In mpnan>asten dèeleqken;
'k Za1dan nlpmervan mjn leven
Nemen watnlrt wordtgegeven,
Houden wat zk schuldlg ben.

DE MIER.
Hoe klein zi
jn de mieren,
die nietige dieren,
Die,zonder ontfermen
of deernis,bj zwermen
De voetvan een wandlaar vertreedt;

Maardeden weals wjzep,

we zouden ze prpzen,
Haar achten en eeren
en veelvan haar leeren,

Datnzenig tedikwjlsvergeet.

GOEDE VOORNEMENS.
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Z
j sljten den tjd
Met geen slapen of spelen,
vervelen,krakeelen,

Majà'werken metordeen metvllt.
Zp werken en zwqegen,
metblùkbaargenoegen,
Zijdraveninen'tdr
agen,
heetste der dagen,
En zorgrn,hoe fe1haar de middagzon steekt,

Dat 'swlnters geen graan in haar schuren ontbreekt.

lloeveeldrazer bljk ik dan een mier qp de proef,
s7anneer lk geen werk maak van wat lk behoef,
Geen raad schafvoor kom enden nood!

Op eensben ik oud,overvaltmtjde dood,En verspildeik metbeuzlen hetbestvan miin dagen,
Ik zalmj te laatvan diedwaasheid beklagen.
Neen than8,indenbloeivanm'
jnjepgden mjn kracht,
Zaamle ik op watmijdient alseen zzekbed mù wacht,
Alsds dagen van onlustgenqken.
Wat mùn hand vindtte doen zj metîjvervolbracht,
En de zrgen des hemels oofv oedig verwacht

Op mhn bidden en werken en waken.
GOEDE VOORNEMENS:

lk ben nn nog jong en teêr,
Weetnlrt hoe mj God zalleiden,
Daarom w1lik meer en m eer
Mj op allesvoorbereiden.
W lokrdwi
ei
k immer ri
jk ofgroot,
1 andrer 1ot verzachten,
d'Arl
nen deelen van Pîin brood,
En geen Mindren oolt verachten.

W aal
' pen hulploos is of zwak,

W IIlk troosten bjstjnd geven,
En nietslechtsvoor mtn gemak,

Maar tot nut van velen leven.
A1s ik schimp of sm aad ontmoet,
'k Za1metschimp noch smaadbetalen;

Zacht geduld i, welzoo goed;

Mochthetmj daarnooitaan falen!
Hoor ik leugens,zottepraat,

Vloekep,zweren,dergrl'
jken,
Zulk gezelschap snelontwijken.

'k Zal,als geen vermanlng baat,
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Bljftmiin staatgering en kleiu,
'
k JVIIdoqrstillepllchtbetrachting,
ZeAa
digns
,n
eedmg,eerljk,rein,
praak maken op elks achting.

Va'l
tmj krankteofjrmoêtoe,
k Hoop m en za1zzch dan ontfermen,
Ev
enalsik,b1j temoê,
Kranken hielp en gaf aan de armen.
'k Doe metopzltniel
pand leed;
'k Wi1ook nlettehchtgekwetstzjn;
'tKraad,daarik geen raad vîor weet,
Stzlte dragen zalhet best zvn.

'k Zorg maar dat ik meer en meer
Slecht humeur en driften doode,

En :1watverkeerd isweer,

Zj 'took overalde mode.

Kwade mode voert ter hel.

Hi> Wilhaarspeelbalnimmerwezen.
lylleen leeftwyarljk wel,
Dze den dood m et hoeft te vreezen.

ZOMERAVOND.

H?esckoon wasde dag,hoeverrukk'ljk de zon!
Zj
schitterid'einennese
tr
aalde zoo vrooljk zj kon,
Ofschoon zg
vlen baar loopbaan begon,
En de ochtend voor regen deed vreezen;

Maarnu,:>n heteinde derdagreie,Kerdooft

Deze heerlpke gloed om haar luzsterrpk hoofd
Nog al haren vroegeren glans,en belooft

Datzj morgen nog schoonerza1wezen.
Zoogaathqtdenvrome.Zjn loopbaanvangeaan,
A1sde zon zn een nevel,mqt menigrn traam,
Dieberouw ep bekqpmerlng schrezden;

Maar daarna bhnktzpn voorhoofd van 'tlieijkate licht;
Meteen glyn:van genoegen op 'tvrgoli
jk gezicht,
Vervolgthp zjn weg en volbrqpgthp zjn plicht,
Nog hetgchoonsten hetlieGgketbj 'techeiden.
Alseen zon gaathj ondrl-,aap zomerlchen trans,
Die onsspreektvan herrpzen m heerltkerglans.

W ELKOMSTGROET
AAN DE LEDEN

VAN HET PROVINCIAAL UTRECHTSCH GENOOTSCHAP VAN
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN
IN HUNNE

ALGEMEENE VERGADERING.
Het 1id des Bestuursvan hetProvinciaalUtrechtsch Genootscbap
van Kunsten en W etenschappen,aan hetwelk de eer te beurt valt

de eenmaal 'sjaars te hopden Algemeepe Vergadering a1sVoorzitter te mogen leiden,zlet zich daarbj de taak brjchoren,de
vergadering met eene redevoering te openen,waarbp de opzetteltke behapdlling van esn ofanderwetenschappqljk onderwerp
aan de eerbzedlge herdgnklng derin den loop desjaarsontvallene
leden en aan de noodlge verRelding der verdere lotgsvallen des
Gepootschaps,gedurende dat tljdsbestek,voorafgaat.Dztwasmet
m'
p hetgeval,den 269ten Junivan hetjaar 1867.
Op dienzelfden dag,zou door de Studenten derUtrechtscheHooge-

schoolhet46ste lustrum van haarbestaan,methetboudenvanren
gecostumeerden optocht,gevierd worden,een feest dathetvgrlge
zaar hAd moeten plaats hebben, maar wegens de,vooral zn de
academze-stad,sterk hrerschende cholera wasultgesteld.Ditsapen-

(d
t
refen en de gewichtlgetjdsopstandigheden van hetvorigegaar
atregenjaarl),toen deoorlqg ln Duitschland gevoerd en deongehoorde voorspoed van het Pruzsische naaldgeweer,aanvelen hadden

toegeschenen tot een algemeenen oorlog aanleiding tezyllengeven,
waarvan Nederland, door de mLuxemburgsche qpestle''
, ln dy
eerste plaats, een onyerzpjdelijk slachtofer zou zpn,schenen mp
vrphrid te geven,eeplgszlnsvan den gewonen vorm afte wpken,
en mljpeRedeleden,zn plaatsvan hunne aandachtvoqreene verbandellng zn proza tevergen,m eteen S elkomntgroetln verzen te

ontvangsn,welk: eerstop dmngendverzoekafzonderliikuitgegevrn,
daarn: ln bet jaarverslag des genootqçhapsopgenomen,ook hler
volledlgheidshalve niet ashterwege bljft. Dat de gecostumeerde#
optocht met zjn dichterllik historisch onderwerp:de Intochttlca

h
Ma
zimiliaan z:'
cfAnlf:al
Oo
ntenrk
-ék en Acrfc van.
lpzfro#ep
n*'
./,bkhetfcp'
unnek.dc/lftldz'
:,1477,in drzen Welkomqtql.
,
teen belangrpke
plaats besloçg,wae in den bezlnger derLeilgche Masket.adevan
1885 tebegrjpen en te vergeven.
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Zjtmj geroet,gj Vaderlandsche Mannen,

Diewetepschap en kunstuw gaven wpdt,
Op s1k gebzed de neevlen wenschtte bannen,
D1efakkelsop den weg der waarheid zjt,
Apollo'sboog zoo krachtzg weettqspapnen,
En wederom te ontspannen op zjn tpd!
Uitelken oord v>n 'tNederlandsch geweste,

Zjtmj gegroetln Utrechtsoude veste!
De zoRsr stortzjn vollen horen uit,
W aar xRgn en Vechtlhngsboomgaard en priëelen,
En hgerensloten vloelt.''1)Een geurig kruid,
EeDe
n bzlù
gebloemtlacht vriendlpk qp zjn stelen.
egen,dien de korenaar beslmt,
Buigtin den halm,waarmeêde windjesspelen.

De tortel vliegtvan d'een tot d'andren boom ;
En de uier van de koeien zwelt van room.

W Ee
atnba
atte 't,zoo een viiand onsbelaagde,
nabuur,tuk op roof,de grenzen schond,
Eep hongerig solM at de bopren plaagde,

Zjn stampend rosin 'trflpend graanveld zond,
Zjn
sabeldoor den hals van 'tzuiglam jaagde?.,,.
Maar neen! de lieve vrede lacht in 't rond,
Ep Tityr.in zi
jn beukenschaûw gelegen,
Zlngt: sMelibé!God schonk ons dezen zegen!''
Hoe anders was die zomer,die verdween.
Neen,wegspoelde in een reeks van regenvlar n!
De wraakfool der gtrenge goden scheen
Zich uit te storten in een vloed van plagen.

Dood en verderfspookte aakliq om onsheen.

'tW asjammeren ellende watwj zagen,
En voretentwisten krjgsrumoeren moord

En doodslag wat door de ooren werd gehoord.

Rampzalig jaar,datnog ops'thartdoetbloeden!-

Heel Duitschland stond ln vlammen ;a1sin de eeuw

Toen W allenstein'sen Tilly'slçgerjwoedden,

GustaafAdolfhervoorttrad uztztn sneeuw

Om Maagdenburg door Leipzig te vergoeden,

En opging,brulde,en sneyvelde alseen leeuw,

Ofin dlen laterti
jd,toen hi
J regeerde,
Diemolensspaarde en landen annexeerde2).

1)ZieVoxoEL.op de Afbeelding van UtrechtdoorZACHTLEVEN.
Q)De Meunier de NcAldœkMoucï is (dank zthettalentvan Andrieux)zoo beken;

als Frederik de Groote zelf.
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Een sr
dpe#erkrjg van 'tNoordentegen 'tZuid,

Niet ln eni
euu)ewereld1),majà-in de oKde,

DN
'ieto:d genoeg om wiistezgn,hoe luzd
e ervarlng haarheurlrssen ook ontvouwde,
En hoeveeljjmmrey d1trampzjlig kruit
En lood haarslndsz)n hslschevlnding brouwde!
Go
D
ddank!schoon vreesljk,kortslechtsstroomde'
tbloed;
e naaldlontdoet haar gruwzaam werk met spoed.
Toch vroegen zich de volkren afmqt vreezen:

Za1'twapenstilstand zj
'n ofwaarlp
-k vreê?''
S Schoon lzcht van beterhoop hetsplùten deê.
Nog oorlogywanger scheen hetzwerk tg wezen,

cboon op hetveld van Mars de bogen rezgn
EensVredetempels2).'twerd mistrouwd;nleuw wee
Aan deaqrd voorspeld,zoora,de lente keerde,

DaarPrulsen meer,en Frankrjk wraak begeerde,
B sKlein Nederland!watzaluw noodlotzjn?
egeerbreprooivoor eçn derAdelaren,
M eEl
kanderen terweerzj yan den R'
jn
t de oogen reeds versllndepde.Laat varen
w

Den roem van uw zelfstandlgheid,uw scbpn

VaDe
n rwe
erbayrheid!Zoo enelkuntgijdebaren
zee nzet dagen over beemd en veltl,
Of overmacht heeft u de wet gesteld.''

Zoo sprak de vrees;z0o kreeg zui'moed te spreken,
Als Luxemburg het ooft van Eris seheen.
De karten der kleinmoedigey bezweken;

Maar Neerlandshe
Yrejonglingschap gprak:mNeen!

Wg
i-staan gereed ons recht,en de eer te wreken

Op isderdieonsaanrandt,een vooreen!''
HetStlchtging vgor;maarallerbartontbrandde,

En a1s een vuur llep-'
t wachtwoord door den land.
e.
Aan dezen trek herkent een kloek geslacht

Ztj
En nakroost,en dq dappre man zjn zonen.

en traan verschpntzn 'tpoederoog,maar'tlacht
De helden toe.en schaamt zlcb rorg te toonen.
St'
t jaarDertien en 'tjaar Dertlg wordtberdacht;
rab reiken hun de teedersten der schoonen
He
t vaandeltoe,. gewrochtdooreigen hand - 5
OS
cherpe spoorslag!heilig onderpand!

1)A1s van 1861 tot1865.
Q)Hetgebouw der Algemeene Tentoonstelllng te Pargs.
3)Te Utrecht4en 2 April 1867,aan het Weerbaarhelds-corpsdoordeStqdentea
eyormd.
111.
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Maarhj,die'thartvankoningen eyheeren,
NaarZjnen wil,alswaterbeken leldt,

Deçd hun den vreê,nietsdan den yreê,begeeren,
-

Ln
' laat ons onze rust en veilighezd.
Neen!vraagt niet voor hoe lang!Laat God regeeren!

Smaaktdankbaar'tgoede,u doorzjn hand bereid!
W
eestwjs,en laatgeenzorg uw vreugdverwoesten,
M aar ook het zwaard,schoon 't rusten mag,niet roesten.
Hoerustig praalt,in vollen hoogtjdsdos,

0ns Utrecht,om het feest dier Schoolte vieren,

Diebaargrgotsieraad uitmaaktrn haar trots!

De klokken lulen en de vlaggen zwleren;

Zj plunderde den rozengaal-d eq 'tbosch,
0m straatçn grachtop 'tlulsterrjkstty sieren;
En vroolik geeftin haar een kloekezeugd

Zich over aan haar uitgestelde vreugd.
n baar genoegen,
W eestjong methaaren deeltit
G'
j mannen,die derwjsheid abberd plooit!
Zich naar den toon der gulle vreugd te voegen,

Misduiddez6 in hare prz
-esterspoolt.
W aarzorg en vli'tde diepste5zmqelsploegep

op 'tvoorboofd en dst'
jd zpn zzlverstroqzt,

M isstaat geen zachte gllmlach,die goedaardlg
Haarspelen toejuicht,maarisharer waardig.
Gj zultMaximiljaan - d'Aartshertog niet,
W ien m'opdrong om eenskeizerqrp1te gpelen,
En aan zichzelv'laaghartig ovellet

0m
Batrrak
seni,nd1
Ijeurop
bidoen:
's1Ne
otde
terldae
elsecn;
)bied
Ma
dl
nd
h1
ge

Veel eerg genoot,veel leeds vopd,veelkrakeelen

T
eglechten had,doch qlierfinvollen yreê,
En toen voor 't eerst zpn volken schrezen deê2);
Dien Hertoq,eerlang Graatvan Holland,Koying,

Strak:Kezzer van het Heilge Roomschq Rjk,

DieAmsterdap.haardiensten ter beloonzng,

De kroon,dze op haar wapen staat te prgk,

GeAsc
ahno
gn
ch
ke
on
uwhee
ne,ft
di
n
l
tg
eienpslcehci'nuyg
el
ri
t
ik
ooning
d;
aa
re
daz
tu
Br
ugg
Hem inhaalt.dat hem nu Fel hoog zaleeren,

Maarlaterbj een kruidenlerlogeeren3).
1)Maxlmfllaan van Oostenrlk.Metterdaad vernam men,kortnahetuitsmeken
op betvonnlsvan eeakrjgsraadwasdoodgesehoten.
S1Sola pdor/e yuïzgraTis.Scrlverlus.
3)Nog wtjstmen het winkelhulsle.op denhoek van de markt,waarzjhem

dezer regelen,dat ook deze kbrtatondlge Kelzer van Mexioo,lndezezelfdemaand,
ln de beroeringen A'an 14*8 gevangen zetten.
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Des Stouten schoone dochter,hoog begeerd
Door velen,en beloofd aan meer dan eenen,
Heeft metbaar keuze en liefde hem vereerd;

Dies iservreugdein 'tkeilerljke W eenen

En gramschap aan de Selne,die haast leert
Haar trots te buigen,xls,in '
t veld verschenen,

Dezeqrm de heerschzuchtstraft,die vooreen kind

Zoo dlereen hand begeerd had en bezind.1)

Hoe
lieQijk isdeRoosweeropgeloken,
Door zoo veelleeds,door zoo veel zorgs gedrukfj
Door wreede hand haastvan haar steel gebroken,

En voor deborstrengwoestaardsafgeplukt!

God heeftvoor 't mlnst bet dierbaar'trecht gewroken
Der W eeze van Bourgondië!Mislukt

Is't echtplan,daargeheelhajrbjrtvoorbeefde

AlsGelre 'tboofd voor Doornlk stzeten sneefde.1)

Hi
j ishaarbeterwaard,deesjonge Vorst,5

Schoon,welgemaakt,welsprekend,edelaaz-dig,
Metridderlijke deugden 111de borst,
Door m în voor 'tseboone en reine zeên lofwaardig,

Nietblakend van een Sjdlen gloriedorst,
Ma
ar,trouw e-n 'gtoe
d,voor'trechten deeerstri
jdvaardig;
Dies heeft zp
eens haar afgedrongen pand
Blp
-moedig ingewisseld voorhaar hand.4)
Aanschouw haar in haar scboonheid;aangebeden

Van dien gemaal;dat schittrend oog,dien blos

Van liefde enjeugd,waarmee zp hem haarsteden
En staten toonten rondvoert,bljdeen trotsch!
W atkloekhlid bj zoo veelbeqhlligheden!

Hoe m oedlg stiert en tergt zp 't vurig ros,
En schroomt niet,waar het schriktvan drukteenleven...
-

Pasop,Vorstin!een paard za1u doen gneven!5)

Ach!kortslecht:duurtde huwljksyreugde;lang,

Lang za1de rouw des trouwep echtvzqends duren.
W at is 'tgeluk? Helaas!Een overgang.

1)Lodewjk XI had haar wlllen dwlngen bare hand tegeven *an den,nog
maarachtlarlgen,Dauphin.
2)Dè befaamtle Adolf.Hertog van Gelre, wlens pretentfe door dle van Gent
àraohtlg gesteundweM endle,om haartebelleven.een oorlo:tegen Frankrjk
ondernAm,sneuvelde voor Doornlk.Nu steunden de Gentenaars Maxlmillaan.
3)Toen negentienJaaroud.Mariawaseenentwfntlg.
4)Den diamant,dlen zd
' Vroeger, op lasthaarsvaders,aan Maxlmillaan gezonden had.
b)Blnnen vjfJaar (Maart 1482),te Brugge,ln welksomtrek ztj.op dejacht
zjnde,achterovervan 'tpaardvlelen aan de gevolgen overleed.
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De bli
jdste bloemen bloeien weinige uren.
Het slotvan 'tvrrugdglied istreurgezang.
W e1hem,diewijsheld ultverdrietkan puren!

Die taak is de uwe,o Vorst! W aardeer uw ga!

A1uw geluk stortin haar gralhaarna1).

Eoevrooljk zweven thapshaar de banieren,
ln schoone,maarbedrlegljke eendracht,voor
Van '
tzrstaljtaten,doorde hand te stieren

Van dzen zi
J tot haar heer en voogd verkoor!

W atwi
jsheid eisqhtde macht!watkunst!Nu vieren
Dan teuglep;hlgrden breidel,déu
z
irdespoor!
Blondlokklg zopgllng,zultgj 'taltjd raden?
Hetpaard noolt stelgren,en zjn ruiterschaden?
De
Vr
rz
aus
agte'
r
tva
aan
n dl
dgen
weduw vaq Bourgonje,vraag 't
Yorck,wlen W arwick kroqnde
En weerontkrqonde2);01
*.zoo 'thaarnietmzshaagt,
Vraag 't haar,wze elk.reeds nu,de tanden toonde;
&an wiergezag 't Gl'ootf5-;rfI:#9 knaagt3);
W zer raadslien geen yerbolgen grauw verschoonde;
Avier rouwkleed.wler ontsnoerde vlecbt,gebeên

En tranen krachtloo:bleken op '
tgemeen4).
va
n staten tegen staten
0 Tjden!Strjdma
ar ook van steden tegen steên!

Nietsllchts,
Van maglqtraten tegen m agistraten,
Vql-warrlngen,beroerln:spoorloosheên!
Partpen,d!e elkanderer:pk haten;

Nu 'tkrjgsvolk,straks'tgepeupelop de been;

Hier 't beulszwaard,daar de dolk van moordenaren...
Zegtniet dat de oude dagen beter waren.

Toch zigtgj gaarn hetleven en dekracht
DiDi
erwoellge eeuw voorbjgaan vooruw oogen;
eburgersvolvan toren,glqed en kracht,

Die vorsten kampende om betwzstvermogen;

1)Mekdedood van sjn Vrouweveranderdeooek sjn voorspoedt.Cqsptnlanna
b: Scriverlus.
2)Margaretha van York, weduwe vaa Karel den Stoute,tweede moeder van
Maria,was de mzster van Eduard IV,ln 1461,door hulp van den zoogen.konlngmaker,Warwlck,Konlngvan Engeland;ln 1474 door dezen verjaagd.
3)Waarbij zonder goidvinden der Staten,de Vorstln geen huweljk mocht
slulten,geen krkgvoeren,enz.
*)De grnwelen teGent,waarbj otweeraadsliedenvan deHertogln,Imbercourt

en Hugonet,onschuldlge slaehtofers van het woeden; gepeupel werden,wier
reddlng Marla, met loshangend halr en ln roqlgewaad op de markt gekomen,
vruehteloos door tranen en gebeden beproefde.''(Gr.v.Pr.)waren ne verseh
lzl'1geheugen.
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Dieridderwereld in haa:
q laatstepracht;
Datworstlen,dringen,dq ven,werken,pogep -

Datglsten van een tgd,wiensmaatschjppj
Zich omzettoteen andre,'
t ziih0e '
tzll!
W el,laat dan deze Maximilianen,

M aria's,Margaretha'l,heeldien stoet
Van Eedlep,nu vereenlgd om hun vanen,
Bourgonlers,Belgen.Duitschers hoog van moed,

DeesGuliks,Cleve's,Nassaus,Berqq,Irlanen.

M et Kerkprelaten van het vorstlpkst bloed,

M aar ook dees Schepens,Pool-ters,Gilde-deken
En Kamerist tot uw verbeeldlng spreken!
Ja.ook die Kameristen!wier oFontein'
'1)
Te Brugge springt,om Vlaandren te verrukken

Metninnespeb ballade,,-e#A'eï?l,
Kle
uit,batement,en andre mersterstukken,
Voor 't grootste deel Bourgondzsch,voor een klein
Detaalvan 'tland,alvloekthetvreemdejukken!
*PyovzxcléAL wssr
'vswAMscH osxgoTscawe.''dat
Mi
J tot mpn
. tekst terugvoert,dlen 'k vergat.

Mitj
n tekst,miin taak!Ik moestu welkom heeten,
;w raadslag leiden i!ldees stille zaal,
De
hoofden van wie wilverwinnaarsweten
Bekronen m et het wachtend eermetaal;
Vergeeft,kon ik 't een oogenblik vergeten,
Mpn broederrn,vergeefthetdezemaal!
W aarzerkre dlngen zeekre snaren raken,

Daarschtnen deoudetonen weerteontwaken.
Zwi
jgt,oudetonep,zwjgt!'
tVerleden heeft
Zt'n recht,paar hellige rlsghen heelthetheden.
Hi
j leeftln 'theden,dlezn waarheid leeft
En in de toekomst leven za1 metreden.
W atoqitverbeelding of herinring geeft,
De
Dwerklljkheid stelt slechtshet hart tevreden.
En
et
da
aak
ar i
vs
an
nihe
ets
de
vnerhe
moeevtne
vr
and
daaa
n gdeverricht;
plicht.

Gi
j
oweethet.om geen dichterlijkedroomen,
een spelen van dç jeugd in momgewaad,
Geen feestli
jkheden zjtgî)hiergekomen,
Maar werkljkheid en leven,raad en daad.
Mrordt nog van 't een en 't andre iets meegenomen1)Naaraen zlnnebeeld eener verraaardeVlaamascheRederjkerskaraer.
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En ook de disch dervriqndschap nietversmaad:
De dienstdeqwetenschap lspw verlangen,
En tot den dlchter spreekt gp:sstaak uw zangenl''
Laat hem nog slechts zoo menig dierbayr hoofd,
Als wederom ten ql'ave zonk,beschrezen!

U 't eeret,die wat qy da
'âr reeds hadt beloofd

T Qehouden hebt,ptn tjdgenqotte Leien,
rE
omp!
aan deFrlescheThemzswrerd ontroofd!1)
n u Verdam !ontvallen u n de relen
Van
He
eftN eerlands Archimedessen!Uw stem

Huygens'eer gewroken;leefmethem !2)-

Paulownia fppperïcll tonide
Haar kroon met paarsch gebloemte in Neerlands hof;
Indien voor 't eergt,voor u voor 't laatst,en strooide
Haar blaadren op uw gral,m etonzen lof,

JapynscheSiebold!3) - Ach,hoe sombez-plooide
Zlch veler voorhoota.sl: uw doodsmaar trof,

P
Areau!4)Gf)de eervan Gruno'8godgeleerden,
W len tot uw dood verknochte volgers eerden.-

EMoseteindljk,W jnbeek!onszoo lang gegpaard,
n dzerbharaan zoo velen a1sbeseFen

W at gp der School,en 'tLand door deze,waart,

De dood uw eerbiedwaarden scbedeltrejfen?5)G Kon kenni:van aldeartsenj deraard
een Luber6)aan 'tgemeene lotontheFen?ontvieltgeone Brunsveld,kennervan onzeOûst!5 En Rappard!8)- maarwiensBroederonsnogtroogt9).
5 J.W.Tromp,Advocaaten RjksadvocaatteLeeqwarden.
5 J.G.Verdam,Hoogleeraarln de WlekqndeteLelden.Htjhandhufdedeprto-

ntelt van Ohrlstlaan Huygens boven BurgemeesterHudde,ten aanzlen van de
analyusehe ophelderlng van den regplvan Cardanus voor de oplosslng der 3de

machts-vergeljklngen.
5 t.von Siebold,natuuronderzoekerenbjeenbrengervanhetlapanschMuseum
te Leiden.Onder anderen bracht hj uit Japan een boom in Europa,dlen hj,
naar Anna Paulowna,Groot-vorstln van Ruslan; en Prinses van Oranle,den
naam gafvan Pauwlowniafrnperïtzlïz.Jufstln zijn sterfjaarhadden dedagbladen
met veel ophef,als een zeldzaamhelG,vermeld,datde boom ln ondersoheldene
hoven ln de open luehtbloeide.

4)L.G.Pareau,Hoogleeraarin de Godgeleerdheld teGronlngen.
5)Mr.H. Wgnbeek,vele jaren InspecteurderLattnschescholen en vanhet
Middelbaaren LagerOnderwgs.
6)H.W.Luber.Med.-Dr.teAmsterdam.
7)Mr.P.Brunsveid van Hulten,oud Proc.Gen.bj het H.Gerechtshofla
Ned.Indie.
8)kn.A.Ridder van Rappard,oud Dlreet.Gen.van Oorlog.
9)Mr.A.G. A.van Eappard,gewezen Ministervan Binnenlandsche Zaken;
honorair 1fd van hetBestqqr van hetPr.Utr.Gen.
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Um
tjd wasdaar.- 0ok deuwe!ln weinig dagen
%erslond verborgen gif uw levenskracht,
C1aasMulder!1)- Reedswas'teermetaalgeslagen,
Doordankbreliefde u yrooltk toegebracht,
Daar werd uw dierbaar lpk naar 't graf gedragen,
Laf>ille!2)Ruste ujvbeidel'assche zacht!
M etZzm m erm an/s,wlensdood hetW seshuisklagen
En jamm'ren dortmet alwatbraafhezd acht:5
M oge aller naam ln aller werken leven,
Hun roem aan veler vlijt den spoorslag geven!
OW i
j leven nogtmjn Broedren!Voor hoelang
fInkoha
rt,
weetHj,dieallelevensdraden
nden heeft,en al de hulde ontvang'
Van 'tdgeen wj goedsvermogen ofberaden
En aar wIJlof voor oogsten,10f of dank!
Geslachten wisslen als in '
t woud de bladen.

Zj,daar onsblad nog groen is,gave sn tjd
Aan de eervan God en menschlpk hellgewjd!
Brengt leliën en uitvaartgaven
M etvolle handen aan!
StrooitPurpren rozen o? de graven
En fmssche lauwerblaan!
't18 zoet die hulde aan hen te schenken,

Zj 'took vermengd metpjn,
Dewjlzi
j'twaardig z'
jn.

Die velen hunner doçn gçdenken,

Maar ook de les,die 't graldoet hooren,
W aar allen henen gaan,

Ga voorgeen manljk hart verloren,

En worde wbl verstaan!
*Gzosxs'
rT
's s'
rsitvsxl''ruischt langs zerken
En zoden ons in 't oor:
*Qsqsxxv Tx sxvsx lx TE wEaxzxl''
Klznkt daar m et nadruk door.

Nt
ktnpp#ïg h hetdatv?: leven,
Maal.datvJf/ulel.
ken,',riep
1)Claas Mulder,Em.Hoogl.ln deNatqurljke Geschledenlste Groningen.H!j

overleed ten gevolge van het onwetend eten van vleesch,afkomstlg van eenaan
miltvqur gestorven rund.

2)J.BaartdelaFallle,Em.Hoogleeraarln deGeneeskundeteGroningen.Zjn
vriendenen vereerdershadden juisteen goudenmedalllemetzi
jn beeltenlslaten
slaan,ter gelegenheid van ztjnjubellaarals Doctorln de Glneeskunde.
3)J.Decker Zfmmerman,Em.Predlkant derLuth.Gem.teUtrecht,inderttjd
zeerwerkzaam totoprichting,en nog kortvoorzjndoodtotlngtandhoudjngvan
hetW eeshuis dler Gem eente.
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Eep koning uittdoor'tyuur gedreven.

EeDa
tnimmerzn hem slzepl).
n werkloosleven wordt totzonde;
'
t ls ballast,hoe men 't kleur.
Onze ig de spreuk van Aldegonde:
*Rseos AxLsxuasl''

1)Fredehk de Groote,tneen brlefaan Voltalze.ITSept.1776,en derhalveop
64jarlgen leeftjd.

W EDDE.

H EILIGERLEE.
W INSOHOTEN.
VADERLANDSCEE UITBOEZEMINGEN.
1868; 1873.
*

&> -

T E W E D D E.
22 Mei 1868.

Datza1uw roem,uw eeuwge vreugdrwezen,
Noordooster-grens van Nerrlands dlerbren grond!
Dat.eerst van u,de straalls opgerezen,
Die onsden da,g drl
tiheid heeftverkond.
. Vr
Haar zon ging nauwlpk
s op.of zwarte wolken,
Van onweer zwaar,gn vuur,en hagelslag,

Opttrokken haar op nleuw aan 'toog der volken,- .
Toch was hetdag geworden,en bleef dag.

Dag,na een nacht,door rosse martelvuren

Allern verlichten starren van geloof!

Zti
n rt)k heel
'tuit;nieteindlooszou hetduren,
Schoon Gods geduld den morgenstond verschoof.
Daarbreektbj aan!Hoe kloppen allrharten
E Van vreugde en dank:bj 'teerste llchtgeglim !
en nieuwe m oed zalpleuFe zorgen tyrten,
Nu maar de zon gezlen ls aan de klm.

Na veertiq jaren li
jdens,tachtig jaren
Van strpd,van bange wolstllng;'
tkostbaarstbloed
Btistroomen,doorsteedsnleuwe heldenscharen,
Vergoten,onder wonderen vap moed!
Aan 'tbeulszwaard alsaan'tkrt
lgszwaard'thoofdgebodenw
Den bgngersnood verdragen en de pest,

EnDeeinvd
ljk.in den drang va'
n duizendnooden,
rg
iheid van den nleuwen staat gevest!
HuEn
isW
edde!uw naam moetonvergeetlijk bli
jven,
heilig in ons oog uw overschot!
Die d'aanvang zaagtdier stoute kri
jgsbedri
jven,

Die eindelpk bsshsten van ons lot.
Geworpen;door geen Cesal
',tuk (!p macht,;
M aar door een hand,die dwlnglandv te keer ging,
Zoolang ze een zwaard kon voeren,in Gods kracht.
Hier was de RublcA ;hier werd de teerling
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Die heldenband is om dat zwaard bestorven,
Eer 't heilgoed was bevochten!daar ze om streed;
Maar roemt ons hart die 't ons zn 't eind verworven
W ee onzer,zpo hetLooswllK vergegt!
,

Zjn naam sta zn 'tgedenkboek der hlstorie

Niet slechts,maar diep in 't vaderlandsch gemoed!
Groot is die naam ,nog meer door deugd dan glorie;
Door SLIJDZAAMHZIO xx Oxscsusp''groot,en goed.

L * xpyl.zsxcs sx Ixxocsxcs''washetpersoonljk mptto van Graaf
Modewyk van Nassau,teWeddedertig en,ten dagedathj opde
ookerheidesneuvelde,zesen dertig jaar oud.
OP HET VELD BIJ HEILIGERLEE.
23 M e11868.

W0
eest,Vorsten Volk!weestmj gegroet,
p dezen dag der dagen!
Nooztbeqftvoor'tvaderlandsch gemoed
Egn blpderuurgeslagen.
Herlnnenngen,grootsch en seboow

VeDrh
faens
nc'ho
thuwl
artngtot
juebrel
toge
onn;
eea
onz
oo
Komt onze vreugd verhoogen.

DeOmeimaandspreidthaar rjkste pracbt
p wegep uitep velden;

Het aardryk bloezt,de hemellacht,
Alsom Gods gunst te melden.

Devadsrlandschevlag,gesierd

Me
Etnbwa
lhdppe
e orrtanojme-st
rikken,zwiert....
ons henen ...
OaAxls-zelfverschenen!
W ep: welkom ,welkom,Vorstenpaar,
Uit d'eelsten stam gesproten!
W ees welkom,onafzienbre schaar
Van Land-en Feestgenooten,
%W ien Neerlandsch bloeddool'deaadqenvloeit,
W ier hartvoor land en konzng gloezt,
Die,over veld en vloeden,
U naar dit puntkwaamt spoeden!
-

WT
aarstaan wij? op hetheuvelzand,
er onvergeetbre stede,
W aar xAssAu 't eerst voor xsosacwxo

Het zwaal
'd zykte uit de scheede;

W
aar'tVrjhezds-vaandelwerd ontplooid,
De leus weergalmde:,xu oF xoozvl''

OP HET VELD BIJ HEILIGERLEE.

En 't STIRVEN o, HERWIXNEN!''1)
Door harten dreunde en zinnen.

W Dz
ayr
staanwj?Opden heilgen grond,
e 't edelst bloed zag stroomen,
M aar aan het zwerk,op d'eigen stond,
Den lichtstraal door zag komen,
Die,na een nacbt van 'tbangste leed,
De M artelaren hopen deed,

De schegmring,diein 'toosten
De Balllngen kwam troosten.

W aar staan wi
j? Wahl-de stri
jd begon,
De
s
t
r
p
d
v
a
n
t
ac
ht
l
g
j
a
r
e
n
!
Die niet dan eervoleinden kon
En Neerlands grootheid baren.
W aar de Eerste lauwer werd behaald,

Dien,schoon ook eerlang duurbetaald8),
Dehoop alspAnd bescbouwde

Van d'oogst,d1e volgen zoude.

O EGj,
soRAx
ls'sRechterhand'',
n aan zpn hart ten zegen,
Met bem,de troost van 'tzuchtend land,
Door raad en daad en degen;

G
Gi
j1yllidderzotnd
ervreesofblaam.''
raaf Looswlll
!wiens dierbre naam,
Aan NelrlAndsnaam verbonden,
Onster:pk ls bevonden!

Uw bartwas met dit volk geweest,

HiVan d'aanvar!g van g'
jn lt
'den;
er stondt ge zn 't barnas,onbevreesd
U Om voorzjn zaak te strjden.
w trouw was trouwe tot den dood!
De degen,hier door u ontbloot,
Is in uw hand gebroken,
Maar nimmer opgestoken.

Hier schaardetgîjdatgrimmig heir,
E DatgtJ
'alleen kondttemmen.
n,totern strpd op eindloosmeer
Dan bult en glorle,stemm en;

Gj
D
,met den ho
ogen ernstvan 'twoord,
at dringt in '
t hart van die het hoort;
1)NcxcArT NrxQcAM''2%REccpxRAax AcT Mom''stondop de vaandels.
2)Eeedsden Q1Jali,bkJemmlngeu.
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S yOp wien:qpen wezen.
Gj
lechtsgoedheld wastelezen!1)
Ilierstondtgj,in uw G?d gerust;
Uw Broederaan uw zi
lde
MsrzAxcuvoxs en der lettren lust,
G Maareven koen t#n strjde:
l-aafAoosp.edel,jong en schoon,
Ziln vromeMoedrrsyierdezoon,
En deeerstr,d1e zljn leven
V
oor 'theilzgst rechtzou geven2).
Hierstond hetklooster;etille wjk
DerNorbertjnsche vromen3)
Daar werd het eerst door r-ooswlzx
Desvi
jandskomstvernomen,
A1
E
shh'er 'thyr
tgesterkthad met
en weinig spps en veel gebed,
En metgelaht en woorden

De belden,dze hem hoorden.

Gindsliep datsmal,datzorgljk pad,
Langsdeoonbetrouwbre gronden''4)#
DatAlt>:Mp>rllo voor eens betrad,
En noolthyeftweergevonden;

Hier stond hp,met yerbolgen hart,

Totd'gngel'aden strlld getart,

En lzetzjn kooprçn kelen
Het sGeuzendeuntje''spelen.

Hier wachtte hem dat Geuzenrot,

W a:rop deSpanjaard smaalde,

M et rllklpke' ernst voor laFen spot,
A1s '
t hem op 't vuur oythaalde
Van hinderlagen wJ1 geleld,

En yanvielmeteeq dapperheid,

E
Dz
ooenrde
zj
mo
ht
n,
neot
nd
Wva
zentz
I)vo
cc
ht
ee
n!
Hierstoof hep ADOI.Fin 'tgemoet,
Door 't vumg ros gedragen,

')Le Felgneur... de Sa grâce vpus a slrlchement eslargy ses dons,qu'avecq
le bon vouloir et slngullère bonte' que se llctgtlr vostre face,vous avez aussj
etc.csAnzuEs r'
.rxxHovx,le fls,an Comte Lovls xAssAu.Groen v.Pr.,Archives de
la M aison dorunge-ltdzzftv II.297.

Q)Dle moeder had hare vtjf zonen (Willem,Jan,Lodewgk,Adolfen Eendrlk)
allenin den gebedeaan God en ztnezaaktoegewtJ
'(1.
3)Eennonnekloostersnaardeorde van Norbert.(Praemonstratensen-)
4)De oCampi/llllcez''van Tacltus.
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Hetoog in vlam,het hart in gloed,

0m 'talvoty '
talte wagen.

Hiertoonde hp zgn heldenaal'd,
EnEn
zohad
chtd'
dehe
n mt'el
dheermetzjn zwaard,
't hart getrofen ....
A1s 't lood hem neer deed plofen.

Hi
erwreekte 'their zi
jn vroegen dood,
M et woede niet te toomen.
Eén worstling nog..,.De vjant
lvlood;
Ztjn neerlaag wys volkomen.
Naarallgn kantulteengejgat,
Zoqhthi
Jvet
-geefshetvelllg pad,
En vond zzch afgesneden,
Verdrongen en vertreden.

Hier heeft drbodrm peegestreên

Voordigzjn vrjhezd kochtgn,

M et draeszg moer,met brokkllg veen,

En gl'oene watertochten.
Den vrlenden trouw,den vreemden valsch,

BeMdr
oog,verzwolg hj totden hals
eer van hun houderdtallen

Dan lood of staal deed vallen.
Hier werd de zegevaan geplant,
Die !choonerpog deed hopen!
Hier glng de bult van hand tot hand,

Met'sviiandsbloed bedropen.
Zoo wasleleus gestand gedaan
Van swsosltwlxxsx of vssoAwx,''Trompetten aan demonden,

Dle '
t land de maar verkonden!

Hier werd,m et woeste vreugde, op '
t veld
Bespreid m etduizend dooden,
Het ros van d'overwonnen tlelt
l
Den W innaar aangeboden;
Maar hier oqk stortte Loolwlql
t

Een traan blj'
tbroederli
jke ltk,
Een traan,a1s heldenoogen
Om helden schreien mogen.

Graaf Aoot,s-is gebleven
'In Friesland,ln d!n slag!
*Zyn
. ziel,in ,t eeywlg leven,
Verwachtden zongsten dag.''1)
1)Wllhelmnslled,4de eouplet.
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o BIJ z
lxxLloxalaxx.
Die zoo veelgroots deed hopen

Voord'ongeboren Staat,1
)
M orstmetden dood bekoopen

Zjn eerste heldendaad.
Geen bloeivan jongejaren,
G Geen vorstljk edelbloed,
een vroege lauwerblaren,
G Gewonnen dqorzjn moed,
e
Gen broederljk, zorgen,
H een morderljk gebed,

eeft,op dlen grootschen morgen,
Dat dlerbaar hoofd gered.

Dat dierbaar hoofd moest vallen,

DeGe
lijk een bloem op 'tveld;
zegepraal vergallen,
G En toonen watzj geldt....
jO sHerberg derGemesntel''5
E ntvlng 'troemruchtlg ljk,eZi
n!rize een praalgesteentr!
ln rang en deugd ten blvkl
GraafAoosp is %ebleven
?In Friesland,zn den slag;
*Zp.n ziel,in ,t eeuwi
g leven,
*Verwachtden J'ongsten dag-'g
Graaf raooswxlx zalvolgen;
Graaf uxxoalx,nevens dien
In 'tsljggewoelverzwolgen,
En nxmmer weergezien.

Debarre Mookerheidq
Verbergthun eindlpk lot;
Een engel voerde beide
Tot Aool,
p en tot oom

GraafJAx daAlt,zatvan dagen,
In 'tgrAfnletvreedzaam neer,
Dan na dne loons.verslagen
Op 't bloeig veld van eer.

EnVhj,dieom tepontvangen

an God,na 't zure,'t zoet,''

1)GraatADOLF,een heervan groote hoope,en zeerbetreurtbyzjnebroeders'
Hooft.HM was noggeen achtentwintlg Jaren oud,toen h: gneuvelde.LopewTlx
wastweeJarenouderdan hj.
Q)Embden,ln Oostfrlesland;dusgeheeten a1shettoevluchtsoor; van zoo veel

vaderlandsche balllngen en vluchtellngen om des geweten: w11.

OP HET VMLD BIJ HEILIGERLEE.

Dit eene bleef verlangen
In 't vorstelpk gemoed:

Datis,datbi
jmochtsterven
lleteergn,in hetveld,
*Een eeuwzgrijk verwerven,
%Als een getrouwe heldi''1)
Hj,dierbreraan de harten

Dan deyndre viertezaam,
In dezsrtpden smarten,

De lzefste en schoonste naam :
OI
tAXJs,meer dan allen

Bemind en halflergood,

Moqet door een slulpmoord vallen,
Kn etierf den marteldood.

0 Hemel!toon el'barmen
Aan uw ellendlg volk!
W ie zalhet nu beschermen?
W ie redden uit de kolk,
De zee,de diepe stroomen,
Het sship van 't Vaderland,

Nu
hj lsomgekomen,
Die,RusTlG Iy DxN saAxp
DlAan
R ool
avlx Ex DER BAR>:N,Q)
't roer stond,kalm en vast,
Om smet Qods hulp te varen,'
Alkraakten steng en mast?

ScH
hep
ft
tmo
opçd
t,mi
zi
j
n ondgrzaten!
etroostlg hoofd!
God zalu niet verlaten,
Al z'
p't gp nu beroofd.

Hi
jDraleen reddervormen,
le u ter hulpq koom Ez'
r'
rsrzols,in spljtderstormen,
WORDT METTERTIJD EEN BOOM.3)

Prins Mwvalvs,beld der helden,
En schranderst legerhoofd!
W ie za1 uw roem vermelden,
Door later nooit verdoofd?
De sterkste steden bogen,
W erd slecbts uw Komst gemeld,
En de opsla,g van uw oogen
Sloeg legers uit het veld.
1)Wllhelmuslfed,9de coqplet.
2)o8a.xvlsTzuxqcllzLrsIx rxDIs.''Motto van PrlnsWJLLMM.
:)OTANDEM t= grRcrlzusAaBoa.''Motto van Prms MAcaIT:
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Hoezegendq:onder'tzweven
Rondom zpn bloedig bed,

GrB
ayfAoot,
! 'thoofd zi
jnsneven
H j sGronlngen geredl''1
)

oe vlocht zp
'n geest hep palmen
En lauwrqn qm de kruln,

Bi
j'
t overwlnnmg-galmep,
In Nieuwpoortsroemrlk duin!
Ma
Har toen sDE STEDEDWINAER'
'2)
Geteeetke
vr
jgevochten land,
nd door Gods vinger,
Gezegend door ziin hand,
Zgn
gordelhad geschonk-en
Van Negen sterke steên En straks de vrêebazuinen klonken

Zoo ver de zon dit erfbescheen;

EnToe
tna
vsx
XM
XsXwe
BSS
Tlds
zî
jnmac
plaht
at
ran
ng'
maoG
nd
eEZ
r'
re
es
n,
De dag des goeds den nacht de: kwaads
Vervangen kwam en 't leed verzachten;

M aartoen,voorallervplken blik.
Het kleinst,maal-krachtlgst volk der aarde

De
machtdervrjheid openbaarde,
A1wat tirannen heet ten schrik;

ZjToen 't,doorde vl-jheid rjk en groot,
n vlag vertoonde zn iedre haven,

En van twee werelden de gaven .
En echatten opving in zi
ln schoot;
Toen,toegelachen door haar gunst,

Z(n grond zich ophief,na '
D
tvertrappen,

e kweekplaats werd der wetenschappen,
Het lievlingsoord van elke kunst;
Een toevlucbt voor de W aarheid,lang
Verstooten van bebloede altaren;

EeVa
nv
rj
'plaatsallen martelaren;
n godsdienst-en gewetensdwang:
Toen werd met volle hand gemaaid,
W at,onder zoo veeletorm en regen,

Terschuur gebraeht metrjken zegen,
Hier 't eerst,met tranen was gezaaid.

1)De bevrtjding van Gronlngen utt de maeht der Spanlaarden Goor M n:
L)Eervollebtnaam van PrlnsFAEDEMIKHENDaIK.

M AURITS,ln 1594,ls bedoeld.
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Toen werd degulden vruchtgeplukt,
Die gp den eedlen bqgm gegroeld was,

W lens wortel dikwpls blootgerukt
En met het kostbaarstbloed besproeid was.

X En nu - hier staan wj,Vorst en Volk!
!n eeur,en nog een eeuw verdwenen;
Xletaltpd heeftde zon geschgnen;

Nietzelden dreigda wolk bh wolk.
Somswu de Vrjheid in gevaar;

Som : werd haar dierbaar erfgeschonden;

En egpmaalwerd.op haar altaar,

Het bezllg vuur gedoofd bevonden.

Maar op dit veld,waar AooruF viel.

W aarLooxwllx zjn lauwerhaalde.

aar de eerste straal van licht op daalde,
Betuige '
t onze dankbre ziel:

Met xwsswu,m:t oRxxcz a>n 't hoofd,
Beveiligd door.zyn etaf en degen,
lg ons geen voorrecht ooit ontroofd,
M aar we1't verloorne weergekregen.
Die hoogste madht beschikte 't zoo,
Die over on4 dees hemelwelfde:
Eet bloed der xwssAus bleef het zelfde,
Van Heilgerlee tot W aterloo.

EpKn
z
go,om 'tevenvan watkant,
n v'
yand drelgdeofonheilbaarde,
Zzen zoudtgj dathetnzetontaardde,
Altgd geréed voorvolk en land.
Wj weten 't,Vorsten,dieik grûet!

W aar '
t nood - des Konings bloed zou vloeien
En.met het Uwe, een grond besproeien,
Gedrenkt met Uwer Vaadren bloed.

Zoolang - (0 God!datnietsonssoheid'l)-

ORAXJS Neerlandg Kroon zal dragen,

W ordtstraoooenooiteen hand glslagen
Aan Neerlands Onafhankelpkheld.

Maar'sHemelsgunst Bqhenktonsden Vreê,
En,metden Vredp zegenlngen,
Die pgalmen tot zpn eer doen singen,
Van veld tot veld,van ree tot ree.
111.
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Ziet om u,Broedren! 'tSlagveld bloeit
Van frisscbe klyver,golvend koren;
En brood en goud bedekt de voren,
W aar 't bloed der helden heeft gevloeid.

D'
tMoerasdraagtoogsten,waar gj ziet;
Wedorpen zjn gegroeld tpt steden;
M
aa
re1k deslevenslle:jkheden
et on-benepen hart geniet;
Zii
W
aarelk mgtlustzjn postbetrekt,
n werk vermcht en plukt de vruchten;
WD
ayrslechtshetmisdrjf'tzwaardmoetduckten
ler W et,wier schild de goeden dekt.

De wetenssbap stalt ons haar licht
Niet enkelult,maar qoert de handen,
En toegepaste kennzs sticht
Nieuwe xrxls's vAx os zsvxx LAxoxx.''

Bracbtnietde stoomtrein op ditveld1)

Het halve.vaderland te zamen?....
Een wenk!....De telegraafdraad meld:
ln sexx.
yx ons feest en xAssAus namen!

Ontwikkling,wrlvaart,overvloed,
Nieuwe ondernemlng,grootschgwerken:
Ziedaar;waarGod de hand #11sterken;
Ziedaar,wat Vrede en Vri
lbeid doet.

Vri
j - o pi
jn Volk!wie is'ta1sgi
j,

In uw Oranze-schaûw gezeten?

De tong.de pen,de peq.'tgeweten.

âanbidding en belpdnlsvrj!

W aardeer uw voorrecht.Nederland?
Furken 't a1s gift van Gods genade;
Eweek,eer,ontzie het,vroeg en epade:
Versterk het door uw eendrachtsband,

Stiebt op dees plaats eîn eertropee!
Dat een gr-denkzuilrpze,
Die 'troemrpk veld van Heilgerlee
Aan kroost en nakroostwi
ze,
-'

VanaooxzFslofdezielvervu11.
,
Van LooxwxlK doe hooren,

-

-.

1)Despoorwegtusschen Gronlngen en Wlnscboten wa:Ju1stgedertdeneerstea
M elgeopend.

OP HET VELD BIJ HEILIGERLEE.

Van xAssAcs leeuw het eergt gebrul
Herroep voor hart en ooren!

Bestrooipetrgzen d'eersten steen,
Aan wze!lwp 't welkom zlngen;

Plantbloezend hout om Jt voetstuk heen,
M eidorens en seringen;

Dattelken jaar,wanneer de Mei

Haar blormen weerkomtschenken,

Eep geur zzch over 't land versprei
En hunner doe gedenken!
Maar ook,begraafer d'ouden twist
En laatgeen nienw'ontspruiten!
'
tVolk,dat inwendlge eendracht mist,
Iszonderkrachtpaarbuiten,

Verbeurtzy
-'n vr'
jheld,en 'tgenot
Van alhlarzegsningen.
Verstoortzpn bloel,en zalzijn God
Tot harde leseen dwlngen.

Gi
jlnni
etaldus!Dewereld zie
u een volk,vereenigd
En krachtig door een wjsheid,die

Geen wonden slaat,m aar lenigt;
Een vplk dat,vreedzaam,vroom en vroed,
Met zyne ervaring voordeel doet;
W aar allen samenwerken
Om aller band te sterken!
W aar eerbied heerscht voor iederg Ncht
En ieders rein bedoelen;

W aar arm en ri
jk,en heeren knecht

Zich land-genooten voelen;
W aar de eene stand den andren eert,
Geen enkle deugd haar 10f ontbeert,

En handen saamgellagen

Den troon des Konlngs schragen.

Geen volk dat,voor zichzelven wreed

B En metzjn tqekomstspelend,
rUi
ooddronkey ztp geluk vertreedt,
t weeldngheld krakeelend;
W aar hoogmoed tegen boogmoed stri
jdt;
W aar eerzucht afgunstbaart en Bpi
j
t
;
W aar lastren en verdenken
De: naasten zie1srt1st krenken;

W aar godsdiengthaat dep godsdienst moordt
En spot met broederpllchten;

Maar,waar men leeft naar 't Heilig W oord,
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Dat niet dan goeds kan stichten;
W aar God gevqeesd wordt,xxT ox. oAwo,
Alle ongerechtggheid gehaat,
En ouders klndren leeren
Het best de besten te eeren;

Een volk,dgorzielegrootheid groot,
W at aanzlen 't worde onthouden!
Sterk door den sterken Boxpoxxoo'
r,
Op wien de Vaadren bouwden;

Van wien oswxzx schreef;1)totwien
0ok LooxFllx had opgezien,
Toen h$J,voor'toog der aarde,
Den vrjheidskamp aanvaardde.
ZoVomoge't ziin!Dewereld hoor,
Eenan
deesgew'
jdestede,
kreet,die door de wolken boor,

Een duren eed,een bede:
Een kreetvan vreugde uit volle borst;
Een eed van trouw aan Volk en Vorst;
Eep bêe tot God hierboven,
W lens liefde en macht w'
p'loven!

God!die devorstrn leidt
Naar uwen wzl,
Iederzyn weg brreidt,
W qelig ofstzl,
God!dze de volken hoedt
Naar uweq raad,

W onIderbaarwjsen goed,
n goed en kwaad;
Die ze m den smeltkroessmel%
Loutert door druk;
Die alhun leed bestelt,
A1hun geluk:

Zegsn metmilde band
Konlng en Vaderland;
Sterk onzen eendrychtsband;

Houd NwssAcsHpls in stand;

W eer iederjuk!
W eer ieder dreigend kwaad;
Smoor allen twist en haat;
l)UltDordreeht,9Aug.1578,a&n dle#an :etNoorderkwartter!omett*n aller-

a
yperstenPotentMtderPo/ntaten aleulckenvasten verbont....
HZl:';ea Brtef
bv Bou,B.W .327,8.

TE W INBCHOTEN.

Stuit elke booze daad;

Ruk A1watechendt en schaadt
Dlt onzen hol!

Leer Vorsten Volk ztjn plicht
Spaar onsuw gtrafgrl
-icht;

Laat onshet vriendlgk licht
Zien van uw aangezicht!...
U zIJ ox Lop!

TE W INSOH OTEN.
23 M ei1873.
AAN DEN Koxlxl.

H
Wingchotenj vreugdr stjgtten top;
e
tslaatzyn vroolhksteoogen op;
Het heeft de maar vernomen:
Uw Koning is gekomen.

Uw koning uit denzflfden stam,

W aaruithetpaar ztn oor:prong nam,
Dat,op de naaste beuvelen,
HXRwINXEN kwam of sxEcvxluxx.

(Jw Koninp,van hetzelfde bloed,
Het zelfde hart,den zelfden moed,

Di
e even gaarn'zjn leven
Voor uw behoud zou geven.
De Kt
p ing,aap hethartzoo dier,
DievyIen twzntig jaren schier
Een koningsstyfdeed vonkelen,

W aarom de oljven kronkelen.
Hijkwam,hj kwam op allerwensch;
0ok voordeesnool'
deltkste greng
E
n
g
qn
s
p
l
a
a
t
s
z
j
ner staten,
Heeft hg den Haag verlaten.
ZIJX wsnk onthulde 'tdenkgeqticht,
Ter hellger standplaats opgerzcht,Hoe klopten toen de harten,
Die alle volken tarten;
Die alle volken tarten om

Te wjzen yuimerheiligdom

Voor Vry
-held,Eendracht,Orden
Dan Neerland is geworden;
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Te
D
wjzen vasterliefdeband
an Nassau hecht aan Nederland,
Dan Nederland blj
A
'ftsnoeren
an di
e zpn schepter voeren!

Gegroet,die komtop alleq beê,
Gegroet,diekomtvan Heqlgerlee,

Gegroet,gegroet,o Konlng,
Met vreugde- en dankbetooning!

W inschoten was een dorp,nietsmeer,

ToenNassaukrenkte'tSpaanschehezr;
Nu
M
pronkjhetbduw steden,
aar noozt zoo fier a1s heden!
Nooitzoo boovaardig.zoo verbljd,
A1snu g'
Iiin zpn midden z'
jt.
In 'tmidden van zi
ju zonen
Uw aangezicht komttoonen.

Nu frigschejeugd en ouderdom
U roepen mogrn 't'ellekom,
En
maagdelùkevlngerrn
U groen en bloemen elzngeren;
Nu yaderlandeche moedermin

Deiongsten van uw grootgezin
In'de armen op m ag hefen,
Op dat ze uwe oogen trefen;

Nu u de mannen-trouw en kracht
Van 't breedgeechouderde geslacht,
Dat hier mag ademhalen,
Van 't voorhoofd t0e m ag stralen.

Nu,in deesljngqewensehten stond,
De eenstgmmzghezd van harten mond,
0 Konzng!voor uw ooren
De bede mag doen hooren ;

De
N
e:Fo
neg!
lemac
ef,r
ege
ogbe
ld
ang
lnnvi
r
de,
ht
ee
nr,
eer,
God dekke uw hoofd en wegen
Met allerhande zegen!

Van waar de Dollartmet z4n slkk
Deze oorden vruchtbaarmaakt en rjk,
Tot waar de Zeeuwsche stroomen
Hun Leeuw zien bovenkomen;

TE W INSCHOTEN.

Van waarde R(p langsLobith spoedt,
Tot waar het Vlle de wimpel: groet,

Dg wimpelsop de stengen

Dze de oostergaven brengen;
ln Noord en Zuiden,Oost en W est,

W ahl
'zich uw vorstlijk oog ook vest,
Z1
E
e
'
t Neeqlandsvrte zonen
endrachtlg samenwonen.
Hun vrjheid,door hetdierbaaratbloed

Gekocbt,verworven,rn behoed,
En yllen braven helllg:

lsbj uw schepter vezllg.

Ur trqon gegrond op dank en deugd,

D1edmepaalhonderdjaren heugt,
Dien hefde en trouw ommuren,
Za1tijd en 1otverduren.
#oranjeboven!''bljftdekreet,

ln nood en dood,in lief en leed;
Geen andre ga daar boven
Dan waar wp Qod mee loven.
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FEEST.CAN TA TE.
VOOR DEN

DAG DER ONTHULLING
VAN HET

NATIONAAL GEDENKTEEKEN VOOR 1813
Ix HET

W ILLEMSPARK TE 'S-GRAVENHAGE.
17 November 1869.

Hetwag,aan hethoofd der oHoofd-commissie voorhetNationaal
Gedenkteeken voor 1813'', het verlangen van Prine Frederik,dat
door m p
- de tekst zou worden geschreven voor eene Cantate,4itte
voeren op den dag der Ontbulling,op een door Z.K.H.te geven
avondfeest en waarvan de compositie aan den heer Nicolaï,Directeur der Koninklpke Muziekechoolppest worden opgedragen.

Met liefde kweet ik mj naar m'
jn bestvermogen van de ver-

eerendetaak,en h.
ad daaraan jn eene eergte plaal deaangename
kennismaking en eenebelangrike
' briefwiseelingmetdezenbeolfden toonkunetenaar te danken.

0ns gezamenlvk werk werd ter bepaalder ure ten gehoore gebracht, in tegenwoordlgheid van den Koning, de Koninp'n, den

Prin: van Oranje,PrinsAlrxander,Prin:Frederik,PrinsesMaria,
de Minigterg, het Cop s Dlplomatique, ten welkg behoeve eene
Franeche prozavertallng van den tekst vervaardigd wag, en de
verdere aanzienlg
-ke en uitgebreide schaar der door Prins Frederik

genoodigden.Een zKlanieçul'
lfreH:l''van de muziek zag teUtrecht
bp Roothaan hetlzcht.Hlergeefik de woqrden,Petterugneming,
sn het belang der lecture,van eykelggemngewpzigingen,welke
demuzikale bergrking en verdeelzng zn hetoorgpronke1p'ke bandschla'ft wenscbelpk hadden doen voorkomen.
1.

In desaardrjksgckoot,

In den arm v:n den dood,
Ligt de roerlooze eteen.

Eeuwen aaneeuwengaanoverhem heen;

Ge
Q
slachtenvergchjnen;
eslashten verdwpney;

Tronen verrjzen en zinken znëen;

Machtenken volkO komen en galn:
Nlets doet hem aan.

FEKST-CAXTATE.

s7atop dehoogten deraardegescbiedk
De dulstere diepte verneemat het niet.

lI.
Houweel en spade,
vervult uw plicllt!
W erkzame handen
brengthem aan 'tlicht!
00g van den Meester,
daalneer in gungt!

Zweef om hem hepen,

heilzge Kunst!
Raak hem met uw vleugelen aan!
Laatover den dooden uw leven gaan!

Geefhezp ziel,geef hem sprake!
De 8lulmrende ontwake!
Derperlooze hefe zich op!
Hj roeqe onstezamen!
Hv sta m onsp idden,

Verhefeztnstem!

Hj doe gedenken

Aan bange dagen,

Aan heilige uren:
Aan raad derwpzen,
Aan moed van belden,
Aan tt'
ouw van vorsten;

Hi
j wi
gze ten hemel -

Van waar de hulpe kwam.
111.

Men keeftu vaak benauwd,van vroege tjden,
Mjn Vaderland!en steedsuw valgezocht.
Menheeftuvaak benauwdenveeldoen ljden,
Doen lkden,maarnietovermocht.
M en heeft uw rug door ploegers diep geploegd;

Die hebbrn wreed hun voren lang getogen,

En smartbj emarttotuw verderfgevoegd:

God was uw kracht- hun wreedheid,onvermogen.

Hj t
Eenlde
uw tranen,zag uw bloed,
nam uw leed ter harte,
Gaftroostsn hoop,geduld en moed
En 't elnde van uw sm arte.

Uw rlchtwerd niet door hem veracht;

Zjn oorvernam uw klagen;
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StraksdeedhjYitden zwartstennacht
Den 8Ch00D8t0n morgen dagen.

IV.
Nog is het niet vergeten,
A1brak Gods hand ze stuk?
Het klemmen van de keten,

Hetknellen yan hetjuk;

Nog leven er dlellten

Hoe bang der vrne zlel

Ds zwrrp desdrpversviel,

A1 llgt zg lang versmeten.

Datvan dig bange tjden
De srin'rlng nietverdwjn!
Den klndren der bevrhden
H Moe!ze eeuwig heilig zjn;
un lyden en hun strijden
Met dieper dank herdacbt,

Hoe meerzich 'tnagqrlacht

In voorspoed mag verblp
-den.
V.

De wateren
Wz
jn totde lippen gekomen;
ee Holland!wee!
De kroon is van uw hoofd genomen;
W ee Holland!wee!
Uw Zonen vinden in verre streken

Een blqedigen dood;

De moeders schrelen,van smartbezweken,
Haar oogen rood;

De wraakkrret dervadergstjgttotdewolken,
Dggrjqaardsscholen somber saam
U
ltgewlscht.uitgewigcht is uw naam
Op de rolle der volken.

Zetopen desluizen!Breek dammen en djken,
Bruig over den lande,
Verbolgene zee!

Veralind on
ze steden,verstrooionze ljken,
Verberg onze sehande!
W ee Holland!wee!
V1.

O kalme W jsheid,volvertrouwen,

Die daar,waar alles valt en stort,
Eep grond zoekt om weer op te bouwen,

E> in geen atorm verbjsterd wordt!

y'uEsr-cwxrAr
rs.

Erntfeste Deagd van 'tgnbevlekt gereten

Van dringende eerzuchtvq en slordigeezgenbaat!

EnMo
Alt
eodos
,tbe
otra
lwatgrootmagheeten
eid,geheelzn staat!
Drievoudig spoer,niethaastgebroken,
Aan u hlng Neerlands lot,
Ten dage dat een m achtig God
Het woord der redding had gesproken.

Eere den Mannen,di# niet versaagden!

Eere den Vrgmen,diehoopten en waagden!
Eereden W pzen,die waakte: en wachtten!

Ee
E
re den Braven,die 'theerljk volbrachten!
ere het Drietal,die alles bewerkten!
Hun beeltenis praal
In blinkend metaal!
Eere den Velen,die steunden en sterkten!
De duurzame Bteen

D

Voeg hun namen btjeen;

e zuile der eere vereenige en drage
Hun beelden en namen teu eeuwigen dage!
De zuile der eere,door niets te vernielen.
Vereeuwig den dank onzer dankbare zielen!
V1I.
Besluit is genom qn,
H

etmqedig besluzt;
Hetuur lsgekomrn;

Zj treden voormt.
De vijand deinst;

Het volk stroomt hun tegen;

Nu spreektallerregen
Hethaqtongevelnsd.
Oranle boven!
Laat hool'
en!Laathooren!
Oranle boven !
De kleur van den Vorst
Aan hoeden en borst!

De vlag gp den toren!
Oranze boven!
VIII.

Al
Zi
jtoeftdeVorstaan 'tvreemdestrand,
n hartisin ztn Vaderland!

A1 had hep 't Vaderland verstooten,
Het heeft reedelang hem noode ontbeerd;
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HoIewensgbtbetdathj wederkeert
n 'tmldden van ziin landgenooten!
Hi
ikopt;hijkomt;op allerbeê!
Met blpden golfslag voert de zee
Hem ylle1.open armen tegen.

W ees dzerbaar vaartulg! wees gegroet!
Geen ander bracht ons van den vloed
Een grooter schat,een wisser zegen.

Hj komt!Daar ishsj!God isgroot!
A

anlchouwthem,Kindren!'tHoofd ontbloot!
GIJMynnen!draagthem op uw hynden!

-

Eén juichtoon rpst,44n feestgelpzd,

Kn hof-en hoofd-stad roept hem ult
A1s xHoopo sx Rsoosa ozzsR LAxDxx.''

PrW
in:Willem!datgeenhartvergete
atgtvoqrNe
'te
Drela
nd hebtverricjt!...
Rust zacht m
lftsche grafgeatlcht!
M aar datdelaatstenazaatwete

W at land en volk u zpn verplicht.

Geen hoog-gezag kon u bekolfn

Dan afgepez
-ktmetwjze hand;

Uw wensch was s't VRIJS VAosaLAxo'';

Hetstaatlverdrag,dooru bezworen,

W as hellige Eendrachts zachte band.

Gg kebteen koninggtroon bestegen,
Op aller llefde en wensch grgrond;
Deolîiven groenden:waarhy stond,
De gouden balmen rmgshten zegen,
De bjen vlogen vrooljk rond.
Het Oosten zond tiendubble gaven,
Tiendubble schatten we1 te vrêe;
'sLandswimpslvloog van zee totzee;
Daar wasbeloonlng voor den braven,
Verhooring voor der arm en bêe.

UwDeZoba
nend
n sa
to
nden aan uw zkde.
an 't zwaard,het hart vo1moed;
Voor '
t land te sterven scheey hun zoet,

W Twe
aaraean
hun Vader'tleven wz
jdde;
belden van het echte bloed!

FAEST-CANTATX.

Eust',ruste,0 Vorst!uw koud gebeente,

Bj
U
zooveelNasajus,ongestoord!
w hartkloppe zn uw afkomstvoort!

Uw beeld verszere ons denkgesteente!
Uw lofwordtnimmermeer gesmoord.
X.

Hetjuk isafgelorpen,

De dwinglapdp gestuit;
In steden en lp dorpen

Breektvroollik leven uit.

Aa
An Amsjel,MaasenSchelde,
an R'
pn sn Ilsselboord,
He
Eenrsc
y
t
blhdschap opdenvelde
blnnen vest en poort.
In 't rond.aan al haar stranden,
Beaproeit de Zuiderzee
W eer NzoyaxawxoscHl landen,

In vrihe
' ld en in vree.
En op de groote wateren
Doet,a1s in vroeger dag,

De wind het dundork klateren

Van Neerlandsvrje vlag.
Xl.

Nedqland isbersteld,
IBverlqstvan hetvreemde geweld,

Ishersteld In de rje derstaten,

Igbevrjd
edvearnladnid
e'i
tssma
her
asd
te
dl
e
dn;enhaatten.
Zjn ra
Nnegdeernlapd
zjnis
eehe
rr
zs
jtneld;
herwonnen.
Een nieuwé tpd is.begonnen.
Nederland is hersteld!
Trompetten,klaroenen,kanonnen,
Vlaggen en vanen,
Dankbare tranen,
Stift der Historie,vermeldt:
NsoxRsAxo Is szRsTsLo!''

XII.
De: Heeren hand heeft groote dlhgen

Awn land en volk geda>n;
Dieslaat one,hem ter eere,zlngen,
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En dapkbaar tot hem gaan;

Nu,daEarwj vrooljk juichend maaiden
p droegen in deschuur,
Watwù metzooveeltranen zaaiden
In 't bang beproevingsuur.

*0n! schild en onsbetrouwen

O Zht gi
l.,o God en lleer!.,
pVe
urlbl
j
ftNeerland bouwen;
aat ons nimmermeez'!
Laatonsgodvruchtig bl'
jven,
U dienen t'aller stond,
A1Vwatonteertverdrjven
an Neerlandsvrhen grond!
Beboed den Koning,Heere,Heere!
Behoed des Konings Zoon!

Dat elk van onszjn scheptereere,
En schrage zijnen troon!
Bewaar onsvr'
pheil,rust en vrede.

Versterk onz'eendracbtsband,
En neig uw oor tot elke bede
Voor Vorst en Vaderland!
XIII.
O bloem van onze steden,

Die.tuqgchen bossh en zilten vloe:
Riik ln bekoorljkheden.
Uw vjverzwanenvoedt!
Bevyllig '8Gravenbage.

7erblyf!an vorsten,vorsten waard:

Hoe kllmt van dag tot dage
Uw schoon voor 't oog der aard.

Uw pleipen en yw vyrken
Breidtgqzmmermt.bp 'ehemelsgunst,
En tooltz, metde werken
Der noozt volprezen Kunet.
Gelukkigste der steden,
Op zooveel sieraad prat,

W atrjkdg
-escbenk wordtheden
Gevoeg bi)
'uwen schat!
Een zuilrjstotdewolken
A>p 'tScheyeningerstand:
00k*g'
g verkondzgtthan:dey volken:
Goo Rxoos NsoxRLAxo.'

FEEST-CANTATE.

De hulde,lang ontworpep,
Verbergt zlch langer nlet;
Uw Stirums en uw Hogendorpen,

Uw van der Iluyns is recht geschied.

En Neerlands uitverkoren,
D# Vorst door elk begeerd,
Staat in uw midden als herboren,
Op 't voetstuk,dathem dankten eert.
XiV.

Sti
l
'ç totden hem elboog,
Schlttervqoraller oog,
Opgerlcht teeke:!
Steen der gedachtenzs,

Hqpd in op? midden wacbt,

Bl
vf
ons,b'
j dag en nacht,
Blyf tothet laatst geslacht
Van alwat Hollandsch is
Tuigen en spreken!

0 Gj
d toontde schoonste Namen:
atzj nimmer,nimmermeezHet nageslachtbeschamen,
Maar prikkelen tot eer!

Gj moogtmetBeqlden prgken

Van Vopt en vorstlvke Edelliên:
0 dat zp
- mannen om zich zien,

Die bun in deugd gelhke
' n.
Gj voertveelW apenschilden,
Met Nassaus scbild ....
.Js MAlx-rlaxpnAl!''

M etNaes:psSchild in schoon lerband:
0 dat zp nooit iets anders wllden
Dan 't beil van 't ssxs VADERLAXD!

Op uw top prgktdeLeeuw
onvervaard,vri'en groot;
DatG:d hem beware,zoo kent%i'geen nood!
Stiig totden hemelboog,
Schittervgoralleroog,
Opgerlcht teeken!
Steen der gedacbtenis,
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FEE8T-CANTATE.

Hqpd in onj midden wacht,
Blvf ong,bp dag en nycht,
Blpftothetlaatst geslaght
Van alwat Hollandsch ls
Tuigen en epreken!

Sta op uw breeden voet,

St> in de stormen vast,

Lhd vjn geen winter last,
S
pljtIn geen zomergloed,
In alle wznd en weer,
Strek tot uw M aker: eer,
W ek kracht en moed!

XV.
Dat in ons midden
de Trouw volhhrde,
de Kloekbeld pa1sta,

de W jsheid woon,

De Deugd regeere,
de Godsdlenet lvake,

de Dank mch toon!

De toekomst brenge

voorinec'
hsoo
neblaajren
LhndsHlstorie
de rkkstestof!

De Kunst omstrengql
hethoofd der helden

me
tde eplstekrangen
u1t haren hof!
Aan a1wat groot is,
aan al wat goed i8.

aan al watscboon i:

.

zj hulde en 1of!
De plaats der eere

devh
rj
e lucht,
et licht des hemels,

't ontzag der volken,
van eeuw tilt eeuw,
Neerlands Maagd,NeerlandsLeeuw'
!
GoD zIJ Mlq'oxs!
XVI.

b Go
Wdieme
ions,wieza1tegen ongzjn?
tegen om vermogen?
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FEE8T-CANTATE.

G erust in hem,

stjç metluider stem

Hetfeejtlled naarden hoogen!
Stortuitmjn volk,etortuituw hart,

Laatbljde vivatsrjzen!

Vervul de lucht
met uw zang en zucht

Metliefde-en vreugd-bewjzen.
DeKoxlxo leef!dir d'eerstep steen

G elegd heeftvan d1t eergestlcht.

Vastsjazjntroon!
H

elbhnk zpn kroqn!

De gchepter va1 hem llcht!

DeKoxlxolx,riervriendljko0g
De kroonDevedresl
ert,haarvolk verbljdt,
ugd vereert,
De kunst waardeeyt,

Zjleef,vanzorgbevrjd!
D e Kaooxrsxxs leef; dat over hem
De geegt der groote Vaad'ren koom !
Leve elke Loot

VanEn
Stamgenoo!
d'oude'oranzeboom !
PrinsFsxzoaxK leef,wiens wenk dezuil
Onthœk heeft en aan 't oog vertoond!

De Hepelspaar
Hetgrqqe haar,

W aarHt'zpn deugd meê kroont!
De Kvxs'
rxwwl
tleef,die'twerk ontwierp!
DeKcxsr
'xwARleef!die'twerkvolwrocht!

A

Ek diezjn tijd
El
n krachten vljt

an d'arbeid leenen mocht'!

Het vAoxaswxo,het vwosltrawxo,
Ons dierbaar xssaswxo bloeie en leef!
Met wss'
r en oosv,

W aaronverpoosd

Zi
jnVlagen wlmpelzweef'!

111.

:Q

GEMENGDE GEDICHTEN.
ZESDE BUNDIIL.

ONSTERFELIJK.
DzcixvazxxAwx za1 ipmer blinken;
'
tEchte lled
Sterrrftnlet,

Eeuwig blùfthetklinken.
KRlaosxwxsssR zalnimmer sterven,
Heldenaard,

Ridderzwaard

Nooitzi
jn eerkransderven.
Mwa'
rraAAltsssoso bljftaltjd spreken;
Vleoeg en laat
Uzt dit zaad

Qodzën Kerkekweeken.
Esox-s owwo gaat pooit verloren;
Lang mlskend
Za1ze in '
t end
A1s 't gesternte gloren.

Vulo vxal
tAAo wordt nooit vergeten;

Bl
'tt
(f
atame
tsttge
accht
ht
ks
rl
a
Schelmen schelmen heeten.
GOD LAAT GROEIEN.
God laatgrorien;
Die groeien laat ls Qod;
W aarroosoflelieblqelen,
W aarzaadjeofblaadgebot,
Daar staat de naap te lezen.
W aarmeê verblindlng spot.
Die groeien laat is God.
W ie zou het anders wezen?
Zi
'in almacbt zii geprezen!
ZpJn goedertiere
*'nheld

Zlieeuwig lofbereid!
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G0D LAAT GROEIEN. -- DE OPPERZALE.

God laat groeien;
De groote God alleen.
ien;
Wi
jzaaienen besproe
? Neen.
Maar wasdom geven'

I
Wnjwevr
agen,vorschen,zqeken,
etlust,nooit gestult;
men uit,
Wi
j vinden na
ze in de boeken,

En
Maasrchwl
rjnd
veenn 'tin qeen doeken:
%0ok zelfs wat groelen ï8

Bljf
.tGods geheimenis.!,
God laat groeien;
Gezegend al wat oj
toxl'
q!
Delevensstroomen vlorlen
Daar vol en onvermoeld;

De levenskrachten werken
Daar dat men 't ziet en tast.
Gezegend al wat wast!
Het doet ons Qod bemerken,
Den Levenden en Sterken,
Die niet sleehts HSSFT en ossp'
r,
Maar wxas'
r in alwat leeft.

DE OPPERZALE.
En a1szi
jlngekomen waren,glngen zgop
in de opperzaal,daar zi
jbleven,gnameljk)

Petrus en Jacobus,en Johannes,en Andreas.
Phillppus en Thom as,Bartholom eus en M al-

theus,Jacobus Alpheïgzone).en Slmon Zelötes,en Judas de broeder van JacMbus.

Deze allen waren volhardende ln 'tbidden
en sm eeken,m et de vroawen,en M arla de

moeder van Jezus,en metzjnebroederen.
H AND.I:13,14.

Een huiverinq van eerbied schqkt mjnleden,

Al
szk metmijp gepel8
Jeruzalem berels,

En 't waag,stille Opprà-zaal,u in tetreden.

Ilaarritten zp ternqer,
De vrlsnden van utpn Heer,

Zich sterkende ln eendrachtzge gebeden.

Mjn heilige verbeelding ssherpthaaroogen,
Datze qnderschezdgn ziet.
Is dit d1e Petrus nlet,

Die nu Zin kudde weerzalweiden mogen?1)
*

'

')ioh.21:15 en vervolg.

M0

DR OPPERZALE.
En naast hem,in dien kring,
0ns aller lieveling,

Die'thoofd op 'sHeilandsborathad neergebogen.1)
De ziel,swaar geen bedrog in Ferd gevonden,''

Spreekt,dypktmîi,mtditoog.')
Djârzithp,diezich boog
aar 'theilzg merk vaq d!sGekruisten wonden.3)
Mi
trektde krmn vooral,
Die 't eerste vallen za1
Om bloedend zjn geloofstrouw teverkonden.4)

N

Ziebier,die'tvroegethet Ggdslam zoo begcheiden

Navolgde waarhiltrad,
En straks het voorrechthsd,
Een broede
rop dien goeden weg te leiden.5)
Zie hier den Tollenaar,
Op de eerste roepstem klaar

Om liefen leed met Jezuste verbeiden.6)
Toont niet dit oog,waarin de vonken gloren,
Van noo bedwongen gloed

EensIlverharsgemoed?- 9
Ge
nasdoor't sKom en Ziel''8)
Ziedaar de lippen,die
Het pHeer,toon onsden Vaderl''deden hooren.9)
Ziedaar den mond,d1e ongeloovige ooren

En 'tongeduldig woord:xW at mag het wezen,

Datge u yan oxsverklaart,

En geenszzn: openbaart

Aan aldeswereldsvolken?'''tkwam uitdezen.W
No
oithoorden wjdestem
Des broeders nevenshem ;
0ok dien nocbtanehad Jezus uitgelezen.

Ditzjn zj;ditdemannen,z0oversckeiden
Van gavrn,aard,en naam,
Gewaardlgd alte zaap

Zjngodljk
Evyngell
'eteverbrelden;
In Zpne echoolgekweekt

Totmartlaars- Een ontbregkt..t,

Helaae!waaris sdeplaatse''desmislezden?ll)
Gelooftgj nu,gj,Broederen des Heeren?15
En voegt ge u in den kz
-ing,

1)Joh.:1:Q9.
9)Joh.1:48.
')Joh.Q0:Q7. 4)Eand.1Q:1,:.
5 Joh.1:41,4Q.
B)Matt.9:9.
7)Sfmon Zelö%l,d.LdeIlv@raar.
5Joh.1:46,47. 5 Jok.14:8. 1Q)Joh.14:Q2. l1)Eand.1:95. 19)Joh.7:5.

VIER XNGELEN.

Die van zi
jn Geest qntving1),

Nadat ge op aard zpll aanschpn moest ontberen? -

0 Mogder,welk een feest

Der zzele!Hier geneest
De wond,die 't zwaard u sloeg,niet af te keeren.

Hj voerteEn hemelin,dien gj zaagtslachten,
n die u van z'
jn kruis
Den zoon wees,in wiens huis
En hart een plaats wa8 voor de diepste klachten
Der moedersmart;maar nu!
De Zoons oxslxosx u!
Dit overtreft gebeden en gedachten.

En metu zjndeZustrrn;deze svrouwenl''
Hharliefdelzetnietaf,
Bp blqedig krui:npch graf.

WatspeltDmj hlerhetaanztn diergetrouwen?
0a
tJezusztne kerk
ok door het stille werk
Der m oeder-en der zusterhand za1bouwen.

O Kleine schaar in de Opperzhle!Vrede

Zj u! - Voorapoedlg za1
Uw hsnderdtrintigtal
ch verveelyuldlgen bp deeerste gchrede,
Dl
e gi
ldyarbuiten zet!2)
Volhard zn smeekgebed!

Zi

Tien dagen,en de Heer verhoort uw bede.
Dan dalen alde krachten,lichten,gaven
Des Geestes op u neer,
Ten teeken dat die Heer

Zjn heerljkheid,dgoru,voordeaard wilgtaven.
Dan sehtntde grootezon;
Dap za1de volle bron,
Door uwen dlenst,den dorst der volkren laven.
VIER ENGELEN.
(Een Redtatlef).

W ie ia de Engel,die daar komt?

Zjn naap isLxvxy.
W at brengthp onderzjn vleugelen mee?
Strjd ofvree?
W atzA1hp onsgeven?

1)Joh.QQ:aa.

5 Hand.::41.

M1

%2

V1ER AINGMLEN.
Spaartuw vragen.
Plechtig zullen
Een voor een
Alle dagen
Zich onthullen

ZinEve
rborgenheên.
en voor een

zal,V
bd 't levenwekkend prikkelen
Bl an elkvolgendmqrgenlichj,

oem-op blosmknop zzch ontwzkkelen,
Gzstren dicht,
Heden ontloken,ontplokqn,ontvouwd,

Met een nieuwe geheimnzs in 't barte van goud.
Staat op en nadert onbeschroomd,
Brengt hem uw groete en eeren;
Gezegend is hg,die daar koomt,
Koomt in den naam des Heeren!
W ie is de Engel die daar komt?
gvn
** naam is vsxcoo.

an eeuwigejeugd.
Zi
jn aaRo
ngzeez
icbtglinsttemrtorvge
qood a1s '
nkrieken
Zjn aan zpn sqhoudren de donzige wieken;
Blpdy a1:dg dag
Iszi
gp lig:tkelach;
Ketenen zullqn ztn zzlveren voeten,
Ketens van lzefde ze kluzsteren moeten,
zalhîiwatbliiven en stille staan.
-Hu kom t
-om te gaan;

Hk' z
-aat om te keeren;

HîiEeertsomtiidsalssMwsv vermomd.
Om '
t exe
- n,wn
i'zullen hem danken en eeren.Gezegen4 ish*
14
',die daarkomt
Komt in den naam des Hegren!

W ie is de Engel,die daar komt?

Zjn naam isLzxD.
S

taat op en treedt
Hem tegen om eerbiedig hem te ontvangen,
Kust hem de harde hand en heet

Hem welkom,schoon met bleeke wangen.
Hp zal blyven;
Den helderep hem el verdonk'ren;

L
Hg
-za!bljven;
Tangzalde4ag zjn,nog langerdenacht,

oEn
tda
t,in ztn schaduw,de taak isvolbracht
de kroon in het duister gaat Gonk'ren.

Treedttoe,jreed!toe,neemtmetgeduld
Den kelk,dlen hj u langzaam vult,

LIEFDK T0T JEZUK
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Zjn alsem zalnirtderen;
'tIsartsenj
Vooruenmi
j,
Maarwathetzi
jGezegeDi
nde,g
e
z
e
g
q
n
d
,
g
e
z
e
g
e
n
dishi
j,
komt zn naam des Heeren!
W ie is de Engel,die daar komt?

Zjn naap isoooo.

W eest nlet vervaard,

Maar den schedelpntbloot!

W antD
gj staatvqoreen konlng zoo machtig en groet.
en machtlgstep koning dsr aard.

Glinatrend en k1l a1s het kzlle zwaard,
Het kille zwaard,dat u za1vellen,
Is 't oog:dat u in de oogen staart,

De lach,dzey gerustwilstellen.
Bedrlngtuw vreezgn!
Mzstrouwt hem nzet!
Hetisglen kwjyd,datu geschiedt;

Hj komtu bev
Vreyrd
en;
llwkloomt
be
idthu
t!u genezen,
W ilt ook in dezen
Gezant van God
Den Zender eeren,
En roept,daar zucht en klacht verstomt.

GeKzo
emt
gend
ish'
Ij,die daarkomt,
in den naam des Heeren!
Naar ANNA ADELAEDR Paoczls.

LIEFDE T0T JEZUS.
Naar een lied qlt de XVe eeuw.

tflcn BaerthedeK luizenaa%*
nter.)
Hofman v.F. Niederl. Geleu.Lieder des

XV.Jahrh.No.92.
Horae Belg.X.182.

HoogeEvnreiu
gden !jn hierboven
n eeuwzgheid,
W aard?heilgen Jezuslqven,

D1ebj plaatsberezdt.
Mjnen Heilynd te behagen,
KiesIk voormjn deel;
Daar voor jteryen alle dagen
Is mp nlet te veel.

VIRZM .

Die deZsoe
He
ilandsvriend < 1bljvem
kt met veelgebeên
Uitzjn boezem weg te drjven
Lust en ydelheên.

Die zjn Heiland mag beminnen
Uiteen rein gemord,
Zietzjn waargeluk beglnnen,
A1 zgn schuld geboet.

DiezjDi
nHeilandtoem1ghooreny
ens geluk beklpft;
W antzjn hartheeftuztverkoren
't Goed,dat eeuwig blp
-ft.

Dievrjmoedigstkan betuigen
Zaloot
Da
thijJezusmint,
moedlgstnederbpigen,
Volgen alg een klnd.
Die voor Jezus kan verzaken

Eigen wilen wgnsch:

Nielk een loon hemarjk za1maken
Raarat geen zondig mlensch.

Die aan
Sma
Je
zus'tbartbljftschenken,
akthet zoetete zoet;
A1God!wegen,woorden,.wenken

Zjn hem evengoed.

Hem te ziep,den Heer der Heeren,

D In zd
'n heerljkheid;
aarnaarstrektzich mjn begeeren,W are ik glechtg bereid!

W atisaan de vqengd gelegen
Van een pzetlge aard?

't Innig hart vhegt Jezua tegen
En wi1 hemelwaart.

VERZEN.

De verzen zjn bokalen,
W aarin een dichtsrzjn gedashten giet.

Een verszsgoed ofplet,
Naarmate 'tvolistot den rand,dzen nietkan halen,
Of over-vllet.

ROEPSTEM.- AAN ZEKEREN OUDEN BOOM.

R O EPSTE M.
In bange dagen.

Haast,haast u,berg u,vlucbt in de Ark!

Laatgeln Behouderwachten!

De doodsschlcht vliegt des daags naar 't m erk,
De pest verpest de nachten.

Vluchttvluchtin deArk!Devloed stjgthoog;
Luld bruisen storm en baren;

Zwart zs het zwerk ;toch-kan uw o0g
Die toevlucht nog ontwaren.

Treed in,tqged ip!ls'teen!te laat,

Dan blpftgt eeuwig bulten;

De deur,die nu nog open staat,
Is op het punt van sluiten.
Nsar het Engelsch.

AAN ZEKEREN OUDEN BOOM.

Ligtdebjlaan uwen wortel,Boom der boomen

Inpg
O
e#omen uiteen heillgzaad,
wzens loof de vooglen vroeg en laat
Ne
Msteleenntzme
oud
tsrnurtulsotos
ekpl
ome
n?
neu
dae
tngp
aat
s beslaat?

Hoopt men gansch geep vrpchtmeervan uw loten.
Breed,maar al te wellg ultgeschoten?

Schaadtuw lommeraan hetjongerhout,
W

aar een nieuw geslachtzkn hoop op bouwt?
Ach watkrak,waargi
jwordtomgehouwgn,
W
elk een gmak za1'tgeven,a1sgj zrlcht,
W elk een vak zich opdoen aan 't gezlcht!

JaM
,men zaltenlichtenhemelschouwen,
E aarverbllnden za1voortaan zjn licht,

n verbryndend zaldehitte glpeien,
En de ruzgte en 'tklemperkruzd verschroeien,
Dat veel loofs en weinlg wortels heeft,
Van den drop slechtslevend wat het leeft.

Dochmenkrjscbt:sLaatonsdenboom verderven!
xvo
or zjn stam en takken geen genl!
yng gestaan heeft,staattot sch:;
xW atte l
xW R
atztn tid heeftoverleefd moet sterven.
Gl oeiheP uit,datzelfszjn naam verga!''
Enms
trend rjstdebjlvoor alleroogen,
- de zwarte miedaad wordt voltogen?
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MAN VAN DEN DAG.- IN SCHOONMAAKSTIJD.

Ne
en,mi
tin Boom !'
t isvrushtloosU bekampt!
Gzz groeit voort;de schendlge AaM verlamt.
Svellerla non pqote,
Se Ga'cardinisuotnon svelle 11MonGo.
FnAxcEsco GIA>m .

M AN VAN DEN DAG.

Voor u uit,vooru uitbquisyn de baren;
Achteru.achteru slultzzch d? stroom;

Rechteen links,rechtsenlinksknzelen descharen,
W uiven de kransen en trillen de gnaren;
Achter u,achter u eindigt de droom.

Bj uw graf,om uw grafstlat men verslagen,
Storten bewondraars met vrlenden en magen
Lofspraakenklachtenom 'th:rtljkstr!lgrootst,

'tGrafwordtgeqloten - onmasbre!wp weten,
Heftlg geprezen zs haasti: vergeten,
Luide gekreten is spoedlg vertroost;
Snel is de keer van;bewogen gemoederen;
A1 te luid:alte luld loofden de broederen;
A1 te stzl,al te stilhoudt zieh hun kroost.

IN SOHOONMAAKSTIJD.
De man,die op den 8ehoonmaak knort.
Heeft geen veratand,mevrouwen!

HjWdo
etuw sqhoonste deugd te kort;
at deed hj oqlt te troufen?
M
Voormj,'k vel
rgryp mj nooztzoo grof,
aar zing uw of.
Omringd van stof,
En denk het vol te houen.

Uw netheid doetons tweemaal'sjaars
Ter baaierd wederkeerqn;
A1 dunt dit haar bewonderaars,

TIk bljfuw moed vereeren.
E ohoqwabohoe,''hebtgeduld!
Zi
eerda
dme
paar weken
zjn vervuld,
n eena wat gI
J zeggen zult,
En watu deert,mjnheeren!
Da
Ui
n zien wj,na 'tverwoedstgeklop,

t wolken etofs qn stroopen
Van golvend vx ht en schuzmend sop,

VERBETER,ENVERBITTER NIET.- EENGOEDERAADVANLAVATER. 347

Onze oude wereld weder 0pEn boven watel'komen.
't ls alleshelder a1s een glas;
Een frisscbe geur van kalk en was
W ordt overalvernomen.
En wat verscheurd is - 1
' verscheurd,
W atweggevaagd - gevlogen,
W at afgekeurd is - afgekeurd,
Aan aller blik onttogen.

'tVernieuwde...(Va1niet!Dezemat
Z
IswelMatglad!...
)
a1uw gell
!k en 1et ofwat

De nieuwzaarsschuld verhoogen.

VERBETER, EN VERBITTER NIET.

7erbeter,en vsrbitterniet;

Toon goedheld,toon vgrtrouwen!
Een oqg,dat seherp,maar zuiver ziet,
Kan bp bet kwade,dat geschiedt,
't Aanwezig goede aanscbouwen.
Rechtvaardigheid alleen behoedt
Het zfakke voor versterven ;
Miskennzng dooft den laatsten moed
En helpt den struikelenden voet
Te wlsser ten verderven.

Gj
G zaagtwe1menig strjdgenoot,
etrofen door desvii
andslood,
Herstellen
van dewonden,

W aarin men wpn en olie goot.
En die,alwa8 de boop niet groot,
Verpleegd werd eu verbonden.
M aarwaar m en zei:mzoo goed a1sdoodl''
En hem op 't veld liet smachten,
W as niet veelheilte wachten.

EEN GOEDE RAAD VAN LAVATER.
Vertrouw hem weinig,die te mild

Metzoeten lach en streelendwoork,
Aan Jan rn en Allem an verspilt

Een lof,d1e enklen slechts behoort;
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UW TIJD.

MyareipdloosPinderq?g den man,

Dze alttd rondmst ofbIJniet
I
Eentsliv
indtdathj berispen kap,
ever schrolt dan halde bzedt;

En allerminstenallerlaatst
H

etonrerschlllig koud gemoed,
Doornzetsgeërgerd,nietsverbaasd,

Datenkeltrotsen twdfelvoedt.
Naar ADELArDX Axxw PaocTln.

UW TIJD.
W ilt ge ooitiets goeds beginnen)

U Uw tid
' moetgj beminnen,
wD tjd;een andren hebtgj niet.

e vorige verdrenrn,
De aanstaandez! nzetversghenen;

Bemin het geen gp voor u zzet.

Vertwjiepd aan hetHeden,
Te levep zn '
t Verleden,
W at zs het anderg dan
Een sehaduw te vergoden,
Den Ievenden te doodén
Voor d'afgestorven man?

De Toekomst''...Neep,m(n vrinden!
Dan waarmen liefdevindt;

Daar is geen hoop te vlnden

Demgederteverachten,
lswelnig goeds te wAchten
Van '
t ongeboren kznd.

%Mjnti
jd heeftveelgebreken''..
DaIa
krbPoogtgj tegen lpreken;
zd u,vleiheP nlet.
Maargoedskuntgp nlltstichten
Zoo lang men,zn uw rlghten,

Geen richter,maar een vpand ziet.

Wiltgj uw tjd bestirren,
'
t Is beter dan hem vleren,
M Hem volxen a1szj: knecht;
EnaAlr
hartlpk moetgj wezen
n uw oog doen lezen :
*Ik deed u gaarne recht.''
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Beleedigend beklagen
Heeftmgmqnd ooltdoen glagen

Tot wlnnlng van 't gemoed;
De scherpe hekelroede
Veroorzaakt leed of woede,
M aar doet den minsten harten goed.

S
Dlpchtshj mag alleszeggen,
ze in zjn toon kan leggen

Het harte vap een man,
Door liefdq altl
td rechtvaardig,
Grqotpoedlg,edelaardig,

En dze zn alleskomen kan.

IN HET NIJENBURGSCH E BOSCH.
Aan mkneVrouw.

Zoo kirde dp tortel,roo çeurdehetkruid,

Toen ik hieru mtnm1n heb beledsp;

Zoo speelde het zonlicbt door 't bladrpke hout,

Toen-zk hieru den nood m'
Ijnerzielheb vertrouwd,
Uwe hand in de m'
jne isgegleden.
Tien jarrn verliepen,vervlogen veelper;
Onze llefde,ons geluk was gestadig.
Eenmaaloaxloos,eenmaalGlxo ereen zwaard doormjn ziel,
Eenmaalwas'tof,in u,m'
lihetleven ontvielMaar God spaarde u en bleef ons genadig.

Sindgleeftgj,sinds straaltg!,in gnschendbarejeugd.
Alseen beeld v>n gezondheld mt tegen;
In uw oggen detlntling van levensgenot,
Op uw llppen delach van den vred! metGod,
Op uw voorboofd het merk van zln zegen.

Noo tien jaren,mjn dierbre!Isbetleven nietzoet
Voor wie '
t zoetste deslevens nietderven?
Nog tzen jaren;nog twintig (of vraag ik tq veel?),

M et den hemelin 't harte en met u tot mpn deel,
om daarna in uw armen te sterven.
Juli 1869.

/)K ENNIS IS MACHT.''

Kenniszj mAgbt:gem machtis goed geplaatst,
Ten zj
' er Wpsbeid z'
p,er boven,oferraast.
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STAR EN KUS.
Een star voor 'tvoorhgofd van den M an,
Een eerkrans voor zpn haren,
Die,in een nachtv>n donkerheid,
Een lichtyan kennlsheeftverspreid,
En 't duzster op doen klaren!
Een kus voor 't voorhoofd van de Vrouw,
Door englenmond te geven.
Die kindren van een edel bloed

InEeedlen gees!heeftopgevoed,
n in hun zzelbljftleven!
AAN EEN PAS GELEERDE.

Beschimp geen voorgeslacht,Fmdathetweinig wist
Van 'tgeen 'tonmoogli)k weten konde,
En maak 't niet tot zoq groot een ronde,
Zoo 'tslechtsxerntzftzq heeftgegzst.

Zoo gj,wienswpsheld bj 'tvergaderen
Dervruchtvan andl-erArbeid bljft,
Geleefd hadtin den tjd dleryaderen,
W iervonnisuF verwaandheld sehrjft,
In ons waar 't nlmmer opgekomen

Alet u te spotten,naar ik acht;
W ant vriend!van lieden van uw kracht
Heeft nooit het volgende geslacht
Den naara ofeenig weord vernomzen.

DE W ILG AAN EEN DICHTER.
Zlehetdlehtstllklegetlteld wWllgeny''tn de
*Kunst
krongk';1869.A;.8.b1.9.

W atmaaktgsj,in l!w schoone zangen,
W aar aan ik wlillg hulde doe,
Mj uit,alsdeugde ik nergengtoe,
Dan om uw harp aan op te hangen?
Scbqeiik de x eten v:n den schamelen

D ettrouw en zorglpk metmjnhout?
Nl
oe 'k,alsmjn bloesrm zzch ontvouwt,

Geen overvloed van honlg zamelen?

W ant bloesem: draag ik,talloos velen
En van de besten.die alvroeg,

IN HET DIACONMBSENHUIS TE UTRECRT.

(A1zi
jn ze seek
n maaqd''nietmooigenoeg1),

Den smaak derJonge bp-en streelen.

Beschermen mtjn gevlochten twjgen,
Alsteun ik tempeldak noch wand,2)
Niet heeleen dierbaar vaderland,
W anneerdefelle waatren sttgen.
Een loojke eik schaf'boôm en duigen,
Totberqing van een kostbaarnat;
Maarzppnqhoepel,vormen 'tvat-

Zoo nuttlg zpn ze,d1e zich buigen.
En schoon ik zaag noch schaafverdrage,

De draAibjnk noch den vuurhyard dien,
Toch w1llk yan een Dzchterzzen

Dathtjvan mh metlofgewage.

Of is MIJx houtskoolniet de beste?

(Getuig,vermeld hetKunstkronjk!)
D W aard d!teen ltubens,een van Djk
aarmeê zin meesterstukken schetste?
IN H ET DIACONESSENHUIS TE UTREOH T.

De hemrldoe ztjn zeqen dalen,
Op ditZt
ln gunstbekljv'
Bethesda en zpn zalen,
Zj Veelmeerdaq pvi
jf''!
n Englen zende hj.zjn krachten,

Tot bplp gereed,
Voor hep,dze hler genezing wacbten,
U1t ziekte en leed!

En Jezu!zelfdqe,in hun midden,

Ziln aanzpn kond,

%De maagd.d1e wenscht een krans tewlnden,
W aar meê ze borsten lokken toolt,
W eetln uw groen geen bloem te vinden,
Geen bloesem dieztjnknopjeontploo
tt.''
Wilgen.
%De prlester,dle 'tgewelfzietzakken
Destempels,waarhj deoFersbledt,
Zoektstafen steun,maarujtuw takken

Bouwthtjdehechtepllaarsniet.
Alleen de dlchter.diez4nzangen
Nlet voor de wereld zingen wll,
Komtaan uw twtjgen 'tspeeltlzlghangeni''enzWçlgen.
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VADERLANDSCHE LEUZEN.

En make eJ,op 't ootmoedig bidden,
De zlelgezqnd!

Menhoo
Alr
eer'trulsehenZjnerschreden,
s Troost en Baat
roor dofen geeet en kranke leden
Hier ommegaat!

Men vo
Inel'tdea
anraking Zjnerhanden,
zacht geduld,
Datda
apn
g
ljkg,binnen deze wanden,
Z'
- taak vervult!

M en zie Zl
i'n liefde in de aangezichten,

V Zoo bljde ep stil,
an di
Oe hiermoezljk werk verrichten,
m Zjnent wil!
M en sma
E ke er,bj de vele zorgen

n zware taak,
In bangen nacht en droeven morr n,
Iet: van dep gmaak,
Der vreugde,die ln 'thartza1stroomen,
A1s 't uur za1 slaan,
W En
aari
deen:
Heer zalwederkomen,
znegg
Zcsvsss!wxs o.oAAx!

VADERLANDSCHE LEUZEN.

Jevcfnfïen#rct''De Koning lsve!
Een djnkbrq natie schraa: zi
ln troon!

.

Haar lzefde z: perel aan zpn kroon.
YJe vlïxfgn4rct''De Koning leve!
s

vOlvele#v:uz.''De Vri
jheid bloeie!
Dranj! in 'tharten niemands knecht!
V e vrjheid ishçtsxxxtxosvrecht:
irele#u:$=.''Z1jbloeleen groele!

*Eendl.achtplcckf macht-bbDe Vrede blg
--ve!

2én vorst,4én volk,ë4n wet,ëén wi1!
Geen Godsdiensttwist;geen Staatsgescbil!
M Ee
ndrachtmaaktvcchf!''Haarwerk bekljve!
Go
od z: met0.8.''Alleen Zjn zegen
eeft aan ons pogen kracht en klem.
0OD ZIJ MET 018,EN WIJ MET SEM!
GOD ZIJ MMT ONB,IN VOOR XN TEGEN!

96LEVENS DOEL.

-

IN DEN ZOMER.
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'S LEVENS DOEL.

IetgEte
zjn,ietete zi
jn isde drpom van den knaap,
n de worstling des mans,lets te worden;
Maa1.op rensovervaltonsde oneindigeslaap,
*Terwplwe one de lenden nog gorden.
*Nzs'
rs G>:N>2xsT,xll'
rs Gs:woaolx,''jchri
l.f dat op de zerk
*DI
etstofvan zoo mrnl
mtdrukken,
.e h
.g ko
o

oEn

gi
l,volgend geslacht!drpf uw vruchteloos werk,

Totook gi
j vooruw noodlotmoetbukken-''
*lsde doodslaap het einde,is een graf llet besluit,
rW elk een p.dle vermoeiing is ,t leven!

#)Altjd
haken naar morgen;hetheden vooruit
Met begeerten,gedachten,en streven ...

9En dIe
toekomstisxzsrs,iseeneeuwigenachj
g een slaap zonderdroom,zonderwoele!zt

0 mi
ln God!welk een spelmethe
tmenschlùk geslackt
M et de wezens,die denken e'
n voelen.''

x

Neen!Zoo wryed isgeen Qod,geen Oneindige Geest
Die den elndigen geest herft doen worden;
Geen wz-eedaardige schertsiszjn oogmerk geweest,
Maar een school tot verhevener orden.
Neep het aan,wat de stqp in uw boezem u zegt,
En gehoorzaan! de drpvipg des geestes,

En '
W
t krljgtalleszjn doel,zpn gewicht,en zjn recht,
at tot hiertoe uw kwelling geweest ls.
Neem het aat
n! Zet uw voet in de wegen van God,-En het lzcht gaat u qp uit de nachten!

W tsUhe
taf- en verga lp uw redenlooslot,
w onvruchtbre verspllling van krachten.
IN DEN ZOMER.

0 laatmi
j dwalen,laatmi
jdwalen

Door akker,veld en dreef;
Laatme onbekommerd ademhalen

Eq voelen dat ik lref!

Laatmù
de klare beek zzen vloeien
Door dit vergeten dal,

W aar gchoonebloemen eenzaam bloeien,
En niets ze storen zal!

Laatmi
Vjde lievezonnestralen,

an '8hemelg hoogen trans,

Op enkelschoonheld neer zien dalen,
Die zettende in haar glans!
Til.

1N DBN ZOMER.

Laat,in deeskostljke oogenblikken.
De zachte harmgnie
Mi
jn zi
nnen en mjn zlelverkwikken,
Van 't geen ik hoore en zie!
Hetwi
ndje etrjkt langsrit?lend looverp
W aarin een vogelQult;
Hetbjtje gonstmetFellustoveq
'tNharhpm ; rlekend kruld;

Het speelzlek vzscbge,'t stil geklater
Verstorende der bron,

VertooDi
ntezgl
ijnlns
sc
hubben boven 'twater.
tren in de zon.
En al wat ademt,ademt vrede
En rllgt en stilgenot,
En deelt mllp hart de kalmte mede

Van zjn gezegend lot;
En alle
svraagtofschjnt te vragen,
Lucht.water,plant en dler:
5Menscb,
die gevoelt!van wslkrslagea
Klopt U de boezem hler?''

Laat,l
aatmiihierden tî
jd herdenken
Van 'slevensm orgenrood,

Toen niets het volgenot kon krenken,
W aar '
t hart van overïloot;

Toen alleslicbtwasvoor pi
ln ecbredenp
En bloemen voor mi
ln voet,
En knoppen!die zich opendeden.
Zoo ri
lk van geur en gloed.

Laat,laatmi
j,uitderustvan heden,
Terugzien op den strpd,

In 't diepst des boezemam tgestreden,

In 'slevensheetsten tl
fd!

Er vielen slagen,vielen wonden,
Albracht geen voorhoofd ze uit)
Zj zt'nEngen
ezen en verbonden,
beilig is de buit.

Laathi
er mi
jn bartzieh lyo
orbereiden
Op d'avond van P i
n dag,
Die,eermen 'twacht,zjn schaduw spreidew
Zi
jn koelte breqgen mag,
Mi
jn bloçmen voormljn oogen sluiten,
Ali
jn zon doen onderga>n,
Mi
jn ar
be
id en genoegenBstuiten,
Ilet Echeidensuur doen elaan.

WAT GEEF IK 0M EEN WERELDDEIL.- GEBONDEN STIJL.

0ch ofmijin een oord a1sdezen
De slaap bevangen mocht;
Mjn laatsterustplaatshiermochtwezen,
Zqo stilen onberocht;
Mi
jn slulmren,onder glndsche zoden,
W aarlangshetbeekjezwiert,
En afgezonderd van de doodrn,

Avier graven men verslert!
DatHxla de liefde tusschenbeien -

E (De liefde;zj-alleenl)
en stillen traan b$j'tgrafmocht schreien,
M Waarin mjn asch verdween,
aar ook bekomen van haar smarten,
Vertroost en opgeleid
Tot een zoet voorgevoel des harten
Van 't stilgeiuk der eeuwigheid.

W AI' GEEF IK OM EEN W ERELDDEEL?
W at geef ik om een werelddeel?

'
tIsmj tegroot,'tisml)
-te veel!
DatJéneland ismi
jgenoeg,
W yarmljmi
jn lieve moeder droeg.
Mi
ln vadrrland.mi
jn vaderland.
U blpftmi
jn bartverpand!
W at maalik onl de groote stad?
lk ben ze moe,lk bep zq zat!
Mi
jn needrig huig,mi
ln llefgerin,
DAar lyefik en daarzwqefik ln;

Mpn rlgen hahrd,mi
jn elgen haard,
Gy zi
jtml)alleswaard!
Watstoftmen mg van geld ofeer?

Ik heb veelbeter,'k heb Kgelmeer!
Een goeden God,een vroolpk hart,
Een bl
-on van troostiq zorg en smart;

6od'kzjHe
gbelo
ofd,Qod zj geloofd,
watgeen mensch meontrooft!
GEBONDEN STIJL.
Qewig,voqr wie de kunstverstaat,
Zpn ri
jm en maat
Geen blok aan 'tbeen,maarvleugels;

Dpch uw sgebonden stfJl'',mjnvriend,
DieFelte rechtdien naym verdient,
Vliegt

a1s een kind zn beugels.
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DE KERK OP DEN VLUCHTHEUVEL INGMW IJD.

DE KERK OP DEN VLUCHTHEUVEL INGEW IJD.

(19 Juni1870.)

H De KERK oe oSN VruccHvsxu>zc is de kerk,door mi
jn vriend

sLoltzxo,uitvrjrillige bi
jdrageh?gebouwd,op den kunstmatigen
heuvel.welken zkn volhql-dende jver,op deze voorwaarde,door

vereenigde kracht van Rgk,Provincie,en Gepeenteheeftweten
te doen opwerpen, onder Valburg, in het mldden dez: Betuwe,
trn behoevederbewoneysderz.g.felddorpen,d.i.van dledorpen,
dzetevervan den di
jk llggen om,bj overstrooming enwatersnood,
totdezen drtoeyluchtte kunnen nemgn.

Diekerk 1qrmm genoeg,enbehoorljkipgerichtom,btjdergeli.k,
alttd mogellik,onheil,eene groote memgte menjchen behoorFljk
tekunnen herbergen en hun veete stallen;maarln gewonetj
-den
strekt zd
j totbedehuisyoor de verpleegde: en verplegenden in de
rie gestichten van chmsteljke liefdadighezd (hetAsvrzS'
rxxxBssx,
TALITSA KcMx en BsTssra) op kleiner of grooter afstand van den
heuvel gelegen,alsmede voor de kweekelingen en hetonderwjzend
.

personeelderNoRMAwLscHoosvoqaOxoyawzlzsaxsssxIxCERISTXLIJKSX
zzx xx oxxs'
rjvan >l1e welke mrichtlngen,in een zelfden oord,in

de laatste vjfentwzntig jhar,achtereenvolgens verrezen,dezelfde
Hssoalxo nietalleep de Stlchter,m aar ook deHoofdbestuurder,de
Leeraar e1tde Ziells en lang nog blpve!
Op den zondag der plechtige inwyding van deze kerk,was de

morgendienst met het zingen van Ps.84:1 (Hoe l9##k,hoewpl
heilgenot,enz.)aangeyangen,en had Hscoalxo aanleiding totzjne
toespraak qsnom en u1t de foorden Joh.1:47:sKan mtNazaret
iets goeds zvn? - Kom en zlel''In den avonddzenst,waarin ik de
hiervolgende verzen voordl-oeg,hadden o.a.eerstdeBoetvaardigen

van hetAsylGez.39:1.% 3,(Jezu'neemtdezpadclr:aan,enz.),
l

ater de kinderen van Talltha Kumi(er worden erongeveer150
verpleegd)Gez.52:1,2,8,(Geloofnal'
tikelenjgezongen,gn dejonge
dochters der Normaalschooleen heerljk koorgezang mtPsalm 84
doen booren.

ZieverderoverdenVlucqtheuvel:BXTHZL.Alm.voor1870,blz.72

en volg.(Rotterdam,M.Wpten Zn.)

De
hado
ndetvan God bekroonjhetwerk
En
zpnhgoedheid prjzen:
Daar staat de euvel,staat de kerk,

D Dietot zjn eerPag rlzen.

aarltaatze,en zzetop 'tlandechap neer,

Zoo rg
ik gezegend door den Heer,

En wjst,om Hem teloven,

M et etillen ernstnaar boven.

DE KERK OP DEN VI.UCHTREUVEL INGEW IJD.

Daar staat ze,om op dcnzelfden grond
De kracht van 't Kruis te toonen,
W aar eens hetheidensch altaar etond
Van Bato'
!oudstç zonln.

D ar staatzj:lieotk mlddelpunt,
Da
aVtGod onsln zjn liefde gunt,
An watdie lsefdewerkte,
Wlerhand Hj vuldeen sterkte.
Daa
Varnst'taaotz
e,eeë vruchtder ljdzaamheid
nverwrzkt vertrouwen.
Dat,daar 'tgedwee Godstjd verbeidt,
Beloond wordt met aanlchouwen.
Da
G
arstaatze,ennoodigtvan rondom
ods klndren tot haar heiligdom,
En heeft haar deur ontsloten
Voor kleinen en voor grooten.

W j tradrn aan;een bonte schaar,
Door éenen Geest verbonden;
W iihebben biiditGods-altaar
Een lofzang opgezondrn.
WHe
jtho
orden de evAngelzewet:
goede komt u1t Nazaret;
De Goede komt tot allen,

Die aan ztjn voeten vallen.''
Hoe trqostrtik klonk dattroostrkk lied,
Uw lzed,o Magdalenen!

De Heer verrerpt de zondaars niet,

Die aan ziln knieën weenen.''

Hoe schoon beleed d!rkindren stem
Het zaligend geloof zn Hem,
Die met het zachtst ontfermen

Hen opneemtin zijn armen.
Hoe tresend heelteen frisschejeugd,
Bj 'tmorgenrood van 'tleven,
Van godsvruchtboven wereldvreugd
Den psalmtoon opgeheven:

Hoelie:i
jk is uw woninq:Heer!

XE4n uur isin uw Huis mp meer

*Dan dnizgnd elders,Heere!
W aarbp.zk u ontberel''

Hier,hier is Bethel,hier oeen poort
Des hemels''Bethelieten!
Hier waar 11 't evangeliewoord
Uit zuivre bron mag vlieten;
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DE KERK OP DEN VLUCETHRUVEL INGMWIJD.
Hier waar de onzichtbre ladder staat,

W aarlangshetop lp nedergaat,
Geredde zielen stqgen,
En englen nederzvgen.

0 onze Heldring!Vader,Vrind,
Kn toevlucht van zoo velen!
Bemiqd door al wat God bemint,
En zn uw werk m ag deelen;
Voorganger,voorbeeld,elk ten baat,
Van trour derhefdein woord endaad,
Door reln geloofgesteven,
W at dag is u gegeven!

Nu staathetGooshuisopgericht
WI
n 'tmidden dier gestlehten,
aarop des hemelszegen llgt,

Om over 't land te llchten;
De plaats d#r Toevlucht voor den dag

Van bang gejammer en geklag
(God lyte 'tnooitgebeurenl),

Datdhk en dammen scheuren;
EeV
n plaatsvan Zegen,te allertjd,
qor dieveltroosting vrygen,

In zzelenood,zn boezem strpd,

Om 'slevenslasttrdragen;
Een plaatsvap Reddlng,voorde ziel,
Die in den strlk des satane vzel:

Een vlaatsom 'thartte eterken
T0t lvden en tot werken.

Zoo zj '
t.Algoede!uw lmœohtenkracht
UwBlojofgme
them t'allen tjde;
houde over 't huis de wacht,
Dathj u needà'ig ri
k'dde!
Diehand.waaruzthil rachtontving
E
n zegening op zegening,
Di
G
e hem op alzjn wegen
esteld heeft tot een zegen;
Die hand hou hem nog menig jaar
Staande in 't gezegend midden

DeDi
r'
ro'
rcw Taooxgevluchk echaar,
e aan dsesplaatszalbzdden;

Die hand blpf zorgen vroeg en laat
Voor allen waar dathart voor slaat,
Dat in zoo vele nooden
Heeft troost en bulp geboden.

FEESTZANG.

Komtbroedren,zustren,oude en jeugd!
op dezen dag der dagen,
Dankt allen God,en weest verheugd,

Vgorwatonze oogen zagen!
Geli
gk pnzg aanvang zp onsslot:
ieii
k,boe .volheilgepot,
.,Hoe l
-l

mIs
mi
juw huis,mi
lnHeer,mi
lnGod!''....
Denkt op een dag als dezen:
*W at zal de hemel wezen'
?''

FEESTZANG,
o x ngen op hetAlgemeen Evangellsch NatlonaalZendlngsfeest,
gehouden te Heiloo,den 22 Juni1870.

Alle heuv'len, alle dalen
Loven 'sHeeren liefde en macbt;
W aar de z0n verspreidt haar stralen,
W aar de m aan verlicht den nacht,
W aar geen dauw ofregen falen,
W aar een bloeiende aarde lacht;Alle heuv'len,alle dalen,
Loven 'sHeeren liefde en macllt.

Allekusten,>lle stranden
Prijzep Chrlstus,onzen Heer;
W aar zpn heilgezanten landden

Metz'
ljn kruls-en vredeleer;

W aar zpn liefde deed pptbranden
Dankbre harten tot zp
-n eer.

Allekusten,Mlle stranden

Pri
jzen Chrzstus,onzen Heer.

Vrede en zegen,vrede en zegen,
lfroost der Vaadren!over 't oord,
W aar hun heidensch oferplegen
Door uw Heiland werd gestoord;
laar de ruwste kreten zwegen
7oor den klank van 'tzachtstewoord!
Vlde en zegen vrede en
j ditOozredge!n,
Vede en zege
,n zi
Blint in 't zonlicht, Hollands duinen!
Hognds beemden, Hollands bosch!
RuMisct haar 't lo:ie
d, boogste kruinen!
et.
w groenen bladerdos;
Bloem q vrucht van Hollands tuinen
Spreet ons van de Liefde Gods! ,
Blipkt iz't zonlicht, Hollands duinen !
Hollang beemden, Hollands boech !
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BOETVAARDIGHEID.
Klaarder zon is nooit gerezen,
Hooger boom nooit opgegaan,

Rij
kerbloemhofnooitgepqezen,
Schooner vrucht lacht nlemand aan,
Dan die u bekend mag wezen,

Sinds gij'toodswoordhebtverstaan!

Klaarder zon is nooit gerezen,
Hooger boom nooit opgegaan!

Zos oxsHlzss,verlichtalleoogqn!

GonssooM,spreiuw takken wlld!

A1gp Voqglen?komtqevlqgen,
W aar gf
J vrp en veillg zpt!
Hslrzwqo,door uw alvermogen,

Bloelheel de aarde in Qod verbli
g.ay
Zox oss Hslrzs,vçrlichtalleoogen!
GoossooM,spreluw takken wyd.

BOBTVAARDIGHEID.
(Naargegeven aanlelding.)

Dogmatische tranen schreiik niet;
Maar vap smart en berouw kan ik weenen,

om mjn eigene zonde en m'
pn
-snaasten verdrl
ek

En het meest als zich beiden vereenen.

Niet .omdltik in AdAm verloren beni''

Ma
oaromdatzk mi
jzelfgzng verliezen

p wegen,qaarvan ik de dwaasheid erken,
En die 't zondlge hart mp
''deed kiezen;
Niet yomdat van de pest,die in Kurdistl woedt,

Allezonde,ook'mqn zonde de schuld z
's,''

Maarwanneerdoorm'
tntoedoen eenbryderhartbloedt,

Of van angsten en zorgen vervuld is;

Ziedaar watmj leed doet,bescbaampmaakt ensmart,
W atmj deoogen kan overdoen loopy,
Miin verstand heeftgeen tranen,hl4bron isbethart,
En 't getrofen gevoel zet die open.

Di
0e 'mi
nG
d!
wfe
er
nnad
igt,
ve
gec
pii
desehuld,
kj
me
to
dr
oe
he
lye
,i
oq
mo
er
d,
El1
vd
e!
lk besefdatgj 'tkunt;lk gevy datgj '
tzult,
zoo ik 'tkwaad,datik haat,ookûestrjde.
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0P IEMANDS BLADVULLINGEN.

D
Bl
adzlpn
pllisnvgern
elmt
'te;lsitkeez
oun.yeenen
zt
vo
ul
endg
ejed
ne
CARPE DIEM.

W ayr 'tleven van gemaaktis

Zp kostljk in onsoog!
NlDi
ete
skan
den tjd vergoeden,
eenmaal ons ontvloog.
Ds vluchtige uren spoeden,

Ontvloog ons goud en zilver,

W aarop dewereld drjft,
Schogn 'tzuchten op doe sti
jgen,
Hetlsnog werl--te-krtjgen:
Zoo onsde tpd maar bljft.
Bli
jfthun de tijd maar over,
Die rozen baren kan,
Alkeven goede vrinden,

Z$jkunnrn 'tnog weer vinden;
Maarlshi
j om,wat dan?
Dan als dat Foord moet komen,

Djtvreesljk woord:'
rs LAAT!
Dop
Enrni
etsterzijte siellen,
waar geen troost voor baat.
Begznt een leed te kwellen,

JAN VEELSCHRIJVkI
R.

Jan mrtztjn slechtvoorzienen kop
Schrjftoveralle',londerschromen;
Daar zitvoor hem nlets anders op
Om nog eens achter iet' te komen.

GRAIN DE BEAUTE.
Quelneo,qnelvlgoneo)

M lslxo.
Die Mael,die soete Mael.
HrYGE>s.

De verrallen Schoonheid dprcekl.

%Ten dage:an mjn bloeiend schoon,

*Verdronken ln een;yloed van rozen,

Deê 't zwarte stzpzen op mi
l.n koon
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GOD 18 LIEFDM.- DE GEBROEDERS TE PADUA.

Die nietdap drste schooner blozen;
%Maar pu lk rlmplig ben en oud,

*Nu ychhnen de eertldsmalschekonen
*hi
vet' djn dipn doodsvlek tevertoonen
Aand1emhnbleekgelaatbeschouwt.''
Antwoord.
Zo
og
aa
Al
s du
zz
entdhet.W atmen gaarn vergeeft,

K
liefjkbeên'tvergoeden,
an voor hard ool'
deelnzetbehoeden,
O W anneerhetbljften ze overleeft.

nze oudsrdom komtmetgebreken.
Maar nlet slechts dit!Hetoud gebrek,
Elksjangeboren moedervlek

Doetht,helaas!te sterker spreken.
G0D IS LIEFDE.

G?
D
d is liefde.'tIszijn liefde,'tisox liefde,en nieteen wet,
ze de dingen draagt en koegtert en hun ondergang belet.
DE GEBROEDERS TE PADUA.
Een oqde en nleqwe geschledenls.

Het-c: een arond dchoon en 8f?7.
Tmee hrp:tfo-:8tonden naar /1azuren,

G:.
:fcra#:Frmamentteturen.

Op een: ontntond een zotge8ohil.
ANSELMO.

Indien ik zooveel grond bezat
A1s de uitgestrektheid dezer hemelen!
BARTOLO.

Indien ik !oo veelschapen had

Ala ginder zllvren starren wemelen!
ANSELMO.

W atzoudtgi
j metuw schapen doen?
BARTOLO.

Op uwe weide zou ik rekenen.
ANSELMO.

En weigerde ik u gras en groen?
BAATOLO.

Datzou bp
--mi-nietveelbeteekenen.

D2 GKBROEDER8 TE PADUX.
ANSELMO.

Hoe dan?
BAITOLO.

'k Joeg fpcàmi
jnkuddeerin.
ANSELMO.

Dat zou ik wel beletten!
BARTOLO.

W aarmee?
ANSXLMO.

W el,'k heb n0g meer ofmin
Vertrouwen op de wetten.
BABTOLO.

M aar 't weiloon werd u toegeteld!
lk zou u goed betalen.
AN:ELMO.

'k Ben nietverlegen om uw geld.
BM TOLO.

Datkon nog we1eens falen.
AN8ELMO.

E1Z
kos
cbaap,waarmeegein'tmjnevielt,
u IK den kop verpletten!
BALTOLO.

EnGa
zx
dewei,die gi
jme onthieldt,
nsch onder water zetten.
AN8ELMO.

Gi
jschelm!
BARTOLO.

()i
j Vrek!
AN#ELMO.

Pas op!
BARTOLO.

Geen nood 1...K
De fmlf gin.q altyd vo-der.
Op 'tIccfdf,de tftd
gen,
sraakten ùlppf,

En 'feindelpc:- '
utr beider t
îpos
GaoxoxzoxxAwa en llsaoxe!
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HART EN GEEST.- GROOT GEMAK.-- HEB LIEF.

H ART EN GEEST.
Eep enkle vonk valt in de ziel;
Een gnaar van 't hart begint te trillen;
De vlam gaat op,de zang ontwaakt;

De band dertong wordtlolgemaakt;

En 't lied stroomt,dat wp hooren vsllea.

Mjarqaar dievonk ontbreekt,die snaar
Nzettrllt,vergeefqverhitzich daar
Degeelteensdlchtersrolte.
:4:I:n;

Z(n keumgstwerk voldoltongnlet,
En zjZa
n lvoolma
akt,maar (skoud lied
ns volmaakt vervelen.

GROOT GEMAK .
Alle schoonklinkende thesen

Zi
jn klokspi
jsvoorJan Hol-van-Kop;
Hj eetzevoorwaarheid op.
1 Verwondertmj nietvan datheertje;
l
'tVerschjnselverklaartzich terstond:
n 'tvacuum komteen yeertje
En een goudstuk geljk op den grond.
Bewezen of niet bewezen,

H EB LIEF.
(NAASFaEILIORATH.)

Z Heb toch liefzoo lang gj kont,
O
oolang u God nog tjd verleent;

Daar komteen dag,dqarkomteen stond,
Dat ge aan een grafkulletaat en weent.

Zorg datuw hjrtvan liefde brand'

En branden blpve en niet verkoel,
Zoo lang daar van een andren kant
lete voor u klopt metwarm gevoel.

En zoo dqt andrehhrtzich sloqt,

Oj
Bl
Ru
fstJpetvoorgh 'tweder-wznt!
altpd goed en welgepoed;

Bemin het tot het u bemznt.

M aar aoh,bgdwing vooraluw tong!
'tonvrieydljk woord ontsnaptzoo snel.
't W as plet z0o bard gemeend als 'tklonk;
M aar dzen het krenkte onthoudt het wel.

eTaozzl's Bllscualy'T op Mlcllsra AxGlLo's BsExzo oos xwcl
xT.'' 2s!

0
Heb toch lief.zoo ljng gj kont,
Zoo lang u God den tpd verleent!
Daar kom teen dag,daar komt een stond,
Dat ge aan een grafkuilstaat en weent.

Da
nknieltgj gp dezodeneer,
Ofligt wanboplg uitgestrekt

Helttas!uw doode keert nietweer!Op wat hem voor uw oog bedekt.
-

Dan kermtgij:ozie nog eenmaalop
Tot hem,die btiuw groevrweent!
Vergeefhem 'tleld,dathj u deed;
'tW aswaarlik nletzoo boosgemeend!>#
Geen oor,dat hoort,geen oog, dat ziet,
Geen wang,die meer uw kusontvang!
De mond,de doode mond kan niet
Meer zeggen:ik vergaf 't u lang.

Toch deed hii't;hi
jvergaf'tu voort;
Maarmenig bittre traan vlootneer,
Om .u en om dat vreeslpk wool-d Maar '
tisvoorbi
j;hetdeertnletmeer.
0 Heb toch lief,zoo lhng giikont,

Zoo lang u God den tpd verleent;
Daar komt een dag,daar komt een stond,
Dat ge aan een grafkuilstaat en weent.

STROZZI'S BIJSCH RIFT OP MIOHEL ANGELO'S
BEELD ,,DE NACH T.''

1
De Naobt.diegi
j hier slapen ziet,
s,bi
jeenZEi
jxoaxz,uiteen marmergroefgeboren;
svi
leeft,wantandrrs sllep zi
j niet;
etwi
jfelt,wekhaar,en zi
Jza1'them zelv'doenhooren.
IIICHEL ANGELO'S ANTWOORD v0oR ZIJN BEELD:

Mi
*
i
aap
s zoet:
t is goed van steen te wezen
4n 8l
a' i
* '
ln dezerti
g.den schjnde en druk;
Nietzien,niethoorsn zseen grootgeluk;

Spreek zacht;niets moet lk m eer dan 'twakkerworden vreezen.
UithetItallaansch.

3sà xwTrcaxxrg.-HxoxxoAAoscqgMxTlooxvTxloxxsozx00RLo@.
NATUURKEUS.
AAx NA'
ruus Is xx ool'
r Assss;dat's de leug;

Lang droeg z#'zor.
q;nu heeftzj zelfseen keun.

VsRxxxzlx: xx Vzawssrlxo,harde nam en
Toen ze u1tdepen van godgeleerden kwamen,
Natuurgeleerdheld brengt ze weer in 't land!
M aar kiezçn onderstelt toc oordeelen verstand;
Verstand is Geest,geen Stof.Een Geest,die 'tal omspant,
Uitallesen voorallen kieet,drvelen
En 'tepkle kenten keurten ultzoekt,is - is- Goo?

Dien wlltgj nzst- maHr welmetwoorden spelen,

Leenspreuken,d1e 'tgemzsqttn q>tmen mistverhelen,
De leer,waarvoor gp strpdt,ten spot.

Intusschrn doen ons deze tropeh,

Doorhun onmzsbaarheid,op beetre wjsheid hopen.
Nature ls bat a name for ln eFect,
Whose cause is God.
Coe Em

HEDENDAAGSOHE METH ODE.
Dresseel-en,dresseeren,
Sgboon 'thleren dayreen geestverstompk
Zzedaarwatonze! tpd behaagt,
En met examlneeren
Descboonsteyrucbten draagt!
Eerstm oeteen longling Mok-gepompt,

En dan weerkeeg-gerraa.qd.

TIJDENS DEN OORLOG.
1870,1871.
1.
DE OORLOG VERKLAAED.

De dag derslachting isgekomep;
Het1otderxglken wordtbeellgt,
Hetschorre krpgsgesqhreivernpm en,
En m oed en moedwzlaangehztst.

Haastdreuntdebuskruitdonderknas
W aarop de bloedstroom volgen zal.

Kan niel,o God!den stqrm bezweren,
Den toorn verbidden,d1e hem wekt,

'rxloaxs olx ooRsoo.

Dep vuurvloed,eerhîjuitbreekt,keeren,
%n
q half een wereld overdekt?
Gj
kunthet,elkemachtte sterk,
M aar niet dan door een wonderwerk.
Of moet het.paar Uw raad,geschiedem

W atyederztidsche wrok yerlangt?

Heet Gp de driften uit te zleden,

In 'tberstend hartvrqgeefsgevqangd?
Bereidt,dqor d'onvermpdbren ltrpd,

Uw wijshezclonseen beetren thd?
Moetde oorlogsvlam,waar wijvoor huiveren,
Die zooveel goeds verdelgen zal,
Den dampkring van de smetten zuiveren,

Die krankhren telen zondertal,
En branden dlstlige akker!schoon

'e vxchtzlch tooni
Opdateen beetl
.
0,maak hetkort!Voleipdig spoedig

Uw goed,maar vreeslkk werk,o Heer!

Bestraf,beteugel,maak ootmoedig,

Doe recht,gn - geef den Vrede weer!
Den Vrede,dle,na bpng gepis,

Den volken dubbel dlerbaar zs!
27 Juli 1870.

BEM OEDIGING.

Neen!nog is Neerland niet in nood,

Alhebben vorstrn 'tzwaard ontbloot,

A1reesdekrhg uit'safgropdskolken;

Alhjd verborgen staatspansllst
Het ln gedachteq uitgewzscht

Van uit de rj dervolken.

Die 't op de rol der volken schreef,

ln zoo veglnooden 'tgterken bleef,

En 't ultgered heeft zoo veelkeeren ;

Die 'teigen tjalen volksaard schonk,
Die nooit gewlld heeftdat het zonk,

Regeerten bltftregeeren.
En zoo een nytie,onder Gqd,

OpMVo
rsten zlen mag,en zyjnn he
1ot
ag toebetrouwen aan zlden:
Oranjeleeft;en 'tNeerlandsch bloed
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Tllosxs Dsx ooaLoo.

Za1nietverzjkep d'ouden moed,

W aar 'tvrvheld,recht,en eer zou gelden.

Lig waakzaam neer,zie rustig rond;

Gt'hebtnog tanden in den mond;
G$jhebtnog nagelsaan deklauwen;
Hebt immers nog een hartin '
t ll
f
.f
,
0 Leeuw van Neerland?Leef,en bljf
Depplen bijelkanderhouen!
Aug.1/ 0.
111.
HET BLAGVELD VAN GRAVELLGTTE.

Hoe liggen op de velden
Door de oorlogsplaag velmield,

DeVe
we
derztd
'sche helden
rwond,verminkt,ontzield!
Alsr'
jpe korenaz-en,
Na 'tvljtig sikkelslaan,
A1s dorre en - groene blaren

Na'twoedenvan d'orkaanl

Hier is een hoofd gevallen,
Veel honderd hoofden waard;
Hetheeft die duizendtallen
Gerangschikt en geschaard;
Het zag voor duizend oogen;
Het dacht voor heeleen heir...

Eén kogelkomtgevlogen.-

Het zzet en denkt niet meer.

Hierligteen hartdoqrschoten,
Aan Mlle deugden ryk;

Van dulzend strjdgenooten,

VoGe
edr
nkeln,
edgiad
ene,gevlri
j
k;en,
oren
kin
znd
Oneindig goed erltrouw -

Gi
jzultzi
gn grafnzetvinden,

Bedrukte weduwvrouw !
Deeqhand,van d'arm geslagen,
Dze n0g voor '
t laatstvertrok,

Heeftwondren op dqen dagen
Uitmarperblok bj blok;
Er deze vulst.o1n 't wapen

Bestorven,dat!ijdroeg,
Den kost,b'
Ijspadeen ploeg.

W on voor een huzsvolknapen

TIJDENS DEN OORLOG.

Dees heeft er veelgenezen,
oered uit ziekte en dood;

Die,velen onderrezen,

D
Die,schajtedulzendbrood.
'ees zag zlch 't deelbeschoren,
Zoolang met smart verwacht;
Diens z0n begon te gloren....
Nu drukt hen d/ne nacht.

O Mannen,vaders,broeders,
Aan huls en volk zoo nut!
O zonen,van uw moeders

Het sieraad en de stut!
Gi
J'keur en kern van 't heden,
En hoop der toekomst!Spreekt:
W ie za1 uw plaats bekleeden?

W iekomt,waargn ontbreekt?

Gi
j
Stk
il
un
zwi
tg
lg
ee
tn antwoord geven;
i
jin uw bloed;

Zooëven nog vol leven,
Vo1levenskracht en moed.
G edacbten,wenschen,beden,
Scberts,ernst,en luim,en lust,
Op eenmaalafgesneden,
En alles uitgebluscht!

Daarligtgj onbegraven,

Onkenbaar,wild dooreen;
Reeds zweven kraaien raven
Bloeddorstig om u heen.
W atbaat u,doode helden!
Of dank en lofgeschal

Uw
E heldendogd vermrlden
n uitbazulnen za1?

TrEe
ompe
n ni
tt
eeuwe
n,pauken,trommen!
dag breekt aan.
'k Zie nieuwe heldendrommen

Volgeestdriftstrgdwaartsgaan.

De hooge vaandels wappçren;
Hetschittrend morgenlicht
Blinkt op 't kuras der dapperen Het is een nchoon gezicht.

Daar kn:llen de eerste sshoten!

D Daar rjstbetwoestmlsbaar!
aar naadren zich en stooten
De legers op elkaar!....

111.
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Txlozxs Dxx ooRLoo.
Uit duizend donderslagen
Ontwart zich - zegezang!
Maar 'sHemelsEnglen klagen:
Hoe lang nog,Heer!hoe lang?
IV.
UITBOEZEMING.

(NaSe(1an.)

De Heerregeert!Een beterttid
Isvoordeze aard glborep.
Metblosd en tranen lngzwlid,
KoOmt
hpst
rscthep'n
ur1etn.
den etri
jd,
m al
ee
envo
zo
on
glo
Europy za1 niet langer aan

Parhs
' bevelen vragen;

Nietmeer!an Franschen leibandgaan;
Een beter llcht za1 bovenstaan;
Een schooner dag za1 dagen.
Daar zal een hart,daar zal een hoofdp
Dttar zal een geest regeeren,
Die 1n.den hoogen God gelooft,
En 't eindeloos gesnoefverdooft
Van helsche mode-leeren.

De vruchtdesdenkgnden verstands,

Dekrachtvan whzewetten,

De deugd dervrous,detrouw desm ans.
Derzuivrszeden relne glans
Zal '
t m euwe voorbeeld zetten.

De wind za1 uit een beter hoek
Langs alle bergen stroomen,
En maken alle harten kloek.
Die sidderden voor ban ea vloek
Van een onfeilbaar Romen.

Italia JJ''# da ::,''
7an tFrhnsche blok qntslagen:
En Sqanietxn qnrugtofm vreê,

BeNaa
schlrkteizge
jn
elgen we1ofwee,
n welbehagen.

De Britsche Luipaard lcheeloog vrj;
Zjn hulp isoverbodlg;

TI.Toxxs oxx ooaLoo.

H vreesvoor Frankri
De
jk isvgorbi
j;
ettegenwicht!an de overzj

Der waatren nlet meer noodig.
W ant de Aadlaar,die nu zweven mag

Op zjn verbreedr vlerken,

Houdt alle volken ln ontzag

Metdiep geduchten vllugelslag,

W aamn hem God blpf sterken.

Hi
O
jpzav1rr
oofgierig zi
jnen blik
iend noch vreemde vesten,
Geen vrjen lokken in den strik,
Geen vredelievenden met scbrik
Opjagen van hun nesten.
Maaronder zjner vleuglen schaûw
W atsaambehoog'
tvergaderen,
Bewaken 'tmetzjn oogen trouw,
E
n weryn fg1metneb en klauw
Alwzezùn horstdurftnaderen.
0ok gi
j,mi
jn Vaderland!zultvri
j,
Zultona1.
hankli
jk bli
jven;
Mi
H tszich uw hartin 'trechtverbli
j....
etis eensdichtersprofeci
j,
Die ge in uw boek moogt schri
jven.

5 Sept.1870.

AAN LODEWIJK NAPOLEON.

Geen schimp of srnaad op uw vernederd hoofd,
Van Cesars krans:Augustus kroon beroofd,

Geen spotkr
eetbj dien glans,op eensverdoofd.
Na tergend blinken!

Maardezevraag bj '
tblusschen van een zon,
W ier nedergang geen wonder schorten kon,

OfQoo u onrechtdoet,Njpoleon!
ln 't roemloos zlnken?

Uw vjand dreef!ztoornig voorzich heen;
Uw
legerweet ztn rampen u alleen;
Uw volk verzaakte u;u ter gunste geen
Een woord dorst wagen;
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'
rxaozxs ozx ooaLoo.

Uw Keizerin vqrborg haarmachtloosechoon;
'tRampzalig kmd,veroordeeld totur troon,
Verwenschte 't uur,dat hem van Kelzerszoon
Den naam deed dragen.

En nu!'t IB uit.Gevangen;weggevoerd;

Dattrotschehoofd geknakt,die mond gssnoerd;

GXBRACH'
Zwaargj zoudtK0Mxx,waargh zwoert
Te zegepralen!

W
aar zjn de vleiersnu desssGr
ooten Mans?''
W at doen voor hem Europa'
Vorsten thans?
Zj koeeterden zich gistren in den glans,
Dien hi
jdeed stralen.
Ach GIz bedroogt,en wsRov bedrogen.Sclrzx,

En andersniet,mochtuwe groothqid zjn.
Maarde Almachtqprak teharertpd:sverdwjn,
W eesnzet met allenl''

Hi
G
iel,Ig
rouz
flàtndd
ouc
rht
ee,nab
ik
sems
tgrtaeal
, l,
ee
er
nv
AAD
CAe
At
R
eol
1sl
de
eer
maa
Alleenljk z8van zjn tehooken paal
Zjn BszLo gevallen.
Gi
jwxx'
r het,dieuzelven kennen moet;
W ieng hart alleen veraçhting heeft gevoed
Voor wat er boog pp omkroop voor uw voet,
En heimlp
'k lachte.
Dievreugd isuit,in bitterbeid verkeerd;
De laatstelagh i!m tuw zielgeweerd;

ZIJ laehen,dze gp '
t lachen hadt verleerd
In uw gedachte!
0 Raa:niet op sdien helschen keer uws lotsl''
Buig neer de kruin!Erken het oordeel Gods!

Hetwreekt
nietslechtsuw Keizerljken trots,
Uw godheid-spelen!
Het wreekt de trouw ep de eer,dooru verzaakt,
Den meineed,die u Kelzll-heeftgemaakt,
Den gruwelnacht,dien gv hebt doorgewaakt
Met moordbevelen.

He
twreekt....0 giizultwetenwathetwreekt,
Zoo maar 't geheugen werkt,'tgeweten spreekt,
De wroeging haar verterend vuur ontsteekt,
De hamer,die het hardste hardsteen breekt,
Den berg kan sloopen,

TIJDENS DKN OORLOG.

Vich opheftenzjnwerk doet,pnverkort!
Z
Uorst!Aluw wonderboomrn ztln verdord;

w Babelstoren ligtin pmn qestort:
Alleen a1sook ur hart verbrpzeld wordt.
Staat lets te hopen.
5 Sept.1870.
V1.
AAN KONING WILHELM.

Vervolg uw weg,voorspoedig Held!
W at Yan uw loop beperken?

Gt
jhebtden Arend neergeveld:
Gi
j
Gj kortden Haan de vlerken.
jajgth-em p 'revlig biqnen 'thok,
Betlrelgtzhn slultlng rn zpn jtok,
Verleerthem '
tkonzngkraylen,

En laat uw toorn niet paazen.

Ve
Ere
chrikli
jk maaktuw lood en staal
en eind aan 't roekloos tarten,
Aan hol gezwets en leugentaal
Van diepbedorven harten

B Seine,bevende en in pjn,
De
ePtaaltvooruw bedreigden R(n;
arii,zalaan uw voeten
Berllnsche droomen boeten.
Niet altjd zal,nietlangermag 1eerkracht zalhet keeren -

Een drlest,een ingebeeld gezag
GeheelEuroop regeeren;
Niet langer,met de hand aan 'tzwaard

Eën volk deschrik zjn vanheeldeaard,
Maar y een waarborg schenken

Van nzem ands rust te krenken.

Zoo
zti't!Doe,in desvredesnaam,
Dien dienst aan 'ywerelds volken!
Een dankbaar nakroost zaluw faam
Verhefen tot de wolken.
M aar heeft uw arm die taak volbracht,
Maak,maak geenmisbruikvanuw kracht
W res van '
t geslacht dergenen
,
W 1e rookend puin doet weenen,
.

BeDi
str
i
jd den snoevrr;strafe uw kling
e vruchtloosszch verzetten;
Maar1ga geen overwonneling
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Metjzren voetverpletten.

Schenk aan ootmoedzgen den vreê,
En keer een slagzwaard in de scheê,
Onwillig opgeheven,
W aaraan geen smet mag kleven.
Qeen smetvanheerschzucht,smetvanroof
onteer 't rapier des braven!
Het mag geen nooit te dempen klool

Van wrok gn wrevelgraven.
De lauwel',dze dat zwaard bedekt,

Zj len,d1r '
s vgwxosgerbied wekt,
Dl
e
ae
ht
mg
vlndtbù allen,
En 'sHel
nels welgevallen.
Geen wxaxsxxo - giigedenktuw plicht
Aan zooveelheldenzielen,

A1s,de oogen op uw doel gericht,
Getroostop 't slagveld vzelen!M aarxaAcu'
z!D, krachtvan'tzellbezit,
Dat,na 't beschzeteq van zpn wit,
Geen yutteloolgpylen

Hetwltvoorbp doetjlen.
Me
Dq1ekr
oon metonverderqjke eer,
steden winten sloten;
Hj,die zjn geestbeheerseht,i:meer,
l lsgroojstevan de grootep.
lieeerzj uwe,o Vgrst!Zp zlgt
Meer dan een landwznst,die methecht,
Dan,pp uw zilvren haren,
De frzssche lauwerblaren.

2 October 1870.
VII.
NOODKM XT MïM DEN BTV LEN BURGER IN Y GETEIBTERD
FRANKRIJK.

GjGj
EnBgoedleva
n detngv
rede,
van '
eluk,
Keer weer op onze bede
En red ons van den druk!

O Wj hebben reedszoo lang
rlzejrmen uitgeslagen,

M et bldden en met klagen
En tranen 0P deWlng.

Onze akkerszg
--n vertrqden,

0nskudden zjn veuaagd;

TIJDENS DEN OORLOG.

Verwoestzijn onzesteden,

De straten lyeg gevaagd.
De vaders zltten neer,

De mordersstaan verslagen,

DeDe
brul
den jaml
perklagen,
zonen - zpn nietm eer.
Och,dAtzich God erbarme,
En zpne slaande hand
Afkeere van dit arme,

Vrrdrukte vaderland!

Zi
J heelt MxT REcu'
r veracheurd;

Dat re IJIT GxxAoz heele!

Alzi
ln de zonden vele
En alle gunst verbaurd.

lleoezaber 1870.
5rIII.
DE HOOFDSTAD DEA BESCHAVING.

Een raige balk,een ruwe plank
Dientwelgesghaafd,maarniettelang;
Verschaaf ze nzet tot enkelkrullen!
En isdie dwaasheid eensverright,
Voorzichtig dan met vuur en hcht!
W ant waar de vonken vallen zullen,

Ontstaatmeteen e!n lqaie gloed,
W aarvan de vlAm,nletlqchttedooven,

Methelscbsschlttring stjgtnaarboven,
En denkltk groote schade doet.
De oHoofdstad der Bqschaving''is

Geschetsfin deesgelykenis;

Zi
jTschtjntgeheelvsasqhaafd tewezen
?tfraaie krullen,llchten fjn,
Dze overalbewgnderd ziin
En Fm haar sierlpkheid grprezen.

1871.

D1e krullen vatten dikwpls vuur;
0ok zit er harst en olie tusschen;
En piddrend wacht Eulopa 't uur
Dat zj nietmeerzi'n uzt te blusschen.
11(.
PARIJS IN OPSTAND.

DerVaadren gndervinding baht
Niet aan h:n klndren,schooy zp 'thoper;

'tKroostwIlzi
jn eige'ervarlng koopen,
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Ook die op bloed en tranen staat:
Geschiednls!vruchtloospredikt gj

Uw lessen voor der volkren ooren:

Een niruw geslachtwil,vrj en bli
j,
Alo
leen ztn e
i
g
e
n
wi
j
s
l
l
e
i
d
ho
o
r
e
n.
onachtzaamheid vergeet
em eene

De roede,diehaarheeftgeslAgen;

TEn jomsschijnttegenwoprdlg leed

otnzeuwedolheld op teztjgen....
0 Stad der Dwaasheid!yzelte kort,

Te licht u 't leed,dat ge ln uw murea

Van vreemden vjand poestverduren,
V Datgpu-zelf!en vilandwordt?
e
Erlustiqtgepzn smartqp smarle,
n strtktgy
-,metverblznde drlft,
Aan nieuwe dolken 't oud verglft,
En zetze u roekloos tegen '
t harte;

Strooitvuur r!zvonken oyeralz

EnDj
uictht
alsgp devlqm zletllchten,
1e '
oxerschot vernlelen zal,

W aarop gp 't nieuw gebouw zoudt gtichten?
Godloochnaresse,die uw lot
In eigen handen meent te dragen

En op z'
jn bemeltroon bespot,

Di
e tot u spreekt in donderslagen!
'
ls dit het einde of't eind nog niet?

Za1 straks de ontzette wereld hooren :
W at lang gedreigd heeft,is geschled;
Pa
rtsligtln baarbloed te smoren?''
Ofzal een vuist,die d'arm verplet,
Die wreevlig staat naar eigeglleven,
EnNo
g eensde machtzjn.d1eu redt,
aan den zelfmoord uitslel geven?
Een qch'
jn van rust,doormachtloosheid,
W aarm tu nieuwe toorn za1rukken
En da
'n dgn gruweldoen gelukken,
Dien gù uzelfhebtopgeleid?
0f moeten nog verechelden p alen Datuw verderftem sserzj
'De wisselingen zich herhalen

Van machtloosheid en razernj?
Hem,dzen gt'
Jloochent,is '
tbekend;

Gsen sidderenden stervelingen,
D1e u,in telkensnauwer kringqn,

Zien wervlen naar 't noodlottzg end-

April1871.
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X.
AAN EEN GEWEZEN DICHTER.

De gruwelwereld is gekomen,
er
ukl
wi
rbe
ldi
ng
he
eft gestreeld,
DeDi
we
ive
khe
idedi
e
r wi
lde

droqmen,

Door koortjig bloed in 't breln geteeli

DeOhel,waarin gtiziitgedgken
m kleuren vqoruw schllderh',
De ganschehelzslosgebrokln
En dankt u voor uw poëzp.

De Thrace: temde woudgedrochten
Door onweerstaanbaar citerslaan:

Gtilokt de monstersuithun krochten
En m gedigtzein hun woestheid aan.
AfJ
kri
jslhk toonen zeons de tanden
ln brullend vllegen ze op den roof,
Met oogen,die van bloeddorst branden,
En ooren,als van de adder,doof.

O Dichter,geest van eedler orden,
Van hooger aandmft eens geblaakt.
MTat is er van uw volk geworden?

W athebtgi
j van uw volk gemaakt?

Acb,mannen zonder eer ofwaarde,
Ach,vrouwen zonder schaamte of tucht,

Zich wentlendein hetsltjk deraarde,
En azende op verboden vrucht!

Een jonglingschap,voor geestvervoering,

Voor 't beste en hoogste doof ep koel,

Onvatbaar voor de zachte ontroemng
Van eedle liefde en rein gevoel;

Ontvlambaarslechtsvoor spool.loosheden,

Voor weelden van 't ontuchtzg bed,
En met de heiligscbenwnendste eeden
Verbonden tegen orde en wet!

Een r!s van bandlooze onverlaten,
In lzst en mistlaad uitgeleerd,

Ztjn gruwlen plegende op de straten,

En tegen God en mensch gekeerd.
Godloochnaars,moordnaare,moordnaressen,
Brandstichter: volv2n woede en haat,

De vrucht van de ingezogep lessen

U spuwende in 't verschrlkt gelaat.

Voorwaar,de goden zjn rechtvaardig;
De hand,die hen trotseert,verdort;

87;
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De zanger,rang en plaats onwaardig,
W ordt yan zpn hoogte neergestort.
De geestIs lang van u geweken;

De hemelgalm optvluchtteuw lier;
Een snorkende onrln werd uw spreken,

Uw zang een krpschend straatgetier.
de onttroning,
Gj houdtvan vorsten,ina
Uw smald terug;'
t s welgedaan!
0ok zelf zpt ge een onttroonde koning,
E,n star geworpen uit haar baan.
Schler onherkenbaar l
igtgi
j neder,
Met watvan vroegerlaumrçn re8t,
Bi
j 'tgoud,gewoekerd door dle veder,
Die smaak en zeden heelt verpest.

GeIloofnietqatgeu opkunthefen,
etsdoen,letszjn kpnta1sweleer!

De vloek,die u de krnln moest trefen,
Duldt zelfs geen schpn van grootheid meer.
Vsrgeefs den blik omhgog geslagen,
Ten heldren lichtkrelts opgestaard!

DiI
esMmadela
ar,die u heef!gedragen,
en borstlig zwyn ontaard.
Mei1870.
XI.
PARIJ: IN BRAND.

't Groote Babelzinktineen,

oaatin vlammen op ln vonken;

A1ziin prachthegftpltgeblonken,
A1zjn grqotheld llgtvertreên.
W athetkrhgszwaard heeftgespaard,
Valfvooroprorrtoortsen dolken,

T0t een prediklng den volken,
Tot een schouwspelvoor heel de aard.

W aaristhynsuw Nonkerkroon,
Tlotsche konlngin der steden,
D1e u knielend hulde deden,

'JHoofdontblootten vooruw troon?

W ze hetwaagde tegen u

W oord of vlnger op te hefen,

W!
o,uons
decbe
vlo
ekbrd
erscwe
eltdutre
Fen...
ze
nd
e!
her
nd
nu?
DiW aarbljftthansdçtooverkracht,
e de koningen verlezdde,

TIJDENS DEN OORLOG.

Die den volken strikken spreidde,
Allen aan uw voeten bracht?

'tIaaatste spqor yan schoon verdween,
1!afzichtlpkheld geworden,
Slndsde omhelzing 'oester horden,

Eerloozae!u verdraagltk scheen.
Ditisallrrweg en lot,

Die met velle schoonheên pralen:

Al
E
ti
j
d laag en lagerdalen,
erstaanbeden,eensbespqt!
Eerstvorstinnen,weeldrig,r(k,
En voor vorsten slechtstoegankliik,
StrAksvan minderliên afhankli
jk;
Eindlpk wentlendein hetsltjk!
Eindeltk vertrapt,verjaagd,
Opgeoferd,pl-i-s egeven,
.)g
Om op 't gasthulsstroo te8neven,

.

Door geen eerltik hartbeklaagd...

Neen!nietdusis '
tdatgtJ
'sneeft!
Doodgegeejeld door uw beulen,
Moetuw lpk op 'tmtjtvuursmeulen,
Dat hun woede ontstoken heeft.

't Groote Babelzinkt ineen,

Gaatin vljmm en op en vonken;
Nero zwaazt de toort: brooddronken,
Duizend Nel'g's,teelt van Een!

W atbettaehtlgjaren lyng
Heeftgezochtop alztln wegen,
ls verworven,is verkregen,
Seeft het nu:ZIJN oxoERowxG.

G lrolkren! rietgj overde aard

inds die dlkke rookwolk hangen,
Telkens door een vlam vervangen,

Dieten hoogrn hemelvaqrt?
Dââr,da
'a
't'bloelde 'tparadys,

'
tParadjsderbooze geesten,

Stad van bloed en grurplfeesten,

't Hemeltergend wuft Parlls.

God ontfermt zich,en geen wind
Doet de vlammen feller woeden;

Maar,om 'tvreeslijk vuurtq voeden,
Ilvren ziyloos vrouw en klnd!

'tKwaad m ldcor het cl'
rxasT kwaad
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Z
Giocdh z
jn eigen loop verschaFen;
behoefthetm et te gtraFen;

'
t Straft zich zelven en vergaat.
27 Mei 1871.
XII.
CAE8AR TRIUU HATIR.

Memento homfnem esse.

Gxoxxx xzx svxavssxxo Tz WEZEN;
Verwinnaar,vorst en Leld.
Uw zegeboog staat hoog gerezen;

Uw lauwrrisbesteld;

De Jeugd stroozt bloemen voo1.uw voeten,
Al 't volk verbeft uw deugd;
De Schoonheid hjaktuw blik te ontmoeten

De Grsjsbeld beeftvan vreugd.

GEDENK EEN SSERVELING TE WEZEN!
Toon wpsheid,tqon verstand!
Te hoog geloofd.te luzd geprezen
Voertoq des afgronds rand.
De roem vrl
-blm dt;de lofdoetdwalen;
Verbpstrrnd is de macht;
Geur uit afgodlsche oferschalen

Is doodli
jk in zi
jn kracht.
GEDEXK EEN STERVELISG TM WEZEN!
7erwacht eens stervlings lot!

Eén wolkjen aan de kim gerezen,

Maakt aluw glans ten spot.
De krans verdort;de wzerookwalmen
Vervliegen;'tis gedaan;

En,voorhetluidsthozannagalpen,
VangtmKruisthem !Krulsthem l''aan.
GzozxK xsx sTssvsslxo Ts wszsx!
Het eind is nimmer ver.
Zj '
tlDe
even
in uw oog telezen:
dood treedt naast uw kar.
E/n wenk!Uw luister is verdorven,
Uw krachtvoqrgqed geknot.
E4n wenk !De stervllng ls gestorven;
De Cesar staat voor God.
GEDENK EEN SJERYjLING TE WRZENI
Gelukklg,dte 't bedenkt;
Die 't kan gedenken'zonder vreezen,

TER GIDACHTENIS.

W aar 00d hem grootbeid gchenkt;
W iensinnigst hart op keizerskronen
Noch veldheerslauwren teert.
En zich indachtig weette toonen
W ie rekenschap begeert!

M ei 1871.
TER GEDACHTENIS.
Aan u,mi
jn viertalzonen,
Dis God m )J* afen nam,
U wpde ik deze tonen;
U,ty,
kken van mi
jn stam
Zoo pi
lnljk afgereten,
U,perels rein e!lschoon,
Gevallen van mpn kroon,
Vervangen,niet vergeten!

Gi
j zi
jtmi
j vt'
oeg ontvallen,
eine naamgenoot!
Mi
jnikl
k eerst van allen
U zag

Zoo bleek op m oeders schoot;

Datmondje zoo vertrokken,
Dat oogjezoo verEauwd,

En met koud zweet bedauwd
Die lieve,.blonde lokken.
Reeds groenden drie maalzeven

Meimaandrn om uw graf:

Vallvoor mlln geest te zweven
Laat nog uw beeld niet af.
Nog zie ik bonderdmalent

I1! nacht çn eenzaamheld,

D1e armpjesuitgebreid,
Diezachtblauweoogjesetralen.
Maar de engel,dierbaarzoontje!
svle1-borstu had grvoed
En metdatrozskoontge

Bescbonken ult haar bloed,

Heeftslechtseen zestaljaren

Uw vroegen dood beweelld:
Toen werd ook zi
j vereelld
Met hemel8ohe englenscharen.

Açh,Godsqaaf1),n!ijgeschonken
l'oen 'tlzefste mj begaf,
1)De Benonzvan b1.17:;Zkn doopnaamaTheojorusbeteekentGodngax?.
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Uw troostbeeftkortgrblonken,
Uw eteun brak spoedlg af!

GiTe
ibadt
geen moed hetleven
aanvaarden moederloos;
Diel,na een koytepoos,

Uw zleltjeheen glng zweven.
Toen ik ter aard bestelde

lije
klal
e.mdiperba
ar
wi
EeUw
n twe
t
ver
zel
decht!
Met diep bedrukt gezicht,
Mti,btjdatgrafverjwolgen

In onuitspreeklpk wee:
W ie dachtdat een dier twee
Zoo spoedig u zou volgen?

Mj
n Martep,lieve Marten,
Hoe heb lk u bemind!
Gi
J
raartde trot:mi
jpsharten,
Mlln eerstgeboren klnd;
Gi-hebtmi
j 'teerstdoen weten
atzaligstis,watbjngst,

W at, na eens Echtvmends angst.
Eens Vaders vreugd mag heeten.

GjDbebtmii't eerstdoen smaken
atdaagljksch zzelsgenot.
Da
tnog mtn bartdoetblaken
Van gloênden dank aan Qod,
Als'toog zich mag verlusten
Aan '
t zich ontwlkklend wichk
En op een lief gezicht,

Daar '
tzieltje doorbreekt,rusten.

Gj hebtmi
j'teerstgegeven

Dien yadernaam zoo zoet,
Dien gi
g,door al uw leven,
Ontzien hebt vroom en goed;
W at za1van Marten groeien?''
Vroeg vo1 van hoop ons hart:
W ee onzer! Marten werd
Gestuit in 't weligst bloeien!

Gestuitep afgesnet
len;
ln 'tmzdden vAn m(n vreugd
Om zoo veellieopkheden,
Verstand en kinderdeugd,
Om zoo veel kostbre gaven
Van hoofd en bart tezaam,

TzR ozowcu'
rzxls.

In staat om van mi
jn naam

0ok verder de eer te staven.

Haastzi
jnhetveertienjaren,
Datu hetgrafbeslgot,
En nooitrees van mtn snaren
Een treurtoon om uw dood.
Aeh,'tlied,als 'top lou Btigell,
W erd in de keel gestuzt Een kleiner leed ls luid,

De groote smarten zwijgen.
s7reed graf,niet om te koopen

Doorwelke tranen '
tzj!
Gipgtgj nog eenmaalopep

Eergeopengjatvqormp?

svat deerde u,lleve Jongen!

Dat ge qnsop 'tonverhoedst
Uw lachlesweigl'en moest,

Hoe we u om laehzes drongen?

Uw volle koqntjesbleven;

Maar'
ernstzg zaagt ge ons aan,
Als waar de lust van 't leven

Op egnmaalu vergaan.

Wi
jpelnsden,zochten,gisten
Vol vregs,maarhqopten nog....
Uw oogzr zri:.W 1ltoch

De rust mp nlet betwisten!''

Neen!runt,mi
jn viertalzonen!
Geniet een hooger heil,

Voorgopd,noch eerekrgnen,
Noch dmzend leven: vezl!
Ie u 't geluk beschoren,

DatG?d Z%n kindren geefk

Zoq gilb$iJezusleeft,

Heb zk u niet verloren.

Maarwatmj 'taardsche leven

Nog schenke ofhopden laat,
Die plaat!wordt noolt vergeven,

Diege ln mjn hartbeslaat.

Zoo mm ik uwe namen
Aan uw opvolgersgaf,
Gaat van uw deel iets af,
Foor hen,die na u kwamen.

Mi
l
'undgillr
bren,mîjontvloden!
, dle kwaamt en bleeft!

DE VIJFTIMNDE. -- VOORZIENIGHEID.

MiDz
jnelr
venden!Mjn dooden,
zn den hemel leeft!
Mjn groot,uiteen-getreden,
Maar on-verdeeld gezin!

>len zelfde vadermzn
Vereenigt aluw leden.

DE VIJFTIENDE.

IkKom aanmjnhart,mijnvjftiendkindl
heb u netzoo lirfals'teerste;
Ry
iEn
'kevoouedler
harten zjn de teerete;
h0e u een vader mlnt.
Kom in den kring,mjn kleine pop,
H n wjden kring van klelyeengrooten!
Dq
llheeftmetblijdscbap zlch onlloten;
Hi
j neemtu metgejubelop.
Doe niet>1s kleine W illem deed,
On!zonderreden heeftvsrlaten

Die,voorhilloopellkon ofpraten,
En heenging,tot onj bltter leed.

Doewat de dochtertjeshier doen,
Di! allsn 'tlelfde voorbeeld geven;

Blgfvrlendljk lachen,blqeieyd leven,
En houd uw vadersgrhsheld groen.
VOORZIENIGHEID.
Ook uwe haren deshoofdszjn allen

geteld.

0 God!wat is dees nietige aard,
Deeq vqnk,diein 'theeljlmaggloren?

Gi
j
Gj
zlethaaraan - i!i
Jisisvebrelwa
ard;
wendtuw oog - zJ
oren.
'

W atzi
Jn diqstarren booggeloofd,
W atdie verbpstergnde hemelen.
W aaraan hun mymaden wemslen,

Meer dan de haren van mpn hoofd?

DiMepr dan de haren van mjn hoofd,
e Gzlgeteld hebten grjcbapen,
Die nietverblerken op mpn glapen,

En die rpijtgd noch zorg ontrooft,
Tenzj GIj'
t wilt,almachtig ood,
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Dieaan een Niethet A1doethangen,1)
Bestuurder van zzlx orde en gangen,
Regeerder van MIJx leed en lot?

Ach 'tgrootste en kleipste:Hemelheer!
Sleghtsdooruw machtu1t nletgerezen,

Blilftdoordie machtjlleen In wezen,
Behoelthaardaaglùksevenzeer.
DeG'
j
houdtaan '
shemelshoogen trana
zon in hare baan gebannen;

Gj
Vhordthetvlerkjenuitgespannen

an tmugje,dansendein haarglans.
Hetgroeiend en het sdenkend''riet,S)
Gj
M
kuntheti-ezep
als 'ta:r verpletten;
aar wilt gl
:n verderf beletten,

De wind,die 't krookt,verbreekt hetniet.
Deez adem,die uw lof vermeldt,

O God almachtig!steuntop d'uwe';
De lpchtstrogm,dayr'k myn lieâ aanhuwe,

Gh hebtzpn trilllpgen geteld.
DaGj
teltdekloppingen van 'thart,
t uwen naam noemt,God des harten!
Z(n tranen,zuchten,vreugden,emarten,

Zqo londerbaardooreengewald,
Zpn,ln hun samenhang,gewlcht,
Hyn vrucht en doel.uw werk,uw gaven ;

ZtDz
ullen saam u, liefde stavel,
oorschouwd bp uw toekom stlg lieht.
Maar wat geen aaqdgch vergtand doorziet,
Gxvosrav met zekerheld daar binnen
Het hart,dat u bemint erlniet,
Niet anders kan dan u bemlnnen.
In U beweeg en leef qn ben

Ik,Heer en God van pjn vertrouwen!Ee
Gtez
I
'
jozsoovqx,'tzù AAxscsocwxx,
noeg dat zk uw liefde ken!
HET PORTRET.
1.

*Uw
beeltnis,lieyeman!Laat.
ook yw beeltnisPakp !
't W as onder dzt beding,dat k mvne maken het,,
')ZleJob 26:7.
9)L'hommen'estqq'unroseaq.leplusfaible delsnature,malsc'estunroseaa

pensant.

PAsexzz.

H1.
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r eOSTaET.

Zoo eprak dejonge yrouw,en streelde hem dekaken,
En poogde boos te zzen;maar dat gelukte niet.

Gi
jhebtmjn photogram.'''' Gi
j'
t mjn';maar daarenboven
Bggeardetgj van mi
J een kunstwerk levensgroot;...
Gj fronst? W hardenktgi
j aan?''.!A'
an oudebi
igelooven:

s

WrW iens beeltnls wordt gemaakt is dlkwpls spoedlg dood-''''

Hi
E
jschriktezelfervan.ozoowoudtgi
jMIJvermoorden?''

en kuswas'tantwqord,en:..Van vrouwen geldthetniet-'''*
rVjn mannen evgnmln'',hernam ze,pen zulke woordeq
Zi
gn dwaasheid ln uw mond,en doen uw vrouw verdrzet.

Goedwilligheid,en trouw aan 'tgeen gj mj beloofde,
ziedaarwytik verlang;geen sprookjes,hlergemaal!
%Maar'k z1e we1dathetvuur det-eerstellefde doofde....'#
x
s

Zoo schertste ze en ontvlood,en llet hem in de zaal.

:'
He
gle
i
pe
,pmi
pi
l
ua
wt
jeh
!a
'k
ch
-fno
et
n>1
schl
ds
ec
rhlr
.e.d
.ezq
hji
l
niefdevnrog
ng
arSn
ar
.lin
zg
p:heden
oo

Heelgoed!W i
J zullen.ziey-''maar:keerendeophaarlehredenz
't Portret moetvroolpk zzen;zoo nlet,behoud het vri
l-''

De beeltniswerd gemaakt;'txliefvrouwtje''was tevreden.
II.
De morgenzon scheen fe1 op *1 gansch gesloten huia.

Dekoetsen rolden aan,waari: de volgerskwamen.
Deburen staan op stoep pfkpken dgor de ramen,

Destru tjeugd schoolt bùeen metmm ofmeer gedruisch.
Dezqarteljkkgets,opwatafstands,staatgereed.
HetzsdePoole;metdeRluimen;voor de rjklgkne!
''
XDat deze rpk zs,zalwe1 uzt de draagplaats bli
ni''
'tW asvjftien gulden bj zh.n broêr!jjzegteen,die ytweet.

En
H
inhetdonkrjhuisverzameltzichdestoet;
eelgtilen statlg;witte dassen;zwartq rokken;

Hetajnzichtdrqevig,ofin droeveploolgetrokken;

En Nulstrend,julstz0o alsm'in ziekenkamersdoet.
*
Daar'sveelKebeurd,mi
jnheer!rsSi
ndsilkk.u la,ats
tmaalzag.''
*,
chrikli
n zoo spoe g
Datm oogtgp.zeggen.'t1,vs

. yjjj g

;k j

*foorveertien dagen was hi
J bp. ons;heelbli
lmoedig;
Maar toçh; mpn
.. vroaw zei:toeh wat anders dan bi
J.plag.,,

En ginds:sW ie had ditkunnen denken,raarde heer?
Mj dachtditwaseen man om honderd Jaar te worden.''
W e1zekgr!en ren pan van regelmaat,van orden;

+%Demaatschappj mlstveel-''''*En dearmevrouw nogmeerl'p

uAlto zx zwcu'
r.- Mlspas.
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Gelukkigzi
jn erhiergeenkindren?en - geenzorgl''''

*Dat's waar.'t Za1 evenlel een aakllg ledig wezen-''
*>Nu is'tzoo erg nog nlet;daar ,sveeltedoen;na dezen,
*%Na dezen dag,m pnheer,begint het;'k sta u bol.g-''''

Gestommel in den gang;getrappelop de straat;
Een oopnen van de deur;een zacht gerolvan raderen,
Die zich verwpdren,en van andre,die wat naderen,Men spreekt wat luider,dat de stem er boven gaat.
Men ziet op 'tuurwerk ;naar de deur;de deur ontsluit;
Een heer in 't kort,met befen mantel,purpren konen
En purpren neus,komt zich metdeftigheid vertoonen,
En noodt ovan de eerste koetsl''de heeren luidkeels uit.

Hetging hselstilin 'twerk;zi
j heeftvastnietsgehoord,''

Zoo spreekt ln de eerste koets,het viertal metvertrouwen.

*lk raaddehaar''
,zegteen,sb>yrkAmermaartehouen,
Die achterboven is.j,ssHeelwpsjjjjzs yj wejerwooz.(
j,.

Maar diehad opgezien naar '
tvrnster om den hoek
Der pui,dat blinden bad van buzten noch van binnen,
Had,door een smalle reet van '
t neergelaten linnen,

Een schoon gelaat aanschouwd,maar bleek gelpk een doek.

En die den zonnestraal,die dit bedroefd gezicht

Verlichtte,verdermethetoog hyd kunnen volgen,
Had,achtyr 'tbeeld van spart,ln 'twrsedstgepeznsverzwolgen

Een vroolgk mansportretzlen glinstren zn zjn liehk
H ARD EN ZAOHT.
Spaar geen hardnekkigen

Nochweestegen zwakken ?el;

Gisp de gebreken wel,
Maar beschimp geen gebrekkigen.
MISPAS.

Een mlsche stap israsgedaan,
En,by den p oed om voqrttegaan,
De onmooglpkheid om stllte staan,
Volgt alte licht een tweede;

Ja ?ok de derdeispp h,tpunt,

Indzen men u den t4d m et gunt.
Dat.ge u eens we1bedenken kunt
En letten op uw schrede.

,

W MLMER MN THAXS. -- AAN DMN APO8TML JOHANXM8.

Beschimp hgm niet,die (arme ziel!)
Dewjlhj zzch aan 'tkoord piethial,
Pardoesy>n aldetrappen vzel,
En p'
pnljk ligttekreunen;
Ho
M
u
d
u
w
verwi
jyjnenbe'
mblodeede
n nkrko
opp,
aar plei8ter zEn geefhem,krabthj wederop,
Uw arm om op te leunen.

W ELEER EN TH ANS.
Eer we onze tanden hadden,
Kregen w'
v'moeders borst,

En werden wealtj
'd

Heerlvk gevoed;

Nu wjBpt
qeen
hewe
bbelp,
n alles,

M aar ach!niet alles
Bekomt even goei

AAN DEN APOSTEL JOHANNES.
De Sehilders ln 'tgemeen,œe mken lf Tertnnen

Een Engelbj'
MatthjgofSeraphjnsehen Man;
BjMarouseenen Leeuw,verMtop overwlnnew
BjLucaseenen Os,xxN
Au r BIJBINT Ju .
a x.Dx DxcKzR.

W
aak op mjn ziel!Paar stem en snau,
En zing den vliegend'Adelaar,
Die u een bodeGqds mag wezen!
DgsHezljndgvmend,de gqootezies
Dze op !pn boezem nedervlel,

En zn zjn hartmochtlezen!

Die doprden geest,dieuitdathal
ln 't zpne drong,gedreven werd,

A1Dx
shi
jverkondde:sGoo IsszxFoz,
zlzL,Dxl raxzF HXXFT,Is vzT Gop,
ZIJ BLIJFT zx Goox.'T 0gD lxBoo
Ex 'T Nlxuw lxBop Is LlxFoll''

0 Konings-r end!metwatpracht
SloegtgI)de vlguglsn uit,vo1kracht;

Ho
Heoh
emelhoog zttgilgevlqgen!
e staardet ge,in 'tgebzed van 't licht,
De sooosTx zon in 't aangezicht

Metonverbjsterde oogen!

AAN DEN APOSTEL JOHANNES.

Haarweerglyns,nimmermeer verdoofd,
Blinkt heerlpk om uw bals en hoofd,
En doetuw gplden veedren stralen;
En daalt g'
p in ons midden neer,
De balsemluchtvan hooger sfeer
Komt met u nederdalen.

Gj neemt onsop;gj drjjgtonsvoort;
G
W j zetonsneerin '
thezlzg oord,
aarwiiden voetstap kussen mogen,
Door Hem in 'taardsrhe zand geprent,
W ieE
nnde
engelvoorzjn Heer erkent,
dient met pinkende oogen.

0j steltztjnbeeld onsvoor'tgezicht,
W'
tIsallesheerljkheid en licht,
at de oogen zlen:wat de ooren hoorea.
0nshart ontgloelt,gelooft, aanbidt,

(Geen zaligergenot dan d'
1tl)
En ademt als herboren.

Ma
0
areensklapsvoerjuw stoutevlucht
nsboven wolken uzt en lucht,

En allestarren,alle hrp elen,

Tot waar de troon rpst voor one oog,

De
Ztr
oon,waarom eenregenboog
n kleurenpracht doet wemelen.
De troon in 't heiligst heiligdom
Der groote schepping Gods!waarom

ZjHn uitverkoornen zich verdrlngen,

ettwalefmjal-traalfdulzendtal,
Deschaar,d1enzemapd tellen zal,
Hun halleluza's zmgen.

M!tu slaan we 0ok den Afgrond ga.
Gv zweeft den hemelsch'engelna,
W ippshand,naar Godsbevelen,beide

W
Zy
'anarsle
njel,en deketenvoert,
hp den Ouden Draak m eê snoert,
Die at heidendom verleidâe.

En waar uw breede vleugelslag,
Uw sterke klauw onsvoeqen mag,
In hemel,aarde,of hellekuzlen:
Ul levenswarmte,uw liefdegloor,

Drmg
Dt
oeest
rennduwtotbodresthdaort
dhuz
ooll-,
zekg
aa
ee
tnsc
en.
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V00R DENKRIJG8VANSBTAND.

HoogvliegendeArend!merktgj niet
HW atpllenzwerm menom u schiet,
oe fellejagersu belagen?

Neen!Hooger rweeft ge en geeft geen acht,

VernEieuwtuw jeugd,behoudtuw kracht,
n bljftonsrustig dragen.
V00R DEN K RIJGSMANSSTAND.

VeGrpqra
agtgj't,dapprelegèrgchal-en,
helden,trouw aan eed en phcht,

Datbyybbeltaalen kreupeldlcht
U daaglgksscheldtvoorm oordenaren?
Datlyfaards,blind vogr deugd en eer,

Beschlmpen 'tridderlhk geweer?
HoIe
nu? Zin grrnzen,goedren,rechten,
s vrouw en kzpd,altaar en haard
'tVerdedigen nietlanger waard?

0fWzu
llen zj erz
ylfvoorvechten,
anneer de v'
pand dreigt den grond,
Zj methun pen,zj methun mond?
OZ
Ne
ien!Qiimoogthun 't1jfbeschermen;
edaaruw voqrrechten uw nut!
Hetlevend schzld,dathen beqchut,

Zjn,tothun vreugd,uw krachtlgearmen:
Zj reeknen op pw heldenmoed,
U
w deugdljk syzer'',kostbaarsbloed.''
Ma
Oarkrjgsknnst,krjgseer,rçemverwerven
p'
tbloedzg Bljgveld - metsdaarvanl
Die niytzoo goed i!van te sterven;
Ishp gesneuveldzn 'tgewseq,
Een moordnaar zs hun de oorlogsman,
Dan een Vermoorde,en Welnlg meer.

BeDlaar mîjGod den stand te onteeren,
!e aller standen rechtbewaakt;

Dze,a1s het uur desnoods genaakt,

Zii
M
nplichtnieteqrstnog heefjteleeren,
aar dgeten ultvoert,en metvraagt,
W athù daarvoor verwerftofwaagt.
Bewyarmj God den kriig te vloeken!
M pn vloek treft v'
cfhem noodig maakt,
Sk- voedten aanvuurt,a1shj blaakt;

AAN DZ ARTSEN. - EXN LIED OP HET JAARFEEST ENZ.
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Gj doethet mee,gijavreehtskloeken;
Dieonrechtdoqten oorlog kweekt.
0ok dan,als gp van vrede spreekt.

AAN DE ARTSEN.
Vervolgt met stillen heldenmoed,

W at doqd erdreig',watpester wqed',
Uw weg !!)tdeeene in de andre wonlng;
Biedt rpk en arm de trouwe hand
Der hulp,en oogst voor dankbetooning
Berispingen van 't onverstand!
W eest,in den dag van zorg en angst,

'tGezegend voorwerp van verlapgst,

W ipn 't woord ten mond'wordt ultgekeken,
Een engel Godg,een halve god,-

En,isdatoogenblik geweken,

Een mensch,met wzen de domste spot!

Maakt,daar de dways uw kunst veracht,
Bekrompen vroomheld u verdacht
En hoon Gods voorzorg in uw gaven:
Uw zelfverloochnlng,uw geduld
Verdientden handslag Mller braven,

En 'thartloontdie zjn plicht vervult.
Maar Artsen!waar uw kunde slaagt,
Het leed verzacht,den dood vertraagt,

'tGenotdes lgvensweer doetkeeren;
Verheftu nzet!Geeftdqeer aan God!
Die d'Eersns-vaardigste nleteeren,

Miskennzng lshun billnk lot.

EEN LIED 0P HET JAARFEEST DER UTRECHTSCHE
ZENDINGVEREENIGING.
April1871.

Rom.XV :1Q-12.

Verheugt u met het volk van God,

W ()tjvolken en gesljghtyn!

erytmetonsvroolpk In uw lot;

Gp leeft in Qods gedachten,

Ht
Zî
jp roepstrm klinktv>noorâtptWooorod;
rd;
lstortzjn Geest,h'
y zendtzpn
In welk een hoek gezeten,
Geen uwer wordt vergeten.

392 xsx Lxxo oe HsT zwAaFsxsT osR uTa.zxxozxovxRxxxxozxo.

PrL
jost
,alZi
eidnen,pri-stzi-n naam;
oft,l
oojfthd
enHeerberJeerenl
GiUw
jzul
t
h
e
m
k
e
nnenaltezaam,
somber 1ot zalkeeren.
De
D duisternis uws naehts verdwjnt;
e
Hd
agbreektaan,dezonverechjnt;
et altaar wordt verbroken
Den On-bekende ontstoken.

DeUiTwj
g,me
teeuwig groene blaân.
t Jesse'
s stam gerezen,
Zal als banier der volken staan,

Zalaller tgevlushtwezen.
Een Heilbanler,dzy hopewekt,
Beschermt,vereenlgt,overdekt,
Bezielend op zal zweven,
En vrede en ruste geven.

Al
MgpottepBoozeen Wereljluid
A1te
znlecn
ielv
rwa
lpg;
rt
ekhe
ke
hrye
zst
ne
vo
lkec
nht
mt
Ten krtg
- en broederglachting;

A1treft hetoordeelGods alom
Een overspelig christendom,
Op weegedachtenhinkend,
In ot
ngeloof verzlnkend :

Hj
Gdie 'tbeloofd heqftisgetrouw,
En r
ep
jr
ouw en machtigbeide;
zen yalhetgodsgeboul
E W aarhj den grond van lelde;

n wassen 't wondre Mosterdzaad;
En werken 't Zuurdeeg vroeg en laat;

0o
H
k zjlvankusttotkusten
etW sschersnet nlet rusten.
W elzaliq,die van 'tVisschersnet
Een sllp heeft aangegrepenJ
Die meedoet,waar 't wordt uztgeze:
Om buit voor God te sleepen!
W elzalig die,van '
t oeverstrand,
Het hart mag sterken en de hand

Van die d, zeebraveeren,

0m met dlen buit te keerenI
W elzalig,die een handvolgraan
A>n handen toe m ag trouwen,
Die in den n>am des Heeren gaan
De wildernisbebouwen!

EXN LIED OP HET JAARFEEST DER UTR.ZENDINGVEREENIGING. B93

W elzalig,die hetonweertart,
En,m et de hoop in 't blddend hart,
Niet moedloos wordt te zaaien,
W atna hem andren m aaien!

Degraankorlschiinein'
saardrjksechoot
Verloren en verdwenen;
Eens breekt haar leven uit den dood

Door e1k beletsel henen.

Godstijd isdaar;de kzem ontsvruit,
De volle halm,na 't groene kruld;
Haast za1 het ruischend koren

Den lofzjnsnaams doen hooren.

NiH
et
altjd zaluw dompigbosch
etllchtdeshe/elskeerenë

Eens wordt ook gp een plantlng Gods,

0Ee
NinvruchtbrehofdesHeeren,

euF Gulnea!1)Albegeeft
EeDi
neGe
lssler')u,een Jlzusleeft.
hem had uitgezonden
Heeft nieuu;e hulp gevonden.
Rust zacht in Vaderlandschen grond,
Nog eensaanschouwd vöör 'teterven;
Man Gods!uw naam leeft in den mond
Van die u noode derven.

G# deyft piets mrgr,gijziet uw Heer,
Deeltzn zpn heerlpkhez; en eer;
En wacbtaan Z'
6nezjde
Datde oogstuw hartverbli
jde;
De oogstyan dien akkeretug en woest,
W aar gy op rotsen qloegde,

Maar'tdoen vanwatgjmochtenmoest
Uw stilgeloof vernoegde.

UF voorbeeld vuuq demannen aan,
Dzetotuw tayk zjn ingegaan;
Dr Geest,d1ein u werkte,

Zi
look hun lichten sterkte!
0 Geest desHeeren!kom,daal neer
Metkrachten,gaven,stralen!
Beziel de dienaars van den Heer,
Vermeerder hun getalen!
Voer alle Heidnen tot hun Qod!
LI--

1)Voornaamstzendingveld der Utr.Zendtngvereenlglng.
2)Een dereerstezenA lingen op N.Guinea,kortte voren overleden.
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W end,door bekeering,lsrels lot!
Laat ons,in onze dagen,
Goeddoende niet vertragenl''

HAGEROOS.

Ml
i
-n Hagerqos,mdn bloem van 'tveld!
Daar groelt in koningshoven,
W aarslyafsche zorg deblgemen giet.

Zoo'n fmsch.zoq'
n vriendlhk bloempjeniet,
A1s 't oog der lzefde in u beziet
En ieders lippen loven.

Qii
steektnietuitdoorgloed ofpracht,
Maar streelt en steelt de harten.
La
atwaarz'
Ijn,watmen loEjksmeldt
Van bloem en,die men koopt voor geld:
Mpn Hagerjos,miin bloem van 'tveld,
Kan al d1e pronksters tarten.
ONTW IKKELING DER VROUW .

Hetvrouwljk geslacht

.

Dienttoteen hoogerontwikklinggebracht.''

Dat is:Dochtereen Moedersbehooren te weten,
W at Vadersen Zonen vergeten;
En een Vrouw dient te doen,
W at een M an van fatsoen

Noqdwendig moetnegligeeren,

Za1ht den tidhebben,mpnheeren!
Om in declub bptland teregeeren,
En overr)p en groen
(oeen oordeelte hebben,maar)te redeneeren.
EEN LIED DES VERTROUW ENS.

Mi
jn zoorhoedqen mi
jnychtgrtocht
ZPtgi,mpn Qod,zi
ltgi
J!
Mi
jnMbloed sn levsq wordtgezocht,
aargp bevezllgtmii.
Devja
nd van mpn zielruktaan
Met helsche list en kracht:
M
'et U durf ik hem tegen gaan;
Met U is overmacht.

''
T

sEsTz. -

BIJ ElT GRAF ENz.
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De wereld,die ik vlied en ducht,

Gi
jd
Vervolgtmj,waarik treed:
Sektmjn attqchten mpn vlucht,
Di teedstotmtn hulp gereed.
e op zickzelven nietsvermgcht,
Mi
j W ordtsterk,zytgj nabù.
nZyoorheedeen mkn ychtqrtocht,
ptgj,mpn God!zptgy.
'T BESTE.
'tBeste voedsel was voor elk
Toegevloeide m oedermelk,
Ongevraagd verkregen;

W atnatuurljkst,ongezocht

Onzer ziel wordt toegebrocht,
Is haar 't meest ten zegen.

B IJ H E T G RA P
VAN MR.CERISTIAAN WILLEM JOHAN BARON VAN BOETZELAER
VAN DUBBELDAM.

Overl.18 Apl-il 1872.
Strooi rozep op dit graf,die na 't verwelken geuren,

A1s,na
Vzpn dood,de deugd en liefderjke daln
W i an hem.om wiensgemiswt
)
'treuren,

ens nagedachtnis blp
-ft,en nimmer zalvergaan.
W elzalig''- zegt de Schrift - odie in den Heere sterven.''
Ja;hunner is de rust na we1volbrachten loop;

Hun heil,de troostyan die hen derven,
Hen weer te zlen,de hoop.

*Hun werken volgen hen.''Uf werkey waren velen,

G etrouwe dienstknecht!en zn needmgheid volbracht.

EeD
n,in uw heerltkheid te deelen!

ze eerzucht geeft ons moed en kracht.

GIJ hadt geen eerqucht.Neen,gi
m
'hadt slechts liefde,ontstokeu
Aan de eerder lzefdevan e,n Heiland,trouw en teer.
0ok deze les heeft nlet ontbroken

Aan'tvoorbeeld,datgeonsgaaft:sAanGodalleenzjdeeerl''
Rust,werkzaam vriend,rust zacht!Treurtniet,beroofde zonen L
Hef,droeve weduw!'t hoofd,van hooger hulp bewust;
God in den hemel za1u toonep

W atzegen op hethuisvan z'
jn beminden rust.
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HOLLAND

H OLLAND.

ZoetHolland,lieGjk Holland,
lkh
mv'nHolland,weetgj wat?
eb u heelmjnleven
steedseyen liefgehad,
Uw bolechen en uw dum en,
Uw lezden en uw tuinen,

Zoo naenig aardzg dorpje,
zoo menig nette stad.

InHaarlem stondmjn wiege,
m'
jn eerate huisen schooL
Eet is een stad van bloemen,
van rozen en viool;

Stad van vergeet-msi-nieten

Aan vaarten rn ptan vlietem
W aartusschen ik n0g dlkFyl: .
zn mi
gn verbeelding dool.
Naar Leiden trekt het barte

deroefengragejeugd;

Een stad ig 't van geleerdheid
en ri
jkejonglingqvreugd;
'
k W eet niet wie '
tmeestmi
j dlenden,

W

Mjn peestersofmi
jn vrienden,
el,datmj belderleerinegn beider liefde heugt.

B
j Alkmaarligteen dorpje,
Daar heb ik de eerste dat oog en had verrukt;
bloemen
der reinste min geplukt;
Heiloo,de zachtste banden

Sloegtgj om onzehanden;
Gezegend iederplekje, d

oor onzen voet gedruktl

Te Heemstee,waar het meerschuim
haast week voor golvend graazs

Daar ving mjn huisljk leve
j
'n,

R n werkzalm leven aan.
0 God,de zegenlngen
Vermeerdz'
en en verdl
4ngen,

srerdringen zich,alvergtg)
f

ook nu en dan een traan!

zoetHolland,liefjk Hollnu
andieef ik in het Sticht,

GOD.- KINDMRKUSJM.
Door leiding van Godsgoedheid
en nooit betreurden plicht;

'k Zie djarden grafkuilgapen,

W aarin lk zacht za1slapen,
Als,op den Stichtschen akker,

mjn dagwerk i:verricht.

Maar nooit za1 ik vergeten,
zoolang ik adembaal,
Uw duinkant,dierbaar Holland,

waarik nogdaagljksdwaal,
Uw schaduwriike boomen,
Uw steden en uw dorpen,
mj dierbaaraltemaall
Uw beken en uw stroomen

GOD.
Is God een God slechtg van 'tVerleden,

Dieeenmaaldaeht,en sindszjn raad

Zich buiten hem ontwikklen laat:

Of ,el de God van 't eeuwig Heden,
Dle,eeuwig,l6ven is en daad?

KINDERKUSJE.

Alseen zegen daalthe!neer,
'tKusje vaq hetkmd;

Van het welbemm de kind,
Gave van den Heer.

Onbewustvan wathetwsrkt,
W aaà''ta1sbalsem vzel
In een dzep gewonde mel.
D1e het troost en sterkt.

Onbewuet van wathet kan
W aar nietsanders baat,
Op den radçloozen man,

W ien zjn krachtverlaak
Onbewustvan wathgtdoet,
Ongeperkten stzl,
In 'tverbztterdg gemosd,
Dat geen hefde wzl.
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Onbewustwaarvan hetspreskt,
W aar 't een beeld van 1s,
A1s een schuldig harte breekt,

En m ethoop en yreezegmeekt
Om vergifenzs.
TAOTIEK.

A1
Wapar
rui
't
td
nzle
etm'
wi
noelngtk
enlenvieertivkergli
enslma
g,
tk
tel
jnv
,adna,ar
ee
ez
n
ag.
'T IS ALLES GOED.
91 Is alles goed wat komt van God,
A1 komt het door de menachen :

VeV
rbijjring van on8deelen lot,
er'
pdling onzqrwenschen;

De hand eens vpands hou hem op:
De Hemelvader vultden kop.

O Ezie dan,zie den mensch voorbj,
n vest op God uw oogen!
'tE
1n:ge
en vergif,maar artsenj,
za1 uw kracht verhoogen.
Ds teug zp
''bitterin den mond:

Zù maakthetkranke hartgezond.
DE NATUUR AAN DEN NATUURONDERZOEKER
DEZES TIJDS.
'kBçn iq mi
jn neeylen nietmseryeilig;

Mj
Voor
n dlshtst! sluzerdektmp pzet

w1e mp m!tuw qogen zlet;

Geheim noch schuzlhoek zs u hellig,
Zoo rAsverqaden alsbespied.
Toch zs er zets,.datu pntvliedt:

Mjn levey zietgh en mpn streven,
Maarnzethetleven ran mhn levem
VERNUFT EN VLIJT.
W i1d'arbeid van 'tnadenkend hoofd
Uw eerbied toonen ;
En gun aan 't vlug vernul,dat rasache lauwran rooft,
Zichzelf te kranen.

JANTJE. -- AL8 GIJ VOOR %T LAATST.-- VADERWIJSHEID.
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W eet dit:de krans is haast verdord,
Die al te licht veroverd wordt.
Neen,neen,door crhel
'
: wordt geen kun't

ofgeestrerkfegen;
M aar 't vroeg ontwaakt genle verbeurtvaak de eerete gunst,
op later wegen.

B n klein talenj.gekweektmetvlijt,
Ee
raveert den ntd,verduurtden tjd.
JANTJE.

Is0Jane
ntj
en opgevoed?
en,maar ovgevuld.
'k W ed djtge'tmerken zult,

Zoo qasgp Jantje ontmoet.
D Hilheeftzoo veelin 'tljf,
at beenen,armen,handen
Enoa
nschrorllooszjnenstjf,
o0k - zpn mond v0l tanden.
ALS GIJ V00R 'T LAATST.

Alsgj ygor '
tlaatstmj bebtgekust,
Mpn lief,msjn leven!
Uw echtvriend by de dooden rust,
Aan 't stofhergeven;
De zerk gelegd is over 't graf,

Daar '
k ip vernachte:

0 wisch dan,wzsch uw tranen af,

Bj deesgedachte:
Die aan mi
in armen isontgaan
En uitgedragen,
Heb ik steedsmgoed,nooitkwaadgedaanz

Van dag totdagen'';1)
Het lief:daar ik z(n hartdoor won,
Gzng vrrte boven
A1wathù ooztbeschrjven kon,
of ik gelooven.

VADERW IJSHEID.

Indien gijeen vadervan kinderen zi
.
it,
A1worden ze ook moogljk watveler.
1)Spr.81:12.

e

8ANCTUM SANCTORUM.

Dank vrjuwen Goden weeshartli
jkverbljd,
Het maakt een halfman tot een heelen;
Het doet u het leven te beter verstaan;
Het oefent in voor-en in mede- te gaan,
't Geeft geduld onder kibblen en spelen.

Eep kinderloosman heeftqelPannenveretand,

En een vader van kroostzsnlet w'
izer;
Maarhj isFeder wjsop een anderen trant,
Breqkt,bh voorbeeld,methanden geen jzer.
Een kznderloosman zj e?n man van dekbk,

Een -@q ran znn t#d lsdqvader;
Hi
p'gaatnletgezetmetdekzppen op gtok;
Maarhp staataan dekuikensveelnader.
Een klnderlooa man leert we1 veel,m aar vergeet
Toch 0ok veel in 't gezelschap van ouden;

Maareen vadervan kroostonderhoudtwathj weet,
En 'tgezichtvan dejeugd helpt onthouden.
SANCTUM SANCTORUM .

Erisqen heiligdom !an 'thart;

Ontzzet het,etervellngen!
Daar woont geweten en gevoel,
BewuBtheid van een hooger doel,
En Aang naar beter dingen.

Daar zetelt zekerheid van God

En onverderqijk leven,
Van a1watgoed en godliik is,
Daar plichtsbesef,erkentenis

En waar geluk kan geven.

Da
argaan dekostljkeofersop;
Gebeden,zuchten,tranen,

Die zich zoo stilen ongem erkt,
Door alwat om hen woelt en werkt,
Een weg naar boven banen.

De lamp,die daar voor 't outer hangt,
Is door God zelfontsteken.
0,laatde reine vlam petrust!
Wa
Gn
twaarjclrlichtlsuitgebluschk
aat alle hcht ontbreken.

'TEGENSTRIJDIG.- UTRECHT8 BLINDEN. - ACH!

TEGENSTRIJDIG.
't 1g om den Pooien W llo te doen,
Hetfrlssche groen,
De donkre boomen,

Hetwyndlen langsden klaren vliet,
't Gezlchtvan 'tlisslend bergverschietToch wenscht gp aan te komen.

Gi
j zi
jtnDaar 'tVwoluHuxs op weg,
oor heg ep steg;
Veelzwarte wolken zzetg1Jdri
jven;

7ee1doornen kwetsen u den voet;
'
t Gezelschap,klaagt ge, isver van goed,

Aan 'tbeuTo
zlecnb p
u,en straksaan 't ki
jven zs 't uw wensch,
Onwi
#jzemensgh!
Lang onderweg te bli
.l
ven.

UTRECHTS BLINDEN
AAX HUNNE W ELDOENERS,BIJ DE OPENING VAN EEN NIEUW

VOOR HEN bESTEMD WERKGEBOUW.

De dank derblindep stggttotQod,
Voor wat?tot beetrlng van hun lot,
Uf liefde dred en uit bljft denken;
Zijzlen hun nleuwe werkplaatjnlet;
Maar God,die 'talrp allen zlet,

Moge u daarvoor Zpn zegenschenken.

Zi
jJ-nsgun
stbestrale u methaarlicht;
Hi
pare u 'tzintuig van 't gezicbt,

Dopr onsgemist metzooveelsm arten;
En zp u de ondervinding zoet
Da
t
,
wqtgi
jvoqrblinde oogen doet,
Niet ls verkwlst aan steenen harten!

ACH !
Acb,hoe zeldzaam is 't uitnem ende!

Ach,boeveelhgtdaarnaarzweemendel

Ac
h,hoe moeiltk is't den luiden
Ooithun wansmaak te beduiden!

Acb,hoe dwaas is 'tvan te toornen
Dat niet zien de blindgeboornen,

Dat de dooven nietbecjpen

W elke gnaren.welke pppen
Valsche klanken van zich geven,
111.
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Die een juistgehoordoen beven,
Dat het volk niet beter weet,

Ofdieblaaskaaktsn geraasmaakt,
Is een reednaar,zs poëet!
AcH!

DE KUNST 0M DE KUNST.

Dekpnstom de kunst''- zoo verkrtjgtgj? - Natuc ?
Hetzù zoo,maar'tschijntme een heroï
'sche cuur.
o

HANS AAN H ANSLEIN.
(Relsherlnnering.)

Die 't hardstkan schreeuwen is de man,
In '
t land der Jonker Hansen;

Daa
rom,mjn zoon,schreeuw watje kaw
Het geeft de schoonste kansen.
Schl-eeuw luider,Knabe!luider nog!

Deschreeuworganen hebje toch,
En 't voorbeeld,dat we u geven.
Ismakli
jk na te streven.
Yranjoeesist;Emglânderllspt;

W p krsjschen,kind!riigzllen

VertqontQich iemand,dz;hetgispt.
Wz
J weten hem te stillen.
Wi
J-krp
-scben dubbel,beste m aat,
Tot hooren hem en zien vergaat;

Ip onze scherpekelen,

Zlin der ressourcen velen-''
En sghietde lieve keelte kort,
W p zoeken 'tm aar wat verder,
In P aag en buikstreek,en het wordt

Nletm ooier,maar we1barder.
En daarom seens voor allemaal'',
Schreeuw door!Maar schreeuw grammaticaal!

Grammaticalisch''krjechen
Moetuw fatsoen bewijzen.
K0RT0M. - IN IIET KORT.

N
ieEeET
sin
deTlzseube
sstu
ssc
en,
ndxo
ezav
enoxzoerg
vudu
ldilg;
Ix
KoR
che
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nge
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TFR GELEGENHEID VAN H ET TAALCONGRES TE
MIDDELBURG IN SEPTEMBER 1872.
1.
AAN ZEELAND.

Hef Zeeuwsche Leeuw,den breeden kop
En scbouders uit de baren,
Schud fer en trotsch de manen op

En laatuw qogen waren

Langsdrom btldrom,uztelk gewest
In uwe hoofdstad saamgeprest,
W aar, onder roos en palm en,

De bljdste tonen galmen.
M et dien van Holland,u getrouw

Sindszooveelhonderd jaren,

Biedt Vlaandrens Leeuw u thans den klauw.

DeBj
onzevrede-aljaren.
staatkunst scheldt en scheurt en deelt:

De taalvereenigt,zalft en heelt.
Ep Cats qn Zevecoten
Zlln eeuwlg bondgenooten.
0 Land van Cats?goed Zeeuwsch,goed rond,
Die '
t zout en 't zoet veqeende,
W aar Bellapy het speeltulg vond?
Dat Roosges dood beweepde;

0 Blogmhof,rijzende op u1tzee,
De vmendengl'
oet,de zegenbee

Van alle Dzetsche tongen
W ordt thans u toegezongen.

UwMevtet
te kleizijmeer en meer
voedzaam goud beladen;
Uw handelbloei,geli
jk weleer,

Langsnieuw beproefde padqn;

De ronde Zeeuw verandre noolt;

DeEZeeuwsche ztjzoo sqhoon alsooit;

n clwat Zeeuwsch zs toone
Den glans van 't Goede en 't Schoone!

1I.
HST WAPEN VAN MIDDELBURG.

Aan den Heet.slfz'gemeddfer SCH ORER.
Op aadlaars-borst rust,Middelbuz'
g!
Uw Burg van goud op keel;
Uw naam worde,als op aadlaars-vlerk.
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Gedragen door het luchtig zwerk,
Naar 'swerelds verste deel.
Op aadlaars-borst praalt,Middelburg!
Uw schild met glans en gloed;
Geen arends-oog ontdekke een vlek,
Maar arends-klauw en arends-bek
W aak voor uw goed en bloed.

De Keizerskroon,diq'thoofd vereiert
Uw: Arends schlttert schoon;
Maarschqoneren toteedlervreugd,
Blink 't ezkenloof der burgerdeugd
Rondom uw stedekroon!
111.
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Datde Overduinsehrbloemhofbloei,

HZej
nboomgaard rhkevruchtdoeplukken,
t kunsttrezoor er overvloez
ZjVa
n altjd nieuwe peesteratukken,
n Eigenaar aan 'tzzlvren haar,
Op '
t hoofd zoo ongebogen,

Nog lang den glold van 'tleven paar,
Dat tzntelt in zyn oogeu.

DaHtaan zîjn zi
j zjn Gyde pqt
jk,
em 'tlevenspad blùftoolen,
Zl'n Dochteren,aan gaven rtk,
'
t Metbloemen overstrooiqn,
ZjM
neZ
oopsden naym van zi
ln geelacht
t meuwen lulster kronen,

Door 'tzwaard,den tabberd,en de krachù
Der kunstm '
trjk dertonen.

Bj zoo veelkeurigs,zoo veqlschatg,
s reedszjn hand en vl
VeA1
ytvergaarde,
rhoog nog steeds siets nieuws van Cats''
C Van zjn verzamelinq:)de waarde;
aE
tB'hoogeleeftpd,bljdemoed
n hoop op '
t beter leven,

MeryMaald dan al deswereldsgoed,
Zp rvklpk hem gegeven!

1)Bultengoed van den EeerdeJonge van Ellemeet,Alg.Voorxlttervan 'tOom
5 Museum Oatslanqm.

grea.te Oostkappel.

DE

EERSTE

REGELS

ALPHABETISCH .

Een dankbre 3lfdeelings-presldent''
W enscht dit den zAlgem eenen,''

En allatademthleromtrent

Moet ln dien wensch vereenen.
Lang en gelukkig leefde man'',
Roepe ieder duizend malen
Dia ona zoo goed regeeren kan
En ong zoo gulonthalen!''

EEN GOEDE PREEK.
E!n goede preek isalseen goed portret;
Zp kpkt u aan waar ge u 0ok nederzet.

BIJH ET GRAF VAN BERNARD GEW IN.

Rustzacht!oj zjtterrustgelegd,
W hhr nigts kan deren,

Beminlpk vrlend! Getrouwe knecht
Des trouwsten Heex n!

Gi
jnVeemteen vriendschap medein 'tgraf,
an veertig jaren,
Bj deenglenschalen.
W j wandlen hier,doorliefen leed,

En wacht haar nieuwen morgen af,

Nog op en neder,
En gaan tot de ure,die God weet,
Door wind en weder.

Vooru was'tweder dikwi
jlsruw,
-

Hqtdeeldervromln!-

Maar noozt is tusschen mp en u
Een wolk gekomen.

DaarVa
bonven
zalgeenwisslingzi
jn
llcht en duister,
Maar
een,een zglfde zonneschjn,
In vollen lulster.
W jlhe
bben van dathrerljk licht,
n 't uur van schezden,
Reedsop uw stelvend ajngezicht,
Een straal men sprelden.

4û6 eswcsT.- JvszrzARzsssx.- BIJ oEx oooo Ezxs I
nTxsxxxoxx.

Datheeft ons hoofd omhoog gewend,
0nghartKenezep Rust zacht,myn Vnend,en moge ons end'
A1s 't uwe wezen.
PRACHT.

't1gallegnt-achtlg wjtmen hoortofleqst:
Een prychtlg boek,lled,landschap,uitzzcht,feest....
W at altpd lieh bevallig,dcl?ïltfqlc/lf?
',
#
Door reinen eenwpzf: trenend lsgeqeest,
Hetmoetnuprachtig heeten,'tmlnst gn 'tmegst.
l
'k
lMoetzeggen,aldie prachtveryeeltmj machtlg.
n word'ik dan dAtoudewgord mdachtig,
En spreek ik 'tuzt,bescheldrp,maar qetkracht:
%Ik vraag u schoonheid,en gp geeftlny pracht''Men roept van alle kant: sdat woord zs prachtigl''

JUBILARISSEN.
Die vî
i
f
e
ntAintig jaaruw putgeleegd,
Uw gang gewit,uw schoorsteen heeftgeveegd,
Ter zelfder krqeg de borrels heeft geschonken,
.

ln 'tzelfdehpzsgegeten en gedrgnken,
Zal Jubilams wezen;gek of gmt.

Een dagblad meldthetmaanden lang vooruitj
Di
Een braven''moetm$n oaangenaam velrassen.'

en mprachtig album 'heeftmenreedsln'toog;
Zeud uw portreten w1luw dmten vassen!
A1s ieder wat doet,loopt het m et te hoog.

BIJ DEN D00D EENS UITNEMENDEN.
W aaris?o Dood!ur prikkel?

Uw overwlnning,gulzlg Qpf?
God:Engrlgreep de: slkkel,

En maaztwatriip')saf.
Ont
He
tzaadwa,uitgesproten,
wlkkeld,m e za1 zeggen hoe?
De halm was opgesehoten,
De zwellende aar daartoe.

Bj vroege'en spaden regen,
Dj heeten zomerponnebrand,
HaOdpzj
haareiqch gekregen,
't welbereide land.

VOOR DE UTRECHTSCHE W ATERLEIDING.

Devrucht wordtrjp beyonden,

En naar 't verhonderdvoudlgd zaad
De sikkel uitgezonden De sikkel doet geen kwaad.
Nu is hetuur geslagen,
Van d'oogst der englen 't plechtig uur;

Degarve wqrdt gedragen,
Gedragen zn de schuur.

Deschoofterrechtel-tjde

Gevoerd tey-plaatse,d1e haar wqcht,
Malktnletbedrorfd;maar blpde
Zlet men haar lngebracht.

V 00R DE UTRECH TSCHE W ATERLEIDING.
Voert water aan,voertwater aanj
ln frissche,heldre stroomen,
Zoo a1s de hooge Go4 het geeft,
Voor nog de mensch 't bedorven heeft;
Voert water aan,voert water aan,
Laat,laat de Godsgaaf komen!
Voert water aan,voert water aan,
Uit zilvren raterwellen!

Geen drjb,waar zlekte en dood uitgist,

M aar zulvre bron,die 't bloed verfrischt;
Voertwater aan,voert water aan,
Dat kranken doet herstellen!

V

Voertwater aan,voertwAteraan,

Vqgr armen en voor rjken!

oor 'srpken goud,door kunst en kracht,
Den armsten broeder toegebracht;

Voertwateraan,voertwjter han,

W aar liefde en trouw ult blpken!

Een burgerkroon,een liefdekrans,
Die nimmer m oet ver:ensen,
W aarin zich doorn noch distel mengt,
Voor 't hoofd,dat deze weldaad brengt,

En waterschenkt,gged waterschenkt,
Aan zestig dmzend menschen!
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BA AS BOVEN BAAS.
7oorzichtigheid ziet ver,boosaardigheid nog veçder;

De wolfheeftfjnerneus dan menig herder.
SCHOOLVERZUIM.
Nu is de groote zonde ontdekt,
De moeder aller zonden;
Het kwaad,dat alle kwaad verwekt
En aanvoedt,is gevonden;

W ant Hebzucht,Heerschzusht,Njd en Haat.
Zjn slechtsgevolgen van d1tkwaad;
M aak iedrreep schoolplichtig,
En alle dlng ls richtig.

Verzyim geeq school,leergragejeugd!
Wzer1ofwj daagljkszingen.
Is niet de kennism achten deugd
En >11egoede dingen?
M etleygen,gntucht,kerkgeloof
En dlelgelpks schande,

Verzulm geen school,en m oord en roof

Verdwdnen ultden lande!

De goudeneeuw,hetparadi
js
Zalvoor de Fereld keeren,

Zoomaarde klndren dezestjdg
Qoed schoolgajn en goed leeren.
Di
esprikklen wù totschoolbezoek
Met chocolade en krentekoek,
Bel
Ge
rov
ege
ende
ld alle strafen
afte schafen.

E EN H EID.
Breng eenheid in uw werk,wiltge u Petwerking vleien;
De vuist treft beter dan tien vingerg u1t te spreien.

BIJ H ET GRAF VAN EENEN AOHTTIENJARIGE,

MET EE# BLOEMKRANS BEDEKT.
Rustopder dezqbloemen,
In d1t vroegtydig graf!
Uw jareptalte noemen
Perstleder tranen af.

ROOGXR WAARHEID.- DE REGENBOOG.- AAN MIJN VROUW. 40;

'
l'eDa
de
nken aan het li
jden,
t nu geleden i8,
lsoorzaak van verbli
jden,
Bi
jdeze droefenis.
Het oog omhoog te beuren
Isbalsem voor de smart,
Gepezing,na 't verscheuren
Van 'tarm e moederbart.

Het hart in God te sterkep,
En.'toog op 't graf gerlcht,
Te leven en te werken
Ziedaar de taak,de plicht.

HOOGER W AARHEID.

W atgti,onvatbaar voor bewjs,

Alleen doqr 'thartkpntwetepz

Dat geeft gp a1s onbrulkbaar prps;

Alsofgtizeidet:'tIsgeen spùs
',

W at 'k met geen vork kan eten.

DE REGENBOOG.
(NAAR 57oRDswoaTH.)

Mi
jn hartspringtop,wanneermi
jn oog
Een rrgenboog
Den transzletkleuren-me
tzi
jn verven,
Zoo Fas 't,zoo vroeg mIJ
heugen mag,
Zoo lshetbeden ngg,en ach!

Zoo bli
jve '
ttotmtlp ouden dag,
of - laatm p sterven!
Het kind is vader van den man,
En ik verlang niet liever dan

Ml
jn dagen aan elkaar tesnoeren

DoDoartdeaetns
namy
tnpnrlJjoknkhe
vrolgdmmo
gecvht
oelv,ervoeren,
En nooit verkoel!
A AN MIJN VROUW .

Zoo alsGod mjn hartaan u gesnogrd heeft.
Lieve gade en wlerhelftmjnerzzel,
Sind
E szijn liefde mp p toegevoerd heeft,
n uw lichtop milnepaden viel;
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AAx MIJX vRovw.

Hoeik voeldat onzqbanden klemmen,

H Bijdsminste schelding,kortoflang,
oeMe
mil
n harten 'tuwe samenstemmen,
ldt geen citer,zegt geen zang.
Dierbre,mj in 'shemelsgupstgegeven,

Tot vertroosting na den dlepsten rouw!

Heelu' rang en adel staat geseùreven,
In dzttwretalwoorden:xcE'
rx vaouw.

VRouw - wle 'twaag uw waarde teverminderen,

Doorverbastring van ul deugd en aard -

Vaocw te zjn en MoEozltzjn vAx xlxoxRxx
ls de kroon der kronen waard.

0MGj zithet,lie:jk envolkomen,

et een vreugde in 't hart en op 't gelaat,
Die het zoetste zoet der mannendroomen

0En
GjhrJhoogstgeluk trbovengaat;

zpt het,met een llefde,krachtlg
En zqghtmoedlg,teeder,trouw en grqot,

Vriendlpk alshet zonlicht.allesmachtlg
Voor uw kroost en echtgenoot.
InDo
uworarmen,aan uw hart gedrongen,

V
uw Oogbestraald,verkwikt,dobrzien,
a
n watnood ofvtyndschap besprongen,
In uw arm kan mp geen leed geschien.
Rustend aan uw boezem.laarik 'tkloppen

KaHo
qre en tellevan datlzefdrtjk hart,
n zk alle zorg en leed verkroppen,
Steekt geen doren,duurt geen smart.
Met wat teerheid moest ik u omringen,

Met watdankgevoelu gadeslajn!
Nedersmeeken op ur hoofd en paan!

Met wat aandrift 'shemels zegenzngen

Me
Dtwatzorgu op mlln handendragen,
atgj aan geen lteqn uw voetbezeert!
MetDwa
tvreugdenznnlgwelbehagyn,
oen al wat uw hart begeert!'
Gj begeertelechtsliefde,zielvolliefde!
Hart,laaraangeenbeb-gfheerschznchtknaagt,
DaDat
tnome
ozttahe
rgwa
an petzhn yngelgmefde,
rsenschzmmen zlch niet plaagt!
Van mën hartverzekerd,hangtuw vrede
Vap geen toeval,van geen indruk af,0 Mpn God!vqrgun mj dezebede:
Koestremijdze liefde totmjn graf!
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BIJ HET GRAF EENS EVANGELIEDIENAARS.

Hoe zachtrustin desaardrjksschoot
Het overschot der vromen,

Tot dathet eeurig morgenrood
Terkipmen u1tzalkopen,

To
tdat,bj 'tjongstbazulngeschal,
Des Heilands stem weerklinken zal,
Ey '
t graften eeuwgen leven

Zjn dooden wedergeven!
HoDeaahreer
li
jk zullrn,mrt een glans
sterren bp verzlnken,
De trouwe leeraara aan den trans

Des nieuwep hemels blinken !
Hoe zullen,dze,door hep geleid,

Zich wendden tot de zallgheid,
Met hen aan 't stof ontrezen,

Hun kroon en bljdschap wezen!
Inmiddels bloeien stil en zacht
DiDe
eme
avnebr
n,acht
e lib
el
fo
de
enneo
ep
rbyu
lednsg
ar
me
En dankbre tranen laven.

De naklank van hun strm en woord,
Hup beeld leeft iq de zlelen voort,

Zj spreken memgwerven

Nog krachtigst na hun eterven.

OPPERVLAKKIGHEID.

Dgwaarheid heeftgeep erger yi
jand dan
Dzen schi
jn vap wi
jsheld,dle nqetverderziet
Dan d'eigenwpjen neus.Dewjze man
B
emint dey strpd metwi
jzen,maarontyliedt

Scherputsllpg metverwaanden,waar hi
J kan;
'tls tvdverlles en onbeloond verdriet.

VAN BUITEN ROOD.
l'an buiten rood,Paarzwart
ln 't hart,
Schoon op den boogsten steelverheven,
De schoone bloem verdort
ep wordt
Aan wind en stof ter prooi gegeven.

412 sI0x.' - xExs VADERS RAAD. - AUDAX.- vooa DM vrIsT.

W atandersnietdan sk
chjn
anzjn,
Maar arm aan kracht is,deugd en waarde,

Hoe hoog geplaatst,ontzinkt,
waar 't blinkt,
En,eer men 't denkt,ligt plat ter aarde.

tL1ON.''
Proteo novello,dlqqando tn quando
Dlnope e d'ablto clvl canglando;
Fu pef%'t-maçtre chlamato un d1,
Po
imuscadin.lndldanh.
E fa perultlmo ln Alblon
Ribatezzato per un Llon;
11 9he slgnlâca,con sua ltcenza.
Uh'eglle la bestla per eoeellenza.
Aaxolmo FrBINATO.

Model'
ne Proteus,menigkeeren

Verwlsselend van naam en kleeren:
Eerstpetit Ancffre,muncadin,

En
laterdandy,moesthj zjn.
Tot dat ten laatste Britsche monden
De
nnaam vanLqonvoorhem vondepq
'
t Geep zeggen wll,gf'k hebhetmls,
Dathp hetbeestbù uitstek is.
EBNS VADERS RAAD.

Mi
n zoon,indien gj leven wiltalswiizen mannen past:
-i

w ees steeds tot nut,niet graag vooraan,en nimmermeer tot last,
Sm-eek nooit te vroeg,spreek niet te veelofanders dan giidenkt'
:

Wees trouw,mistrouw niet,maarzietoewien ge uw ve/
'trouwen'

Exhenkt.
AUDAX .
*Sla toch dien mallen Audax ga!

Htidurftvan allesondernemen;
Hjvatterhand,waarikvoorsta''...
o
Mhn vriqnd,laatdatunietbevremen:

Hem die mets is,is alla even na.

V00R DE VUIST.

Wa
K
tvoordevuistryrdttoegedirnd,
omt warm op tafel ,zei een vrzend.

'
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Komtlarp op tafel,datiswaar,

Maarlsnletalti
jd even gaar.
AAN SOMMIGEN.

I
'
tGeen gtjms op tafelzet,mlnheeren!
Esral
teweinlg naar mtn
' zinl
zitniet heel veel voedsel 1n,
En '
t valtnog moeili
jk te verteren.
VERKREGEN W ENSCH .

Ve't
Verkrjgen van den wensch
rheft ons dwaze menschen
Vaak boven onzen wensch,

Nietaltjd boven 'twenschen.
OOULUS ANIMI SPECULUM.
sGe
D
hqelde mensch isin zjn st(1'',beweertBufon,maarik:
e etjlbedriegtmijnog weleens,maarnlmmermeerde blik.
*
nL6St
yle,c':dfl'hqmme' - immersditschrijftmen Bufontoe,

ofscboon het woord bp hem eenigszp s anders luidt,en ook verder
getrokken wordt dan in z:n bedoeling lag.
NIETW AAR ?

Ern witte raaf,een roode gpreeuw
Zpn zeldzame zaken,m aar

Zoo zeldzaam nietals,in onzeeeuw,

W elsprekendhezd zonder zNietwaark''

MACHT EN ONMACHT.
Kweek al wat kiemt, laat niets dat groeit verleppeu;
Maar dqoom nietyan te maken ofte scheppen;

U
Dgorthd noch vlslt,noch vrome wensch ontstaat,
zt duizend korlen zand,een enkle korrel zaad.

KUNSTVAARDIG.
A.
Jan is een wa,
re wonderman;

l
Hj kan
n rjm en maatvalalleszeggen.
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B.
Ik acht h#m daarvoor evenveel

A1s een,die in sen kersensteel.

Een knoop metzùne tong kan leggen.
EOH T EN BASTERD.

*EenbasterdnEachtegaal,dieaardig in zjn soortis,
n qanheftongevraagd,
Boeltdikwjlsen behaagt''...,
W e1zeker,vriend!zoo lang maar de Echtenietgehoordis.
GEESTDRIFT.
W aar 't hart niet vopr esa hooger rereld slaat,
Kan nog welgeestdmft zpn,maar d1e vergaat,
A1:'tu1tismetdejeugd en sghoone droomen,
A1s de eerzucht is bevredigd ol - benomen;
Slechts hemelnch vuur verdooft niet;vroeg noch laat.
EEN R0L TE SPELEN.

XEen rolte gpelen in den Staak''
*Ken ro1te lpelen in de Kerk'',

Da
ar8h
ebt gj steed
sden mond vanvol,
Dat'
olevenstaak''
#dat's%mannenwerk'':
W aarp hethartvoorslaat!

VergEis
u nlet,mjn beste maat!
en ro1 is m aar een rol.
W IE VAN BEIDEN GELDT
VO0R DEN GROOTSTEN H ELD ?

Ik ken'',zegtJan,sgeen vryes;

f Blpfa1td-d bj mpvnzinnen-'

.

%Ik ken haarwel''#zegt Kess,

Maar 'k weet haar te overwznnen-''

TW EEZRLEI.
Sc
hudtgj 'tuitde mouw :
Datgaat glad en gauw;

BaarDtgj '
tuituw hoofden hart,
atkogttjd en smart.

JAX ZONDXRLIXG. - NAAR DON MANUEL. - PETXR DE GROOTE'S ENZ.
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JAN ZONDERLING.

Dezushtnaargrootheid,diemijprest,
Doetmh bstreden paden vloeken.
Zlkkaqnletbeterjoendsnbest,
oo willk 'tdan bt andernzoeken.
NAAR D0N MANUEL.
1.
W aag nooit uw schat ofhoogen staat
Aan 't geen een arm er man u raadt.
l1.

Denk nooitdatik behagen schrp

ln wie mtjprtjstom '
t gern zk mis;
lk wrette zekerdathet18

Om m p
' te ontzeggen wat ik heb.

PETER PE GROOTE'S GESCHENK AAN W ILLEM 111.
Groote Peter schonk den grooten

M aar in grauw papier gewikke
W illl
em metzjn eigen hand,
d,
senen grooten diamant;

W as het niet een trefend zlnbeeld
N aar Jacobus Scheltem a.
Peter de Groote.1.Q12.

van den gever en zi
jn land?

KENNIS NIET - K RACHT.

Nietaltjd mannen die vrelweten,

Maar die veel kunnen elscht het werk;

Te vaak,te vesl,en alleste eten

Maaktmoogljk vet,maar zelden sterk.
OEFENING.

Bi
j menigen juferen menigen heer,
kom ik haast tot dittreurig besluit:
Zi
j oefnen zich in den godsdienstzeer,
maar zp
- oefnen hem matigjesuit.
ER0.

%Erg mooi'1%erg 11/'',:erg goedb
b,%erg zacht'',%erg rl
jk''e

Klinktmi
j erg naar,erg slecht,erg erg en ergerli
jk-.
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Ander'.

%Erg!ï:6'',erg.mooib,J*ergzacht''- 'tGaatnu,geli
jkgi
jhoort,

Van goed,gelpk weleçrvan kwaad,totergervoort;
'fKan erger xiel,zs nu wel 't ware woord.

NEEM HET BESTE.

W Uw
atpnac
i
jnthtgreusutwo
af,rmi
jn goede heer!
dtvergeefsverkwist;
tén gram voorzicbtigheid is meer
Dan kilogrammen list.

ROEREND.

Jan IWk awi
rpr
eektroerend,zegtgj.Kom,
1het ook gelooven.
Hj r
Eonert
een potmetwoorden om,
hutst het onderst boven.
NAAR TERSTEEGEN.

Hj isnigtrjk,die vqelbezit,
Zoolang hù dayrnoK bp wilvoegen;
Eris geen nlker zjn dan dit:
Dat ge u met God kunt vergenoegen.
FESTINA LENTE.

Dpor driftgedreven drjver!

Hoor wat hetoude spreekwoord zegt:
%Een elechte baas zs de Ilver,
Ofschoon een beste knecht-''

GEEN K IND DES TIJDS.

E
Geen klnd ztjnstjdstezgn,strektgren verwgt;
en groote geeststaatboven zùnen tgd.
Ma
arbuiten zjnen tjd,ofnaa'tzjn tjd televen,
Dat 's wat onvruchtbaar maakt,en niemand wordt vergeven.

G E D IC H T E N
N ICO LA A S B E ET S.
VOLLEDIGE UITGAVE,NAAR TIJDSORDE GERANGSCEIKT
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Probleem . . . . . . . . .
(
l
i
:
d*
I
T
L
@
,
;
I:1:1t .' ,. . ., . . .' .. ,. ., @
W inter . . . . .
. . . *
Verwelkt,verdort gi
j,schoone bloem .

L
W aaq zijn? . . * @
eeltk? Mooi?. . .

@

e

*

*

@

De Doodsklok . . .

Een Kel'
khofwandeling

Twee Pzlaren . . .

Ve
rjamj
al
-da
.er.
. **
Aan
ng
Vad
land

Fxu'
br-cAxr
zwvxbj devieringvanhettweehonierdvjltig-jarig
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Aanbidt de kracht en 't ruw geweld * * @ *
Aan God uw leven . . . . . . @ @ @ @
Aanvaard,waar God ze geeft,geluk enz.. . .

Aanvaard wat God u oplegtgApsch 2n gaar. .

Ach,welk een weefsel,Heer!zpn mhn gebeden.
Allesbegrjpen ware ook alleste vergeven''. .
Als de oogstzon op den akker brandt .
Al
sdeosmetalzjn kracht. .
Als de storm is opgestoken . . .
A18 heete zonnestralen zengqn . -

A1sik eey neusbezata1sgj. . .
Als
si
ik
k mh
n zangen totuw oor . .
omdooldoor de lieve streken . .
Als 't oog niet vatbaar was voor 't licht.
Alss'
tregent daarde zon bj schi
jnt .
.
uw verstand . . . . . .
. .
't A1 te pyerdadige . . . . . . . .
A1watgy ziet,Btrektu totergernis . .
Al wat lk heb,en ben,en kan . . . .
Anneke,wacht u voor d'avondwind
Bedorven kind zi
jnsti
jds;fqansche afgod enz.
Beeld u niet in,de waarheld te beschermen .

Begeeq geen al te groote dingen. . . . . . . .
't Begln was beter dan '
tbesluit. . . . . . . .

'k Ben .d# >asgew eest,''herhaaltgi
j duizendmalen
'k Ben drzftlg,maar Goddank!enz. . . . . .
Ben Je zestzg?''Ja,ik ben 't . . . . . . .

'k Ben jong geweest.Ik grqgp van 't leyen . .

Beklaag hem,dieallsen voqr zgn gezondheld leeft.
Beleefdheid Jegens lulden dze men acht . . . .
Be
rusten iszoo makl'
jk niet . . . . . . . . .
Beschimp geen m achteloozen,even . . . . . . .
'tBesluitonvoorbereid genopep. . . . . . . .
't Bestaan van '
t Roode Kruls zg vagt een groote zegen

Bladz.
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Bladz.

Bevorder,zoo gj kunt,dat a1seen rozeknop.
't Bewerey warmt piet,maar verkoelt . .
Bi
jna een dzchter,bhna een stilist . . . .

@

BJ
I ruwe kracht,geweld en felle listen .
-

Blaf,trouFe hond!waarnood i!ofgevaar
Bleekneusle m qestzop bleek metzvn. .

+

1

Brand!brand!m 't mldden van den nacht

e

C
omma-Bacillen zi
jn ontdekt. . .g.ns
. v.olks
. e.
.
Consczence,honderdmaal de vriend zi
nz..
Daalin u zelven af. . . * *
Daar is een maat in alle zaken .
Daar is iets tintligs in die oogen

Daarigmjn groene wereld weer .

Daarisvqorouderdom noch jeugd.
Daar 'Bmemand -'
@ dan God enz..
Daar 'sover u ietB heengegaan . . . .
Daarwrenteen m oederhyaroogen rood.
Datg! zn de zaak verschllt . . .

D tgv mi
Da
j liefhebt,weetik niet . .
at'k mj bedroeve,ofmj verbale . .
DatKunst Natuurhaarhulp bewjst . .
Datmqnschen sterven,werd weleer. . .
Dat oolt een ezelsprak enz.. . . . .

Dat rei een zangrezzegt,een dansrei enz.
D at telt af,dat telt af'. . . . .

DatzelfsHomerussomtjdsinslaaptenz..

De bekers volgeschonken . . .
. . . .
De Bergstroom door gegtage regenvlûeden . .
De bloodaard beeft voor'tgeen den held verheugt

De dichter,die hetgshoone ziet . . . .

D dichter,schoon gh 'tzoudtverwachten
De
e dichters hebben kwaad gedaan . . .
De
D
dommekrachtin zeedljke belangen' .
e doodsklok luidt . . . . . . . .

.

..
. .
.
.
: .

De Dooo xerzoent.Datwe allen STXR>>LIJK zi
ln .
De eene dzenst is de andre waard . . . . .

De eene een bruintje,de andere een blondje. *
De eoolsche harp quischt in den nacht, . .
De
estreurwilg blhftnog groen en weet . .
De fakkels gaan van hand tot han; . . .
De
God,doorwien wj leven. . . . . .
De gqdsdienst leeft met God enz. . . . .
De
grljsaard,dieeen bp
eldschoon aapgezicht.
De heldre ruit,waar gp door henenzlet . .
De hoop door bange vrees bestreden .

Dehuwljkstempelwerd betreden
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XXI

Dep
'onge Man op eenmaalweggenomen . .
De longlinq,die naar Dothan toog. . . .
De kennis,Ja,m aakt opgeblazen . . . .
De Koningin!Van dag tot dag . . . . .
De krans van roos en leliekelken . . . .
De laatste,u gaarn bewezen eer, . . . .
De lgtter dogdt;de geest m aakt levend enz..
De llefde bli
lft het beeld bewarep . . . .

De ma
De
liefn,
dedq1nt
waaktin 'tmenschljk hart. .
e hier begraven werd . . ' .
De man,die zestig jaar hetHeilwoord enz..

De mannrn van Homerusstorten tranen . . . .

De man ls voor het goede enz. . . . . . .
De meeuwen vliegen om de Bass .
. . . .
De vorfvï: nilS'
L:1*bene.
.
. . . . . . .

Den Arts,die veertig jaar geleerdheidstabberdplooide
*De Nederlanderszi
jn''enz. . . . . . . . .
De snieuw ste wetenschap''baartmy
..noch pi
l.n enz. .
Den KenmerVries,mi
jn stad-en schoolgenoot . . .
Den Koning,onder wieng bewind . . . . . . .
Den kundige'Arts,in bange stonden . - . . .
Den 1of der Ouden hopr ik gaarne zingen. . . .

Den man,die veertig jaar dekruisleerenz.. . .
De omtnining uit,de wereld in

. . . . .

De pen ls machtiger dan 't zwaard.
De '
rechte weg is overalde kortste.
De Roem.de Roem,de ware Roem .
De Schrift tot leugenaar te m aken .

.
.
.
.

De slaap,de kalme slahp

. . . . ..

. .

De stervling schept zpn rol.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
. .
. .
. .

. . . . . . .

De Dtrëd om 'tleven riep dekunsten nietin 'tleven .
De Swift ontving de gloeiende asch. . . . . . .

De taalschi
jntme optimistepz. . . . . .

.

De taalvan 't hart heeft menzg dialect . . . . -

De tqon van echten ernetis waardig . . . .
De
D
tpdmoetonsnietjlti
jdkorf. . . . . .
eugd en geluk - indlen paar beiden . . .
De vraag naar God wordt ln uw boezem . . .
Devrouwey hebben oulingsgroote dingen . .
Devrouw zsvoord!n man,watvoor enz. . .
Dewgreld >an tezzen,welvarend ztggenz. . .
De wlpd,d1e door het luchtruim huzlde . . .
De Wlpter,metzi
jn sneeuw en vorst . . .
De W ysbrgeerte zoekt,dg Godgeleerd'heid vindt
De wi
lsheld,die aan d'elsch voldoet . . .
Dg zangdriftschietwelw>tte kort . . . .
D!e altpd drinkt,kan nooltietssmaken .
Dze alty
-d drinkt,proeft nzet m et allen. .

. .

..
. .

. .
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

*

. .

*

@
e

.
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Bla% .

Die invloed bebben kan en wi1enz. .
.
Die onrecht doet,za1 onrecht dragen .
.
Die redeneerende,onderstelt . . . . . .

Dietegen 't'
Oolten treedt:bj ri
jsend ionnelicht
Di
e
vne
ndl
j
i
khe
l
d
yo
e
gt
bI
j
ge
e
n
tabberd. . .
Die weet i: kort,dze zoekt is lang . . . . .
Diszsgt:da:riggeen eerli
jk man . . .
Dztlshetnleuwste nieuws,in spjtenz..
DittrouF gelaatbsdriegtnietenz.. . . .
Doenoolteen msisge leed lnz. . . . . .
Door gesn woestp-n hebtgp,dusveertig jaar
Drjag nletgdelsteen bi
j steen
..
Drlemaalvi
lfjaren. . .

Een alte groote ramp brengt vromen van hun stuk
Een blik slechts''zegt ge in valsch vertrouwen .

Ee
n bgnsop 'thoofd - hetbrein ljdtlast. . .
Een dzlettant,maar een geleerde niçt . . . . .
Een half ontgraven,halfnog in 't Egyptisch zand.
Een hellend vlak gevaarlîik? Ja grwis.
Een kring van denkbeelden!W at z: 't.
. .
Een nieuwo W et,meer Leeraars,en meer vakken
Een ondeel in het oog enz. . . .
. .
Een parel is aan 't snoer ontzonken
.
*
Een reis rondom de wereld enz.

Een slimme streek helpt slechts

. .

*

*

*

*

*@
Een slmer,masker,dekkleed,wat het ZI
J. . . .
Eens menschenhart is een nauwlettend 1'nstrument.

E en stri
jd v:n a11ep tegen a11en.
EOnS Waren WP 0en krlng Van zeven . . .
Eeen
toorn,hp
erwak ook,heeftFe
1dikwi
jls.
nvoudig zIJn zs niet zoo môeily
-k enz. . .
Een vrome owandelzonder woord''. . . . .

E n weemoedstoon triltdoor den bli
Ee
jden groet .
en jver,die slechtsdoen wi1en niethooren
Een ziel,verlost van zonde en dood .
Een zuiverRjm is 'techtpaar zooals
Een zwakkera1een sterkrrovgrmogen .
En de ongeli
Jkbre Goedheld.m e te smeeken.
En gp,dze Kind en Moeder maalt .

'tEn isgeen rjkdom,die hetdoet.
Flink,Qink en nog eene :inks'enz.

Gansch objectieftezjn isde eisch enz. . .
Ge
bruik uw kracht;zh'zalvermeeren . . . .
Geduld,verdraagzaamheid,toegevendheid enz. .
Geef mee,geef toe,geef op,laat 1os . . . .
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Ge
en
fwo
dqzn
ama
anrtuw
le
nz.Va.
.l.
. * *
Gee
afso
cr
he
dss
,gee
ned,
bae
ng
arwe
*
@i
Geen blik meer naar omhoog,geen opzien enz.
Geen nieuwe vriend vergoedt den vriend enz.

Geen osSUBLIMS meer;die ti
G
jdislang geweest.
een rimpels heeft uw voorhoofd nog.

Geen Schepper.'
tKwjm van zelf,enz. .

.

Geen ster:'
lik mensch lste allel-uurverstandig.
Gegroet,gi
j bleek en koud,maarzacht . .
*'tGeloofln liqfde w erkzaam''enz. . . .
Gelooven wilt gy.niet,noch dplden enz. . . .
't Geluk is enkelvoud;men wll enz. . .

Gelnkkig land,mrtgeen Samoem bekend.
Gelvk pen rrgt:lk zoek,ik zoeht
. .

DERSTGLAPHBIC.

Gematlgd,zptgi
j niet de man enz. . . .
'tGgmoed zj zacht,en zaghtde moed
G
.
enlet,?ok waar geen inzlen is vergund .
Genqeg lsmeer;nlltslechtsmeerdan enz..

Gepynlgd isuw etpl,en dortdrn lezerpi
jn.
Ge
r
l
e
:i
j
k
ma
a
r
v
r
e
e
md
s
oo
r
t
l
g
d
z
e
r
.
.
.
Germania rust op haar zwaard . .
.
't Gescbaapne lleeft geen doel - 't en enz..
Gevoelen doen ismeer dan zelf gevoelen . .

Gevoelziek volkje,smart-studenten . . .
God,de Vader m ake u rpk
. . .
Gon m ag geen recht doen;recht enz.. .
God,over hoeveel hoofden . . . . .

*

*
*
*

@
@

'tGGroepeeren van de ci
jfe1-szoo ofzus. . .
.
!
!
X
J
/
T
.
A
s
s
'
T
R
z
z
e
f
:
!
'
'
z
i
jde leusenz.. . . .
.Gp bli
lft uzelf gelpk.
,,w aarin enz. . . . .

oi
rh
jhe
ebt
bte
de
en
nGod
wegs-gBr
ewgr
ei
zpe,
nga
.ns
.eh na.
. .
ar uw zin
hebt Godsheerltkheld yanschouwd . . .
ebtniet eenswat noodlg is . . . . .
he
btveelmeer dan '
k bi
j u zoek . . . .
hebt ze wel of hebt ze niet. . . - . .
jongste Telgen,aan een stjm ontsprongen @
klaagt:ohetleven heeftnletszoetl''. .

*

kunt al '
t goed niet doentdat ge m enz. *

l
eeftbj tekgten,weetertzen . . . .
meent dat over u de meening is verepreid
meenthetgord,Raar 'twerktverkeerd.
preekt:sdetpd vllegtsnel''rnz.
.

rekent en berekent steeds,m l care!. .
schildert de Ondeugd zwart,maar enz. .

schildert,meent ge,en stelt yoor oogen .
schittert,maar verrukt ons nzet
.

stierft,gj daaldetm uw graf .

.

*

*

*
*
*
*

*

*

e

e

@

*

@
@

e
*
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Gi
G
jtoetsten recenseertgedichten .
j weegtde geesten,Heer!enz. .

101.
227.
124.
135.
124.
18.
Y .

Gp wgeten gaatP14ver te boven. . . . . .
GI) wllt slechts b1zndelings gelooven . . . .

Gj zrgt:Datalwatis een doelheeft,isverzinsel.
Gp zpt we1mannen van mi
jn richting. . . . .
Gj zjtzoo goed en zoo verstandig enz. . . .
'k Had gaarnetotditwerk hetmjne toegebracht. . .
'
k Heb ren:datwoord ontpoeten laathetnimmer1os.
'k Heb ln mtjn bart een dlep beeef. . . . . . . .
'
k Heb openhartigljk mjn szwarten tjd''beleden. . .
He
eftGod zjn almacht,door te schqppen,uitgeput. .
Heeft U de duivel,vriend!of hebt gp,enz..
.
Heel dom te wezen.kan geen kwaad . . . . . . .
Hef aan,hefaan toch,nachtegaal!. .
*
*
*
*

Heftdr oogen op,heftde oogen op .

*

Heilmli,d1e U,op dezen schoonen dag **
Hem,dieveellîjdt,verFekt enz. . . *
Hen,die de sabel mgedlg trekken . .
Hen,die in alle Phmstenlanden . .
'k Herinner hem we1 duzzendmaal .
He
boht
tse
nade
nsse
.
.
Het
t Ec
pa
r,rëge
énvo
inele
kun
tn,zi
n roem
Hetfeest van de onverwinbre Zon .

@

.
.
.
enz.
. .

Het heeft geen haast,zegtgj enz.

*
@
*

*
@
.

*
*
*
*

*
*

. @e

Hetbondgebllfverstomm eop aarde .
.
Hetis met mp een vreemd geval . . . . .

Het kennen Gods zs llefde-in-waarheid-en-in daad

@
*

Hetknaapjeschreit. .
.. ..
Hetkomt !an zelfnietqnz.. . . . . . . .
Het lrven Isgqen Maaltid enz.. . . . . .
Het Lzcbtisw1t;Kleyrzsop weg naaç't duister .
HetNeerland deze:ti
lds;aan deovçrzj
-- .
Hetonderrichtkan mi
j 'tverstand nietgeven
.

*
*

@

*
@
@

@
@
@

*

@

*

Het onverklaarbre is meer,dan al enz. .
Het oog van HAusscsslx brak . . . . .

Hetoog verraadtden mensch.den vi
jand enz..
Hetoudejaarisin hetniet verzonken . . .
Het profaneel'
en i! aan de orde van den dag
Hetschoone 1Baltjd schoon enz. . . . .
He
tscbrandrebrein,datvyfen twintigjare.n
Het veld,waar blauwe korenbloemen .
Het w>s een hooge feestdag .

. . . . .

Het wlegçn afgeschaft;het wiegelied vergeten .

Hetwiegjr leeg;hetkindjein 'tgraf. . .
Het zwieng kleed,waarin m'uw dochter ziet .
Hierisuw stri
jd ten einde . . . . . .

*
@
*

*

*

@

*
*
*

e

*

*
*
*
*

@

*

*
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Hier liggen doode talen onder de aard .
Hier,zonder vrienden of gezin . . . .
Hoe blaystnog de Oostenwind zoo guur .
Hoe hamg is onze eeuw ;de vrouwen enz.
Hoe hooger ik uw gaven eer. . .
.
Hoe komen,luid geprezen. . . .
.
Hoe kweetge u Van de taak,die u eDZ..
Hooeema
1iaekt
f1jtk
komteen rozeknop .
hans de oude stok enz. . .

Ho
H
e men gefpotn?lijRe
kh
andelt,weetelkeen.
oe lleemt gp '
in van hart enz.. .
Hoe schoon versiert een zachte lach .

Hoe vergi
j overzeeen baren . . .
Hoezee!W i
H
j komen uitde Ce1 . . . . . * @.
Ho
e
z
e
g
t
me
nmj:oGi
J-bli
jltnogjongvan 00Btl'@'
oog vliegt ge op verbeeldings vlerken . .
Hoor de sleden met de bellen . . . . .

@

*

Hoorttoch,F.
ijStarren!wat de Baren. . . . .
Hoorttoe,gy Jufren !lief en schoon . . . . .
Houd,oude steenklomp,eenmaalop - . . . .
Hp,die met God een blik gewisseld beeft . . .

Hjdlaalt,diqmeerin u dan '
H
tmiddelmatig ziet.
Hj
y gz
had
ngeop
rezs.Waarheen'? W i
j dachten enz.. ..
en zwaard en trok van leer . . .
Hp heeftzoolang hier omgedwaald. . . .

.

HJJkan van a11es;heeftzelfsverzen in demaak.

Hj weetheelveel,maarnietenz.. . . . . .
Hp
weettemin,hoe boud hi
jspreekt. . . . .
p za1 zich in 't efect vergissen . . . . . .
lk ben voor't Koede,kameraad . . .
Ik denk aan U zn jtllle nachten . . .
lk eer l
!w Christelpk bedoelen . . .

lk h
ad ln mi
jn gedachten. . . . neem uw ingehouden tranen . . . .
lk wandelde over 't kerkhof rond . . .
lk weet niet,waar ik 't heb gelezen . .
lk zal'tbewondren,wi1'tyerhefen
.

@
@

@
e
*
*

@

ln deesbedroefde wereld zjn . . . .
In derven gn verwerven . . . . . . *
Indien gsletsgoedsvqrricht,mi
jn zoon!. *
Indien g1
J kunstnaar rpt,enz. . . . .
Indien ge uw hart wllt hoeden enz.
.
In Qodes hand te geven .
. .

In hoven en hoevgn. . .

*
*
*

.. .

In naam van 't nleuwe licht enz. . . .
ln 't afgaan onzer levensdagen .
. .
ln 't alpgebied der GXMSTELIJK. wereld

*
*
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In 't Vaderland terug,maar zonder dien .

In U begon mjn leven. . . . . . .
In vroeger dageq vond men lieve vrouwen
't Is alles allen niet gegund . . . . .
Is door een onvoorzienen etoot . . .

'tlsen za1zjn zoo 'talttd geweestis
I
siemand sterk en heefthj moed . . .
'
t Is soms of het Leven de Dooden bespot
Is '
t korte leven lang genoeg. .

. .

Iswaarljk goed te doen enz..
Jan heeit zv-n buurma: welgedaan . . .
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* * 28.
* * 171.
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@
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* e 258.
* * 115.
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@
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@

Ja
n Rek wi1grooterzjn dan God hem enz...
Jan Salie speelt niet meer den baas .
Ja.'tis nog 'toudeKraantje-lek . . . .
Je,Ji
j en Jouw in schriften zelfsin druk.
't Jongste kind nog groot te zien . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Koningin Elenora,uw haat is geducht. .

Kortzjtge en dientdaarvoor geprelen .
Krachtvan een schoo
n gelaatkan mtenz.
't Kwaad dat,qaar '
t fe1 bestreden wordt
Kweek kunstzln aan bj 'tvolk;stelenz.
Laat de leer voor andren staan .
Laat geen gedachten al te lang. . .

LaatOosten W estdebljmaar hnoren
'tLaatsteroosje van den zomer.
Laat Varen uw BEGOOCHELING. .
Lachebqkje,die men acht. . . .
Lach piet te zee: . . . ... .
Leeli
J
'k'',zegtgj.Neen,yoorwaar!. . . . . .
Leerkracht,leerstof,zledaar hoe 't heden enz. .
Leer toch uw taalen voegzaamheid verstaan

Le
g haarbj haar Moeder neder. . . . .
Leg uw hoofd aan de borst van den God enz. .
*Levensbeschouwing.
''Hoe verstaik 'tenz..

Lieve lnga,die raet rag een ti
l.d. . . . .

Lofreednharsvan hetvroegrezi
jn verdacht .
Lof verdlenen en ontvlieden . . . . . .
M aaldeze niqt,of maalhaar m et dien lach.

Maartroertzjn staart,ofhoudtzich stil. .

M aastricht,uw steh uw zilvren ster. . . . .
M eer menschen,zv
-n daarom geen m eerdren .
Meidorenszenden zogten geur . . . . . .
Men heeftgeen zip p pw gedychten . .
Men heeftvoorvhftig jAarmj dezenraad
M en kan hetgeen m en m'lenz. .

.
.
.
.

.
39.
. . 138.
. . 226.
. . 227.

. . 41.
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*
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209.
158.
166.
61.
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Bladz.

Men werpt geen steenen in de bron. .
Met de vlucht van den aadlaar enz. .

Metuw vreugdrwerd uw kracht . . .

*

@

Met w eten,Nlcodemi!komt ge er niet. @ *
Ministez's plachten afte treden * *. @ e *
e
*
Moed toont de Man,maar enz. . *' œ
e
'
t Moet bleeken alwat bleekt . ha
r*t * @ *
Mi
j
dunkt,daar kloptgeenjonger
...
Mpn Alma Mater!neem de hulde van een zoon.

Mpn al te trguwemakker,Pi
jn!. . . . . .
Mp'n dagen zljn in 'tgele blad . . . . . .
Mjn erfsmetismjp schpld nietenz.. . . .
M
pnHSXR!Laatmpuw dlenstknechtzi
jn . . .
Mjn Heiland ishetbeste waard. . . . . .
Mpn kleipkroostmeerdertvast en klom . . .
Mjn li
jflssqhmglsteld uitenkellange graten .
M'
jn volk,mpn ezgen dierbaarvolk. . . . .
Naar hooger,hooger steeds,ter heldren enz..
Naar ruste trachtend . . . . . . . .
Naar 't lichaam wat geschokt,maar enz.. .

Na tienmaalacht en zeven jaren . . .

Neen,Kunst is geen herhalen der Natuur.

Neen, '
t leven zlet niqt steeds zoo zuur .
N iem and l-andt m p straf1oos aan .
Niet alle vuur m oetbranden . .
Niet klagen . .
. . .

Nietmurmureeren,liefdri
jk God! .
Nietsri
ka
n inhoud,mjar de vorm
iknva
het hart gewlsser dooden. Ni
e
t
wa
t
g
i
j kunt,nletwatgi
j wi
ltenz.
Nosxzzssx osLxos.Qroot de ouoo'
rx enz. . . * *
Nog eenmaal,eenmjalslechtshaar zien . . * e
N ogm aals 2
*ong lsde frissche,demanli
jke geest
Nog zooveel schooner in uw dood . . . . * *
Noodwendigheid regelrt;geen wi
jsheid enz.
Novellen-makers en -ultkramers enz. . . .
Nu het zaaien; nu de tranen. - .
. *
Nu m aak u op om feestte vieren . . . *
Nu spreldt de hoop haar schoonste stralen *

Oc
h,bljfnog wat!. . . . . . . .
Och,was daar in uw dof gemoed . . .
Ofschoon de dood uw fakkel bluschte . .

0,grootgte der Verborgenheden. . . .

0,gj,d1e waarheid wilt,hebtkrachtenz.

DERSTGLAPHBIC.

147.
61.
2t7.
55.
224.
211.
41.
157.
209.
161.
218.
264.
91.
24.
22.
231.
&5.
146.
203.

Men kan mi
j kri
jgen voor #en mi
jt. .
Men klaagten jammertluid. . . .

.

163.
234.
28.
65.
101.,
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Bladz.

0,heerli
jk woord voo!'techtverbond . . .

ontwikklep zou hetzpn en 'twerd verdqoven .
Ontwikklzng''roeptmrp.pU. it het leeli
gke enz.
Ontzettend Hein!wat zyt gi
J knap . . .

Ontzietelkjyr,Ki
j stri
jdende partpen!. .
nwetend zpn zy bsiden . . . . . . . . .
Op de eerste bladzide een,diezich voorGod enz..
Op eenmaqllomsontwaaktin mj . . . .
prechtheld lsvqgr'tminsteen deugd
.
Op uktevurey blyftaan de orde enz.. .
opvllegendhezd vlàegtorer 'thoofd. . .
Overloop uwen vrlend m et,noch zit enz..

Pasop!uw kenyi:isbeperkt

@ * * @ 13.
* * @ @ 248.

Pronk in uw nalaarspracht .

Rechtaardejonglingschap derNederlandscbeAthenen.
Rechtschapen,eerlpk man,die beter ens.. . . . .

'k Reis paar den hemel,enz.. . . . . . . . *

Roept uzt aan alle stranden . . . . . . .
Rust,Roem van Neerlands vrouwen enz. . . .

Rpst,wakkre Staatsman!rust enz.. . . . .
ltpmlooze verzen,in het m etrum van den Griek

Sc
S
haamtgeu eenazwakhoofdseerbewjzen
choon als haars moeders kind enz. . .

*

@

Schoon een en dezelfde stof .
@
Schoon in den kpop en in uw volheid schoon

Schogn ij,Vorstm!de taak die ge op u naamt
Schrjfnlet41te losdaarheen
. . ..

Schrpfop mjn zerk geen lofgedicht . . . .
Slechts:Qcva'
rzx Psllsxs.Bovendien .
Slechts het bart is de mensch
. .

. .
.

Slqchtskan niettwjien enz. . @ *@
Solpnt
uw drogfheid doorden tjd. *
netten hzer,sonnetten daar .
Spe
paealrmmj
uw moeite,wjzeman! . . . . .
etden hartstocht niet
Spreek als de meegten
.
. . .
Spreek dingtaal,gj,die volkstaalspreken wilt

Spreek grootschetaalgn stap op hooge brozen.
Spreektuw hart voorletsgoeds.
. .
Spreek van u zelyen nzet,ten goede enz. .
Spreek zachtrinnzg;betrr is '
t enz..
.
Stel tegen dmft geen dlqftsp aar wacht enz..
Stem naqr uw overtnigzng niet .
. .
'tStond ln d'oproepm gsbrief te lezen

DERSTGLAPHBIC.
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206.
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Te goeder uur geboren. . . . . .
Te laat gekend,te vrpeg bezweken. - . .

'k Te1achten zestig jaar.'k Verjongde enz.

Ten vuren,ten vuren
. . . . .
Te sollen met de vrouw,de Kerk enz.

Te zi
jnerti
jd komtramp en tegenspoed

Toen de oprorrvaan gezwaald werd enz.
'k Trad m oedlg pp,maar bleef alleen .
Trouwhartig eerl'
pk M an!enz.

Tusschen de regelslezen''stq u vri
g.

Twee dingen heb ik willen zi
ln .
'
l'
F eem aal vier,tweemaal drie enz..
Tyd is geld en geld is 't al . . . . . .

%Ti
jd''roeptgi
j daagli
jks,,tù'd is geld''enz..
*Uitern stuk isde pan''

..

Uitroelen kuntgijnzets,datmenschljk is.
't Uur der geboorte zelf verkort den duur.
Uw
U
alziend oog,datmj bewaakt .
w denkeqtis maar dunken,Piet!
Uw hart isin uw Opgen . .
Uw nauwgeletheid zs beducht

. .

Uw onderwtsverlooptzich in t, veel.
Uw rede is louter goud; geen d1e . .
Uw stgfisarm,uw stt'lzsbreed
Uw styl,Favr.llus!is een nuf.-le .
. .
Uw
t
wt
'
oe
n
z
y
e
e
n
wo
r
s
t
l
e
n
me
t
de
ba
ren .
Uw vensters keeren 't licht;toch dringt enz
Uw voorgebeden zjn somspsalmen
Vaarwel,mjn dochter.streefmetmoed .
Valtu een blad,een laurerop deslapen.

Van die tienmaalzeven Jaar ,
. .
Van 't goed of '
t kwaad,dat ons 't Gerucht enz.

Veeldeugden maken nog de deuqd nietuit. .
Veellrer ik steedl:datik nietwlst .
Veelpjlen stelt gy op uw boog
.
Verachtelllke zwerm van knapen enz. .
Verbeelding keert zlch naar 't W eleer.
eltdq
zl
chnacht
@
Ve
Ver
re
dd
rjf
n

Vergeefs de kreaecnhtrooznt
envsetl
'uik,gi
jziet.
lnsd enz. . .
Ve
rgeetzenirt,deheerljkeidealen .
Verhaast u nzet te zeer met roemen

*

*

Verhefde liefde Gods,maar zoek haar enz..
Verhef geen psychologen
. .
. .

Verhefuw liel!Laathaarten hemelstjgen.
V
erheug u zn den nevel nlet .

. .

XXIX
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Bladz.

Ve
V rnuftvoegtfe1bj Poëzj .

ersche smartzs heilge grond .
Verwachten - en - Betreuren . @ @ * * * *
Verwaeht van 't vo11e hart geen woorden-overvloed..
@
Verwelkt,verdortgj,schoone Bloem @ @
Verzoend met God . * * * * * * *

Vi
'
ke
Vr eeuwqn paarde ik rqedsmi
jn kl= ken .
V oelmj alsamen vrj;gedrongen enz.
Voordieop 'tziekbed kwi
jnen . . .
oordrie en zestig-j
aar geduld
Voor Gods en allel
menschen oogeu
Voor God en naasten leven . .

Voorveertig jaarmi
jn tentgenoot .
Vr
V
aagtgj watdiep in '
thartenz..
reugd en droefheid gaan te zaam .
Vr
jdy
nkers,dienietvrj zi
jtenz. .
Je Gemeentei'''tKlinktwelzoet
.V ri
Vi
jftigjaarvereend.
W aar blinkt aan 't oog,vAn 'tstaren mo? . .
Wa
aa
rdenktgj aan metd1tgefronstgezlcht .
ar de llsberg,over de andre gluurt . . .

W aar een wi1is,issgn w eg. . .

. . . .

W aarmee Verzoent gp ODS eDZ. . . .
. . .
W aarom den dood gevreesd,den stervende beklaagd

W aar traan en glimlaçh shmenkomen. . . . .

svaar 'tSleutelbloempje zlch Kertoont. .
W aar wit en rood de schoonheld m aakt .
W aar zjn de makkersvan m(n jeugd? **
anneerhetçlalmyn stofbegeert
W antrouwen zp de vrucht van 't leven
'tW as I-xvxx eerst,nu ARssxo enz.. .

.
*

@

*

.
.

W at duzzendmalen is gezegd
.
. ;
M'at eeuw aan eeuw van mond tot mond gegaan ls
W at God borduurt,door llef en leed

@
*

*
*

*
*

@
*

*

W atgj gzhoopthadten gedacht . . . . .
at?s,bp sçhralegtof,een opgesmukte sti
jl. .
W at!
-smp
-n ik? Een wetengzlen

*

.

W at afvalt van den hoogen God. . . .
W atbeter is,wat beter zs.
. . . .
W atde Natpurbedwingten perken !et . .
W atdogtgJ
i,mannen,die voor'thellenz..
W at eiloofranken,trouw fgstoen. .

*

. .

.

W at 1q 't geschrevene? W at is 't gelezen W oord
W at niet kalm ie!is niet groot
. . . .

W atnood is'tmjn gemoed enz. . . . . . .
W at
'
s
,
bo
ve
n
l
o
f
en blaam ootmoedigljk verheven
at'8 een Gedicht?Kunstminnaarg,spitst uw ooren

@
@

*
@

@

261.
228.
81.
62.
266,
99.
214.
120.
34.
43.
36.
229.
53.
121.
4.
222.
142.
41.
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W atamaaltge ûp Neerlands volk enz.
@
Wa
tstilis,bljve gtil.
at toont ge ons? ,
tGeen gj kunt enz.

W atwordt yan onqeljkeparen
.
W atzegtgh van dztheerljk stuk .
Wa
W
tzzoe
egkt
thgevhWo
orudwenki
z.
.re.n . .. .. . .
at
voor
nd
W atzoektgj? Zegepraal'
?ofMartlaarschap

W at zwart op wit staat,heeft beteekenis.
W ee hem,die 't kwade goed heet . . .
W eer nam hem 't wiekpaard op enz. . . .

W eesals deJogelop een tak .
W eesbeminlpk!Aluw deugd
W eesvroolvk!'tIsxewol-den dag .
W eesvrooltjk!Vroolpkheld iskracht.
W eet dit,geleerde manyen
.
.
W ek op de kracht,die zn U is

. .

'
rF'
:Idickterll
jk,maa'
l.nietppJ
,'l
'f?
'
:fenz. .

#W e1goed,maar ruw''
. . .
.
.
W elhem,die zich bekeert en bli
l.ft bekeeren enz.

'k Werd zeventig;ik zag mtjn jongste groot . .
W erk door en woeker met uw uren.

.

W erp van pw brqpd voor vooglen allerveeren .
W srtber mznde zpn Charlotfe
.
. .

W !eCremerleyst,kentsleehts zi
jn twintigstdeel.
W Ie heelt ooit ln Gods ooren
W
ie immeralsde schoonste zj geprlzen
.
W ie is beleeldst,wie spreekt beschezdenst enz.
W ie moetverdraagzaamstzi
jn? Wie enz..
W ien hpnderd jaarrerd toegelqid
W iltgj bedrogen zpn? geefblpk enz..
W ord ik zeventig? W ie wget.

.

'k W ord door de wereld nlet begrepen
W
elvas
tteen
oms
tototuljk
'k o
Wrtou
we
n,on
ho
e he
zou staan *@
W IJF.lk weet geen bt,
ter naam @ * @ @

W j gaan te zaam op 'tzelfde pad . . .
Wj hebben zqoverlmalen
W
... .
v leven noolt;wj wachten steeds op 'tleven,
Wq vrrgeten;God gedenkt

W p wlllen llefst den V al vergeten. *

.

Zachtmoedigheid staatonrsn vrouwen goed .
Zesrvreemd,qoorwyar!Bpzonder zonderling.
Zell uit,zeil ult,myn naamgenoot
. .
Zelfonderzoek!Agh,'k heb lgolang nietenz.
Zendt God u krpzs,treft u zpn roe. . . .

Zesen twintigjaarvereenigd.

XXXI
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Bladz.
@. *
*
Zeven en een wan
sieaucwe
ht vz-@iende
n in ml
J
**n @
OMt
j
*en

'
k Zip daagltiks

Zieltjezonder zorg

. .. .

@

*.

Zietmen nog stayren aan de lucht. .
Zoek waarbeld;vlnd ze en roem enz..

Zoe
k wi
jyheid;xind
zeenz. J*Za an*
Zoet,1zef m ezs2
*e w ilt :)

@

*

@

.
*

@

@
@
*

*
*
@

*
*

Zoo gealsqen Pan tehandlen zi
l.tgezind
Zoo gr ernzetbznnen zjtgeweest
.
Zoo glluw qsg metGod wilttreen . .
Zoo lk een vyand had,en '
t vri
gstond enz.
Zoolang uw leyensdyg m ag duren . . .

...

. . .
. . .
. . .

Z
oowie op vrlendelljk vel'zoek . . . .
..
Zoo wreed beroofd,z0o dzep bedroefd .
. . .
Zorg datuw hand geen vruchtbaartwi
jgjeknakke.
Zp de aard en de omvang van '
t gebeurltk
'e' ' .
Zp ismetjubeltoqn ontvangen
. . . .
Zp*neemthqar pymren voorgedachten . . . .
Zj rusten met,zj rusten niet.
...
Zj wasvan de aarde,waarwatschoonstenz. . *

.

-é,>
Ow.

51.
162.
43.
240.
240.
106.
261.
247.
32.
114.
33.
219.
63.
51.
220.
10.
206.
29.
M.

Hetgladde voorhoofd onzerjeugd,
Dat elk verheugt,

Krijgtmetde jaren kreuken.
Een lied der m in
ls aan 't begin,
M aar 't einde ervarings-spreuken.

V oor 't m inst,indien het leven doet
H etgeen het m oet,
En niet vergeefs verspild is,
Zoo vreugd en sm art
V oor hoofd en hart
W erkt wat door GOd gewild is.

GEAIENGDE GEDICHTEN.
ZENENDE BUNDEL.

GOEDE RAAD.

Isiemand sterk,en heefthiimoed:
'tE
Zj totbescberming van niet-sterken,
en bart,gedrenkt met edel bloed,
Laat aan een eedlen aard zich merken.

18iemand zwak,en heefthi
j list;

Hi
*
i
eere voor zichzelf te vreezen.
' l

Een ll
.stig man kan,eer hp
.. jt gist,
In eigen strik gevangen wezen.

Isiemand wjsen hoogstgeleerd:
Hijwete ook somtpdsnietteveten.1)
Qelrerdhrid yerktweleensverkeerd
Bi
j wpze lul,d1e ditvergeten.
Isiemand onafhankli
jk:htj
Zoek zelfzets,dathem mag brperken.
oevgelt de wilzich altevrt),
De wllsàp'
cc/?fhoudt dan op te werken

Zij
Isiemand mqoi,en heeftzi
j geest:
@ moetzzch nzette jeelbetrouwen!

Bewonderd wordt zp,maar gevreesd;
Voor alles wil men Werevrouwen.

Isiemand dom,myarweltertaal:

Ha
i'leere ook nog d1e gaaf verzaken.
-

E Een gek,die zwijgt,za1menigmaal

en schrander man te scbande maken.

1)àrs negelendl.

NIEVS ONVERMENGD. - VUURW APINMN.

Hi
j
Hesftiemand,denkthi
j,goedenraad:
zj volvaardig dien tegeven,
In 'talgrpeen;datkan geenkwaad;

Maarin 'tbvzonder?...W achteenseven!

NIETS ONVERMENGD.
Vreugd eh droefheiâ gaan te zaam
In dithachljk leven;
Rozen,zacht en aangenaara,
V/orden ons gegeven;

Doornen zjn er,meerofmin,

Aan deonmisbre?telen;
Veel,datzoetwaqln 'tbegin,

Heeftaan '
t eind zets bitters in,
Voor te grage kelen.

't 1: gewaarschuwd,laat en vroeg,

ln gedichtln proze,

Maarnog nooztherhaald genoeg
Voor den achtelooze;
't W ordt bevonden,vroeg en laat,

A1tewaal'tepezen;
Iedermayktop allesgtaat,

M aar men zlet nlet dat het baat;
En schyntnietste vreezen.

VUURW APENEN.
VolgenB Amos'
ro

(OaLA>Do Frmoso,C.IX ZN XI.)

Bj ruwe kracht,geweld,en fellelistgn,
Een tzren bulsvan twee e1,meer ofmin;

Kwam yog '
t grweer,daarde Ouden nzetvan wisten,
Daar brengt men pulver en een kogel in.

Van achtren,waardekoker schjntgeslotpn,
W orâtmeteen lont een gaatjen aangetzkt,
Zoo klein,alswaarhetblped uitkomtgespotrn,
W anneer'tlancetvan d'artsu nauwljksprlkt!
0jtelesnma
alkomtdekogeluitgeschoten....
ofdes hemels donder u verscbrikt!
En
,even alszi
jn bliksrm,qjar hi
j doorkomt,
Verslaat,verplet.vernzeltbIJwat hem voorkomt.
De zwarte-kunstbeschJnk,te kwaderuur

Tot eigen doem en onzeraller schade,

VUURW APENEN.

Den Duitscher met dit helsche tuig en vuur,

De Booze-zelfkwam ztjn vernuftte stade,

En leerde 'thep,door proelen helschen raad,
Het best gebrulken tot het meeste kwaad.

Itaylje,Frankrjk,allgstri
jdbrevolken
Zjn spoedig dgordlen wreeden vond bekoord

Hier vormt m',zn naarde kunstgegrjven kolken,
Hetgloeiend bronsten vuurmond;glnderboort

Me
n 'tjzertotwat,Peerdan zwaard en dolken,
Het menschdom drezgt met uitgebreiden moord.
't Geschut is zwaar of licht;de namen velen

Van zinkroersen kartouwen (halve'en heelen),
Veldslangen,dqnderbussen,gootling,bas
A1 naar 't den vlnder smaakt;maar waarzi
jraken,

EnGe
li
4
i
.
Jkli
*
i
#k '
ti
:
jzerbri
jzelend a1sglas,
'
t marmer gruizlend,om zich baan te maken.

Soldaat!geey dagggoflwaard komtm eer tepas.
Verkooq ze vrp alsmtgedlendezaken!
Voorzle u van een snaphaan,arme vriend!

Daarge andersuw soldiJ
'nietmeerverdient.
Hop zjtge in menschenhart ooitopgekomen,
Ge
'meqne,schelmsche en allerwreedste vond?
Door u ls de eer der Faapnen weggenomen;

Door u gaat alle krpgsroem naar den grond;
Door u behoeft de lafste niet te schrom en,
En vallen laagste en hoogste te eener stond;
Get
Da
enzema
onne
p he
ntmo
ve
eld,
dg
ve
ae
nneg
ee
reno
std
grii
fetts
m ogen rekenen
DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH .
beteekenen.

W ie teltde riddl-en,wie drdappre helden,

W Do
ie o
ru alleen lp 'tbloedlg stofgelrjd?
de eedlen,d1e elkeen voor honderd telden,
D Waarnatijn om treuren,naarhetrecht

erspart,dle weetwathooge deugden gelden?
Gewls,'tis veel,maarpietteveelgezegd,
Zoo 'k zeggen dtyf,dathler de goddelooste

Het denkend brezn gespitstheeft tot het snoodste.

'kEGeloofook,datde Almachtiqein ztjn toorne
En e
n zwaar,een yreesljk vonnlsheeftgeveld,
de gevloekte zlelvan dien verloorne

In 't diepst der bel naast Judag heeft gesteld.

Zoo
dacht,zoo zonq,woorvçerdhalfhonderd zppnwl,1)
Dezclg:rean G*lcnt?ofelen Jprdch.
1)Arlostoleefdevan 1474-1533.

5

ANNA'8 BTKRFDAG. - BIJ ANNA#S BEGRAFAINIS.

onze e
zcu- geeftcnffrppr: metàccz'Krupp-kanonnen,

Tpr,t
?#p':,jHitrailleuse',A /nïford.
XIOORDDADIG DOOR MOORDDADIGER TERWONNEN,
VERWOESTEND DOOR VERWOESTENDER -- VeYmOY%

O Dl
'
cAfer?than'geen f## metplfl/p:zlngen/-

Ziedaal-de wrucàf Tan paz: vorderingen.

ANNA'S STERFDAG.
AAN Dz BEItOO>NDXN.

Heb lkq nletgezegd dat,zoogtjgeloof:
gijde heeritjkhel; Godszien zult?
Jxzus.

Qj hebtGodsheerljkheid ajpschouwd
In 'tyastgelooven,ljdzaam hlden,
In lzefdebljken duizendvoud
Van
'thhrt,datzich terdood moestwjden;
ln d'ultdruk van dat zielvol oog,
Ten open hemelopgeslagen,
W aar,na een leed vau zoo veeldagen,

'tVerlostezieltjehenenvloog.
GI
)'zl
xll,gd zult,zoo gijgelooft,

Deheerlpkhrid van God aanschouqen,
In '
t geen hIJ schenkt,ook waar hp rooft,
Aan harten,die op hem vertrouwrn,
In troost,jlsbalqem neergevloeld,
In kracht.bp 't dmnken van uw beker,

Jn de eedle vrucht,die,zacht maar reker,
Aan ,8 levens scherpste doornen groezt.
En eenm aal - droeve zielen!beidt,

Verbeidtzijnttjd metetilgelqoven Zult giidssHeeren heerljkheld,
In vollen lulster,Jlen daarboven;
Alsde engel,d1egj hebtgekweekk

Die al uw vreugd wa8hier beneden,
U met een lach zaltegentreden,
Daar waar men van geen scheiden spreekt.
3 Febr.1874.

B1J ANNA'S BEGRAFENIS.
'k Reis nAy1'drn hemely''was het woord,

ZOo troostrpk u1thaar m ond gehoord,
Om uit de smart u op te beuren,
Die nooit uw hart verlaten za1....

Maar nu!....Brdroefden1staaktdit treuren
Zi iser a1.

HAAR BRUIDSKRANK - HOPELOOS ONDERWJNDEN.

7

Zi
jï:era1.0 twi
jfeltniet!
Z
j
z
i
e
t
d
e
n
t
r
o
u
we
n Heiland,ziet
W at boven denken gaat en hopen.
In HeP geloofd!Aan Haar gedacht!

De weg zsEvri
j;de deurstaatopen;
n zj - verwacht.
HAAR BRUIDSKRANS.
De krans van roos en leliekelken,
Gevlochten voor uw bruine vlecht,
W erd op uw doodkist neergelegd,
En zal verwelken.

Qjzelv',die neerligtin ditstof,

Aan worm en made prpsgegeven,
Verwelkte bloem van onzen hof!

Gj zultherleven.
HOPELOOS ONDERW INDEN.
In 'talpgebigd drro>iyzsTyisl.
lKx werçld,

W aarmemg spltsmet schzttrend jsbedekt
En mist op mistvoor ster:iike oogen dwerelt,
D:tweoveralslechtsstuksgewlze zien,- vandien,
Zich veler blik en aller voet onttrekt,

Myn vrignden!spreekt,watdunktuw hart
Die,diep ln 'tdal,op ingesloten msren,

0p 'tmaken van een bergkaartzlch bevljt,
EnUz
tweeke kurk daarvan modellen snjdt,
de oreographie ons wil doceeren.
Gi
jz
ietslechts wat uw O0g bereiken kan;
nt
Li
chtslechtswaar u deze voeten dragen;
Gi'tke
E
(van God! W oord)beschtjnt er deelen van,
n'toontze u,in zùn gunstrjk wrlbehagen.
t Geheel,'t optwerp,het onderllng verband
Zjn z#n gehelm en boven ktw verstand.
Verkwik u aan de beken,aan de stroomep,

Aan 't lommer en de bloemen der vallel,
De zuivre lucht der grazige alpenwei,
En wat er meer van zege!z al'moog komen,

Ey sla uw oog naarstellen top bîjtop,

Nlet onzte weten,maar te aanbiddbn op.

#1JHET OPEN GRAF ENZ. - 1SKONINGSVIJFENTW INTIG-JARIGE KNZ.

BIJ HET OPEN GRAF
VAN

DANIZL CHANTEPIE DE LA SAUSSAYR,
Theol.Dr.en Prof.

Te laat gekend,te vroeg bezweken,
Voordzg hem kenden alleswaard,
Daalthler een sterveling ter aard,

Diena zjn dood n0g lang za1spreken.
Een geestqp 'ihoqgste doelgericht,

Aan kennis rpk en rvk aan krachten,
Vo1 van diepàinnige gedachten,
En door een booger geestverlicht.

VEen hartyolErnst,als'thaqtmoetzja
an hen,d!e naar den Vredezagen
En,in dl glsting onzerdaglp,

Hethezlge schiften van zyn schjn.

Een hart,voor nietsofniqmand koud,

Fjnvoelend,eerljk,edelaarig,
Voortegenstynderen rechtvaardig,
En voorztn vrlenden,trouw a1sgoud.
Beween,gj Kerk en Vaderland!
Schgol,diezoo korthem hebtbezeten!
Dlen rjken geelt,datrjp verstand:
Mjn hartzalnooltdathartvergeten.
's KONINGS VIJFENTW INTIG.JARIRE REGEERINR.
12 Mei 1874.
lleidorens zenden zoeten Zeur

Aan frissche oranjestegen;

Lief bloemgewas van elke kleur
Ontwaakt op veld en wegen;

De stedep zjn metgroen versierd,

DeMe
tsstlkl
mg
jo
n,fker
sen;
fee
oe
krs
l,
uz
dtg
,e
de
ea
sn
tvl
ag zwierk
En wappert van de transen.

Deyorstheeftvi
jfentwintigjaar
E Ztn koningskroqn gedragep,
n nog vAltzi
j zùn hoafd metzwaar,
Bp '
t khmmen van zyn dagen.

ZEXDINGSLIED.

God gpaar die kroon!God spaar dat hoofd!
Uw hart!uw buis!o koning!
Uw levenszon blinke onverdoofd,
Als op den dag der kroning!
GaNaa
voo
rrt
's,t
he
rome
uwlsvolk!met nieuwe vreugd,
welbehagen,

Doq!-kinderliefdeen burgerdeugd

Zyn staf en stoel te schragen!
Strik vaster nog uw eendrachtsband,

In schaduw van de oltjven.
Zh'n kleurOranje blpven.

En moog in 'tdapkbaArNederland

OHASSINETW ERSJE.

Den Koning,onderwiensbewipd

Zich 't volk gerust en veilig vlndt,

De Vredebleef,de Jvglvyarteteeg,

E
De Negerslaafztin vrslheid kreeg,
En 'tkrùgs
' vuur aan Sumatra'skust
De
r
l
a
ng
v
oorspoedig ztJ
'gebluscht,
en DSROSN W ICLaM vreugde en eer
En zegen van der Heeren Heer!

ZENDINGSLIED.

Ro
Veeprtbr
uqit
aan allestranden,
zdt van oord tot oord,
Verkondigtallgn landen
Het Evangelzewoord!

Roept uit den Heer der Heeren,
Als aller volkren vriend!
De volkren moeten leeren
W at t0t hun vl-ede dient.

Verbreett devreemdealtaren
En bouwt des Heeren huis!
De wereld moet zich scharen,
Zich scharen om het kruis.
De dooven moeten hooren.

De opkundigen vçrstaan,

Den bllnden '
t heilllcht gloren,
De kreuplen leeren gaan;
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BIJ DEN D00D VAN HENRIETTE SWELLZNGREBKL.
De treurenden vergeten
Hun leed en droefenis,

En al wat arm is leten

Dat daar een Helland is!
Roept uit aan alle stranden
Verbreidt van oord totoord,

Verkondigtallqn landen
Het Evangelzewoord!

BIJ DEN D00D
VAN

HENRIETTE Sï7ELLENGREBEL,

eedertzjn oprichting in 1844totden 30s*n Mei1874,
Bestuurnter w@?lhetDftdc/nedden/ls4fd f: Utrecht.
1.
VOOR DE DIACONESSEN.
BIJ HAAR GRAF.

Zi
jiI
gmetjubeltoon ontvangen

n 'tMilpw Jeruzalerz;
Maar hier zyn tranen op de wangen
En tranen in de stem;

Daar
Fj dedierbre missen moeten
W ie nooit ons hart vergeet,
Die neerzat aap desHeilands voeten

En naarzjn voorbeeld oszo.
M et welk een stroom van vreugdeklanken

Za1zj,door heelden stoet
DaArboven ztn begloet!
Maar wlezalwqardiglùk bekleeden
Deplaats,d1eZilbegjf?
Zoo klaagt de droefheid hler beneden,
En staartop '
tzwjgend graf.

Van haar voor gqed genezen kz-anken,

Het hoofd naar boven! God za1 zorgen.
Op HsM het oog gericht!

Uitdonkren nachtverrjstdePorgen,
A1s szzspreekt:DyarziJ
'hcht!
W jEwi
llen wachtrn,wù vertrouwen,
n houden bzddend aan;
GeljOkns
digeteeedds
elsllsevo
deorrgverga
ouan.
wen

CAVE CANEM. - OPVOEDING.

AAN HAAR BEDROEFDE ZUSTERS.

Een parelis aan 't snoer ontzonken,
Verbroken door Gods hand,
M aar om in Jezus'kroon te pronken:
Een rozenstruik verplant,
Om in den hoogsten hof te pralen,
0m dAarin vollen bloeitestaan,
W aar,bj de zachtste zonnestralen,
De schoonste knoppen opengaan.
CAVE CANEM.
Het hondgeblyf verstomme op aarde!
Elk m ensch,e
'én kind heeft grooter waarde
Dan al die otrouwe hoyden'
'saam.

Eén dollehond doetin zljn woeden

M eer kwaad dan duizendevergoeden
Van edelst ras en schoonsten naam.

Maar,onderhond kpntgj nietleven?
HetziJ
-!De vreugd zj u verbleven,
Maar houd haar voor uzelf,gehsel!
Ofaan gevaren blqot te stellen,

Uw naasten met uw beest te kwellen

Istoch een weinlgjeteveel.

Geen pharden worden lqsgelaten;

Geen stleren zwerven bljde straten;
En ook de hond blijve aan den band.
Dol worden kan geen nlensch beletten;
Maarlaatten mirzstewjze wetten
Mpn huid beschermen voorztjn tand.
OPVOEDING.

s7atzoektgj vooruw kindrep?Veiligheid,
Zooalspp aard geen'Pensch lsweggeleid?

Af
ntjzldtl
vra
navam
erzoeenkl
ng
nvegresv
aree
Ins
s
eng
we
kz
al
ome
pr
in
d,
?
Neen!Zoek hpn wtjsheid,kracht,zelfstandigheid,
En leer hen zlch te wachten en te waren.

Bestel hun moed en waapnen)tegenwicht,
Gevoelvan verantwoordlpkheld en plicht,
En prent heu in,hrt oog dat,altp
-d opeu,

0ok voor hun welzhn waakt,geli
l' zi
j hopen,
Als '
t Aszlsxo oog tr ontzien!- W aarditniet baat,
Baat niets,en watgl
j andersaanvangt,schaadt.
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AAN WIE DE SCEULD? - SPRXEK VAN UZELVEN NIET.

E!n dwaas houdt,a1sbesm ettingen regeeren,
Zpn deur en venstersdichtom zeafteweren,
En (
ranendedathIJrijn kroostbehoedt)
Vergzftigt,door vervullde'lucht,hun 'tbloed.

De wijze zorgtvoor lucht,geregeld leven,
Goed voedlel,qn een onbezwaard gemoed Derestblùftblddende in Godshand gegeven.
AAN W IE DE SCHULD ?
De naam skinderen der zon''ls voor

de bloemen we1dlehterljk,maarnfet
geheelonjulst.

Hetgroene kleed de' aarde.
In het Albnm der Nat.1874.

mTFW dichterlqk,vgcr qlîetonjulst''.Verneemt
U,die slecht:dightersz#tdoora'
%d'
%tte wezen;
Door metëënjulsten trek 'tgeheelalsvoor
Den geest te voeren ep ons hart en oor
T2treFen doorden julsten toon.gerezen
U!tde ecbte snaarterjuisterplaatsgedrukt;

Gi
J.'t dichters? Juzsthezd is u vreemd!

Dle,a1sgijonsbetooverten verrukt,
Onsnietverblindtdoor jdlen schjn oflogen,

M aar,zelfs door uw verdichtingen,onze oogen
Onthaalt op waarheid,die GIJ ziep leeqt,dze de ziel

ERxlxT,wanneer,door u,er 'tjmste lzchtop viel!D>t '
s%weschuld,doemwaarde poëtanto'en,

Dl
G
evel
yen schrjfttotaller dlchtren smart,
een.dlchters-oog bezit,geen dichters-hart,
Gqen zaken kent.en in detaalvqrwart!

Gp doetde poè
'ziedoorprozaschrpvren lasteren,
W ierbrein geen wetenschap,geen helderoordeelpisk
En slechts in 't wezen pcn de #ic/lf/csfndfzich vergzst.

SPREEK VAN UZELVEN NIET.
Spreek vAn ulplxgn niet,ten goede noch ten krade;
Toox FIe gp zpt,en elk za1 wx'
rzx wie gp zpt.

Miskennlpg heefthaartijd,en doetmeer nutdan sshade,
Mit,gp metdaden,nietmetwoqrden,haarbestrjdt.
Zoo zemyndsregen''.zegtdeSchmft,sdenHeerbehagen
Bevredzgt hp methem,ook die hem fe1weerstondi''1)
Fpr.XVI:7.

ETHISCHESTATISTIEK.- AANEENPESSIMIST.-- AANVERACHTERSENZ. 13
Maar die zich roel'
t en weerten slagen keert metslagen,
Mistrouwt zichzelf en Qod,en boort zich in den grond.

ETHISOHE STATISTIEK.
What
ne
we
rtly may oompute,
Bu'tsndeîe
rw
hapa
tig
resisted.
Buaxs

Pas op!uw kennis is beperkt.

Z)'weetietsvan 'tgedane;

't Begane kwaad is ras bemerkt;
Maar ook hetwederstane?

AAN EEN PESSIMIST.

Als'tregent,daar de zon bj echtjnt
Zietgtjalleen den regen;
lkn voepstd
E
igieop
de zon mtjn oog
n lieven regenboog,
En lach hem hoopvoltegen.

Goed!Maarintusschenwordtgjnat-''
0 ja,d>twaste duchten,
Zoo ik myy regenscherm niet had,
Da
Bi
tj'kftal
jt)d meeneem op mîin pai
zzen van donkre luchten.

*Maar alsuw regenbo.og verdwi
jnt,
.DeJegendogr bl
jftstroomen;

Als glet- op gletbuinederstort,
scherm ten laatste nutlooswordt.,.%b
'k Zoek dan een onderkomen.

sUw

lk scbuil,maarpruilniet:bestevrind!

En mjd dg lu1dieprullen.

Defelstebu1houdteynmaalop;
M aarvan den l'
egen In den drqp

Kwam,die bj U kwam schullen.

AAN VERACHTERS HUNS VOLKS.

W
atsmyaltge op Neerlandsvolk,xvan d'ouden roem vervallen''j
W >t scbzmpt ge op hen,die .op dien ouden roem slecbtsbrallenj'
Gi
j,die geen tlrken geeft:an betersoortofkracht?
Dfedit doen,z:n ernog bp 'tlevendy geslacht.
Miskenthen niet.npch dooft,kwansulsop e1k verbolgen,

Den moed bj die nlet uw.maarbeter voorbeeld volgen.
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EEN VAN BEIDEN.- AGNBS BRUID.

EEN VAN BEIDEN.
Bescbimp geen m achteloozen,even

Alsof'thun scholtte aan goeden wil;
Bestrafden dood nzst;wek hetleven;

En kuntgtidatnlet:houd u stil.
AGNES BRUID.

lkUhad in mjn gedachten

regdsvaarAelgezeid,
U reedsln 'tgraflenrergeleid,

WMaaer
wj uw broeytle brachten
t groote treurlgheid.

Maar Gçd heeft ons gegeven

E xDatgt behouden werdf,

en groote vreugd voorgrootesmart;

U a1s op nieuw hst leven,

0nseen erkentltk hart.''
Zoo jprak.voor twintig jaren,
Mhn diepgrvoelde dank.1)
Nu eischtde tpd een andren klank
Van
E mîjn vrlheugdesnareny
en vroolyk feestgezang.

Hoetriltbj u te yanschouwen
De vaderlijkelult.

GeliefdeDochilr,echooneBruid,
Hoegalmtzp onweerhquen

Haarblt
jdste tonen ult!
A1 brak ook dezer dagen
Een dierbaar leven af,
Al keer ik van eens broeders graf,
W aar wees en weduw klagen
Tot Hem,die nam en gaf:
Het Qoers moet weggenomen,
Hoe zwaar en wettig 't drukk';

DeDesmar
tmoetwi
jken vocr '
t geluk;
vreugd m oet boven kppen;
0od geeft haar;voet b'
y'stuk!

0 Zo
Brouivr
d,oz
oqjong van jaren,
olpk van gelaat!
1)Dlohtwerken Tlle D1.,bl7 121-

15

AGNE8 BRUID.

Hoe lacht u 'tleven toe;h0e laat

Gz
k'allezorgen varen

En vreest geen leed of kwaad.

WI
antnietshebtgj te duchten
n de armen yan een vrind.
Diemetgeheelzil
'n hartu mlnt
En voor uw minste zuchten
Den besten balsem vindt.

0 Bruigom ,zoo volleven,
Zoovo1van liefde en jeugd!
Hoe haaktuw hart,metloutervreugd
De aanstyande vrguw te omgeven.
oelukklg dat gp 't meugt.

W antwat,vgordpizend weken,

'
k Haar vrlendli
gk heb verzocht

Datzi
j op aarde wezen mocht,
Datiszi
ju gebleken,
Hoe weinig zi
j 'tzich docht.1)
Hoeblsizien vriend en mygen,
Lief Paar!uw ecbtpad ?n!

W ant hart aan hart,ée'n zlel en zin,
En 't oog op God geslagen,
Dat maakt een goed begin.

En de ouderltjkezegen
ZAl,metztjn volgenot,
Van vlerop aarde en e'ën'bj God
U volgen op uf wegen

En m eêgaan ln uw lot.

Diesjuichen stym en snaren
U tor metl'lldr!lklank:
'tGsx
oelu
krzhe
sg
root;lpn duurzi
jlang;
xs'
t vele zaren;
En zegt den Hemel dank!
âugustus 1874.
1)

Totonsgeluk gespaardel
Reedshadt ge,in 'sHem els licht
EenWEng
elkunnen ztjn,liefwlchtl
eeg 'tnu nog watop Aarde!
Dlchtw.Ille D1.,b1.121.
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NMDXRLAND EN AMERIKA -- VERSCHILLEND OORDEEL, ENZ.

NEDERLAND EN AMERIKA.
0OK EEN TOEPASSING.

Wanneer men daar(in Amerlka)sprak

van Nederland, sprak men a1s van een
roemrgk land door zïn verleden,en van
een lan; dattegenwoordlgslechtsbekend
ls door Schiedam. Elerop make teder
de toepasslng.

Dagblad-rappott van eene bj een

openbare gelegenheld gehoqden EeGevoerlng.

HetNeerlan; dezestdds,aan deoverzj
Alleen bekrnd doorzjn jeneverstokerj!
En moetdzttegen Nederlapd bewjzen?
OftoonthetUncleSap'slzefhgbberj?
H0e 'tzj,onwetepdhezd isnooltte prjzen.
Toch was er mrnzg onzer beter aan,

W isth'
p'watmzndervan d'Amerikaan.1)
VERSCHILLEND OORDEEL.
A.

W atzegtgj van ditheerljk stuk?
B.

V Om mj te stichten,veelte druk;
eoem
lte
hartstochtljk,om teontroeren;
schoon te wezen,te vo1pracht.A.

Mk mochthetaan mjzelfontvoeren!
B.

QoedlM aar waar heeft het u gebracht?

HYGIZENSOHE YERBRANDINGSIJVER.
DatPenschen sterven,werd weleer den Dood verweten;

Nu zvn de dooden schuld;de Dood wordt glad vergeten.
')Vldeatr dePrjscourantderEFecten.bepaaldelkk Spoorwfg-dlto.

ZESTIGSTE VERJAARDAG.- HET LEDIG WIEGJE.

ZESTIGSTE VERJAARDAG.

5Ben jezestig?''Ja,ik ben 't;
lk beken 't;

Kan ik 'twelontvqinzen?

'tHaarmi
jnshoqfdslsdun en gri
js,
EnNi(d
atmaaktelkniemandwi
js)
etslechts van gepelnzen.
Ook van bange zorgen niet
of verdriet,
Schoon ik 't leed wel kende;

Myar,.watimmerzj gebeurd,

Nlet een smart,die hooploos treurt,
Niet het hartzeer,dat verscheurt,
On-verzachtbre ellende.

Vrouw en kindren,zietmi
jaan!
't Kan nog gaan,
Op mtjn tweemaaldertig.
In de wangen nog wat bloeds,

In deze oogen nog wat gloeds,

ln den boezem nog watmords,

't Hoofd nog .:x und fertzg.''

'k Dank dithoggstgelukkig lot
Aan mpn God;
'k Djnk hetu daarneven,

Diemt jong houdtrn verblijdt,
E e /tn kroon en sleraa:
Di
d zjt,
nWml
j
no
g
e
e
n
l
a
uge
n
t
jd
enschen doet te leven.
NA8CHRIFT.

W ord ik leventig? W ie weet
Llef of leed,
Hem door ood beschoren?....
't Jongste kind nog groot te zien
Is een zortewensch,en dien

Moog zl
in gunstverhooren!
HET LEDIG W IEGJE.
(Schlldertlvan C.Blsscaop).

Het wiegje leeg;hetkindje in 'tgraf!
Godsliefde gaf,
En heeft eenomen.

IY.
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ECHTVZRJARING.- AAN DEZKN RN GRNEN.

Geen troostnog in ditoogrnblik,
Maar snik op snzk.
En tranenstroopen.

svelwi
jze vEn
rienld
schap zzetditaan
aat begaan Haar t'
/jd za1komen.

Qtlls matrem,nlslmentis lnopg,ln funere natl

Flere vetet?non hoo illa m onenda loco.
OnDIrs.

ECHTVERJARING.

Driemaalvi
jljaren

Gelukkig gespaard,
Van zes lieve klndren
Een vi
jftalgespaard;
Ontelbare goedheen
Genoten van God,
Nooitiets ontbroken
Voor leven oflot;
De krachtnietverminderd;
De liefde onverkoeld;
In leed haar vermogen
Te dieper gevoeld;
Een huis,waar de vrede,
En harten,waar vreugd

In qonen,in heerschen,

B1)ouden en jeugd.

Ziedaar wat ons heden
Vervult en vervoert,

0nsdankbaar doetjuichen,
0nsinnig ontrqert,

0ns vurig doet bldden

Tot hem die 'tyermag:
3God! laat ons d1e weelde,
Nog m enigen dag.'
20 Oct.1874.
AAN DEZEN EN GENEN.

Gi
j zi
jtqg1mannen van mi
jn riçhting,

UwMa
arzptgeenmannennaarmjnhart;
rerk isnigttot vredestishtlng,

En,zj hetstri
lden öök yerplzchting,
Gi
jQi
j doet veelmeer,gp tt'gtgn sart.
zt't Yelmannen van mpn mchting.

Maarzlltgeen mannennaarmiinhart.

AANDR.MATTH.DEVRIES.--HEILWENSCH.---KUNSTMIDDELEN,ENz. IS

Ikma
M g,ik wi1u pietbestri
jden,
V aaq-metustrjdenkanik niet;
Eeellleveruw mlskenning ljden
n,in de hardheid dezerti
jden,
IkZi
jn watuw soortlafhartig hiet.
m ag,ik wil u niet bestri
l'den,
Maar metu stri
g'den kan ik niet.

2 SAM.3:39m.

AAN Da.MATTHIJS DE VRIES,
OP ZIJN FEESTDAG.

Den KennerVries,m(n stad-en schoolgenooten vriend,
Dievifentwlntigjaarden tabberd heeftgedraqen,
Maar levenslang ds zaak derMoedertaalgrdlend,
En 'tVaderland verslerd van d'opgang van zl
jn dagen,
Zj op deesschoonen dag,uiteensgestrmd gemoed,
Mijn heilwensch toegebracht en feesteljke groet.
HEILW ENSCH .

God,de Vader,makeu ri
jk
Doo
Erzi
jn allerrjksten zegen,
M n voorkome u vaderljk
etzsjn Kpnstop alul wegen;
W aar!pn hand u weldtsn hoedt.
Kentgp 'tGoede,hebtgj 'tgoed.
K UNSTMIDDELEN.

DatKunstNatuurhayrhplp bewtjst
Gansch afte keuren,zs nletresht;
W
aarisde Venus,die men prhst,
Die zich de hulp van zeep ontzegt?
Naar PcNcH.

DE K RACHT BESTAAT
SLECHTS BIJ DE MAAT.
't Al te overdadige
ls't ongenadige,
Of gaat dlen kant uit.
Ik kan 't niet roem en
LaAl
sgj debloemen
aft met de brandspuit.

W ERELDW IJSEEID. -- ZONDMR W OORD, EXZ.

W ERELDW IJSHEID.
Spreek a1s de peesten,
Denk alsde mlpgten!
Zwi
J'g met een wpsgezlcht;
Houd beide uw oogen
Strak op den hoogen

WW
eerhaan destjdsgericht;
eet u te voegen
Naar elks genoegen:

Mi
Otsgeerwatloonsuztperkt;
nnoozelkùken,
GeBdruelngt
dig wj
ken,
u het verst;
Zorg te vermjden
I Datze u benjden,
ndi
E en gijvastwiltstaan,
n bh-de lieden
Eene Arietiden
Noodlot ontgaan.

ZONDER W OORD.
Een vrome swandelzonder woord''
Gaat boven vloed van reden;
M eer wat men ziet dan watm en hoort
W erkt deugd en goede zeden;
Zoo wie met goede woorden epot:
'
t Qoed voorbeeld brengt hem nog tot God.
Ik zegen:boven alwat preekt,
Den stzllen in den lande,
Die,onbespraakt,welsprekendst spreekt,
En schreeuwer: m aakt te echande;

Die lastetaalen tegenspraak

Doet zwpgen m etbeschaamde kaak.

GEEN OPSTANDING, NOCH ENGEL,NOCH GEEST.
HAND.Q3:8.

W Ontzettend,Hein!watzijt gj knap!

atdoordieknappeSaddugeeuwen
Geleerd werd voorpa8achttlen seuwer,

Leert ge ook,maar!als de vrucht der nleuwete wetenschap.

AAN MIJNE VRIENDEN D.M.0.- AAN SMIJN WIJF.11
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AAN MIJNE VEIENDEN

D. M. 0.
OP HUN VEXRTIGJARIGEN TROUWDAG.

Doorgeen wqestjn hebtgj,dus veertigJaar,
Trouw band lp hand gewandeld met elkaar;
W e1hieldt g4 steed, datKanaln in 'toog,
DatGod te zljnerthd u qopnen Roog!
M aar kind en kleinkind zlet u vlezend aan

En zegt:poch,bljfnog wataan deeszp derJordaanl''
0ok ik,wien aan uw feesteljken disch,
Dgorhen gelokt,een plaatsbeschoren is,
Zag overgaqn,metdiepbedroefd gemoed,

D)e reeds zoo menig vriend den donkren vloed

Maar u behleld en dankbaarmj verblijd
Datgj nog bliiven moogten wezen die gtjztjt.
Mj dunkt,zoolang gtjhand iy hand tezaam
Langsd'oevertreedt,is'tblùven aangenaam ;
Zoolang u zooveel liefde omringt rn bidt
Om uw behoud en langgsrekt bezlt,

ls'tblîjven goed,is '
tbljven 'fbliivel
jv/ccg': Zoo zj 't;ditweetgîitoch:hetBSSTRS lswb1bewaard.
Jmnterdam.

AAN ,
?AIIJN W IJF.''
W ZJF!ik weet geen beter naam,
W aar 'k u mee kan groeten.

Kooslzklinktmtjveelte fjn,
Kooste grof!Yï/Jmoethetzjn,
Za1hetblùven moeten.
W 1vMAx,in de aloude taal,

Der Gqrmaansche landen,
W IFMAX zs de ysxscu oIx wxxp'
r,
En - de spzl van 't echtheil heeft
In haar zachte handen.

W xzF,in d'ouden Bi
jbelstiil,

Zegt van den beglnne
Niet de vrouw in 't algemeen
Of in 't afgetrokken,neen!
fJzosasyilat
i'
r,Mwxxlxxs,
H usrx Tscxx ovss HsM.
W ien zi
d gegeven
uiwer
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MIJN HEER EN MIJN GOD!'3- ANNA WILHELMINA.

Door een goedertieren God

Totzjn vreugd,geluk,genot,
Leven van zjn leven.
Mo
DetdAn ditdenaam nietzi
jn,
aArzk hayrme4noçme,
Die dltalleszsvool-mi
l,

1nOwi
erliefdeik mj verbli
j,
p wier trouw ik roeme?
W 1p daz muoz iemer sin der wlbe hôhste name.
WALTHEB voN D>m VOGELwEIDX.

MIJN H EER EN MIJN G0D!''

Mîin HsxR!Laatmtiuw dienstkneohtzi
jn!

U Mjy Goo!LaatPj qp U vertrouwent

w dlenstknecht,nlrtzn valschen schyn,
0f naar het uiterlyk aayschouwen,

Maarnaarmîjnsharten dzepstrn drang,
En tot de hoogste vreugd mpns harten;
Uw
Uwdie
ystknecht,Heer!m(n leven lang!
dlenstknecbt onder vreugd en smarten.

ZjImjn vertrouren onvezzrikt,

n nooden:stryden,moqzten,zorgen,
En waar mvn oog naar blnnrp blikt,
En 'tboezemkwjyd nietblpi
''
tverborgen.
Gi
j
Uzitomhoog;Gp zi
jtnabi
j;
w kracht,uq lzchtz!lnooitverflpwen;

Mjn Hxsa!datzk pw dlenstknecht q !
Mi
jn Goo!laatmj op U vertrouwen!
ANNA W ILHELMINA .

Leg ha
arbj haarMoederneder,
Laathaar aan haar God!

Die haar gaf,ontneemt haar weder

Totegn beterlot.

Vroeg ontwlkkeld,rtk in gaven,

M aar voor de aarde koel,
Komt haar dood het denkbeeld staven
Van een hooger doel.

Laat de tranen 't grafbesproeien,
Die een vader schreit,
M aar in 'thart de balsem vloeien,
Door een haud bereid

MAASTRICHT. - ZEDENWMT.
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Goed en Ei
jsin alhaarwerken,
'tZp lergoft ofschenkt,
En geregd d1e zlqlte sterken,
Dle haar nlet verdenkt.

MAASTRICHT.
Feestdronk aan den dfsch van 't M ve Taal- en Letterkundlg Congraa.

(HET STADSWAPEN VOERT EEN STXR.)
1875.
M aastricht,uw ster,uw zilvren ster
Scheen ons zoo zacht in de oogen,

ZjElokte en lonkteonstoe van ver,
n hgeftonsnietbedrogen.
Gastvrhheid,vriendschap wasdegloed,
W a>rmeezj koesterde Fnsgemoed,
Z1Jvuprdeons aan bil'tstreven,
Dat hzer 0ns hart deed leven!
O Trecht der Maas,geen vesting meer,

Maal vredestad gewgrden!

Een meuwe roeping zh uw eer.
Gj steegttothoogerorden.
W ees,op de grens van Nederland,
Een waarborg voor den broederband
Met trouwe nageburen,
En slecht de laatste muren.
De laatste scheidsmuur zwichte en vall'Die ergernis van velen!
De TAAIZvereende ons eens voor a1,
Geen ToL moet onsverdeelen.

M aastricht,dat niets ur welvaart stoor!
Haar ster ga op en schlttre door!

He
ol
-d
zaluzi
chetvle
erb
li
n,
Ent,
tNo
Zu
l
dni
nid
1jdeen.
De ophefâng der Tollinte tusschen Nederland en België ls een vqrlge wengch

vallwederszkde.

ZEDENW ET.

Vergeçlsdrkrachtontveinsd van dezezeedljke Orden:
Uw Ztn bljktuituw Doen;uw Doen bepaaltuw Worden!
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ERFSMET.- slfE qUIBU: NON.- PARADOXE,ENZ.

ERFSMET.

Mjn erfspetigmjn gchpld niet,maarpjn lot.
'k Ben van d!t lot nochtans 't slachtofer nlette noemen;
Geen ljdepde Onjchuld;datweet God,
Schoon zk 't mjzelven zou verbloemen.
SINE QUIBUS NON.
D
Veredeltzich eqp rozenstruik,gj ziet
atzeandre doornen krpgt,maarzonder wordtzj niet.
Ontleend.

PARADOX E. '

Ho
eFegtmen mj:xGijbljftnog jqng van geestl''
D1e oud van geestwordt,isnooztjong geweest.
VERKEERD EFFECT.

VoGj
meenthetgosd,myar'twerktverkeerd.
or de ondeugd wzlt gp afschuw wekken,
M aar bepldt haar af met zulke trekken,

Datz'
j zichzelfbeTondren lqert.
Fierdat## 'tzijt,dze haarw11malen,
Komtzj rich zien in uw verhalep,
E
Ko
mtzj zich gpieglen in uw lltd, ,,
n denkt:s'k Ben nog zoo leelpk niet.
ANDERS.

GiischildertdeOndeugd zwart,maarstelthaarzwart gezicht
In zulk qen belangwekkend licht!
Da
Iktb
zj
zlch gaarn herkentsn zezt:
en toch mooi van leelpkheid.''
BIJ HET GRAF VAN EEN VADER,
NA EEN JAAB TIJD: ZIJN EENIGM DOOHTER DAAR'N GEVOLO .

Hj heE
efptkon
zoo lnl
apg
hieromgedwaald
et gcheiden.
Nu ishIJzelfterneergrdaald,

W aar zj haar lelden.

Vereenigd wordt nu beider stof,
Vereend die zielen,

Rl NON VERBIS. - MAARTSCHE BEUILOFT.

Diemethet:,U zj eer en 1of!''
Voor Christlp knielen,

En smeeken dat hp van omhoog
Methem elkrachten
De W eepw en Mqedersterken moog,
Dle nog blylt wachten.
RE N0N VERBIS.

'tGeloofip liefde'zpdqkzaam!''qoeptgealtjd,
Zoois't;en 'thelptnletdatgh d'rlckzaam zjt.
MAARTSOHE BRUILOFT.
Maart roert ZiJ*n staart of hou zich stil,

En geve onsstorm ofregrp,
Geen bl-uiloftsvreugde tegen,

Hj houdt,hp make 'tzoo hp wil,
Noch stuzt den opgezetten vloed

Van harteli
jke woorden,

Die opqelt uit hrt v21 gemoed,

Die m ttreedt uIt zyn boorden.
Een ander,tot de trouw gezind,
Verbei de zom erdagen :
DitEchtpaarvraagtnaarweernoch wind
En spot met bu1 en qlagen.
Een ander kies de Bloelmaand uit
Om d'eersten ltap te zetten;.
Dees kloeke Bruzgom kroont zi
gn Bruid
Met M aartsche violetten.

Een Maartsch viooltje,zachten fjn,
Zoo zedig?ingetogen,
Dat mqg zjp Brpidze zelfwelzi
g.n,
Datlszi
Jln zi
ln qogen.

Zi
j!
'svoor hem de llefstebloem,
DI! 't aardrpk op kop geven;

ZeEz
zj
i
erhe
aaedleznp'nzplnevr
em,
nybl
pn
ves
't
eo
n.
Een Alaartsch viooltjetarteen tulp
En alle zomerrozen,
Geliik de parelin haarschulp
S Robjnen en turkoozen.
choon Paàr!gelukkig ziiuw lot,
Doqrzachts en reinevreugden,

En dzerbaar ln het oog van God
Uw hart,door stille deugden!

1
j
1
é
!
r
,
:
t
7
ï
.
,
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Df HOEENSLAK.-- MORALE INDXPENDANTE.
DE HORENSLAK.
Sans am l,com m e sansfam llle,

Iel-bas vlvre en dtranger;

Se retjrer danssa coqullle,
Au slgnaldq moindqe danger:
S'almer d'nne amitle'saus bornes;
De so1seulemplir sa malson;
En sortlr sutvantla saison,
Pour fafre à s0n volgln 1es eornes;
Signaler ses pas destructeqrs
Par 1estraces1es plus impures:
Outrager 1es plus tendres Gellrs,
Par ses baisers ou ses morsures;
Enân,chez soicomme en prlson,

Vjelllir,deJourenjourplustriste;
C'estl'histolre de l'dgoïste

Et celle du eolim açon.
ARNAULT.

Hien,zonder vrienden of gezin,
Gelyk eep Kreepdling rond te sluipen;
Zorgvuldzg zn zpn jchulp te kruipen,
Zoo r>sgelaardrrlgt.meerofmln;
M et elgen zk en nlemand mqer
Hethuzsvervullln,waal zein wonen,
En,uitgegaan bp gunstlg weer,
Dehoolnen aan zi
gn buurman toonen;
Het hellloos pad,waar langs men gaat,
Aan 't vuilste spoor te laten kennen;
De teêrgte bloemen,vroeg en laat,

Metvalschen kusqlbeette schennen;
Grvangeneonderelgen dak,

Z
tn dagen vreugdloosvoortte sleepen,
Ziedaar het leven,welbegrepen,
Van egoïsten horenslak.

MORALE INDZPENDANTE.
Hen,die in alle christenlanden,

In onzen tjd,
En,zgndq spttt
DeVe
ze
e
dl
jkheld wpsgeerzg moorden,
rstaat en leest een klein getal,

De hand slaan aan de dierste panden,
No'chtansde weergalm van hun woorden
Is overal.

Hetstandpunt,waarzj zich op plaatsen

Is ver en hoog;
't Vlak, waar hun woorden van weerkaatsen.
Onttrekt zich 't oog;

TXNZIXVXRXNRCRTFZEST.--TIJD = GELD.- LAUDARIA VIROENZ. 27

Maar,duizendwerf vermenigvuldigd
Met dof gerucht,
W ordt als orakeltaal gehuldigd
Die stem der lucht.
TEN ZILVEREN ECHTFEEST
vAN

J.BOSBOOM
Ex

A.L.G.TOUSSAINT.

HetEchtpaar,44n in kunst,in roçm ,in doel,in geest,

W elsprekend door 't penseel,en schlldrend met de veder,

Breng ik mjn hulde en groeten heilbedeop hun feest.

Hun oog zie dankende op,Gods oog zie zeegnend neder!
3 April 18Ts.
TIJD

GELD.

D*Tjd.
'';roeptgi
jdaagljks;yti
jdisgeld-'
$
'Dityz
,al
aarbi
l uw denkbeeld zhn:sEn geld is tal.
LAUDARI A VIRO LAUDATO.

Schaamtge u eenszqakhoofdseerbewjzen:
Verheug u vrj
W aarprsizenswaardigen u prtzen,
Mits- 'tmeenenszj.
NAAR EPIOTETUS.

Valtu eey blad,een lauwer op desljpen,
Een eerekrmsop 't kleed;peem 'taan m dank!
Maar buk u niet om 't u1t het stof te rapen,
Noch waag uw eer aan 't woelige eergedranp

ONDERSCH EIDING.

Indien Kj kunstnaar zjt,en wensqhtte bljven.
W

aargll uietnchçldren kunt,ga nletbeschr#t
.)o,.

28 Lvcsr
rxws'
rllrasx.- vlaFsAuwlxo.- oTToGsasARo uzsoazxo.

LUCH TK ASTEELEN.
Is door een onvoorzienen stoot

Uw kaartenhuisuiteengryallen,
De ramp is niet zoo bpster groot,
En overkomtFnsbeurtling!allen.
Enhebtgelnnieulenhulsbouw zinW elnu,dekaarten zpn behouey;
Dharjitten nog veelhuizen zn,

Dze gp m aar hebt voor '
t bouwen.
Naar R;cI(=ItT.

VERFLAUW ING.
De qangdriftschietwe1Fattekort,
WBv
'tklimmep van dejaren;
at B oeger gnf werd uztgestort,
Schpnt Krooter zol-g te baren.
HethartFllvolgeljk welelr:
D
e hand 1, traag,en tast nlet meer

Z0o gretzg naar de snaren.
W ie trekt zich 't aan? - Een nieuw geslackt
Doet nieuwe l
iedren rjzen,
Verlangt een andren toon en lacht
WM et de ouderwetschewjzen.

W qlaan,goê kzndren!toontpw vli
jt!
p zullen zondernpd qfspi
zt

W at goed en gchoon ls prllzen.

OTTO GERHARD H ELDRING,
overleden te M avohbad ln Bohemen,den llden,
begraven te Zetten,op den Vluclttheuçel.den 17den Juli 1876.

Ofechoon de dood uw fakkelbluschte
In ver verwi
.j
derd oord:

HiermoestdeplaAtszi
jy van uw ruste;
Hi Hier,lqargj thuzsbehoort;
er,waar1; u metliefdeontvangen;
Metblpdschap bijde smart;
Met tranen op de bleeke wangen;
Maar met een dankbaar hart.

Hierzu
ltgj zachten rustig slapen,
In vaderlandschen grond,

Te midden,Herder!van de schapen,

Die q Godgliefde zond.

Hierzultgj in de ruste deelen

TAAL MN LMTTMREN.
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Van haar die,etilen bli
jd',
Haar zorgen had gewjd.
Hier za
lu '
t kerkje schaduw schenken,
Door uwe hand gebouwd,
W aarDe
gtjsde
woorden en de wenken
hemelshebt ontvouwd.
U.den verzorger van zoo velen,

Hierstaan,a1jqpgerichte steenen
Eerbiedlglyk geschaard,

De vierGestichten1)om u henen,
Diezeggen wie gljwaart.
Hier zullen kindren,vrienden,broedren
Verzamen keer op keer,
En diepbewogene gemoedren
Zich wenden tot den Heel
',
Om kracht als uwe kracht te vlnden,

En moed,uw moed geljk,

Totleven,werken,onderrinden,
Volharden,koninklpk!

O Gj M
geaznege
ndedesHeeren,
oods en Merschenvrind,
SchoonHv
oorbeeld,datwtdankendeeren,
oe hebben we u bemind!
De krans verwelkt,na korte stonde,

M

Die hieruw ltjkbustooit;
Vergeetziln Heldrlng nooit.

aar 'thart,djtu waArdeeren konde,
TA AL EN LETTEREN.

m tgesproken aan den Dlsch van het Taal- en Letterkundlg Congres,
gehouden te BrnsselvAngustus 1876.

hoo
'nz
ei
*jrugten niet,
Zi
jWri
uestj
etnSc
ni
et.
mag verrukken,
Die
i
j
v
r
e
n
o
p
he
t
Ta
algebied,
e worstlen met het woord en 't lied,

0m W aarheid uit te drukken.
De kupst is lang,het leven kort:

DeDz
pr
js,wahrom gestreden wordt,
en weinlgen ontvangen,
Is schoon,maar hoog gehangen.

Zi
j sterven niet.zi
j sterven nooit,
Die dezen pri
jsverwierven.
')Steenbeek.Tclçfàc kumi,Bethel,en deNormaalschoolroprOnderwgzeressen.
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AAN DE VERSIERDEN MET HET METALES KRUIS.

Een lijkbusmeteen kransgetoqid,
Een grafPetbloemen overstroozd,
Hun
Verk
ondlg'datztjetirrven,
stof verga,verwaal - geen nood!
Is M aerlant reg? Is Vondel dood?

I
sBilderdlk bezwekgn?
Zj leven;wantzh npl.eken.
Van nageslacht tot nageslacht,
Van eeuw tot eeuw weerklinken
Hun godenzangen.zwaar ofzacht,
Die met hun oude en nieuwe kracht

ln Fpen harten zinken:

Hethed der emart,het lied der'vreugd,
Hetvrooliik ligd van liefde en Jeugd,

Dateeuwigzong za1bljven
Zoo vererwolken drjven.
Zi
*iachten 'tniet.zi
jkennen 'tniet,
Die enkelstofbejagen:
Di
ewaarhethartonsvolbi
jsehiet,
0ns oog een zachten traan vergiet,

Hun maar wat gelft het?''vragen.
Dielyagheid strektzlchzelften etraf;

'tKl
Slatpwz
kwqeoke
ete
nd zwtin beloontzi
jn draf,
nde adelaren,

Der zon in 't oog te staren.
De schoone kuusten sieren 't land,

D W aar zj haarkrachtiy toonen,
e kunstmin,meer dan dlamant
Ofbloedrobjn,dekronen.
Heil vorst en volken,die 't beseft,
Den kunstnaar eyrt,beschermt,verheft;
Uw naam za1ln gezangen

Onsteldijke eererlangen!
AAN DE VERSIERDEN
MET HET METALEN KRUIS.

Op hun Jaarfeest,in Augustus 1876.

Als de oogstzon op den akker brandt,
De sikkelleldtdoorde>ren,
Heqaam len zlch in Nederland
Zpn oudeheldenssharen.
De zeis desdoods glng ook te keer,
En dupde hun geleedren zeer,
In vlifen veertig jaren.

OPSCEIK. - TELEOPEOBIE.
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Maardie gespaard ziin,z%n gespaard,
En toonen datzj leven,

Van de oude geestdriftnlet ontaard,
Door de eigen zucht gedreven;
Nog blaakt het heilig vuur hun borst;
Nog is voor Vaderland en Vorst
Een zelfde hart gebleven.

Metalenkruisers!'tGrjze haar
Siert:m ethetkruis,u hllen.
No
Eg vhf,nog tien,nog twlntig jaar....
ens !alde laatste vallen.
Diesblùft,voor die pog heden jtaan,
HeMe
t kr
tjgsbevel:oBlult aan!slmtaan!''
t dubblen nadruk schallen.
Een nieuw geslacht leeft om u voort;

Een drrde werd geboren,
n nimmermeermoqg hooren!

Da
Et noozt dekrjgstrom heeft gehoord,
M aar wordt zp voor zpn oor geroerd,

He
tziJ
'van d'eigen geestvervoerd,
Die u de borst deed gloren!
OPSCHIK .

V Draag nietedelsteen btjsteen!
eEqé
lhe
ld maaktwaardj geringer.
ne diamant alleen
Geldt voor echt aan uwen vipger.

W aar zp
Z
- schieten straalbt straal,
Scho
ao
1ndezilpjd
hen altemaal,
uit Golconda waren,

Voor geslepen glas verklaren.
Naar RqcKxRv.

TELEOPHOBIE.
'
t Geschaapne heeft geen doel'
'1- 'ten zi
j om tebewi
jzen
wenscht te zien.
W
a
t
g
j
be
we
z
e
n
r mag het werk nietprs
GenoegDezuooMake
jzen;
't maar den roem des Onderzoekers dien'!
Een plan!....''Het denkbeeld doet u schrikken'
.

'tls alles gansgh vanzelfgegaap,

Maar komt zzch ln uw stelsel schlkken,
A1s waar 't alleen daarom gedaan.

32 xA'
zzRzALlsTlscuz LoozcA.- rsvcEoLoolx,PRIMA quwx VITAM Exz.

MATERIALISTISOHE LOGIOA.

Een bonsop 'thoofd - hetbrein ljdt last.
H'e
ttVe
rsjandbekomternimmervan.
brezn zs dus'tvgrstand.''- W e1vast;
Zooals de zaag de tlmmerman.

PSYCHOLOGIE.
Verhefgeen psychologen!
Nakomers al te m aal.

Vo
organgerin mjn oogen
Is hier alleen de Taal.
PRIMA,QUAE VITAM DEDIT HORA,CARPSIT.
'
t Uur der geboorte zelfverkort den duur
Van 'tleven;'twordt gerekt door 'tstervensuur.
W ET DER TRANEN.
W aar traan en glimlach samenkomen,
W ordt steeds de traan
Het eerst vernomen,
0m 't laatst te gaan.

W AARSCHUW ING.

Zoo gîjur weg PetGod wilttreên:

Loop noolt voorult;dan loopt ge alleen.

ZELFS DAT NIET !

Een blik slschts.''zejtgein valschvel'trouwen;
En dan metr m eer!'- M aak 'tu metdiets!
WiltgjVe
dernguzninhun
nen l
'
et'onthouen,
niet'.
K ATJESSPEL.
Speelmet den hartstocht niet.Een tjd.langgahetgoed:
W atqteedste vreezen was,zaleindljk toch gebeuren;
Gelpk hetFilde dier,d>tmakke kunsten doet,
Toch altjd elndigtmetztn meester te verscbeuren.

ROL CRKXEREN.-- AAN MIJN ZOON.- VOOR KORT,ENZ.

3
'3

ROL CREZEREN.
E gtervling nche
De
ptzjn rolop 't schouwtoqneelvan 'tleven,
n 'p6elthaargoed ofslecht.Toch wasz) hem gegeven.
AAN MIJN ZOON.
MET EEN UURWERK.

Zoolang uw lelynsdag mag duren,
Dit is mpn bede, -

W ijze u dib%erk gezegendeuren,
En welbestede!

V00R KORT.

W j gaan tezaam een zelfde pad;

Een relfde deur zien we openstaan;

W at 1sonsscheiden? Niets,dan dat

W j een flopr eennaarbinnen gaan.
VERGEEFS.
Uw vensters keeren 't licht;toch dringt hetdoor de reten;
Het duister is geweest.

Voor Jezussluit
gj 'thart,wi
ltzelfszijn naam vergeten;
Toch werkt hp op uw geest.
VICTUROS AGIMUS SEMPER NEC VIVIMUS UNQUAM.
M ANILIUS.

Wj levenDa
no
oit;wj wachten steedsqp 'tleven,
t nimmer komt,maar altpd gaat;
Hetxu wordtwrggedachtvoor rat te komen staat.
Nog vragen wp: W aar is de tpd gebleven?

H ERINNERING.
W eetdit,geleerde mynnen,
Die andrer leeraarg zpt!

Deboog alt#d gespannen
Raaktallespankrachtkwjt;
De boog vet.
keerd gespannen,

Nog grqoter ongeluk,

Breekt ln uw handen ztuk.
IAr
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AAN EEN OPGEWORPEN ZIEKENTROOSTER,ENS.

AAN EEN OPGEW ORPEN ZIEKENTROOSTEK

Vooïdie op 'tziekbed kwijnen
Zi
j0i
tgi
Jderechtemjpniet,Piet!
Jkentde mrdicpnen;
Maar van de doszsweetgi
j niet.
21ALLE MENSOHEN ZIJN LEUGKNAARS.''
Psalm CXVI:1'.

DQ Scbrifttotleygenqqrte maken
Is zondig,''predlkt Ggs vo1 vuur,

EnTo
li
egtmaartoe metstjve kaken,
t grooter glorie der Schriftuur.
'T SPREEKT VANZELF.

Jan heeftzjn buurman wllgedaan;

M aar deesFntloopthem szndsdien dag.
Vanwaar d1e afkeer komen mag?-

Elk poogt zjn crediteur te ontgaan.
AAN CLARA,
DP DEN DAG VAN HAAR VERTREK NAAR OOST-INDIV.
methet Stoomseblp pvoorwaarts.''

Vaarwel,mi
jn dochter,streefmet moed
Door zee en vloed

Naar '
t geurig Oosten!
Ga daar eens Echtvriends trouw gemoed
Van 'tuit6erektverlangen troosten

En breng mpn Zoonmpn Vadergroeti

Metonsgedachtenblijven wj
Hetschip nabj, Datu mag dragenW De
iivwe
olge
zeeentod
teze
,en
ken
nu
teva
llen
nde
de
ag
M etlaiden wensch en stille beê.

W atfeest-Al
wa
t dank-djg zalhetzgn,
s,na de ppn
Van 'tmachtlooswachten,heimljkschromen.
0ns hart Jiqh ophaalt aan 't genot
Deè'bljdetpdlng:oAangekomen -. ,,
Ge
'zonfl- vereenigd - Dank zk God.

AAN ...

EVEN LIEF.

0 spoedig smake 't ouderhart
llie vreugd,dq jmart
Vergoedende van 't moellpk scheiden!
Vaarwel!Vaarwel!De ovoorwharts''wacht;
Gods Englen mogen 't schip gelelden,

Beschermendeu,bijdag en nacht.
22 Dec.1876.

AAN ....
Tu ne mp chercherats pas,sltu ne

m'
avalsdéfatrouvé.
CHazszvs,bd PAscAL.

Daalin uzelxen af;

Gj zulter Chrlstysvinden,

A1s in een eerlpk graf,
W aar doeken hem omwinden;
En drp
-ft de heete zondesmart

U trynen langs de bleekekaken,
Htlza1vool''them behoevend hart
A1suit den doode ontwaken.

Giihebt bem lang miskend,

Scboon veelvan hem .geweten;
Maar die tot hem zich wendt,
W ordt nimm er iets verweten.
Dien ge als een doode hebt vereerd,
Za1a1s de levende u gedenken,
En wat ge eerst nu van hem begeert,
A1s '
t lang voor u gereede u schenken.

EVEN LIEF.
MjnAl
kle
inkroost meerdert vast en klom
tot een viertalzonen.

Een aardig meisjeleidtden drom
Met rozen gp de koonen.
Qroo0tmo
ederslleven naam draagtzijworde 't eene Aleide! Een tweetalknapen heetnaarm%,-

Gods zegen ruste op beide!
Twee hebl
aen van den andren kant
Hun waarden naam verw orven,
Naar mannen,voor hun vaderland
En huis te vroeg gestorven.
M aar met watnamen,en naar wien

Ofwat.zi
j heeten zouden,

:j'

OPEXLIJK VERLOOFD.- QUXRULIANA.

Ik bleefhen even gaarnezisn
En evenveelvan deze'a1s dlen,
Van dien a1s dezen.houden.

OPENLIJK VERLOOFD.
AAN.....

Voor Qod:en aller menschen oogen
De liefd.e,die hun hart verheugt,
Te erkennen Pet een fere vreugd:

Drirlerfgelukklg zp die '
tmogen!

Zj 'tgoetgehezm zoozoetals'
E
tmag;

en groot geluk wil klaren dag.
Die klare dag is aangebroken;
Die sehoonste zon is opgegaan;
De nachtegalpn heFen aan,

En allerozen zjn ontloken

op 'tpad,ontsloten voaruw voet,

W aar oog en hart u blg begroet.

Smaak l!w geluk met yolle togen,

Verbeqdende den blùden stond,

W aarzn een hlilig echtverbond
En zorg,lief Paar!datiedq weet

Het gaatvoltoolen en verhoogen;

Hoe wps de keus was,die gv deedt.

QUERULIANA.
1.

Datrd een zangreizegt,een danjreiof!en koor,
En 6*
é xn reeksbeduidt,drong nlettotzeder door.
Dat d1r op 'tm?szich pl#f,geen yleier hoeftte wezen,
B1i
J.
ktonsnzetaltjd,wahrwj 'tlezen;
En watgeennnlnt'bedmdln most,
.

W ordt geenszins door mgn brem bevroed.
lI.

Schqfnthieten beette '
t eerstwatnu Snkzetwedntrëd heet.
Scherpnohuttek' placht voordezen
De vaste naam te wezen

Van die met vaste hand zich in den Doelen kreet.

't 1,pu aljuhthf
eidnwapen watmen rzet;

De zulste moorden echter treft men met.

GESTOORDM'BRUIDSVREUGDE.
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111.

Esn afg-orpenvruchtderdeerti
jdszuchten slaken.
Zù kon slechts3toodrnp zhn,doorvreten van een worm,
Ofafgesm eten door een storm :
Tban: sch'
p'nt,zp
- iedereen te smaken.
1V.
Vekplaatnen is?
Van plaats verandren doen.''
Zeer goed.
Zeg nu ook wat vo'
pal
cken wezen m oet!
Verpakken is nu voor fnpakken '
t woord...''
0ch!pak u voort!
V.

M
%Ietsten halvet!zdp''iseenkwaad en egnleed;
aaruw shalfhezd'lsDtlitsch,en heelDultsch,datgj'tweet.
VI.

Fcn CJ';iemeer dan schennigvan een wet,

Door taalgeleerden lngezet;
Moedwillige verkrachting mag het heeten

'k W ou aVa
n taalgevoelen taalgplnwe
ten.
f uw schoot,'' zegt ln z'
brabbeltaal het wicbt,
Dat aanstondsbeter leert door moeders ondrrricht,

En zeker levenslang in 'treehte spoorza1bltven,
Zoo 'tmaar geen lezen leertof schrjven.
VI1.

GJ
i'gaate.
r op ï>,gijgaater op ïp.
'

Sta mi
j toe,datik erin tn.
ede.
Gi
J
-hebt:op zi
jp Duitsch,polemiek in den zin;
Maarzk,op zj
-n Hollandscb,houd vrede.
VIII.

#r# 116 :r# mooi,:r# aardi.
q - besteman!
'tHardnekkigstoptim ismebeeftervan.

Wordt alles erg,dan 1s 't zoo erg als 't kan.

GESTOORDE BRUIDSVREUGDE.
Hoe blaast nog de oostewind zeo guur
Langs akker,veld en wegen,
En houdt de ontwakende natuur
In 't wakkerworden tegen!
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IN HET BOSCH.

E
Qeennood!Zjlegften qachthaardag,
n zal,z00 vroolhk a1szp plag,
Zich weer met bloemen kronen
En albaar scbatten toonen.

W at dreiging van eep dag vol leeds

Kwam hier de brmdsvreugd stuiten,

En slootdoorzorg en blnge vrees

GeHa
ar feestljkhlden bmten'
?
en nood! De llefde leeft ln 't hart;
Zj mintde vreugd,mAarschuwtgeen smart;
Zj
E
groeitb'
j droefynlssen,
n kan den feestdlsch mlssen.
Doet dit u.z eerstetegenspoed
U voelen en ervaren:
Lie
fpaar!wjag dan metbljden moed
Uw scheepgen aan de baren.

Iq 'teV e en vloed op 'slevlnszee,

Zjn wind ep ltroom nietaltyd mee:
'
t Geluk xs ln den zegen
Der trouwe min gelegen.

Doch i
s'tgeluk voor'twenschenveil
Van die u than, omrlngep,

Dan voegtzich bj d>tinnzg heil
Nog t:l van zegenlngen.

Ha
S
traaks
stw
jkd'edkerk
oudewe
enerbl
oerisete'
zp
anke
he
lt
d,veld,
En eerlang,qerlang dage

W atgoedsmt'sGravenhage.1)
IN H ET BOSCH.
DIcHT1:a :

Hefaap,hefaan toch,nachtegaal!
lndien Ik dqordeesbosschen dwaal,

Is '
t om uw lleve stem te hooren!

Laatduifqn koekoek nietaan 'twoord;
Voq!'diehzergaaten u niethoort,

Zpn schredeen tijd verloren.
NACHTEGAAL:

Gi
j dwaas!'
t isnietvoor uunvermaak,
Datik mi
jn zoete zangen slaak,
1)Een gehoopte bevorderlng.

oxolllt&vsltpzx(1 M>.T VOLHARDING.- sEN GRAFSCHRIFT,ENz. 39

Ofschoon 'tuq eigenwaan zoo scbi
jne!

Mj
Gi
n eeniglled ls'
tlieddermin;
)zingthetyooruw hartvriendin;
.

En alsIk zing,zs'tvoorde mi
jne.

ONDERW ERPING MET VOLHARDING.
In Qode,hand tegeven

lLoj,ultzicht,hoop,enwensch,
n d1tqfhanklîjk leven,

ls wpsheid in den mensch.
In Qodes hand te laten
W at eens haar werd betrouwd,

IsDi
wj
sheid boven maten,
e zelden wordt aanschouwd.
EEN GRAFSCHRIFT.
Cldessous g1tun grand selgneur,
Quide son vivantnous apprît
Qu'un homme peut vlvre sans coeur
Etm ourir sans rendre l'esprit.

LA CoMTEssl DE BséGIs.

De man,die hier begraven werd,
Bewees docr sterven en door leven,
Dat m en kan leven zonderhart,
En sterven,m aar den geest niet geven!

W AARSCHUW ING.
Overloop uwen vriend niet.noch zitertelang;
Voor een zegen,verwzerft ge u vql
-vloeking.
Mepig vriend paakthetdaardoorzpp vrienden tebang.
Uw bezoek zp bezoek,geen bezoeklng.
JAN REK.

Jan Rek wi1grootsrzijn dan 0od hem heeftgemaakt.
Di
esstaathp doorgaansop ztjn teenen.
Vergeefsch gepoog! De sukkelraakt
Toch nietaan 't geen waarnaarbi
jhaakt,
M aar we1 xeelvuldig van de beenen.

40 xoslulsssost.zoz.-A*x>nAv>iLLus.-E,NwzoDIxUITNEMXNDXRz:,zNz.

.

NOBLESSE OBLIGE.
Devles van de Hertogen d: Lévls.

Nosszssx osslos.- Groqtde GaooTx,die 'tbesqft!Maarklein deKqsxxs,d1e 'them yoorhoudt!Hp verhefk
Zichzelf,ofzogktzl
in voordeeltebelagen

En d'arend,dlen h'
j vleit,totleg-hen te verlagen.
Febr.1877.

AAN FAVELLUS.

UF stjl,Favrllus,isqen nufje.
p rpgtzich stjfjes,echoeltzich knapjes,
En trip! daarheen metklçine etapjeg,
Laatluld haarhooge hakjestikken,
Trousseerthla!-klqedje alleFogenblikken,
M
Om iedervulltjen,lederspatle
etzorg temjden op hlarpadje,

Zi
2qaagtaltjdhetnzeuwqtesnufle;

En weetmaar niet hoe mch te wenden
Om van de vrienden en bekenden

Steedsmeer de qpmerkzaamheid te trekken,
En elksbewoydmn: op te Fekken;

0o
k gaatzt nooztvoorbù,Favel!
Ofieder onzer zegt: .W el!well''

EEN W EG DIE UITNEMENDER IS.
W at duizend malqn is gezegd,
Datzegt gp slecht;

UwLsprekenheeftgeen roem lebopen;
eg u op
E 'tzwjgen toe,milnheer!
n 't pad der eer
Staat voor u open.

TELEURSTELLING.

'tStond iy d'oproepingsbrieftglezen;
De presldept herbaalde 't luld:
*Gedachtenwïzzjing''zou hetqezsn;

Maar 't kwam op v/pprA nwzssllng uit

XERVOLLMUITZONDERING.- NIEUWE STIJL.- NIEUW8TE6TIJL,ENZ. 41

EERVOLLE UITZONDERING.

De
C Nederlanderszjn''- Watzjn zeniet?Lesshonderâ
ouranten,lees er 44n:'t is steeds hetzelfde lled:
De Nederlanders deugen niet!

Hun dagbladschrjvers,datverstaatzlch,ultgezonderd.
NIEUW E STIJL.

Ministersplachten aftetrfden)
Zj mogen uleg.
qaan - luldthetheden;
Zich v%'
tdel
/pefen gck:tlhiet

Hetzelfsbh een,d1e nzetsontziet.
Zo0spreekt,zooschrjftmennaaruw regel,
Hofvan Jan Vlegel!

NIEUW STE STIJL.
Jan Salie speelt nietmeer den baas;

Hj
maakte voor Jan Vlegelplaats;
Hoe plomper nu,hoe fraaier.
De ruwste taal.de platste spraak

Isnaarden welbekenden lmaak
Van boef en oproerkraaler.

W rg metden liksteen en de vgl!
p hakken metde grovebiil.
GULDEN BRUIDSPAAR.

Vtjftig jaarvereend,
Dikwjlsveelgeweend,
Zonder yeelte klagen ;
Van
Dikde
wt
lsveelgesmaakt
s Heeren goedheid;
Lief en leed gedragen;

Over 'thart gewaakt

Bj 'tgepotdierzoetheid;
En0b
iibzttretogen
ok den troost gekends

Die zich uit den Hoogen
Tot de harten wendt'
.
De Echtgenoot nog krachtig

En vollexensmoed;

Schoon naby de tacbtig
Nog volgeest en gloed;

'tVrouwtjewelwatzwakker,
Maar,hoe slecht gesteld,

ONTWIKKELINGS-THEORIE.- Hî0 RHODUS,HîC SALTA,ENZ.

Levendig en Fakker

W aar het lzefdegeldt,
Liefde voor haar gade,
Liefde voor baar kroost,

Da
Otpd
zj
Godsgenade
raagt onverpoosd.
%Bl
jf
Wtnog watverbonden,
% ordt nog lang gespaardl''
Roepen harten monden,

W antgj zpfbetwajrd!''
Ma
a
r
Qi
j
b
u
i
g
t
ootmoedlg
'
t Hoofd,en schikt u stil
(KNa
oom
arhj
desspade ofsvoedig)
Heeren wzl.

ONTW IKKELINGS-THEORIE.

@Ojtwikklingl''roeptmen.,Uithetleeljke,hetsckoone;
*toqedeuithetkwade;en de waarheid uitbedrog,
'Zoo zs '
t,en anders niet.,,lk echtqr twg
i.fe1 nog

Totdathj,die 'tbeweert,hetdoorzlchzelven toone.
HîO RHODUS, HîO SKLTA.

Hetonverklaarbre ismeer dan alwat gj verklaart;
En alE
wa
grklqartberust op 'tonverklaarde.
' tgj v
en blik zn d)e Qeheipniswasmeer waard

Dan alwat proefbevindlng samengaarde.

BILEAMS EZEL.

Datooiteen elel sprak,schjntp te grooteen wonder,
Mp treft hetnietbùlonder,
NeenV.dat een rlelzwîlgt,mjnheer,
erbaastmp dikwjlsmeer.
V- '

NOODW ENDIGHEID.

Noodrendigbeid regeert;geen W jehqid;maar ik ben

De W ygheid,ik,dle de Noodwendigheld erken.''

TEGEN MISREKENING.

G4
Maar
ekenten berekentsteeds
mmiccrd/
r rekent ge ook op 't onberekenbare?

ZONBOPGANG. - DRIMZNZESTIGBTE VERJAARDAG.

ZONSOPGANG.
Ziet men nog start'en aan de lucht,
W anneerderon beglnttestralen,
Voor wie nlet slechts het duister zwicht,
M aar alle lichten onderhalen?

M
De maan verbleekj,geen starboudtstand aar 'twolkje krùgteen gouden rand.
Hoortmen nog zangers,waar hetlied

De
smeesterzangereop mocbtstjgen?
De stontste zelfs verbreken niet
He
talgemeen,eerbiedig zwijgen Maar pm een mond,beproefd door druk,
Yerscb'
jnteen glimlach van gelak.
DRIEZNZESTIGSTE VERJAARDAG.
Voor driaënzestigjaargeduld,
Voor drieënzestig jaar genade,
hoog gevuld,

Een maat met weldaan
Een levenspad,dat ge overlaadde
Metbloemen,waaraan niets ontbrak,

En waar,zoo mi
j een doren stak,
Voor krachtbijvreugd en troostbj sm art,
Voorzoo veelgoedsbîjzoo veelzonde,
Danktu,o God!miin kloppend hart.
De balsem vloeide naast de wonde;

'

Nog klopt het;Ja voorgadr en kind,
Voor kroosten kleinkroost miJ gebol-en;
Voor menig bi
jgebleven vrind,
Na velen,door den dood verloren;
Voor 't werk,waarin ik dag aan dag
U naar vermogen dienen mag,
Voor 't ooede en Schoone,waar ik 't vinde,
0 God!nog metdenzelfden gloed

M-En
aarme
emijn ziele 'tvroeg beminde,
immers eeuwig minnen moet?
'k Ben jong geweest;'k ben oud geworden,
Maar voor veroudren nog bewaard;
W atboomep om mi
jbeen verdorden,
lk voelmj sap en merg gespaard.
W aartoe,o Heer yan dood en leven?
Dan om een weinlg vrucht te geven,
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BzJ xlx ORAP xx DEx vRy;zMoE.

Een weiniq lommer,laatalgvroeg;

Totdat uw bq'l wordt opgeheven
En 't woord gesproken: sLang genoeg.'l
Nannau.aIL..
13 Sept. 1877.

BIJ EEN GRAF IN DEN VREEMDE.
Geen afscheidssmart,geen bang Vaarwel,
Beantwoord uit bedrukte monden,
M aar ingeslapen,stil en snel
De ruet aan de eeuwge rust verbonden -

UwZ0e
oinde
hebt
i
jv
hrie
ee
rmde
naarlaGo
sbve
tel,n.
lng'
ï
nddge
os
nde
In 't vreemde land,in '
t verre graf,

M aarqaar eendrychtig zich om scharen
De klnderen,dIe God u gaf,
Die weenende in de groeve staren,
Doch staan u aan den hemelaf.
Dit denkbeeld doet de smart bedaren.

Hoelie:sjk i: de heuvelkling,

Uw stof tot rustplaats aangewezen,
Besloten in een ommering
Van bergen,schoon en hoog gerezen.
De rustplaats,die uw ziel ontving,
Moog veiliger en schooner wezen!
Uw leven heeft,een kalme vloed,

Zich kAlm in 'tdoodsmeeruitgegoten.
Uw lzefde was een zachte gloed,
Uw deugd in needrig hart besloten.
Een stille geest,eqn reln gemoed

Heeftaltjd gunst bp
- Qod genoten.
lk heb u veertigjaar gekend;

Dooreengsylochten wasonsleven;
M aar gp,totaan pw vreedzaam end,

Zijtsteedsuzelfgelhk gebleven.
Uw berld.tptook mtn dag zich wendt,
Bljft vrzendlh'k m'
j voor oogen zweven.
Nzuls LoxGs A Dxo.
Afoxxcw.

Nasnau a!L.

14 Sept.1877.

KINDRHTRANEN.- BEPROEVING.-- TER BXGRAAFPLAATS.

KINDERTRANEN.

Hetknqapje schreit.
Een kieznigheid
Kostd'armen jongen trayen-plassen.
Zjn va1d
er glimlachtbg
d
1?datleed:
s dat nlet wree . . . .
Vraag '
t alshi
j isvolwassen.
Hoe menig klacht
W ordt uitgebracht
Om rampen,redloos in dit leven.

HeeftG0d geen deernia?Deelthiiniet
In onsveïdriet?....

Laat de eeuwigheld het antwoor; geven.

BEPROEVING.

Hj diemetGodeenblik gewisseldheeft,

Heeftlang genoeg geleefd.
Laat nu,o Heez:!uw dlenstknecht gaan in vrede!
''
Zoo luzdt ook zllne bede.

MaarGoE
denbep
roeft dien hijgelukkig maakt.
bange stonde naakt.
Een zwarte wolk,die 't zonlicht komt vervangen,
Begint het hartte prangen.
Daar daalt de nacht;daal'dooft de laalte ster;

En alle trooetschjntver....

Neen.W anhoop piet!Stare ook ur oog in 'tduister:
Ontsluzt uw hart,en lulster!

Daariseen step ,die antwoordtop uw klacht;
Daar zs een liefdemacht,

Die steunt,
en die haarliefderjk bedoelen
In 't innigst hart doet voelen,
En deovertuiginx kweekt,die eenm aalzegt:
Nu ken zk God eerst rechtl''
TER BEGRAAFPLAATS.

't(ssomsofhetLevendeDoodenbespot.
W

g
'brqygen deqntslaapnrn t,n Akkervan G0d:

H
Wej
zwpgen eerbledig,wJ
z iulsteren zacbt;
t ofer der tranen wordt snikkend gebracht:
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CONSEQUENT. - TKR NAGEDACItTENIB.

MN wygen een troostwoord.een ernstig vermaan;
E
W j wpzen ten hemel....Op eenskraaiteen haan;
Een hond komtgeloopsn en breektdoorderij;
Een enorrende spoortreln druischt gillend voorbj,

n spreektin dzen wanklank hgthaystzge woord:
Spoedtuvoort- totuw rerk- totur zaak- totuw taak;
Het leven heeft haast;etaat nlet stll; spoedt u voort!

Onze tiid hesftslechts tpd voor gepn q.fvermaak.
Staatnietetllbijdegraven.nietstllbp uw smart;
Staatnietstllbtjden hemel,nirtstllb'
E
Ijuw hart!
enswas 'tlsven een scheepsrezs,een reislangsdekust,
N
Meteen lisqtken droom vaq een haven derrust;
u,een relsm et den jneltreln,steedsverder.steedsvoort,
Tot de stoomketel sprlngt of de wagen ontspoort.''

Indien ge ietsgoedsvert-icht,mjnzoon!
'tNog meerte willen zj uw loon.

'tEn isgsen rtjkdom,die hetdoet.
De kunst ls keur,geen overvloed.

C0 N SE QU EN T.

Gj sbl
biiftuzelfKrljk.''- Waarin?In deovertuiging
at gp
''altlld geljk hebt.Ditstaat pal.
Daaraan is geen verwrikking öf verbulging;
Standvastlgheid gaat boven a1!

'k Ben zoo standvastig niet.Mj zelven toe te schrjven;
%Ik kan nietdqjlen!niet!meerlreren''i,te mal.
Ik wenschln eerlpkheldmtzelfgelùk tebll
jven;
W anteerljkheid gu tboven al.
TER NAGEDACHTENIS.

Gj sEtierft:gj daaldetin uw graf;

gn llchtglansmerktul spoor,
En gllnstertvoorten lyatmet af
Tg troosten metzùn gloor;
Een llchtglans,dle eeq denkbeeld geeft,

lran 'tlicht,waarbj gj hebtgeleefd.
Lichtvan gelqgfen liefdeen hoop,
Vroeg schpnende om uw hoofd,
Door heel uw aardschen levensloop

DOOFPOT. - VOOR OUDEJAZNRBAb/ONDPREDIKEiIS, ENZ.

Versterkt,en nooit verdoofd.
't Omstraalde uw sterventlaatlgezicht-

Wi
j zien u nietdan in datlicht.
Dat smoort de klacht,dat stilt de smart,
Dat droogt de tranen af;
Dat is de balsem voor het hart,

De zegen bijuw graf,

Die elk doet zeqgen duizendmaal:

*0ch dat ook mp dat licht bestraall''

DOOFPOT.
Niet alle vuur moet branden
0f elim men bliiven.dat staat vast;
,t=Zi
l
.n dikwi
lt'
ls wi
l.ze handen,
W aarmeè men naar den doofpottast.
W ees haastig om te smoren,
W aar 't minste twistvuur wordt gestrooid;

Geen vonkje bli
jve ergloren -

Maar 't vuur der liefde,doof dat nooit.

V00R OUDEJAARSAVONDPREDIKERS.

Giipreekt:ode t(d vliegtsnel;hetvluchtig leven sljtl'e
Och,weesg'
t zelfnu ook watzuinig metden t'
jd.
W erk door en woeker metuw uren;
Spaar gaaf noch kracht!

Strak! daalt de nacht;

Deroestversljtveelmeerdan 'tschuren.
Uw stofisarm ;uw sti
jlisbreed:

Een maagre menseh,maar dik gekleed.

Te
zjnertjd komtramp en tegenspoed.
Bevreesdheid gaat ze halfweg tegemoet.
CATHEDER.NOVELLISTEN.

Novellen-/akqrsen -nitkramers,a1s gi
j weet,
Dle zp
'n er bèJ de vleet.

Men zou mzsschien als regelkunnen stellen:
Die niets te zeggen heeft, komt wat vertellen.
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48 JAcosus JAx casMsn. - Twsx STERFBXPDIN.- AFTAL,Exz.
JACOBUS JAN CREMER.
Een uit duizend.

Al
Wie CremerIf-f,kentslechtszjn twintigetdeel;
leen wie Cremerhqort,kenthem geheel.

Meh kan door '
t oog m etdan een l/efsïg hooren

Van 'tgeen hj onste aanschouwen geeft,doorde ooren.
TW EE STERFBEDDEN.

Heto0g van HAvsscszlx 1
)brak.- A1slichtontboden werd,
Dââ
Zoowee:hj op zjnhart.
* rhebiklichtsgenoegr''kwam atervend van rjn lippen.Meer licbtl''riep GöTsx,')en lletden adem glzppen.
AFVAL.
W at afvalt van den hoogen God,
Moetvallen.
Een zelfde schuld:een zelfde 1ot
Voor allen.
't Gezin,'t geslacht,hetvolk,de staat,
De kleinen en de grooten:
Verlaten wordt watGod verlaat,

W at Q0d verstoot,Kerstooten.
W e1hobrt men djaglpksstem op gtem
W eerklznken:

Geen nobd!wj redden 'tzonderHem !''
Maar die het zeggen - zinken.

M IJN ZW ARTE TIJD.
Felix qqem faelqnt allena perleula
cautum .

'kHeb openhartigljk mjn szwarten tjd''beleden,
Hgm metdien njam benoemd;
G
Ztn dwaasheid nzetverbloemd,

ezorgd dat anderen,gewaarschuwd,hem vermeden.Maar niet tot loon gehad,
Dat iemand hem vezgat.

1)Oecolampadiust1581.
2)Göthet1832.

AANJ.LANGELAAN.- QUANDOQUEBONUSDORMITATHOMERU8,ENZ. 43

AAN J. LANGELAAN.
Veertlg jaar Arts te Heemstede.

Den kundige'Arts,in blpgestonden
Steedsevgn trouw a1srpsblvonden;

De
n Vrlendsdien nooltmhn hartvergeet;
Den Christen,onder lief en leed,
W ien (lod nog menig jaar moog sterken

M et krachttot dragen,moed totwerken,
M etbalsem voor een hart,dat bloedt,

Mjn warme feest-en broeder-groet!
QUANDOQUE BONUS DORMITAT HOMERUS.
*DatDoze
lfsHomerussomti
jdy inslaapt''is gezegd
or Flaccus;maar,myn hemel! geel.t dit recht
A an die nooit wakker zpn en iedereen doen slapen,
Zich ook alaan den naam van dichter te vergapen?

Hetschiintzoo.Menig ri
jmwerk onzereeuw

Voere op den titel niet:GsoxcuTsx,maar:(lzt
lyrEuw.

GENOEG IS MEER.
SpEErx vAN ANNA ROEMERS.

Genoeg is meer;niet slecbts m eer dan .te s':l
x/#'',maar
Meer dan .t6 r:el''.Die 't er meê doen kan,vindthet waar.
STICH TING.
Het was een hooge feestdag

De klokken luidden Vo
or'jvromechristendom;
plechtlg
En nqodigden ten dom.

De dom was boog en etatlg,
Het orgel diep van klank;
Na ernstige gebeden,

Kwam zislvolpsalmgezang;
Depreek waegoed en kraghtzg Maar zk werd meer gesticht
Door uw devoot gezicht.

Daarzatgj,gtilenE
ledig,

n sloegt den blik omhoog,
De handen saamgevouwen,
Een grooten traan in 'toog.
Dat Ootmoed en Vertrouwen

Diemeerder zjn dallschjn,

:0

OOST WEST,THUI8 BEST.

Op aardezjn teaanOechouwen,
D
p aarde'tschoonste zjn,

at de eelste vrucht der Vroomheid
In Eenvoud wordtgekweekt,

Dathebtgj mj stilz
wjgend
Door uw gelaatgepreekt.
Dat reine Zielevrede

BiJ
'menschen wonen kan,

Daar Z*ng uw helder voorhoofd
Den Heer een loiied van.

Dat God de bljdsteAa
Honpezacht Geduld verbond,
Dien zegeltsprak hetlacbjen

0m uw gesloten mond.
Ik zou nietdurven zweren

M
Da
jaggelda
uht
rvqahan
adbta,dt.
at
argz
te
g
OOST,W EST, TH UIS BEST.
In hoven en hoeven,
in Oost ofin W est,

Moog 'tgoed zjn te toeven:
G
jehuisishetb-.
een plekje zoo heillg,

Gren kerk ofgeen kluis

Z0o vreedzaam en veihg
A1s 't vreedzaam Tehuis.

'
t4-prachtig in 'tOosten,
'
tzi
j heerlp
--k in 'tZuid)
Natuur eprei er schatten
en wonderen uit;
Het goud moge er lokken,
dp wellust,of de eer;

Genotmogeerveelzsjn:

Gemi' is er meer.

.

Tehuiszilh mp
1.n schatten,
mjp eer,en mjn lust;
Mjn smaakljkstemaaltjd,
mjn rustigsteruet.
Debloem in mjn veh
nster,
etvuur op mjn haar:
Zjn aluw tooneelenen lustoorden waard.

SENTIMENTEEL.- HARIG.- BISINEUNDEM - VARKEERDEWERELD,ENZ.51

SENTIMENTEEL.

Gevoelziek volkje,smart-studenten,
Verliefd,gekrenkt,lpistroostzg koor!
Gî
igorgeltu metjentlmenten;

M aar slikt gp oolt een droppel door?

HARIG.
Hoe harig is ouze eeuw! De vrouwen dragen vlechten
Van haar op 't hoofd a1s Atlae'hem elkloot;
DemannVen,baalden,zwart,bruin,grjs,wit,bont,enrood ertoonlng van physieke krachten,
Be
l
drelgingmçjbarbaarsch geweld,
s dit,waar zy haar eer in stelt?
BIS IN EUNDEM .

'kEZeie
dhagliiksnieuwevrienden in mjn ouden.
n m euwe baard bedekt hun oud gelaat.
Ee
Nrs
tkpkjk vreemd;maar'tisnietkwaad;
u kan zk tweemaalvan hen houden.
VERKEERDE W ERELD.

HoeOma
aktthansdeoudeljok een rjpejeugdteschande!
nze oudste vrouwen zpn de fraaist getande.
EX U N G U E.
W'ie is beleefdst.wie spreekt bescheidenst van de twee?
*Roor ,':i:J'zegtHollands volk,maar deEngelschm an:.1:cp.''
DOMME DOMMEKRACHT.

De domme
T krachtin zeedljkebelangen,
ervordring van hetRjk van God,
IsGod verzoeken en verlangen

Dat Satan zelfmet onze domheld spot.

ZIE W AT GIJ DOET.

Sorg datuw hand geen vruchtbaartwjgje knakke;
Z
nj 'tvooze weg,maar ondersteun hetzwakke.

OP HET HUW ELIJK VAN MIJN ACHTSTM KIND.

0P HET H UW ELIJK
VAN M IJN ACH TSTE K IND ;
Beroepen Predikantte Houten.

%Zeyen en een wasacht;

Ze zezden dathetwatveelras''1)
Alaargchoon 'teen grdentelpk deelwas,
Y;ehebben totvhf:en'tgebracht.
Schoonzoon:kregen wj twee;
Zi
J-werden raetblhdschap ontvangen;
s;j konden geep bertre verlangen;
s;j tellen sea1g elgeneraee.
ZjSs
hoondoehtersheyben wj een.
lswelw>tver uztonze oogen
Haar echtvnend m de arm en gevlogen;

Maar mochten wj 'tlaken? Neen.5
D 0ok bljftheter geenszinsbj.
W'
ayrbrengjonsCornehsdetweede!
EI)ztn ultermate te vrede''
n haastzoo gelukkig alshg.
Na>q OostofW estte gaan
Z:1hg zich methaar nietverstouten.
Zp gaan vooreqetmaarpaar Houtenj

Een uur op zpn best hler van daan.

Daar staat de woning klaar,
Omgeven yan needrige daken,

s7aarin zh-tezamaen gaan smaken
Hetzoetvan 'teerstejaar.
Depystorie,hetstil

En
D zeig en zaligvrrbljfje,

a
Ear 'tzedlg ellhulseltk wjfje
en hemeltje stichten wil.

Daar staat de statige kerk,
En opent haar deur met verlangen,

Om de eqrstelipgen te ontvangen

Van 'szeugdlgen leeraarswerk.

1)Zle Dlchtw.:111.b1.121.
2)Zle hlervoor blx.84,Aan Clara,enz.

AAN L.R.BEYNEN.

53

Daar ligt de herderstaf
De trouwe hand te verbeiden,

W aarmeehj dekuddeza1weiden,
Die God hem te weiden gaf.
Trek op,gelukkig Paar!

Me
tZiin en uw Vaderszegen,
En weest,onder vöör en tegen,
Een zegen,ook voor elkaar!

9 Aug.1878.
AAN L. R.BEYNEN,
TE LEIDEN MIJN CONTUBERNAAL.

0p zjn Veertiiarigfeest.

Voor veertig jW
aarmi
jn Tentgenoot
ln 't kamp der etenschaps-recruten,

Eennsi
ndsdien ti
jdtotop deesdag
trouwe yriend van 't echte slag,

W iensooren dlkrplsmossten tuten,
W anneer,in zpn afwezlgheid,
In klexner of m ql'ooter kringen,

W Zjn lqfdoor my werd uitgebreid,

al
ar plemand had op afte dingen,
Als Jubilyris groeten mag!
En dzen ik thans op dezen dag,

W atzol!mjn mopd u zeggen mogen,
Da
G
tgj nietaltkâtwi
sten steeds
elezen hebt in '
hart van Beets,
En nu moogtlezep in ztjn oogen?

God,die onsVmenden heçftgrmaakt,
Als't qjmenwonen werd gestaakt
Om rlk zpn weg en werk tevinden;
En Broeders worden deed u1tvmnden,

Mi
l
iIt,die !zthamsderustyerleent,
mo'
otgl
en
we
lg ij
whkrkno
hg
oue
dt
,z
ooin
hp
tadrzg
ennstig meent
Aan

r

Zoo lang dzt bloed ons vloeit door de aren,
Houde ons in éénen geest vereend!

En komt de dood ?ns d'adem rooven,

Mjn LaurepsRelnhart!W el,dyar zi
E
j
In 'e
n
p
l
aa
t
s
g
e
da
n
v
g
o
r
u
e
n
mù
t Contubelmiunthlerboven!

S ch eveningen,
11Sept.1878.

,

54 coxsxRvAvlEF QUAND MAME.- GElz
uxwExsclsN.- qcI Bxxz xsz.

'k Ben dteaa?#:yt
,t
?:1,,,herhaaltgj duizendmalen,
Zeg eenmhal:.'k Heb gezondîgd;'
k voelm'
jn schuldt''
Z0oweetzk datgj wjzerworden zult.

Maar '
t let u noolt uw dwaasheen te herhalen.

Ik zal'
t bewondrey,wi1'txerheâen,

MIndien 'tnatuurljk totmpkomt;

a
Maert'
t
isonpoqgljk mj tetrefen
wat gll mtgalmt,snort en bromt.

CONSERVATIEF QUAND MZME.
Houd,oude steenklomp,eenmaal op
ons in den weg te staan! *Respect!ik heb drie eeuwen reeds
hetzelfde kwaad gedaan.
Jz

GELUKW ENSCHEN.
AAN....

W j hebben zo0veelmalen
rlkaar geluk geulenncht,
Terwjlweeen heO
llbeqitten
npezlbaar,onbegrensd.
Zjtgjdan ontevb
re
dep?
en zk nog onvoldaan?
W atbljftersteeednst
ewenschen,
wat ontbreekt er aan ?
Niets dan een recht ootmoedig,
Volkom en dankbaar hart;
Een nooitgeschoktveltrouwen,
0ok ln den dag der smart;
Een groot,een evenredig
besef van 't grootbezit....

Gîi,die onsrijk g0emaAkthebt,

Helland! geef ook dit.

QUI BENE DISTINGUIT,BENE DOCET.
Hetonderrichtkap mj 't verstand nietgeven;
Zoo min a1s'tlleht h!tlevqn en de kracht.

W e1 kan ik zonder lzcht nzet leven;
Maar nooitheeft licht-alleen hetleven voortgebracht.

AANWIJZANVANDENDAG.- HEINHOOGVLIEGZR.- VROUWENDEUGD,XNZ.63

AAN W IJZEN VAN DEN DAG.

HeeltGodlsjnalmacht,doorteDcheppen,uitgeput?
E Bqzithljzeook niettotregeeren?
n blyftze in heP nietwerkzaym,ons totnut:
Zoo doetgllmeerdan Hp,mjnheeren;
Die u geen uur van rust vergunt,
Om onBmaaraltiidweertetoonenwatgjkunt.
-

HEIN H OOGVLIEGER.

Met de vlH
uchtzan dep aadlaarstjgtge op,naar gj spreekt.
etzp zoo;lk gun u datsthgen.
Maarhetoog van dgn aadlaar,den klauw,die ontbreekt,
Zultgy dledoortevliegen verkrjgen?
VROUSFENDEUGD.
Z>chtmoedigheid staat onzen vrouwen goed.

Klet slechts een zaoht gem oed,maar ook een zachte moed.

A N D E R s:

'
tGemoed zj zacht,en zachtde moed:
Dat 'svrouwendeugd en staathaar goed.
DEUGD EN DEUGDEN.
Veeldeugden maken pog dedeugd nietyit.

Veeldeugden hebtgù,Jaap,enechterzjtgeeenguit.
GODS BORDUURW ERK.
W at God borduurt,door liefen leed.
In 'tweefselvan eens Chriltensleven,
Vertoonteen werk,waarnlemandweet

Gewisse duidipg a!n te gevqn.

DoAa
n dezezt schjntli
jnbplh.n
oreen te weemlen en te warren;
Omg
Aaenvede
andre,zal'teenbloemstukzjn,
n met een krans van starren.
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G0D EN GODSBEGRIP.

Gi
ihebteen oods-ssoale,gansch naaruw zin.
Zeer wel;ik heb een Goo,dien ik bemin.
Ul Qods-sxoRlp doetu noch kraad poch goed.

Mpn Goo troost,sterkt,en reimgtmùn gemoed.
Ul Gode-sxoaxe verandert,wî
jzigtgë.
M:n steedg dezelfde Goo verandertntn.
INCOMPETENT.
Toutcomprendre seralttontpar.
ionner.
MAD.Dz STA;L.

*Alles begry
-'pen ware ook alles te veryeven.''
Vqrgeven? Maar daar isde vraag nletvan.
Gp hebt niets te vergeven,vrouw of man!

Ten zj dan zonden tegen U bedreven.
H#
,hj alleen,die rechttotstraFen heefù,
Heeftrecht om te vergeven en - vergeeft.
BIJ EEN GRAFPAAL.
(NAAa WILLIAM 0.BEyxx2T.)

Slechts:GcuaTl! Pallssa.Boven dien
Geen woord.Hetgaartallelfsverqeten.
Is 'tnietpuurdwayshqld,omtezlen
Naariemapd,daar wj mletsvap seten.
Maar 't ls niet anders;Quurtze hgt

Dichtbi
jeqnweg,dien'k vaak moetreizen;
En krijg lk Guurtjen in 'tgezicht,
Mi
jn bartwordtweek en volgepeizen.
Nietsdatbaarleeftjd meldeq mag.
Jong? 0ud? Vergeefech isal mjn giseen.
Een kind? Een zuigling v!n een dag?
Een meisje?Een vrouw? Wze za1'
tbeslissen?
Maagd?oade?W eeur?....W jmoeten 'tdaa
Maar zonder deze kennzs stellen;
HierJ'
jn we alleen maar zeker van,
Dat wù nzetshebben tevertellen.
W atwashalrlot? Datvan een kind,
Omringd van llefde en welgevallrn?

0fvan een jonge maagd,bemznd

B1J EEX GRAFPAAL.

Dooreenep.en gevierd door allen?

W asze jdll?Needrig? Minzaam? Hoog?
Druk? Geestlg?Ofeen stilnatuurtje?
Zatdaareen schalkiep in haar oog?
Een heksje? Ik wil'tnlethopen,Quurtjel
W asm oederrrezfgtf?îmoedeldA?scv'
f
Haar deel?Ofwel,1
?i
J beurte,beide,

W aar zi
j een liev'llng van haarhart
OfHeeftzt
jhaarkleinkroostgrootgezien,
uitd? wieg in '
tkistje leggrn?

Naar 't echtaltaar of 't graf geleidde?

Een dlerbaarpetekind missghlen;
Haar eerste en schoonste? W le za1 '
t zeggen?

Doch mijp verbeelding blijftmaar steeds
Van 'tnooltgeziene Guurtje droomen,
Aan al wat ons vergult en vrees
En hoop en zorg baartlang ontkpmen.
W atzeopitgehad hebb',hierlsrust

Voor haar In dezen koelen lommer;
Haarbangste strjd werd hier gesust,
Haar hoogste vreugd,haar laatste kommer.
Hoe zacht ontroert zj mi
j 'tgemoed,

Die lang dgor e1k vergeten doqde,
Slecbtsnlet door Hem,die hler zoo zoet
Een geur dget opgaan van haar zode.

Zoo alszp hier ligt,kan 'k haarmj
Slechts alseen lie:iik lezen denken,
Die 'tleven opga?v1l)en bltj,
Om God haar beste deel te schenken.

lk denk haarjeugdig,schoon en zacht,
Een vrlendlljk oog,een mond d1elacht,
Door zorg,noch vrees,noch leed vertrokken.
lliets mag voormi
jyan ditgelaat
Den zacht weldadige'lndruk storen,
D Daar'tonbelolktervoorm'
j staat,
Eep efl'
en vool
'hoofd,gouden lokkrn,

an wat m e oolt levend kwam te voren.

W antzh
@di
- eleven bebben duur
Noch qust,'tmogeyvond zi
jn gfmorgen!
Nooltrynseen vrp,een vredlg uur,

Maar altyd arbeid:drukte,zorgen.

A1Voorhaarzi
jn llefen leed daarheen,
wat ons zuchtep doet en beven;
Haarlaatste stryd i!uitgestreên;

Haarzonden,hopen wti,vergeven.
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xox TALIArxlrzxo.- s'
roF lx KRAcsT.- FLIXK,xxz.
Op Gods ti
l'd volgden,vool en na,
A1die haar kenden en bemznden

Haarin hetoord der rpste na,

T0t wederzien en wedervznden.
Sta hier dan niets meerdan haar naam ,

'tIshajr zoowblin 'teeuwig leven,
A1a d1e veelgaven om een faam,
Die niet heel veelom ken za1 geven.

EMaargj,diedezeverzen sqhrjft

n meept: .'
k heb we1eenszetsgeechreven,

Dathleren daar,als'thangen bljft,
Mj
,metmîin naam,za1overlevenl''
Zou 't zoo veelschelen ofm 'u las
0fniet,na jaaren dag?...W eeswjzer.
Vergeten ook,glaapt qe onder 't gras
A1even zachta1sGuurtlePrjser.

N0N TALI AUXILIO.
Beeld u niet in,de waarheid te beschermen,
Te dekken,of te waapnen!- Noodloos werk.
Ze is,naakt,gezond en,oa-gewapend.sterk.

Gj hoonthaardooru overhaarteontfermen.

Ze isqnbevreesd,onkwetsbaar,en gesn kind.
Een vpand z: haar nutter dan een vnnd.
STOF EN K RACHT.

Leer-krccAf,leer-afp/- ziedaar hoe 'tHeden epreekt.
'
tW ordtalles'tofen kracht,waarzielen geestontbreekt.
FLINK.

Flink,Gipk,en n0g eenk
sQink''
.De pmelgenchapen zf
Jpn''
Heetthanszn 'tkraapbemcht neey Finkejongen''.
Dezçlfvoldoening u1tzich op dzen toon,

Zn altild Knkerwordthet soznk''hem voorgezongem
NIET M URMUREEREN,

Nietmur
murep:
e
ren,liefdrjk God!
Niet tw'
'ig vragen;
Mj niVan
et,inUsc
bn
i
k
'n
lvan over'tlot,
be agen;

B1J EENE SCHOONE DOODE.

Niet doen a1s of uw liefde faalt;

Halrnietverdenken;

Maar altl
id haar een onbepaald
Vertrouwen schenken -

Datwil,dat doe ik,alsur kind,
W at leed me ook gnefde;
Dat,met een hart,dat u bemint

Voor jmeliefde;

Uw lieD
fde,d1emtj'thoogstegoed,
en zielevrede,
GeschoEnnkrn
heeftdoorJezusbloed,
t aldaarm ede.
Maar ach,ik diemi
jzelven ken,
Moet Altoo,vreezgn.
Heer!E
doe mj bljven d1e i
k ben,
n slechts l
tan wezen,
Mits uw genade e1k oogenblik

O

Mi
jhulpbewi
jze,

pdatik totmjn jongsten snik
Uw liefdepFjze.

BIJ EENE SCH OONE DOODE.
Nog zoo veel schooner in uw dood
Dan ooit in 't leven,

Toen a!p uw wang hetrozerood

Zpn gloed mocht geven!
Nog zoo veel dierbrer aan het hart,

Datu mqetderven,

Dan toen 't u llefhad zonder smart,Doet dit het sterven?
Is dit het,wat de dood vermag?
Het schoonste ontdekken?
Hetbeste,dathet diepste lag,
Naar boven trekken?
Geheel de kracht.den ganschen scbat
0n8 doen waardeeren
Der liefde,die ons hart bevat,
En nog vermeeren?

Zoo is dan '
t einde een pieuw begin;
Z?o sluitonsschelen
Een inm ger vereenen in,
Dat door ons scbreien
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ET POEMA NASCITUR.- TAAL-OPTIMI8ME,ENZ.

Een lach van gtille bljdschap weeft,
Verzpekring gevend

Dat onze llefde een toekont't heeft,
Voor eeuwig levend.

ET POEMA NASCITUR.
W at 's een Gedicht? - Kunstminnaarg,epitst uw ooren!
Kunetkunde spreekt van haar verheven stoel:
Poëtische gedachten en gevoel,
W aarvoor de kunstnaarsziel den.vorm heeft uitgekoren,
Die schoonst was en het dienstigttotzi
jn doel-'''t Klinkt fraai;maar laat onsook den Dichtsrzelven booren!
*Neen.''zegthi-.ozoo is'tniet,indien 'k er zets van weet.
'tG'
ezield gedlch
-twordtau g:Wcàf geboren;

De vorm ? - zj ishetlichaam ,niet een kle:4.''
TAAL OPTIMISME.
AAN....

Detaalgchi
jntme optimist;'tgelaatnoemtze ook:hetwezen.
Maar1>>tonselk gelaqlaltjd hetwezen lezen?
Ja,bp de oErechten zi
Jn gelaat en rezen édn.
Maar,zjtgg dit? '
t Gelaatzegt .2a;''hetwezen:oneen-''
AAN KONINGIN EMMA .
Scboon is,Vorstin!de taak,die ge op u naamt,
W aar Schoonheid,Jeugd,en Deugd u toe bekwaamt,
W aar de Almacht zelfhaar zegel op moog drukken,
En Vorsten Volk dereile vruchtvan plukken!
De kroon,die u eep Konlng schenkt,zilschoon:
'tGeluk diensKonlngszh uw schoonste kroon.
Januari 1879.
JAN W RING.

Gqpjpigd isuw stgl,en doet den lezerpjn;
()p zhteen beul,Jan Wring,en meenteen baastezln.
EEN W OORD VAN LABADIE.
'k Heb eens dat woord ontmoet,en laat bet nimmer los:
De Goo vAx Eosx is meer waard dan 't Eoxx Goos.''

CAUSA MORTIS.- ONGELIJK HUWLTJK.- LACHEN,ENZ.
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CAUSA MORTIS.

Wien honderd jaarwerd toegeleid,
Isin zl
jnslevenskrachtbezweken.
W aarstierfhi
j aan? Zi
jn eind moog spreken:
Aan ri
jp te zi
jn voorde eeuwigheld.
ONGELIJK HUW LIJK.

W atwordtvan gngeljkeparen,
Van ond metzong gekald,gepald?
Depan lsjonq,l1Oehoog van zaren,
Dle aan een Jonge vrouw bevalt.

Zle Goethe's Nausikaa.

LACHEN.
laizutgp?
ixojùç lt
yft)
,S?
ZJIJx1xp22Jtc,
8?2Jl'avntpivoL.
EzaxcT,Enchlr 43.

Lach niet te zeer
Lach niet om veel;

En nimpermeer

Te luld van keel.

KUNSTZIN.

*Kweek kunufzzn aan bij'tvolk;stelmarmers,bronzen,doeken,
Z0o veelgp kunt,trn toon,en kweek drn bouwsmaak aan!,,
't Klinkt fraal,maar 't zal zoo grlf niet gaan.
Natuurzin is te ver te zoeken.

TW EE ZUSJES.

De eene een bruintje,de andre een blondje,
Oogjesblauw,en qogjeszwart;
Maal
rleeceh/t
n zr
ee
lfede
stem ln '
tmondje,
ks gaande tot het hart,
Zacht ontroerend,
Stilvervoerend,

Stem dieonwrerstaanbharis,

Moeders kostlpke erfenls.
W ie van dezen zalhet wezen,

Diehetsersteep mjn belezen,

't Wlegeliedje zzngen zal,

(2 Ds BETZRE vRAAo.-- CUAMB, aEcocTA.- oxzoxo vlasTAxo,xxz.

Bruintje ?îblondjeqan'tharteklemmen,
En eyn klnderkeeltge stemmen
Ook zoo lief en liefgetal?

DE BETERE YRAAG.

Zendt QFd u kruis,treftu zjn roe:

Vraag nzetmaaî.om,m aarvraag waat.
toe.
CRAM BE RECOCTA.
Te sollen m et de vrouw,de kerk,de predikanten,
Getuigt van slechtep smaak als oud en afgezaagd;

N

Doch hoehetzjn moog.hetbehaagt

og steede aan wawelaars en sehrjversvan couranten.
GEZOND VERSTAND.
Rlen ne tue le coeur comme le bon
gens:le bon senstaeraft aussll'esprit
slon le lalssaltfaire.
M.S.SAUVAGE.

Niete kan het hart gewisser dooden
Dan zoo genaamd gezond verstand;

W ordtdaargyenreerstandaangeboden,
't Maakt elndlpk allengeestvankaut.

STELSELS.

Gansck objectîefteziin i:deeiech,iewenechli
jk;
Maarzou hetmooglök zjn?
0ch!paaiu met geen sehjn!
De stelselszi
jn pernoonlqk,ofnzetv-dcAlëk.
OPGEBLAZEN.

De ke
nnis,ja,maaktopgeblazen,
Metliefde niet gepaard;

Maar de opgeblazenheid van kennis-lppze dwazen
Is van den ergsten aard.

MILDE ARMOEDE.
Verwachtvan 'tvollehlrtgeen woorden-overvloedt
Het gu1st met woorden 18 het l6dçg6 gemoed.

zoo w R/XD BEROOFD. - GILUKSKIND. - 'K sxN JoNo Gxw xxgT.

ZO0 W REED BEROOFD.
AAN....

Zoowreed beroofd,r?o diep bedroefd Dey troostontbeert,dien gg behoeft,
En nzet dan tranen hebt en snikken!
W een voort,weey uit,en klaag uw leed!

Nietvreemd,zx gj bp oogenblikken

Die 't u ontzegt zs meer dan wreed.

E G0d tel?uw tranen,sterveling!

n wi1dlezelfde God zewyakep?
0 Nesn!maar,na verdulsterlng,
Hetopzlen dybbeldierbaarmaklp

V ar'taltjdzachtenvriendlpk licht
Na
an zjn barmhartig aangezlcht.
GELUKSKIND.
Verhaast u niet te zeer metroemen

ln 't lot,dat ge u beschoren ziet;

EeM
naa
verttdu
ebbl
groendblma
aktdubjlebloemen,
oemen zaazen niet.
'K BEN JONG GEW EEST.
Ps.37:Q5.

'k BDe
enn j
ong gew eest.Ik gleep van 't leven
bekel'm oedig aan.
Met rozen was de rand omgeven
En fmssghe wingerdblaan.
'k Heb menlg zoete teug gedronken Niet altlld enke1 zoet!....

Die bjyr gemengd badtgn geschonken,

Myn God!waartalti)d goed.
;1t 1)en oud ew o1-den. 'k Heb de doornen,
Het deel van Adams kroost,
A1s alle van een vrouw geboornen
Qekend.maar ook den troost;
Het zweet des aangezichts,de smarten
En zorgen hyn bereid;
Maarook den stlllqp vreê desharten;
En nooit vertwpfeldheid.
Ik zag rechtvaa1-digen en vromen,
Door leed op leed gedrukt,
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ZWARM TIJDEN.

--

ONVERMOGEN.

Het water tot de lippen komen,

Het dierbaarst hun qntrukt;

Belaagd,gekceld door dze hen haatten,
Gelasterd en bespot,

Van hun vogrnaamsten vriend verlaten,
Maar n1m m e1.van hun G od.

Ik zag hun kroost,met gmartljk treurem
Beroofd van steun en slaf,

'tBe
Bkhqe'
tenoogtenhemelbeuren,
touderljkegraf;

Maar zegen aan hun 1ot verbonden,
0ok bg den hoogsten nood,
AltjE
d den balsem bj dewonden,
n zek er van hun br0od.
ZW ARE TIJDEN.

Men klaagten jammertluid,
Men 8chrjt'
teen bldstond uit,

Men teemt yan snood der kerke'';
Men schràlft?men leest,men praat
Van scrims zn den staat'';
Maar geen,Joo veelik merke.
W ien 't dlep ter harte gaat.

Men eet,mrp drinkt,men epeelt,
Men kortgrplten krakrelt,

Leeft weeldrlg en wellustlg,
W indt zieh met boozen kop

M Van tijd tottijd eens opq
aarslaaptweerrvrn rustig,
En haaltzjn zellzn top.
ONVERMOGEN.

OpWean
enne
ma
alsoms optwaaktin mj,
er ik 't mlnst verwachte,
Y.an schoonheid en van poëzy
De wordende gedachte.

Een qnbepaalde en zoete lust

Slulpt bart en aadren binnen,

â1s werd ik in den droop gekust
Door een der Zanggodlnnen.

Erruischen tonen om mi
jheen,
En schoone vormen zweven

AAx eafxsls MARIE.

(5

In qlanzig nevelwaasdooreen,

D1e mi
J het hart doen beven.

De
Oschoonste wenktmi
jiy'tverschiet

m tothjardoor te drlngep;
lk strek mjn armen uit- zi
)vliedt,
En almi
ln snaren springen.

M EIM T0 TH1 SrzF/sfA l M YXTHPION.
1 Tlm .3:16.

0 gqootstederVerbqrgenheden.
D:e tot godzaligbeld geleidt:

God opsnbaarde bierbeneden

Zich ln betklred dersterfijklleid,

Ig,gerechtvaardlgd in den geest,
Van '
t englendom gezien geweest!

Hib
iig geprediktallen volken;

e wereld heeft in %em geloof'
d;
Hi
.ivo
er ver boven lucbt en wolkpn
Ten hemel.als ons heerlpk hoofd;
0 Grootste der Verborgenheên.
Onsheil staat vast,in U alleen!

AAN PRINSES M ARIZ.
9 sept.1879.

'

RoeIJ:#f
.
/k komt::?,Rozeknop
Zieh aan 't Oran.#JOPJSlertrouwen.
/
n

De Hemel#dp: e3-zegen py
En #?
.
):ze pa: lan#q
eltoul
t'
eiz.b'
F vereend aann

U Zto
o zong mi
jn hart,een jaar geleenoe,als nietsuw vreugd mocht deren.1)
En nu!- 't Oranjeloofverdween;
De Roze moet haar steun ontberen.
W ie zal,a1s zich een storm verheft,

Haar zorgzaam schutten gn beschermen?
W ie,a1s de zon te hevlg treft,

Zich liefdrjk overhaarontfermen?
)Op Paushulze,aan den dlsch van den Commlssarls desKonlngs, bg defeeat1

elgke ontvangst,teUtrecht,van H.K.H.methaarbemindenGemaal;9l
'ept.1:78.

66

ALTIORA CONTRA EUMANIORA.

HaArbliiftdekoele,beldre dauw.

Die ult den hsmelneerkomt dalen;

Die duldtnlet dat haar 't hart verflauw'
p

Ofdatzj '
thoofd zou onderhalen.
ALTIORA CONTRA H UMANIORA .
De dichters bebben kwaad gedaan,
En e1k vhngt aan
Hen te betzchten.
Ze onthaalden ons op enkelwaan
In hun gedicbten.
Zj zouden,lletmen hen begaap,
'tGezond veretand te gronde mchten.
En m ei hun malle,murve maan
De kaarsen metvrrdoovzng slaan,
Die ons verllchten.

W i*denken 't>ndersteverstaan.
Zie maar diep jongep knaap eengaan
Dien wj yerplzchten
Den weg derwjsheid in te slaan,
Ter booger burgerjchoolte gaan
En nut te stlchten.

Hi
j heZi
efetva
n poëzie geen last;
maar die oogen;

Dien wipneus,daar een brilop pas:

Van jterk vermogen;
Die dikkellpqen,pas qpvlast

Dien ko
Me
tplul: bj plulsje;
p,a1s een lokettenkast
Metwetentchappen yqlgetast,
E1k ln een hylsge

Van 't breln,dat nlmmer viert of vast.

Maar onophoudeljk gaatte gast
O
p worteltz-ekkingen en brast
Aan kegelsneden.

Nooitdoorren ipvalwordtverrast,
En nooit blpft zltten voor den m ast
Derbgoçstereden;
Die borst,d1e ln de examens plast

En steed:blijftzwellen,
Diea1s een rj
-zend wonderwastIJ
Tot elks ontstellen!-

1)Plaglaatuft de Overwlnterlng op Nova Zembla:

Enropazag verbaaed betrtjzendwonder wassen.

DAGBLAD8TIJL. - LANG VAN BTOF. - HELLMND #luAK,BNZ. 62

Zoo hier de vraag wordtiqgelaecht:

*W at za1er worden van dlen kwast?''
W ie kan 'tvoorspellen?
Een shooger burger''is ',
t alvast.

DAGBLADSTIJL.
De Konfngin heeftaan eenarbelder
op hetLoo - een goud horloge @:ngetotlen.

DePrlnsvanOranjeheefteenphotographle van zi
jn Broeder aan dlens
vrlenden aangeboden,enz.enz.

Leer toch uw tlal,en voegzaamheid verstAan,

Een Vorst 'chenkt,of Tereert,maar biedtnzet aan.

LANG VAN STOF.

Uw I
rk
ede islouteq goud;geen die 'tin twjfeltrekt.
voeg erbj:totgouddraad uitgerekt.
HELLEND VLAK .

Een hellend vlak gevaarliik? - Ja,gewis!

Voor
Ma
lwatroltengljdtsnahchuift,zondel-leven;
aarvoorden bgom nlet,d1e geworteld 1s,

En vaststaatwaarhh staat,de kruin omhoog geheven.
Tb y&: g()4#/za &xoxulv't

TJ dl xnûpa ltt
loxotz?.

*Deletter doodt;de Geestmaaktlgvrnd-''- Ja,voorzeker.

Maarook de Letter,waargj dTtzn leest?
*De Geestmaaktlevend-''Maar,m'
jnheeren,welkeGeest?
De s
Ge
e
s
t
d
e
:
t
j
d
s
'
'
t
q
c
h
n
i
e
t
,
d
i
e
tegenspreker
Van alwat geestlpk is,met dit besluit:
Niets leeft er dan de stof,en daarmeê uit!'

EVkNGELIZEEREN.
W erp van uw brood voor vooglen aller veêren,

Maarsta ernieta1smolik bi'
)op 'tland.
DeEt
i
j
d
mo
e
t
k
o
me
p
d
a
t
z
i
j
leeren
n Idllen eten ult uw hand.

68 vlcToR Huoo. - xlzcws'
rs plcsTscsoob.- xu xx owwitxw.

VIOTOR HUGO.

Bedorven ki
ndqzjnsttds;fransche afgod;wienegedicht
De diepste snaren weet te roeren,
U beurtlingsstreelten kwetst,doetgruwen,kAn vervoeren,
Betoovert,en yertoornt,verteedert,stlcht,ontstzcht;
Een zielaan zzelsrust vreemd en vreemd aan hooger licht;
Een groote geest,maar buiten 't evenwicht.

NIEUW STE DICHTSCHOOL.
p

Ditis.hetnieuwstenieuws,in spjtvan wien hetgrieve:

In naap yap wetenschap,ontwlkk'ling,kunstgevoel,
ls bestzalzteztte schilderen ons doel;
Zoo volgen wj natuur....''Dat'swaar;ten minste de uwe.

1879.

NU EN DAARNA.
(FaANcIsRIDIZEV HAv>mg= .)

Nu.hetzaaien;nu de tranen;
Hard gewerkt en lang gewacht;

Maar daarna,de gouden granen

Julchende in de schuur gebracht.

Nu,'tmeedoogenloosbesniiden,
'tScherpe mesdoorrank rn loot;
Dan.desMeesterszoetverbljden
Biidevruchten veelen groot.
Drtin
-plon,nu,hetoverstelpen,
Bllndlzng tasten,lang ofkort;
Dan,'t kleinood der parelschelpen,
Dat des duikers losprp
-B woldt.
Nu,'tnauwlettende behouwen,
't Zwaar verwerken van de stof;
Maar daarna,'typlmaaktaanschouwen

Van hetheerl'
jk koningshof.

Nu,het stemmen van de snaren;

W an-btJ
'wanklank.andersniet;
Van hethalleluja-lied.
Nu,destrtjd,hetsterk verweren,

Dan - het grootsph ten bemelvaren
't Bloedig worstlen,bang en zwaar;

DEN HEERM DE VEER.- DE ZOXDEVAL.- MTNUUTWIJZER.

Day,het vreedzaam triomfeeren.

Ln de kroon der eere op 't haar.

Nu.een donkre school doorkropen,
'
l'ucht en 1es naar lust noch zin;
Da,
n,de hoogste werkplaats open,
En des Meesters woord:o'rreed in!''

DEN H EERE DE VEER,
TE AMSTERDAM.

In antwoor; op z1n Tereerendeultnoodiglng totmedewerklng aan het
voorgenomen ollsnommer''van Elgen Eaardo''

'
k Had g
Maarne totditwerk hetmi
jne toegebracht;
aar'twasyergeefsgetracht
En m oeite en tyd verloren:

De Zangberg was te glad,de Hengstebron bevroren!

Hoe tyeurig ook,ik dacht:

ZiedaaN
rutez
psml
nste stofvoor dichterlijke klacht,de dooi gekqmen

En heeft me ook d1e benomen.
Utrecht,30 Dec.1879.

DE ZONDEVAL.
Wui'willen liefst den Valvergeten,
En 8tgan,in onsgevoely.zoo hoog;

Maarhp betplgtzich aan 'tgeweten,
Als 't zonhcht aan 't gesloten oog.

Ontleend.
zie Dr.Gqnnlngs Overleverlng en Wetenschap,b1.36.

MINUUTW IJZER.

Metzestig afgew jteschreden,
Doorlqoptde wpzer op de plaat

Dey clrkel,dien h$Jnooitverlaat-

Dan 1, ons weer een uur ontgleden,
Ge
lhk
deluide hamerslag
op '
t klokmetaalons melden mag.
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MINUUTWIJZER.

H0
Veos
nel,hoe schieljk is'tvevlogen
or die genoot;maarvoor die bang
Verbeiddeoflred,watdaurde'tlang!

W atsteltde wkzerook vogroogen?
G
Dentjd?Een deqbbeeldzs'talleen;
enoten smartzpn werklnkheen.
Het isniet met een maatvan uren,
Maar m et de maat van lief en leed,
Dat e1k van ons dat leven meet,

Datwi'vernlinden ol- verduren
En e1ke dag is lang of kort

Naar dat wat ondet.
vonden wordt.

D E W R AA K
5+AN

K O N IN G IN E L E O N O R A .
1173.

NAAR W ILLIAM C.BENNETT.

Essoxoasos Gvvsxxs,d'
ybord reine deFrance,pyigreine t1'Anglgterre,Jtaitflle ethe'ritperedeGuillaumeX,dernlerducd'Aquztalne,rtnaquitversl'an 1122.Elleépousa,kl'agede15ans.Loul
VlI,rol de FJance,et 1ui apporta en dot leduchë deGuyenng,
q
uicomprenoltalorslA Gascogne,la Saintonge etlePoitou.M als
'
la lëglrité de sa condpzte etson goûtpour 1es diveqtissementsdél'lurentbientôtà,Louls-le-leune,quiqbservaitplusmgoureusement
1espratiques religieules.La mdsintellggences'étyntaccruependant
le voyage gueleRolften Terre-salnte avecLl
'ëonore,lorsde1*
seconde crolsade,celui-ciobtintle divol'ce N son retopr(115$.Six
semaizles aprbs, Ellopore ëpousa Henm, comte d'Angou et duc de
Normandie,depuisrozd'Angleterre,souslenom d?HenriII.(1154),
et pat'lN ftpasserlesrichesproïincesde l'Aqultaine sousla d0minatzon de l'Angleterre.Toutefozs le mayiage ne futpaspour les
nouleaux épouxplus heureux quele premler;Ele'onore,jalousede
plusleurs dames de la cour,jeta le trouble daqs la f:mllleroyale

et
souleva même1esenfantscontraleurpbreHenri,fatigus la ft
Eufermer dans un couvent.
Bourccw'
l'
,Dict.deffgf.et de Geogr.E1.de Guyenne.

She(Rosamond)wasthe fayre daughterof Walterlord CliFord,

concubine ofHenri11,and pozsoned by queen Elianor- Henry made
foq her a house of wonderfulworking,so that no man or woman
mlght come to her.Thishouse was named Labyrinthus,and was

wrought unto a knotin a garden called a m azr.Butthe queen

calne to her by a clue olthredde,antlso delt wzth her that sha
lived not long after. She was burried at Godstow,in a house ot
llllrnes.

Hlouosx,Monk of Chester.

Jane Cliford was her name as books aver;
Fair Roslmond was but her nom de g'fe#'
rd.
Dsvoxx.Epilogue to pHenry 11.,9

Quae de fonte vetu!Rosapundaefabula plebi

Narrat,ethisce locls quas: daedaleo labyrintho,
Sprevimqs:et quibus ista vacat confuhdere verig,
Nollinvldlmus.
Coxs'
r.Huosxzus.
De Vita propria.

DE W RAAK VAN KONINGIN ELEONORA.
1173.

Kpningin Elenora,uw haatisgedught.

Hp vervolgtals het Noodlot,dat nlemand ontvlucht.

Koningin Elenora,uw gramschap is fel.
't Is een gramschap ontstoken aan 't vuur van t
le hel.
Beter nimmer geboren,dan doel van dien haat,
Dan de vuurblos getart op uw donker gelaat!
Liever prooi van den bloedhond tot aanval gesard,
Dan de wolk,Poitevine,op uw voorhoofd getart.

Z
i
jhi
jkoog,zi
jhi
jmachtig:tegrondegericht
Is de man,Aquitaansche,die U staat in 't licht.
Z1
j ze schoon,zi
j ze eep engel:teraarde gestrekt,
Ligtde vrouw,Koningln,d1euw i
jverzuchtwekt.
W ee der dochter van Cliford,zoo blozend van Eang!

W ant haar zoekt de Aquitaansche,haar zocht z: slnds lang-

Zochtzijlang,zochtzijhdgend,metbrandend gemoed.

Met een dorst,slechts te lesschen door 't Clifordsche bloed.

W anthetbloed van Poitou eischtietsmeer:waar hetbrandt.
Dan een woeden met woorden,naar vrouwlpken trant.

W athaar wrajkzuchtylleen kan voldoen deze maal,

ls een dronk u1t den glftkelk,een stoot van het staal.

Iseen dronk uitden kop,dien zj zelve metkracht
l

n dathandje za1wringen,zoo tenger,zoo zacht.
Iseen stootvan den dolk,dien ztizelfdrukken moet
In deborstvan datliefje,gekromd aan haarvoet.
Een van beiden,Lord Clillbrd!zoo waar help haar Gods
Een van beiden zal wezen uw Rosamunds lot.

44

DE WRAAK VAN KONINGIN KLEONORA.

We1diep had de Koning verborgen zi
jn schat.
Lang hadhetgeduurdeerzi
j'tspoorervan had;
Ijang despeurbondgesnufelddyorboschen doorveld,
E
er hj luchthad gekregen,en tblafend gemeld;
Maarqood gqud,aasen prjsvoordeafschywljkste daân,
Heeftln '
t elnd haar de schuilplaats der Cllford verraân.

0,
hoehelsch isdegrjnslach,hoe duivelsch de vreugd,
W aar de voorsmaak der wraak haar de zielmee verheugt!
Grjp en kusmaar,zoetliefje!den zoom van haarkleed;
Hetisthansom geen kussen te doen,datgj 'tweet!
Ha,hoeza1zj datoortjen,aan vleitaalgewoon,
Overstroomen,verdooven met gmaad en m et hoon!
Ha,hoe za1 haar bedreiging,haar vloek en haar blik

Datzoethartjedoen stilstaan van doodsangsten schrik!

ftIsdan W oqdstock,'tieW oodstock,waar'toogenpaarlonkt,
Dat den Konzng betoovert,vervoert,en ontvonkt!

Flauw en lauw washaar haat,zoo ze eey oogwenk verschoof,
Zich naar W oodgtock te spoên,als een gzer tot den roof.

W antver ovgrzee,in den oorlog verward,

Is de man,dze den weg voor haar wraak had verspard.

En moog'God van haar weren den zegen van 't kruis,

Zoo de Cliford nog leeft,a1shj keertin zjn huis!
Voor haar goud is de draad van den doolhof gekocht,

Zjn dewachtersontwapend,de trouw overmocht.
W elk een weerlichtin 'tgitvan datznideljk oog,

A1s het giI wordt gemengd voor de gruwzame toog!
W elk een gloed,op het bruin van die wangen te zien,
A1: de dolk wordtgekozen,de scherpste van tien!

Nu wee u,blond kopje!z0o trouw en zooteer
M

aar zoo vruchtloos verzorgd door uw Konlng en Heer!

Np wee u,blauweoogjew roo smeltend en zacht!

D1e het hoofd van een konzng op holhebt gebracbt.

DE SVRAAK VAN KONINGIN ELEONORA.

Np
wee u,malsch koontjen en lipjenszoo rood!
Dze zo0 spoedig zult dragen de kleur van den dood.

X!
D zwee,driewerfweeu,gj weeldrigeleest!
1evoor '
tlaatst,dooreen Koning omarmd zjtgeweest.
Np wee,driewerfwee!geurige adem derlippen,

D1e voor 'tlaatst,die voorgoed aanhaarmondzultontglippen.

La
H ngsheimljken uitgang ontsluiptLeonoor.
aarrjknaap,haar pages,de paarden staan voor.
In den za:lzithaarljfwacht,koelbloedig en stil!
W

eer en wapen gereed tot haar gruwzaamsten wll.

Schoonr RozevAn W oodstock!welk lotishetl!F!
Moetgj vallen zn handen,zoo grofen zoo ruw t
Ilzren mannen,z0o min als hun daggen bekend
Met genade of verdrag,en geen sparen gewend!

Aqui
taansch,Poitevjnsch a1szijzelve,en in staat
A1 haar wenschen te lezen op 't donker gelaat;
En
wierbjlzelfsden Koning den kop had gekloofd,
Op een blik van haar oogen,een knik van haar hoofd;
Ieder hunner een bloedhond,van bloeddorst vervuld,

Die zieh stortop zjn prooi,a1s haar 1ip zich maar krult.

El
enoor stjgttepaarde,en jaagtvoort,immervoort,
Heeleen dag,door wiens neevlen geen zonnestraal boort.
Op dien dag volgt een nacht,zoo onstuimig en zwart,
Als we1 strooktmet het opzet,dat spookt in haar hart.

G
Waa
ar zîjdorpen en buyrten doorrentmethaal stoet,
at den slapenden hulsman een rilling door t bloed.
Uren komen en gaan,maar van uurtotuurstjgt
Nog die vreesljkehaat,waarhaarboezem van hjgt.
Uren komen en gyan,veelte traag naar haar zin....

Maardaarrjdtzj hetslapende Woodstock toch in!
Koud en fe1isde wind die zjn boomen doorwgelt,
Maarhaarvoorhoofd bljftgloeien en wordtnletverkoeld.
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Hier en daar waaktmen op;vensters oopnen;verschrikt

Staren oogen haarna;zi
j verweegtnoch verwikt.
Voor haar oog staat een bceld,dat haar voorttrekt metmacht
Een gelaat zonder kleur,en een hand zonder kracht.

'tlsbereikt!- W atzjn kronen,watjchatten der aard,
Bijdevreugd van baarziel,alszj sprlngt van haarpaard?
(0 MjrtGod en mijn Heiland!gering zj 'tgetal
V
an wzer hartoolt een vreugd alsdie vreugd gmaken zall)
Nog geen uur is verstreken na 't middernaehtsuur,
Ofdaar gtaat de vorstin voor d'onzalige muur;

Eer een tweede verstrjkt,wordtdaarbinnen verricht,
W athetderdebesehjntmetzi
jn schemerend licht.
Me
tzjn licht? Ach,waarom dektgeen eeuwige nacht,
Zoo ontzettend een gruwel,zoo gruwzaam volbracht?
Men ontsluit haar de poorte.Men wl
i'st haar hetpad.
Haar hand heeft het elnd van het kluwen gevat.

Me
tden tred van een tjger,totd'aanvalbereid,
Zoekt ze omzichtig haar weg langs den draad,die haar leidt.
Een huiyring gaatmet haar door'tgras,waarze op treedt.
Een rillzng door 't loover,beroerd door haar kleed.

Dyaris'thartvan den hof!- Nietdan nauwljksbedwipgt
Zilden kreeten den lach,waardevreugd haartoe dringt.
Ssheemrig rijstin den duister'detoren omhoog,
D1e de keurbloem van W oodstock onttrekt aan haar oog.

0 Keurbloem,q Rozevan W oodstock zoo schoon!
't Jonge leven zs veeg in uw stengel en kroon!

W atverstoort,Rosamund:,uw slaap diep en vast?

Door wat plotslingen schnk wordtuw harte verrast?

Ach,uw dà-oom waszoo aakli: van onheilen mpord!

Droomtgh nog,ofis'twerklpk en waarwatgp hoort?
1s 't het spookseluws drooms,dat u dreigend genaakt,
Of een roet,daar de trap naar uw kam er van kraakt?

f)!....Van doodjangstverstjfd,zitzj op in haarbed.
Arant watzalhi
J haarbrengen,dievreesli
jke tred?

DE W RAAK VAN KONINGIN ELEONORA.

0!....h0evaarthaar de doodschrik dgorm erg en doorbeen;
W ant wie rukt voor haar oog de gordi
lnen van een?

Zj wilgillen;zj kan 'tniet.Kén ding ishaar klaar:
Die ztilang heeft verwacht,isgekomen,is dâér.

lQe
Isna
dteloo
''0rzwol
jzi
eit
wa
tdhaa
atorog
haanrb
el
,
he
g de
v
n,
van
Jonge
be
ro
oo
of
ft
d.
oenydel''ln ;atéén-eene roord datzt
jvindt,

,

Gilt de vreeze des doods,d1e haar denkkracht verelindt.

Vl
uchten wilzij;ontvluchten;haarbed vliegtzj uit....
A1s Lenore zich wendt en de kamerdeur sluit.

Ma
D
ar,daar Fankelt.daarvaltzti,daar ligtzj,vgrnield
oor den bllk van dat oog,dat haar levend ontzzelt;
Voorden blik van datgog,datmetinnig genot

Zich vergast aan haar slddren,haar doodsangst bespot.

Vqordytoog,dathaar schamper rp tartende vraagt:
W 1e zi
ltg#,die een kanstegen mv hebtgewaagd?

Di
'
tHachljk spelisgespeeld,is vel'
lol'en,enkzj
e het won,komtom d'inzet,dle lnzetzjtgj!
Hebben hemel en hel haar geloften gehoord:
't W as alm eenens,en thans volgt de daad op het woord.

Ha!zighierdan dathandjen,zoo gpnstig bedeeld,
Datzjn wang heeftgekoosd,met zgn lokken gespeeld.
Ha!zie hirrdan die armpjes,zoo rond en zoomalsch,
Die zjn mldden omvatten,zi
jn schoudersen hals....
X0p,liefjep,''zoo snauwtzii,yde min heeft gedaan;
.De haat zs gekomen;het lieim oeter aan!

0p!Hsbtgijeen s
ko
ning geloktin uw net,
peelpop - 't is uit met die pret!

.
sbrmkt a1suw
zM l

0p!Zietgi
j den ring niet qan deze,a!p m%n hand?

.
yDaarmeê had

die koning zi
ln trouw mp verpand.

Ik zwoermi
j
te wrekegpn;vo
mi
j
n wraak is gereed:
u onder mi
eten vertreed!

zop!eer ik

Gena? Ja,voor ljfen voorziel,zqndares!

s
-geen
yMaal

andre dan komt met dlen kelk,of dit mes.
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*Qs
.
na!Ja:gi
j deedtdaarhetuwe we1toe!
Rp: op! k ben uw snikken,uw handgewring moe

.

1k lach petuo
wptwa
nhqgj,dehe1zijgeloofd!
rek bp t haar van uw hoofd.

.
r lk u
p0p!ee

l-sop,gta en sidder!Ik,Eleonoor.
sRi

Gebiedeu,rl)sop om te sterven,gj sloorl''
K
A1seen doodeli
jstzeop,diehaargrafzqk verbrak;
oud en witzùn haarllppen,haaroog stjfen etrak.
Strak en wezenloostuurtzeop dien kllk,op die dolk.

Die de wreekster haar voorhoudt,en zlet door een wolk;

Door een wolk die twee byndep,dat dreigend gelaat....
Maar hetkomt tot haar melnleta1s waarheid en daad.

A1eietsyreenàds,a1sietg wonders:voor haar nietbestemdz

Schjnt d1evlym en die kop,in d1e handen geklemd.
Mqardie vljp iskoud jzer,die kop vo1venjp,
D
mnken za1zj den dood,ofverbloeden metpkn.
Ep
D
enst
ez
j
ol
ger:
t.
is
een
li
j
tee
m,
zedeie
ve
rm,
eesd
ljik
si
veh
rk
1''
haa
riwe
n 'r
tko
ok
rescehr
euwtmetklem
âch,wat!>1zj verkiezen? Watweiren? pverlieg
.A
IîJ
'den tpd nietmetdralen!Kies,zeg ik u,kies!
Doeeen keus,eerdeesponjaard u zendtnjyrdehel,

W aar uw mond voorts uw scbande uws gelpken vertell'l''

W at?Een stootvan diehand?Neen - dieraakhaarnietaan ..

Schieldkgrh'ptzj denkelk,drinkthem uit- 'tisgedaan;..
Drinkthem uitin 4ën teug,voeltden doqd aan haarhart,

En zinkt neer voor de voeten van haar, dze haar eart.

Slecht: ëJn blik naar omhoog.elechts ëën uitqoep na dien:

*0 God!eerik sterf,nog mjn jongenseenszlen!''
E
.0 mi
jn Hendrikl''....Dienaam is haarlaatstegeluid....
en snik,een vertrekking,en alles is uit.-

'tW erk derhelisverricht,en uw wrajk trofhaar doel;

Aloordnaresse!wie schetst uw boosaardlg gevoel,

DZ WRAAK VAN KONINGIN ELKONORA.
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A1gge eenvlammendenblik weptgp 'tlijk datdaarligt,
En u sprakeloosafwendtmetgrlmmlg gezlcht,
M aar terugkeert en etraks,over 't o:er gebukt,
M et uw dolkmesbaar een van haar tressen ontrukt;

EenDidi
erheerliiketressen,zoo lang en zoo zacht.
e tres heeft een page den Koning gebracht;
-

Heeft een page den Koning gebracht met deestaal:
Gescbenk van een Vrouw aan haar Heer en Gemaal.''

A1B de Koning die haarlok ontvangt en bescbouwt,

W ordthsibleek en ecbreeuwtuita1s een leeuw in hetwoud;
A1seen leeuw in hetwoud,door den jygergewond,
Met den bliksem in de oogen,het schuim op den mond;

En ontzettep.d isde eed,doorzii!ktrillendekaak

Uitgegild,zpner doode ter vreeslvke wraak.
Goed voor u,Koningin!dat de zee,die daar etroomt
Tusschen u en den Koning,zy
-n woede nog toomt:

W antgeveld w>su, vonnis,onmiddljk volbracht Mvaartgehierzn zpn kamp,voor zi
jn oog,in zi
jn machtTq
ch wellichtwaar 'tu beter dap d'i
*
isli
jke straf,
D1e u treft,hartvolbartstocht!zn 't levende graf;
In den kerker eens kloosters,waar woede u verteert.
Tot ge in 't eind u getemd voelt,getemd en verneêrd;

Totge ip 'teind u begeeft,terbekoming van zoen,
Om verglf'
nis te smeeken en boete te doen.

Op een tombe te Godstow,in 'tkoor van het stift,

Zag men eens ld9l:fc E tlnti'/in marmer gegrift.

En een drinkschyalvan marper geplaatst op den steenDaar vlochten zzch eneeuwwltte rozen om heen.

Onderzielmis,gebedsn,en nonnengezang,

Rustte daar nu de Clliord,en rustte er reeds lang,
Als een bisscbop dien weg kwam en week in die kerk,
En het grafgesticht zag met dien naam op de zerk,
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RolM.

Ma
Barzoo rashi
jverstond,wiehetgold,watzi
jwas:

X reek hetaf''- sprak zi
jn mond - .enverwi
lderhaarasch.'
W antditpraalgrafbrgchimpte deplaats,waarhetstond,
En haar zonden ontwpdden den helligen grond.

Goede Gpd in den hgmel!U> deernisis groot.

Grooterzj zedan dze ze oozt van menechen genoot.
Lieve Heilapd!Uw bloed koqp haarziele te st:!Rechtvaardzge Rechter!bewps haar genâ!

Gj weetwat,Gjweetwiehaartenva1heeftgebracht;
En geen zerpzoete teug heeft bedwelmender kracht,

En geen nyt,waar de Satan het dieper in whrt,

Dan de mln van een koning,voor 't vrouwelyk hart.

Leid onsnietin verzoeking,verlosonq.van '
tkwald!

En e1k onzel-zie toe niet te vallen,dze staat.

ROEM.

De Roèm,dqRoep,de qareRoem
Verstaatzlch nlstoq llegen.

Heeft e1k gewas zpp ezgen bloem :
Die bloem kan nzet bedriegen.
W aarzich debloem desRoemsontgluit,
Daar is een wortel,waar ze u1t spruit;
Daar is een grootheid,die zich kroont
Metqnverdoofbre stl-alen.

hvee,d1ehaardool-zîln twsi:en hoont,
Oflastertdoorzdn smalen!
Ve
rwierfbj ook een enkle stem :
De stem der eeuwen brandmerkthem.

M aar noem geen Roem het luid geschreeum

D!lafe huldebljken,
't Dlenstvaardig sqhepselljhereeuw
Gebrachtdoor zjnsgelkken.
W aar elk,voorwarr grgotbetd blind,
Zichzelven toqjuichtzn dlen vrind.
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ONTWIKKELING. - SURSUM CORDA. - DE OUDEN, ENZ.

ONTW IKKELING.

Bevordez
',zo0 gg kynt,data1s een rozeknop,
Bj 'shemelszonneschpn enfrisscben morgendauwe,
De geestvan uw jong kind zich openqen ontvouwe;

Maar breek hem met geen mes,gelgk een oester,op.
Zie Dicken',Dombey and Son.

SURSUM CORDA.
Verwacbten - en - Betreuren,
Ziedaar,o menschenkind!uw lot,

ZoEn
olang
gij'
t hoofd nietop kunt beuren
seker wezen van uw God.
DE OUDEN.

Den lofder Ouden hoorik gaarne zingen;

Maar hun gezag betwist ik,eens voor a1;
W ant, a1s ik 't zeggeq zal,

W atwaren ze in hun ttjd dan Nleuwelingen?
BLIJDE VERW AOH TING.
Mam't 1880.

Nu spreidt de hoop haar echoonste stralen,
En doet een zachten rozengloed

OpDa
ee
n lirfklnderhoqfdje dalen,
t ze m 't verschlet aanschouwen doet.
Watspruitje za1onsde Almachtgeven,

D 0m op terassen bijden troon?
eD
reMo
edgrlllfdezij'tom 'teven:
Konzngln verlangt een Zoon.

Des mopg de Hemel zich ontfermen,

E DatZ'
j volvrengd,na kortr smart,

en Prizts legge in baars Konlngs armen,
Een Klnd drukke ltan haar Moeder-hart.

KLASSIEKE W ERELD
Hier liggen doode talen onder de aard;
Haar graven om te woelen maakt vermaard.
Hier lweven eedle geesten door de lucht;
Te luzstren naar hun stemmen heeft goê vrucbk

IV.
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DE VERBORGENHEDEN DES GELOOFS.
Geniet,ook waar gern inzien isvergund.

Drink uitdebron,d1egjnietpeilenkunt.
NIEUW ERW ETSOH ONDERW IJS.

Ontwikklen zou hetzjn,en 'twerd verdooven.

W at groeien zou,wordt door de pleerstof''dood gestovem

En'ln dat stuifzald,datnaarallekantverwaait,
Gelaat men zlcù alsofmen zaait/

BIECHT EENS OPREOHTEN.

Hetz
Mj
ie
slv
me
entkmj
enz
,k
ennl
yerte
emdf;
eval;
, en a
De waarheid wi1ik heelendll;

En 'tallerw>
Earste ontveinszk mj n gj?
Hi
Mspz
iedlwa
alt,diemi
jbhatzpchtigbiet;
vrn zoeken willk pzet;
Tqgh z1e ik vaak,tot mi
gn yerdriet,
Mpzelven nietgrheelvoorbg -

En gj?

Hetblinkeqd lokaas,grld en goed,
Heeft weinlg vat op myn gemoed;
Toch kan in ruimte en overvloed

letswezen,Edat?ok ik ben'
jn gIi?
Eerzuchtig?....W atiswereldscheeer!
Een bonte waterbel,niets meer.

Toch overkoptme een enkle keer,

Dat'kheiml
yko!peenplulmpjevl-'
jEn gp?
De wereldvreugd vergaatm ethaar.
''

lk ken dat woord ey aeht het waar;
0ok kent m y
-n hart lets beters;myar
Soms haak lk w2lnaariets daarbp En gIJ?

Mi
jn kruisneem ik qedûldig aan.
%W at Qod doet,dat ls welgedaan.''

BEVALLIG ONKRUID. - BIJ EET GRAP ENZ.
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Toch yoelik,metmi
jzelfbegaan,
Soms lets dat zlch beklaagt ln mi
J
.En gîj?
W athierdoormj beleden werd,
S
trektpe inderdaad tptgroote smart;
E
'k Bestrj 'tep vylmhzelven hard,
n toch - somtildsvergeeflk 'tmj!En gj?
BEVALLIG ONKRUID.
Hetyeld,waar blauwe korenbloem
En roode klaproos tiert,
Alis hetfraaiverjierd,

Gedjtden bouwmjn nlettotroem ;
G antiçder,d1e hetziet,
Zegt:hj heeftslechtgewied.
Bavallig onkruid is er veel,

En
blinkendejdelheid,
Die oogen trekt en vleit.
En lDe
ofhe
rftbi
jhetmeerendeel;
wpze ghat voorbp
En zegt:Nletfraai,voor mi
j.
BIJ HET GRAF
VAN

Mlt.GEORGE WILLEM VREEDE.

Trouwhartiq,eerltjk Man,reqhtschapen Nelerlander,

Doorkundlg,werkzaam brelp,en lzcht ontvlamd gemoed,
W aarliefde en eedletoorn nzetstreden mrtelkander,

M aar blonken even schoon - de ruste zp u zoet!
3 M ei1880.

W IEGEN.

Hetwiegen yfgeschjft;hetwiegelied vergeten -

Voor uwe Kzndren )a,maar ook voor uw Geweten?
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UW ALZIEND OOG.

Uw alziend o
Mog,dat mj bewaakt,

yn God!
Aanschouwtn!stslechtsen wil,maarmaakt
Mz
Jn lot.
Uw weten,wi1len,doen is dén,
Is macht,
Is macht der liefde,streng m eteen
En zacht.

Ikbuig mjE
me
taAnbidding neer,
n zwpg.
Mjn wi1voer
tmetdrn Uwen,Heer!
Geen krhg.
A1snerptsomt
Enjrds
uw roede fe1
aakt

Het teerste - eteeds kebtGe alleswe1
Gemaakt.

JON GE D O OD E.
NAAI M ALEERBE.

Elle étaltGe 1a terre.ete.

Z( wasvan Ra
demps
aarpo
de,
waar watschoonstisin onze oogen
edigst is en teer;
Hetroosje heeftgeleeld,watroosjesleven mogen,
Een ochtendje - nietmeer!
ILLUSIZN.

W atgj gehoopthadt en gedacht,

Heeft u het leven niet gegeven;
Maar hadtge,in d'opgang van dat leven,
0ok van uzelv'niet meer verwacht?

GEBRUIK EN MISBRUIK .

Geblmik pw kracht:zj z#1vermeeren:
Mlsbrulk uw kracht:zj gaatteleur.
De laat betrachten is - regeeren;
Gebrek aan wilskracht - willekeur.

BRIEK DMN PA8! - AAN RINIDIUB NA8O.- BLIJDM TIJDINR. 85
BREEK DEN PAS!

Laatgren gedachten alte lang,

Eentonlg,met den zelfden tred,
U door den geest gaan,lwaar en bang;
Maar wissel ze afen neem verzet.
Voor d'aangehouden legerpag

Igmeerdan een!een brug bezweken,

ZoDi
e denkljk nzetgebroken was,
o men den pas had willen breken.
AAN RINIDIUS NASO.

A1sik een neusbezatalsgj,
'k'kZWasimmerpetden neuserbi,
ou overalpin neusin stekep:
'k VieldikwE
plsmetmijp neusm '
t vet,
0 n maakte 't gaarne mj ten wet

m altj
'd door den neuste spreken.
Dien neuste stooten,- welk een pi
W
jn,
Di atgchok,watschade zou datzljn!
en neuste schenden - welk ren zonde!
'k Schopd dan mjn aanzichtznderdaad;
W
M etan
tniet: dan neus wasmjn gelaat,
hzer en daar wat haar in 't ronde.
BLIJDE TIJDING.
81 Augustus 1880.

LaatOosten W estdebljmaarhooren,

Die Kroon en Volk vervult met vreugd:
Den ffonïn# ïd een kind #eùprdzl,

Een Dpcàfer,diezï/zkhartr:r/l:?
x#f.
W ees welkom,welkom,Koniqgskind!
Vöör uw geboorte reeds bemlnd.

God doe zjn zegen nederdalen
Op 'twiegjeyaargeIn nederligt,
Bewake uw slmmrend qdemhalyn
En '
tblosjen op uw Jong gezlcht!

Bloel,groeivoorspoedig,Vgrstenloot!

Elk wenscht u schoon te zzen en groot.

Metdankbren laeh op 'tvriendljk wezenr
.
Hou straks,naar aller wensch en hoop
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TIKUR:PII..- AAN G.J.LONCQ.- Ml'
r EEN WAAIER,EK:.
Gezond van 't kraambed opgerezen,

Dr liefste Moeder u ten doop!

Geltk baar;druk,o Konlngsspruit,
Naar1jfen zielhaarwezen uzt!
TREURSPEL.
Magnumque loqul,nltfque cothurno.

Spreek r ootsche taal,en stap op hooge brozen,
Maar weee een Aeschylus.
Zoo niet,dan stiller tred en lager toon gekozen,
Qîieder lacht u uit,mislukte tragicus.

AAN G.J.LONCQ.
M ed.Doetor ep Professor
Q3 Sept.1880.

Den Arts.die veertigjahr Geleerdheid:tabberd plooidg,
Diemeer dan veertig zAar derMenlchheid heeftgedzent
DeDnedgr
ood
onk
oibr
beetwl
te
te
tee
lhd
enoema
anko
dei
oetz
,(n
depr
da
grso
t,edne'f
stgr
tva
n ep
enetvrrqzo
el
ndMET EEN W AAIER.
AA>...

A1akelte zonnestralep zengen,
etzalde Zefrstptu brengen;

H Zi
j dztgegchenk u liefgetal!

Geen Gratiën;d1e z'
g'n er a1.

Varlsnt op een b,kend

Quatraln van Lemt'
ere.

TW EEDE JEUGD.

Nogma
Dialn/'
on# is de frissehe,de manljkq geest,
H ezùn bloesemgtotvrughten zag rppen;
j is'teensmetterdald qn ln eenvoud geweest,
Hjis'tnu,doorzjnjeugdtebegrjpen.

XXT SXX VZRRZKIJKEH, AAN MIJN DOCHTER.IJFER, - EVZ

M ET EEN VERREKIJKER, AAN MIJN DOOHTER.
naar Madera vertrekkende.

S0eVergi
jOverZeeen bzren
0qk ki
jken zultdoordeze buis,

Qv kuntniettotuwsVadershuis,
Niettotm Fnzeharten staren.

Maarzoogil'tkondt,gtjzoudtervaren,
He
D
tgegngi
jzonderdatwelweet,
at nzemand onzer u Nergeet.
: Oct.1880.
IJVER.

Ee
I
ni
jver,dieslechtsdoenwil,en niltltooren,
s nietuitliefde,maar uzt hoovaardg geboren.
OVER 'T PAARD TILLEN.

UwMy
ez'e
hpa
eiadrdistb
qzu
c
t''
pau
oowg
ver
tt
eet
ll
eh
n.
M aarisq igts datu belet

Da
Gtgijmj zn den radelzet?
esteld - datgh 'tzoudtwillen.
LEVENSKRACH T,ARBEIDSVERMOGEN.
'tW as leven eeret;nu arbeid; 't heetTel.mogen,
W at krachtgenaamd werd.1s het raadeel nu ontdekt,

Hoe watbeweegtweïktop 'fgeen v/ortffbez
roqen,

Ggfen ranwaar hetze,hetgeen beweging wekt?

Hetzj zoo:wisselwoorden,nAmey,termen.

Maarnoem geen trenen,watnzetzgdan nchowten.
GETROUW D.
AAN EEN BETROUWBAAR PAAR.

O Da
Heterzlj
kiwo
ord voor'techtverbond,
inrg
'k woord van TRouwzx!
Men sluit de Tnouw,men voeltde TuouA;
De soprechte Tlouw van man en vrouw ;
Daar z: op 't wlsslend wereldrond
Geen trouwer Tsouw te aanschouwen.
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AAN TnERàsx SCHWARTZE.

BeW
Misdit,gj trquwhartigPaar,
H aamp wj huzzen bouwen!

etechtpad wisseltvreugd en sm art;

Maar steedseenstemmlg kloppe uw hart;
Vertrouwt elkaar,beboudt elkaar,

En,rat u 'tleven roove ofepaar,

Blpft op Goos trouw vertrouwen!

AAN THERàSE SCHW ARTZE.
NA 'T VESLIES 7AN xlN GXLIEFDM ZUBTER.

A1s ik haar nog maar één: zlen

m re
ht,lkzoutevredenzjmo

Ts.s.

Nog éénmaal,éénmaal slechts baar zienl

,k Zou l
'nllm
ocp
jntd
atgeschiên,
z,
leed tevredqn wezen.

Hoe nu? Een tweede scheldens-smart,
Na de eerste,zou van 't bloedend hart
De wond genezen?

Neen,neen!Verwin dien i
jdlen wensch.
Als God den m enech

Een oE'
er vel'gt,- hoe zfaAr 'tPoog vallen,

Hiibrenge'them ;eerbledlg;stzl;
Volkemen;naarzjn eisch en wi1

Kn welgevallen.
Dan .
neemt hJ
i-'t a1s een ofer aan,
Vap 't kind voldaan,

DatVaderllgfde-alleen beproefde.

't Is olbIJ't zacbt voor 't voorhoofd kust,En o!nu komtde kracht,de rust,
Die 't hart behoefde.
Nu durft,in vrede met haar lot,
Metvroom genot,
De ontprangde zielzich overgeven

Aan allattroosten hoven doet,

Verzacbtlng brengt,en nleuwen moed
Schenkt om te leven.
Therbse,sla d>t donker oog
Eens blp
-de omhoog!
Daar ï,
: een weerzien voor Gods kindren;
Daar waar de voetop starren treedt,
i:n zonde,bartstocht,dood noch leed
'tGenot der liefde zalverm indren.
17 Nov.1880.

QUASL - NOG TEN ACIITEREN. - IN EEN EXEMPLAAR E/Z.
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QUASI.
Een zuiver Rîjm is '
t rcbtpaarzoo a1s'thoort;
Een zelfdeklank,en nletbetzelfdrvoord.
Teq'
I
y
-kerijm yan twee volmaaktgelhken
sTrwe
pme i
n schpn,maar zalhaastqnrjm bljken.
rechterhanden maken noolt een paar;
Een rechter en een linker ljktelkaar.
NOG TEN AOHTEREN.

In naam van 'tnieuwe licht,raar hj bj ziet,

Geen trekschuitmeer,geen dulvlen,epglen,wondren;
Geen Christus,naar'tgeloofder oqdehezlverkondrey!''

ZeDat
gtRo
en;maar,braveRoen!gj wiltnog altjd 1et
,door 14- mond gepredlkt,godsdienst biet.
Gi
jzi
jttenachtrrn,Roen!Schydafdiemalledroomen!
'tIstrekschultwerk,'
tisuItdenachtgcbuitkqmen.
Indien gi
j 'tnieuwewllt,waarom dan 'inçeuwntenlet?
IN EEN EXEMPLAAR
DzB XKINDER-UND HAUSMXRCHEN.'
verzameld door de Gebr.GRIMM.

BylsïzMo vooa MI.
yx xrxxxzooxTlx zw Dx o.L

W at eeuw aan eeuw van mond tot mond gegaan ig,
Van volk tot volk.van land tot land gebracht;
W at overaldoor 't kinderhart verstaan is:

Stichte ook in d'Oosteen knaap van mljn geslacht.
20 Dec.1880.

PLASTISCH .

Gj schildert,meeptge,en stelt voor oogen.
Zou ditiets?q mjn hartvermogen?
Daar'sweznzg kanstoe,beqteman!

Met uw tableauœ - maar m et vlrant'.

NIEUW STE W ETENSOHAP.

De
I
k nnieumtewetenschap''baartmj noch pjnnoch vreezen.
weette we1datzj de laatntenzetzalwezen.

S0

TIJDIG.
T IJD IG.

GRIJ/T al-s '1'RIJPT!zj de leus;niette vroeg;nlettelaak

A1sde kleuren de gquru 'tvolgroeide verraadt;
Eereen vogel'tverpzkt;eer!en wegp hefdoorknaagt;
Eerhetdruiptvan den tak,d1e hetbqigendedraagt;
Eer'tverrpurtofverdroogt;eerhetzqmpeltofrot;

Eer een wtze of- een kind metuw onverstand spot.

nMjn dagen zsjn in 'tgele blad'';
De tijd van groeien bloeiisom ;
N0g spaartmij God,watik verbad:
nEen w intersche'Ouderdom ''.
H et heilig vuur,in m i
.j
n gemoed
N iet uitgedoofd door w el of w ee,

Verwarmt mi
j nog,deelt van zijn gloed,
Mag 'tztn,aan andren meê.

GEMENGDE GEDICH TEN.
ACHT8TE BUNDEL.

H AARLEMS FLORA;
Als ik omdooldoor de lieve streken,

Waarmi
dJ'n bljde kindsheid isontwaakt,
' W yarvan de aanbllk mj gelukkig maakt:
W ederzie ebosschep,duinen,beken,

t Zv
'n dezelfdekraiden,bloemen!blâren,
Deeigen plantenwereld om mp heen,

Di
Seinmj
n ypl.
lnden en gelievrn waren,
ds m'
n voet hun groezplaats heeft betreên.
fn den Hout,Boscblievende Anemonen,

CorydalisPetveelvingt'
ig blad,
W ilde Lychnzs met gesplltste kronent
Blauwend Aardveil,langshet qonnlg pad.
Aan den duinkant,- scherpgeepztste rozen,

W indeklokjeslusschen bleekte en blozen;

W aarde dulnbeek door de grasbeqmd Bchiet?
Pennzngkruid en blauw Vergeet-my-niet.

Op hetduin,ern rjkdop van Violen,
Bj den Kruipwllg diep zn 'tmosverscholen,
W ilde Thym aan geur en honig l''
IJ
'k,
En hetscheqpe Sedum,goud gelhk;
On
verbleektbj 'tfelste zonnebranden.
Gouden Toortsen in de sebraalste zanden;

Maar in 't vochtig duindal.'t week moerag,
Vlekkige Orchis en Parnassisch Gras.

Overallang: yaarten,kreken,sloten,

Goudgele Irls!purpren Kattestaart;

Uithetwaterljnrechtopgeschoten,

Zwanebloem,baar schoonen eernaam waard!
En aan uwe bochten,kronklend Sparen!
De Aster,en de Althë m et donzen blaren,
'
tPaarse bloempje,datonsde Elf-rank biedk
Slingrend doorhet zwartgepluimde riet.

Za1haarbloemhofsteedsdezelfde bli
jven,
Haar verscheiden gropd,jaArin,jaal
-uit,
'tDe
Zelf
de kl'
uid uitdrezgen kzemen drjven,
eigen kiemen mt hetzelfde kruid:
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EEy U1T VMLMN.- B1J IIMT GKAF MENMR MOEDZR, ENZ.

Dat dan ook de nazaat niet ontaarde,

Corçnherten!van uw deugd en waarde

ltlpperda'
sen Kenau's,hooggeroemdl

W aar uw stad haar parken naar benoemt.

EEN U1T VELEN.
Naar ruste trachtend;
En wederom
De rust verachtend

A1slafep dom.

M etalle wlnden
De vaart beproefd;

M aar bapg te vinden

UiWathj behoeft.
twendig ,trtde
M
' nd
et Schmft en Lot;
In 'thartbelidend.
Het recht van God.
Zi
jAa
nt
i
jd verspillend
n wind en waan;
Ten slotte willend
Ten hemelgaan.

BlJ HBT GRAF EENER MOEDER.

De boop,door bangg vryesbestreden,
W eà'd uitgedoofd ln dlepe smart,

In18epztIt
van tranen entgkeib
eden
J ontrukt aan '
nderhart.
Rondom haal open grafkuilschrlien
Beroofde llelde e)1 dankbaarhezd;

Ma
Eardyarisyreugd bj deenglenreien

n bp den Eega,die haar beidt.
Het dochtrenpaar,haar voorgetogen,
0mhe1sthaar voor den troon van G0d -

ZoEoiehiertroostbj weenendeoogen,
n daar een onbewolkt genot.
MORGENSTOND.
BUITEN.

W ee:vrooljk!'tIsgewolden dag;
De zon i!opgekomen.

Het leeuwrlklied,de kwaz-telslag
W ordtreeds van ver vernomen;

NAAR MAIRLANT.
De wazige ochtendmisttrekt op ;

De dauwdlop hangtaan blad en knop;

Een luchtlg windje schudtden top
Del-frisch ontAaakte boomen.
Giirjst,treedtult,4an ongeduld
Naar 't wachtende genot vervuld,
En vreest te laat te komen.
BINNEN.

W Vo
eesorvrsoto
ljk!Hoor! De da'g vangt aan
raten,stegen,kaaien.
Reeds doet eensbakkers schorre haan
Een poging om te kraaien;

Debuurtontwaakt;uw wekkerlpidt;

De melkboer schelt;een spoortreln Euit;
Ken vrachtkar dreunt;een handkar kruit;
Uw dienstmaagd klopt de m atten uit;

Haarbezem grist;haar glazensppit

Komt trommlen op uw vensterrult....
Uhoo
nog
ei
ns
tem aar besluit
Gîi
rted
taolmles,
draaien.

En sehoon 't grweten'zegt:oontwaak!
Vqoeg opstaan ls eep schoqne zaakl''

Gj toontdaarvoor zn 'tRznstgeen emaak,
M aar antwoordt met vernleuwde vaak,
En weet het we1te paaien.

NAAR MAERLANT.
(vAw .
TAccs XNDX vAx MAaTIwE.EEssTzMARTIJX s'
rn.48,49.)
1.
I
Tn deesbedroefdqFereld zi
jn

wee kleine woordzes,Mlpy en olzx:
0ch kon men die verdr'
pven!

E vredewasdan meel'dan schjn,
De
1k vrj,geen mensck ln band ofpjn,
M De mannen noch dewjven.
Een had gemeen de tarwe en wtn,
nZoverzee noch aan dep Rjn
M ou men geen zielontljven.
Daar nu beneeptons'tzwartvenjn
eOrfhdebzuchtd1tgenot:Martjn!
E nethetachterbltssn
n ander recbt bescbrvven.
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LIED VOOR LIJKVERBRANDERS. - PROFANEEREN.

God,die hetalmetwjgheid doet,
Gafdit verganklpk aardsche goed
Den menschen in 't gemeen;

H da!zj zouden zjngeroed,
Op
etljfgekleçd.geechoezd de voet,
En lqven rezn van zeên.

ilaar z1e nu hoe de hebzucht woedt.
Dat iedereen in arren moed
'
t Al hebben wi1 alleen.
Hierom vergietmen menschenbloed,
En bouwt met roekeloozen spoe;
Burchtsloten zwaar van steen,
Tot smart van menigeen.
LIED VOOR LIJKVERBRANDERS.
Ten vuren,ten vuren
Met vrouw en kroost,alklinkt het ruwl
't Is goed voor u,

Dan kunjelangerduren;

W eleen: zoo lang a1s nu.

De ljken,deljken

Ontvolkten veel te lang het land -

'tIszondeen schynd -

Dat
za1statietiech bljken,
Zoodra m en ze verbrandt.
Nayr d'oven,naard'oven!

Die 'tlpk verbrandt,verbrandt den Dood,
Den stervensnood,
En brengthetleven bovgn....
Voorwaar!onze eeuw 1s groot!
PROFANEEREN.
Hetprofaneeren i!a>n d, orde van den dag;
W ak
Bj
nt
andren heillg 18,vlpdtgeen ontzag
lndren eenrreguw,dle yich beroemt

Op hooge ontwlkkhnga1!zj 'tgaat'nenoemt....
Ja,vandengeest,'tm:gzjn,maarnzetvan'thart,
D
Eataltjd doover,altvd doferwsrd
n koel en koud verwerpt,beschlmpt,begekt

Alwatvan hqogerkomt,naarhoogertrekt,

Op
E hoogerwhstdan '
tglinstrend etofderaard,
n,zelfgsvoelloos,ul gevoelnietspaart.

De kerk nletslechts,nlet slechts de vromen,God,

HET EIGEN HUIS.

Godzelf en zi
.j
V
nregeerinpgkhe
wo
rdtbespot.
oorzienigheld,onsterE'
id,ziedjar

Voor '
t spotzlek hart de meest gewllde waar.
Zoo dit behool't totwat vooruitgang doet,
W ee 'tnageslacht,dat nog weer verder moet!

H ET EIGEN HUIS.
EEN JEUGDIG ECHTPAAR AAN DEN BRUILOFTSDISCE TOEGEZONGEN.

Dehuwli'kstempelwerd betreden,

De heiIige echtknoop is gelegd,
Des hemels zegen afgebeden,
W aarop e1k onzer Amen zegt;
Nu zal het upr van scheiden slaan;

De huwltk
'-sz'm'
:vangtaan.
Twee moeder: zien metvochtige oogen,

Twer vaderq m et een kloppend hart,

Door llefde,nlet door vrees,bewogen,
U na mettranen zonder smart,

W aardgoreen aangename lach

Van stzlgenoegen spelen m ag.

Zesweken zalbetreisje dpren,

W aarin het bonigmaantle gchpn
..t;

O schoone dagen,zqlige ursn,

W aqrvan de erinrlng nooltverkwi
jnt!
Maar
Isde buwltiksrei!gedaan,
Dan vangt bet zallgste aan.

Hetzoetste zoetvap '
thuwljksleven

Neemtnietop rels,maarthuigbegin;
In 't eiqep huls'' van Qod gegeven.
Ten helllgdom der echte min,
Ter kkeekplaats van de reinste vreugd,

Bj onbesprokea deuld.
Geloofthet,jeugdige Echtelingen!
Ervaaqthetlang en smaaktbetrecbt!
Die u d1tliedietoe mag zingen.
Kentwath1
j zingt,weetwathi.
izegt.
Deze'qenen wensch nog brengtbtjuit:
D
at gj voorhem uw deur nietsluit.
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ONZE KONINGIN.

ONZE KONINGIN.
aax THzaisz scawAnTzz.

De Koningin!Van dag tot dag

Is 'tNeerlandech hartqm haarverheugd,

En pri
jstzoo luid hetpri
lzen mag
Haarwi
jzejeugd.
haarri
jkedeugd.
Het ziethaaxaan zjnsKoningszi
j,
Een frissche roosop elk! koon,
Een vriendli
jk oog,zoo vrg en bli
g.;

Met haar den troon
zoo dubbelschoon;

Manljkekrachtbij'tzachtder vrouw,
Zoo zedig rein,zoo vriendltk goed;
Oprechtheid zonder vlek ofvoaw;
Een vasten moed;
een eedlen gloed;
Den Konipg trouw ; een bart voor 't Lanë

Waarzj haarsVaders huigvoor liet,

Vopr 't Volk,dat ze aan haar voeten ziet;
Een kloek verstand;
een open hand;

Een mond,dir metbekoorbren klank

HetNeerdultsch van den landzaattart;
Een oor,graag luistrend naar den zang,
W aar'tHollandjch hart
ln kenbaar werd.
Een hoofd,zich buigende voor Dien,

Diq allesschiep,en 'talregeert,

En d1e in gunst op Haar zal zien,
Die,hoog geëerd,
Hem eeren leert.
Van elk beminde Koningin!

De Konipg juichtin uw bezit,
En heelzùn volk spreekt,eensvan zin:
#God nam hem veel:Hi
j spaarhem dit!
%Hiispaarhrm hhar;Hi
jspjarhem '
tkind
*Welksvrlendlùk glimlachzeelk verrukt
0m hem,sichzell,
.en haar bemind
e 't in haar moederarmen druktl''
*Di

BLIJMOEDIG. - HET TRANEKKRUIKJM.

TOEQIGXNING.

En gj,die Kind en Moedermaalt!
D1e iaak gntstekein u den gloed,
Die,waarhj uituw oogen straalt.
Het doek bezielten leven doet.

1880.

BLIJMOEDIG.
Verzoend met 0od

en petmjn lot,

In sterven en in leven.
Het leven nemende als het is,
Rust,onrust,leed,bezit,gemig,
Zooals het Qod wi1 geven;

En in den dood
geen jongsten nood,
Maar 't opgaan van den morgen
Begroetende v>n gcbooner dag
Dan dien ik hzlr voleinden mag :
W at weet mpn hart van zorgen?
Spreidt soms de gchrik

een oqgenblik

Een nevelvoor mjn gogen;
Het fdsen oogenblik.zllet,meer,
En 'k z!e '
tgelaatmjnsIlellandsweêr,
Vol llefde en mededoogen.

H ET TRANENKRUIK JE.
UIT DE EDDA.

Naar ETLAR LANG.)
Hulda (Ho11e)ls in de seandlnavischegoGenleerdle
%donkere'', maar vrlendeltjke godln der onderwereld,
welke het leven geeft en totwelke hetleventenlaatste
terugkeert. Haar bron fs boven Ygdraell(den Wereldboom)en daaruitsttjgen dekfnderzielenop.diegeboren
worden;van daar de sproken van deKtnderbron en van
den Oolevaar,dIe de klndertjes ulthetwater vlschten
aanbrengt.Vroeg gestorven klnderen keeren weder tot
Huldaln deonderwereldterug,waarzjweleerliefdertk

g
dsv
tee
rl
d
gea
k1
oses
ez
re
d,l
we
re
dn
enc
.vl
De
blt
tj
jk
ze
onj
et
r
hed
ie
d
de
av
to
,e
ln
e se
an
gen
dte
nd
ste
nt
jd
M oederm aagd in de plaats van Huldagesteld werd,toont

hoemadonna-menschlijkmenzich hetbeeld der Hulda
voorstelde.

Daarwernteen morderhaaroogen rood!
Haar eenzg dochtertge,eilaas! is dood.
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AAN J.J.VAN OO8TERZEE.- GEEN RIMPELS.

Zi
1
jplantop 'tqrafjevergeet-mi
j-niet;
p ziet het bloezen,het troost haar niet.
Daar lweeft in '
t hofken vrouw Hulda aan,

Totwle dezieltjesderkindren gaan.
Ha
ar volgtbllmordig de gaysche schaar;
Maar ach! haar kzndlen is met met haar.

Zoo'k u slechtseenmjalmetHulda zag,

Hoe zou ik zeegnen dzen bljden dagl''
Maarnog 4én zieltje komtachteraan;

Een kruik te toreen doet langzaam gaan.

UF
weenen,moeder,doetmi
j geen goed,
D1e al uw tranen verzaamlen moetl''
De moederhoort het; het smarthaar zeer;

En voortaan weentzi
jgeen tranen meer.
1881.

AAN J. J.VAN OOSTERZEE,
VEEITIG JAAR EVANGELIEPREDIKER.

U1tzi
jne volheld hebben wj allen ontvangen,
ook genade voor genade.

Joh.I:16.

N>ar 'tlichaam watgeachokt,majr onverzwaktvan geesty

Viertzielvolle Oosterzee ztjn veertlgjarig fgest,
Maargeeftden Hqilaud'
de eervan watbhleefdeenwerkte,
Die muztzjn volhezd''hem begaafde,laafde,sterkte,
En lang pog qterken m oog;dzeni/merhem verlaat,
En aan zjn zliza1staan,ook a1szjn rustuur slaat.

6 Febr.1881.

Naztlneleerredeoverbovenstaand gehrlftwoord.

GEEN RIMPELS.

Geen rimpîlsheeftuw voorhoofdnog;
Zp moesten toch

Daarwezçn naaruw tal'
van jareu.
Hadtgh van zorgofleed qeendeel?
ofzjn ea-doordlthoofd metreel
Gedachten van belang gevaren'
?'

Ik weethetniet,mjn lieveman!
Zoek gj erzelfdereden van.

'T PoâTlecl ooR.-- xxx woono vwx rxcA os Mlawxoocw,sxz. 101

Misschien zultgiihetrechtetregen.
Ma
G arweet gp watik somtjdszeg?
Depo
dheefteenploeg;maarooyeenegg';
loegmaaktvoren;deegg'maaktefen.
'T POZTISCH OOR.
Gi
j toetsten rqcenseertgedichten;
OmMaa
rhebtgj 'toor tlpprpoèzy>
met rechtvaardigheid te richten,
0
Ho
ortdaterweleen weinig bj.
ok zonder muzikaalgehoor
Kan '
t spel der tonen iem and roeren;
M Ka
aarn,
a1
een
nne
rr't woprd te voeren
zsond
erke
da
t,e

moelljk door.

Ach,menigeen die vonnisspreekt
M et zelfbetrouwend stemverheFen,

1snietbj maqhtetebesefen
W >them,bj '
t geen hj heeft,ontbreekt.
DHj heeftvernuften spreektmetmaeht,
oor ieder die hem leeqt bewonderd,
Het gild deq dichters ultgezoyderd,

Datom zjn hoogwjze'onzm lacht.
Gtj,die nzelv'een oordeelgunt,
Lee',îee: mp verzrn,en 't za1 blpken
Ofgtieen deugdljk Kqnnisstrjken.
Ofzrlfsnietdeugdlpk hooren kunt;
Ofgj den zang zn 'tdichtgevoelt,

't Gevoeldes dichterg na kunt voelen,
Besefen wat de toon bedoelt,
Of slechts uw mond met woorden spoelen.

EEN W OORD VAN PICA DE MIRANDOLA.
Veritatem Philosophla quaerit,Theologla lnvenit,Rellgio possidet.

De Wjebegeertezoekt,de Godgeleerdheid vindt
De waarheld - 0 mjn God!gp 'chellkthaar aan uw kind.
DIALEOTEN.

Detjsta
W
leva
nhe
'tlnha
rjnhve
eerfsttaa
me
iged
iael
t;gekt.
,a
di
't
ml
nn
br
ni
tec
be
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TEKSTEN.

Gj leeftbj tekstrp,weetertien,

Ja twintig Fp een p tescharen.
'tBelredlgtmenlgeen misschlen;

GeMj
nlet;geefmj hetwoud te zien,
en afgeplukte blaren.
A AN DEN H EILAND.

GjGhebtden weg gewezen,
Qiitjhebtdenkweg gebaand;
wilt de Lezdsman wezen,
Voorkomend en meegaand,
Besturende de sehreden

HeVa
ntej
i
hedtbst
ede
pnad,
ts
ll
eepa
ee
ti
rl
e
Ter hooge hemelstad.

Gj hebtde poortontsloten,
Ontsloten door uw bloed,
Die al de toehtgenooten

Gi
Ve
-zul
rvtulhe
tme
tbljden moed;
n welkom heeten
In 'tvaderljk paleis.
WD
aarspoedig zjn vergeten
e moeiten van de rei..

v0O2zIcHTIGl
Dat nooit,in groote vreugd of diepe droefenig,

Een woord dattevertrouwljk is
Me
n k'
jkta1shad men 'tmetgehoord,
Maar neemt het op en draagt het voort,

;w'onbewaakten m ond door 't hart Forde uitgedreven!
A1s of ge er last toe hadt gegeven.

ERNST.

D,toon van echten ernstiswaardig.kalm en zhcht;
NzetEhea
rtoptzettendzwaar,nochpjnljk scherpzn deooren;
n middentoon,welluidend ultgebrAoht;

Men kan e!-'thartjwaaruithj kqmt,zn hooren.
Datzszjn schoonheid en zhn kracht.

TEMPUS ACTUM.-- DANK VOOR LOOX.- B1J HET GRAF ENZ. 103

TEMPUS ACTUM.
Verbeeldijg keertzich naar'tW eleel-;

Zo
o alszp 'tziet,wenschtzi
*
i'tons:we
er;
Maar kwam hetweder zoo als't 'tlc'
,
't Bedrogen hart verwenschte 't ras.

DANK V00R LOON.

Alsik mjn zangen totuw 001
*,

Neen,tot tlw edelhart,mocht brengen,

Brak nu rn dan een trlantjedoor,

En kwam zlch m et uw gllmlach mengen :
Heb dank daarvoor!

Geen schooner loon dan zulk een traan,
Zacht opgeweld uit zuivre bronnen!

Een kleine zieldget weinig aan;
Een groote,gesftzlch gaarn gewonnen.

Diep voelen zs geheel verstaan;
Verstaan wat kracht daar in een woord,
Een toon,een nadruk is gelegen.
De zlelverstaan uitwat men hoort,

En hqoren,ook watwordtverzwegen
Ofzn onzichtbre tranen smoort.

B1J H ET GRAF
EENER ZEVENENTACH TIGJARIGE.

Na tiepmaalachten zeven jarer!,

ls hler dan 't einde van de l'els!
De schooldes levenshad haar eisch ;
N iet langer moest de dood haar sparen.
Drie Zusters,voor den troon van 't Lam
Haar voorgegaan sinds vele dagen,

Behoelrn langrrniettgvragen,

ofzp,ook zy,nietezndli
jk kwam ?
Een liefde,tot den dood getrouw,

Deed in den dood haaruitgeleidr,

Gerust,dat wat de grafkuil scheldde
De hemelweer vereenen zou.

Zi
j oogthaarna metkalm gelaat.
Bijzachtherdenken,stilverwachter,
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An IRATO. - '
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En houdtmaaraltijd in gedjchten

Dat eerlang 0ok haar uurtge slaat.

Och,irdersuurtjen isbepayld;
Geteld zlin alleonzeoogenbllkken;

Gelukkig die,a1s de avond daalt,
Nietschroomt de klok te hooren tikkem

AB IRATO.

Hen,diq desabelmoedig trekken
Om zlch perforste doen verltaan,
Zietmeniç mensch meteerbled aan.
Maar overtuzgingen te wekken
Door neus en ooren af te slaan,

Zou datjuistwe1zoo heelgoed gaan?
TW EE VIJANDEN.

O Gj diewaarheid wilt,heb krachtvan ziel,weesman!
Verwin partkdlgheid,en ook - de vreeservan.
DE BASS.ROOK
BIJ DE KUST VAN SCHOTLAND.

(Reisherinnering)
The a1r was diskltwlth the fowlls
Thatcam *1th yammerls and with yowlls,
With skyrklng, screeklng,skrymmlng scowlls:
And m elkle noyisand shoutes.
DrN%Aa.

Dem eeuwen vliegen om de Bass;
De Bass isvoor de meeuwen;

Scbere o?k een enkelschaap haargras,
De Bass Is voor 't gevederd ras,
De Bass is voor de meeuwen.

Daarheeft,voortalvap eeuwen,

Een,burcbtslot op baar kruzn gestaan:
Het is,het mee't tot puin vergaan;
De Bassis voor de meeuwen;

Voor kap-en mantel-meeulen,
En wat gr meer voor m eeuwen zi
ln,
Voor zilvermeeuwen blank en f.Jn?

Zich plulzendeln dey xonnescbi
jn,
V
Inanresptor
en
r
o
e
r
bj
'
t
j
age
n
m en onweersvlagen.

DE BASS-ROCK BIJ DE KUST VAN SCHOTLAND.
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Die met hun uitgelatenst wôen
De sterke rots niet wanklen doen,
De Ba,ss-rots van de meeuwen.

Zi
jkrtjschen er en schreeuwen,
Zi
j dwarlen neer,zi
j stuiven op,
Zj we
Al
rsvl
en om haar woesten top,
beedlaars1)om de hoven;
Zi
j roestep in haarkloven;
Zj
maken,bi
Jen ver van 'tnest,
Haar grauw gesteente wit van mest,
Van onderen tot boven;

Ziivoeden,brekende uithun dop
Met spitsen neb en harden kop,
JaarDI
pi
t,jaarin,dejongen oq,
e weer m et de ouden vllegen,
0f op de golven wiegen,
0fscheren langshetruimejop,

Dat,a1s met donzen plmmen,
Rondom haar voet komt schuimen,
0m wat haar fel en scherpziend oog
ZichTe
wesns
cbli
jksuitzag van omhoog
likken zonder sm aken,
En vliegend buitte maken
Al wat baar gele snavelspits
Van dood oflevend,vleesch of visch
Bestippen kan eu raken,
0m,wederkeerend van den plas,
Als of het voor dit gulzig ras

Tersptjsverduwing noodig was,

0p nleuw te zwermen krlsen kras,

Llnks,rechts,voor,achter,om RotsBass,
Als spreeuwen om de daken....

W atdakrn,en watspreeuwen!
De Bass ls voor de meeuwen.

Voordemeeuwen nletalleen,maarvoor alle soortvan zeevogels,bepaaldeljk
ook voor den z.g.Janvan Ge
'nt,eenrotspelikaan,dieztjnwetensehappeljken

naam,S'ula lîldgfznc,aan de Bass-rock ontleent.eshian-goosenoemen hem Schotten
en Engelschen.
mTheBassisanlsland?orratheratremendotzsrock,about (40% feetln helgùt
startlng out of the sea,Justopposite the formidablecastle ofTantallon,upon the
shore ofEastLothlan.Itisabout a m ile in circum ference,and lsconicalon the
one side,presenting on the other an abrapt antl overhanglng preciplce.It may
well be term ed %An fsland saltand bare,
The hauntof seals and orcs and sea-mews'clang''.
Upon the top of the rock gllshes out a spring of elear water,and there fs
verdure enough to supporta few sheep.But its ohieflnhabitants are sea-fowl,in

1)Sollieitanten.
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DE BERKEN VAN ABERFELDY.

such lmmense quantltles,that they llterally darken the alr,when the dfscharglng
of a gun puts them on the wlng.They are of al1sizesthat swim the sea,and
scream in a11 varieties of notes.To vlsit the place at sunrlse, when al1the
feathered trlbes are preparlng to take wing,glves one ofthe mostextraordlnary
âlghts which Scotland aFords.''
W ALTIR ScoTT,
Prov.Antlquitles ofScotland.

DE BERKEN VAN ABERFELDY.
EEN LIED VAN ROBERT BURNS.

Een bezoek aan Aberfeldy (Perthshlre)en zjn waterval
(Falls of Moness)gaf mj lust deze conpletten toteen
aandenken te vertalen.Burns schreefze,volgens ztjne

elgene verklaring, op de plaats zelve, ostandlng under
the falls'',ln Sep.1787,naar hetmotlef van een oudlled:

Tlte Afrk: of zlèergïld?/(Aberdeenshfre).De watervalvan
Aberfeldy vereenfgt al wat m en ln een w atervalverlangen kan.Hj bestaat uit drle vallen,die zlch door een

nauwe Moof, over zwarte'bazaltklompen heen. en tusgchen de weelderigste vegetatle door,brulsende en schufm ende naar beneden spoeden. Op verscheiden plaatsen

raakt hetloovervan deterwederzjdegroelendeboomen
(veelalberken)aan elkander.De onderste va1bestaatuit
een reeks van klelne vallen, dle een sm allen stroom vormen.De middelste ls de schoonste.Men vergatnletmg
daarb: de bank aan te wtjzen,waarop gezeten,Burns
ztjn lled zou hebben gedlcht.De bovenste,op ongeveer
veertlg mlnuten afstand van den voet der kloof,komt
loodrecht met een stortlng van zeventig voet naar beneden. - Eet lled van Burns sehetst ze alle drfe aehtereenvolgens,naar hetleven.

K O 0 R.

Zoetlfefmeinje,Yilf## gaan,
Wilt## gaan,met-# gaan,
JrclrAbekfeldy'8be3-ken dftxcn,
Aberfeldy'
8èol-:a?
De Zomer bloeit petgullen lach;

HetBtropmpjel'uzschtzoo bliJ
'hetmag:

Kom,sli
ttI
e
J
*
nAwbherf
del
n
dyl'
a
snb
ge
sr
tk
en
end!ag,
Hetklein gevogeltlingtzjn lied:
W aar 'thAlelloofziln schqduw bledt,
En 'tvroolpk door de takzes schiet,
Bj Aberfeldy'sberken.
Maar 'tbergpad rjst.Hoe schuimt,hoezwelt,
Destroom,dlelapgsden rotswand snelt,

W aarover 't geumg lorpmer helt
Van Aberfeldy's berken.

VXRSXCG C QW DSN NZVMZ WIXY** S1Jh6T GSEN NABOOTSING,ENZ. 101

De kruin derklip,op roosjesprat,

Schouwtneer op 'tloodl'echtstortepd nat,

W iens wolkend stofschulm frischheld spat,
op Aberfeldy's berken.

Datgeld ep goed nu vall'roo 'tvall',
'k W eetrlen 'tgeep zuçhtge kosten zall

Gj en mllrtllefde ztn mj '
tal,
Bj Aberfeldy'sberken!
VERH EUG U IN DEN NEVEL NIET.
Verheug u in den nevelniet,
Omdatpw oog dien kan bemerken.
De zuzvre lucht,die niemand ziet,

Ziedaarhetgsen t!w krachtmoetsterken.
Niet watzzch zzen en tasten doet:
't On-zichtbre doet ons 't meeste goed.

KUNST GEEN NABOOTSING.
Neen,Kunet is geen herhalen der Natuur;
Dat zet geen hart in gloed;

NiB
etaanwatiq,maaraanwatwezenmoet
esteedtzù llcht en vuur.
ZELFBEW USTZIJN.

W atismi
jn Ik?Een wetensZien,

Een wetens Hooren,Rieken,Smaken;
Een wetens Denken bovendien,
Dat een besluitEeet op te makep;
Een Ztin.datzpn ondeelbaarheld
Erkent door wat het onderscheldt,

En zelfszjn droomen weette schiften van zjn waken.
MALCONTENT.

A1watgg ziet,strektu totergernie;

Het beste,schoonste,liefste heeft gebreken,
Te groot,te veel,te gek om van te spreken!

Nietsdeugtbj u dan 't geen onmoogljk is.
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TUSSCHEN DE REGELS.

MTusschen dqregelslezen''sta u vrj;
Vearavraldsa
al
'nlrtnaarte luistren,staat aan mj.
chlng ls 't,oflouter lantazy.
W at zwart op wit staat heeftbeteekenis;
Niet wat vermoeden,gissing,argwaan is.

ALTERNATIEF.
AAN....

Dat'k mi
j bedroele,ofmj verbaze,
Daar laatgj mp dekeusslechtsvan;
W ant watgj schrqft,geleerdeman!
1s uit den booze,of uzt den dwaze.
GEEN NOOD.

De God,doorwien wj leven,
Op wiey wijonsverlaten,
Za1 onsm et overgçven

Aan menschen dze onshaten;

Hj
za1onsnietdoen bukken
Voor zorgen,die ons drukken,

Voor rampen,die ons dreigen;

Daal-ziin geen oqgelukken
Voorhen,totm ein gunstzzch godltjke oogen neigen.
DaDa
arar
's't
roostbiiiedl-esmjrte
s kracht tot alle lllden,
Zoolang 'tgeloovig bartq

In Qod zlch kan verblpden.

Maar alle' lsverloren

En alle'gaatbszwaren,

W aar't hartztn God laatvaren.
Aan hen,wier oog op God,a1sop hun God bljftstaren.
'
t Geluk is slechts beschoren

UIT 2AN STUK.
Uit éën stuk is de n?an-''

U1t éézl gleehts?
*Slechts uit ëën.''

'tIsfraai,mits'tédnestuk geen kurk zj ofeen eteen.

KRING VAN DENKBEELDEN.
Een kring van denkbeelden!W at is 't
Dan een denkbpeldige kring?

Maar,is'tnlrtzonderling?

Denkbeeldl
'
q
*
.
rekrine
%'
#en zjn tusschen ons
Juistde allerwp'
klbk
.ntecol-dons;
Er in ofu1t te kqmen -

De proefwordt nlet genomen.

ONDERZOEKER,VERZOEKER.

lk eeruw chrirteltjk bedoelen,
Maar laatmlj,bid ik u,metrust.
Mj telken,aan drn tand tevoelen
Geeftmj totbtten boozen lust.
AAN MIJNE TW EE
NOG OVERIGE ZUSTERS.

Eenswaren wi
j een kring van zeven
Dr
i
e
b
r
o
e
r
s
,
vier zusterswaren wi
j;
Niet da: een drietal isgebleven,
Mi
#
in heve zusters,gi
jmet mj.
Hetwasdejongstevan onsallen,
Een bli
jde bloem van twintig jaar,
Die 't allereerst ongmoestontvallen ....
lloe lang alreedsbeweentgtihaar!
Toendegudste;eenlievegadeenmoeder,

Zoo ri)k begaafd,zoo hoog geschat;

Uw tweede,straks.de derde,broeder,
Ter helfte van hun levenspad,
0n8 levenspad'begint te hellen ;

0 DetI
'
jd desavondsnadertvast;
ch mochten w!onzedagen tellen
Zoo a1shetwjzen lieden past!
Nooit heeft de liefde last geleden,

DiNooittweedrachttuslghenonsbestaan;
V
evoorgegar'
n zkn,zpn metvreden
an onze zyde weggegaan.

ZoTo
oz
alhetbljven bi diebleyen,
tdat de laatste stond besl1st;
Hethart,datGod ongheeftgçgeven
Is onbekwaam tot broedertwlst.
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DE MANNEN VAN HOMERUS.--- KEN U ZELVIIN,ENZ.

Wiensunqtjezalnu 'teerste komen?
Aan mp de beurt,naar 'tjarental.
MaarA1swj'tgeenvandrieënschromen,
Zoo ls er troost,hetvall'hoe 'tqal1'
.
Dan zien weelkanderaan bj'tschslden
En zlggen:Gooswi1mpetgrschlên
W at wp In 't leven dikwpls zelden
Dat geldt 00k nu:prot wederzienl''

DE MANNEN VAN H OMERUS.
De maynen van Homerusstorten tranen;

op qjn Olymp klinktsomseen gu1gelach.
W j,dze0nshelden,dieonsgoden wanen,
Wj brengen onze grootheid aan den dag,
Door onsvan lachen en geween tespanep;-

Hoe latermensch,hoeminmen mensch zpn mag.

K EN U ZELVEN.
'tIsallesMllen niet gegund.
Nietwatgj wls'
r,maar watgj xuxT,
Bepaalt de ma:t van 't vruchtbaar leven.
Gelukkig dle 'tbereikbaar punt
Niet,lruchtloos.Fenscbtvoorbg te streven!
Dze nlar 'tnzçthem gygeeïpetracht

Versplltztjn tlid,vernleltz:n kracht.

GODS KENNEN EN G0D KENNEN.
(Z1e1.Kor.VIII:8.)

Hetkennen Godsisliefde-in-waaz'
hrid-en-in-daad.
God kennen gaat zoo ver als onze llefde gaat.
PROEFMIDDEL.

lndien ge yw hartwilthoeden voor verjmoring
Van 'tdlep gevoelvan.uw ellendighsld
Zoo sta eens stilbij'tonderscheld
Van 'tgeen datharùgevoelten zeit,

Bj 'tbidden ln den nood,en 'tdanken voorverhooring.

GELUKBRECZPT. - AAN EENDRIK CONSCIENCE.- ONMOGELIJKE ENZ. 111

GELUKSRECEPT.

Begeergreq alte groote dingen,
Poog noozt zets met geweld te dwingen,
Hoop leelen lteeds,maarmetgeduld,

Zoo gilgelukkzg wezen zult.

AAN HENDRIK CONSCIENCE,
ln het Album.hem door Kunst-en Lettervrlenden vereerd, bj 'tvergchknen

van zijn ljonderdsieBoekdeel.

Conscience,hondlrdmaaldevriendzi
jnsVolksgebleken,

DerFraale Lettren en dgr Deugd,
Lezeip egnsKunqtbroersnaam dlensvrlendschap,eneenteeken

Dathj zzch in zpn Eeralsin zhn Sverk verbeugt.

1881.

ONMOGELIJKE DEFINITIES.

SpUaarvqi
l-yw moeite,wi
jzeman!

w ylpt zs overbodig,
W atm et omschreven forden kyn,

N Heeftgren omschrjxlng noodlg.
Doem 'tbvdennaam.dlen'taltjddroeg;
atBlechtsismoogljk en genoeg.
LOF.
Lofverdienen en optvlieden
ls het werk van wvze lieden.

0P MIJN PORTRET
DOOR

THEIQSE scHwAnTzE.

>Dievriendljkbrid vgegtbi
j geen tabberd'',roept men luid.

Och,laat mi
J.vmendlpk zien!Trek eer mi
g.n tabberd ult.

HET LIJDEN VAN DEN JONGEN W ERTHER
Volgens THAcxn Ay.

W ertherminde ziin Chaqlotte
BîMe
jherdan htjkon expmmeeren Haa
un
eerste ontmoetlng zag hti
r de boterhammen smeren.
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Ds KIxL>.x xs Dx wlsLxx lx oa RAxo vAx 'T LAXD.

Een getrouwde vrouw werd Lotte.
W erther was een extra-beste Voo
r geen duizend gulden zou hj
Iets doen dat de zeden kwetste.

sve
Wrtberzuchtte,kwjnde,loensde,
erthershartstochqkookte en blaak/ ToAa
te
en kogeldoorzjn hersens
n dit speleen einde maakte.

Lotte,bi
jd'Fntbjtdischstattnde,
Zyg zjn lhk haardeurpasseeren AlBl
tpedefevzç
p onberispltjk,
p boterhammen smeren.
DE KIELEN EN DE W IELEN EN DE RAND
VAN 'T LAND.
Vaderlandsche reestdronk.

De'bekers vol geschonken,
Oebeven in de hand.
En de oude dronk gedronken:
t'e Kielen

En de W ielen
En de Rand
Van 't Land!

U moet dip beker gelden,
Op krp
-gs- en handelsvloot,
Zeerobben.wakkre helden!
Door u werd Neerland groot.
De bekers vol geschonken,
Qeheven in de hand,
En de oude dronk gedronken:
De KIsLsx
En de W ielen
En de Rand
Van 't Land.
Den Landman en den Veeman,
Die d'akker mestofploegt,

HemDe
dan
ktde rjke steeman
rust die hem vernoegt.
De bekers vo1 gescbonken,
Geheven in de hand.

GELD.

En de oude dronk gedronken:
De Kielen
En de W rsr-sx
En de Rand
Vap 't Land!
Maar hun,die ons behoeden

Door kennis,kunsten vlîjt,
Ziiheelonshartgewi
jd!
De bekers vo1gescbonken,
Voor zee en watervloeden

Geheven in de hand,
En de oude dronk gedronken:
De Kielen
En de W ielen
En de Rwxp
Vwx 'v LAND.

GELD.

Tijd lsgeld,en geld ls'tal
'tIsygor '
tgeld slecbtsdatwijleven.
%In dit aardsche lammerdal;

Zp dan lederademtgcbt
En er nimmer aan gedocht,

%Tot den diersten pri
s verkocht,
.l

Iets omniette geven.

*Grld is'tal,en tsid isgeld;
9Rîik zpn
. isbonorum :v--v-.
Carpe Jlm J Carpe nummum .
?
%Hora 'vïf.
1't Leven enelt!
Te1uw dagen:tp1uw geld!
*Szne Ivo-p nulla th:.
:J

%AnteTol*
tem nulla çllfed!
5Zg hetlevep langpfkqrt,

Beet leeft d1e er ri
lkstzn W0rdt.:9

Dit,als iets het heeten mag,
Dit is 't liedJe van den dag,
Onder hoog-en laaggeboren.
't W ordt gezongen zacht of luid;
En de handen brengen 't uit,
Poogt men 't )
'n de keelte smoren.

8
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WE:S VROOLIJK.- U1T PLATO.- KERSTZANG.

W EES VROOLIJK.

sveesvroolt
ik!Vrgoliikheid iskraoht,

ls kracht tot arbeld,kracht tot deugd.

Daar rordtpietsgoeds,nietsgrootsvolbracht

Dan bIJeen lnnerltke vreugd.

Een treurig'hartmqaktdof,verxwakt.
Een schreiend oog zlet ver noch klaar.

Geb
M
ogen,gtaat gj wankelbaar,
et al wat in u is geknakt.
Vergtzwareramp ofgrootvel
-driet
Een bittl-en traan van droefems:

Betaaldzento1;maarkweektochniet
W
atin zlchzelfslechtsdoodltk is.
Hetljden heeftzîin nuten vrpcht;
Hetl#den,mlar het kw%nen met;
'tVeerkrachtlg ljden,datnietzught,
Maar met een glimlach opwaart zzet,

Zich kryrtnaar'tllcht,dattrogstrjk straalt,
W aarbp de rrpcAfvan 't leed zlch zet;
En dat,waar 't diep zn 't harte daalt,

De kraehtverhoogten d'jver wet.
UIT PLATO.
(Ziezt
jn Rorglas.)

Zoo ik een viiand had,en 'tvrjstond aan den haat,
Van alwatonheilheethem 'tergrtetqe te wenschen,
Ik wensshtehem onsterQjkheldin'tkwaad,
Enln watdwasrlhk geluk heetbj demenschen.
Misdadlg mezen 1:rampzalig.sterveling!
Maar 't o'
n.qe
ntrafttezgn,a1svloekbaarst1otte vreezen.
fw grootst geluk moet'chuldeloonheld wezen,
Maar,na schuldloosheid,tuchtîglng.
KERSTZANG.
Sb1Deqs lnvlcms.

H'
ztfeestyan de Onverrinbre Zon,

l)atvzeren wi
*j.en zlngen!

Eel,nieuwe licht-en levensbyon
Komtdool'de wglkeq dmngen.
() Z'ptlne der gi*rechtlgheld!

AAN GGD.- AAN DE CRITIEK.

H0e hebt ge uw strjlen uitgebreid,

Hoe schittren zi
J en echjnen,
Datnachten mistverdwtinen.

Vaarthenen,nacht en duisternis!

Vaart hern metuw verschrikking!
Dem orgen,d?r verrezen is,
Bl
-engtblydschAp en verkwikking,

W sjzlen,o God!wp smaken 'tlicht
Van uF genadig aangezicht,
WIJvoelen ons het leven
En levens-vreugd gegeven.

Qa voort,vervolg a!n 'shemelstrans,
Uw pad,en scblet uw stralen,
Heldhafte Zon!met schitterglans

Ver ovrrberg en dalen!
Niet, datzlch aan uw gloed onttrekk'!
Verllcht,verwarm,bezielen wek
D2 gaven en dekracbten.
D1e op uw koestring wachten!

AAN GOD.
A1wat ik beb,en ben en kan,

Z'
Ijin uw hand gçgeven!
Mjn gadMeq
nkroost,m'
linwereldschgoed,
pn vleesçh en bloed.
M(n boofd,myn hart,mijn leven!
W at heb ik,dan uit uwe band?
W at ben ik,dan afbarkls'k?
W at kan ik,dan in uwe kracht,
M enech zonder macht,

Zoo nietig a1sverganklgk?
M aar die zicb zwak weet,voeltzich gterk
In U,o Heer der Heeren!
Die alles in uw banflen geeft,

Gqrusterleeft

Dan d1e zich dappergt weren.

AAN DE CRITIEK.

1swaarljk gEonedklteeefdtxn
uw onvermenl bedoelen,
er praal-noch vitzucht aan:
Doe wlt gebrekkig is aan wie u leest gevoelen,

Maar watvoortre;jk 1:,verntaan.

115

116 AAx zEx azcExsxx'
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AAN EEN RECENSENT.
Hoe kwçet ge u van de taak,die u werd opgedragen?

Qaaftgj ver8lag van 'twerk,ofhebtgeuw man verslagen?
VOELHORENS.
GJ
i'hebt ze wel,of hebt ze niet,
Maar kunt ze uitbotten doen,noch maken;

EreIesn!
bj toevhlaan te raken,
zets dat nlmmermeer geschiedt;
Gj leestzeniet uitboek ofblaren;
Zj komen metgeen ambtotjaren;

Door eshoonheid,schatten,edelbloed,

Door m etg,wordt hun gemis vergoed;
Niets dat hun taak kan overnemen;

Waarzq ontbl'ekep,daarvergist
E Ziph kloeke wtsheld,schrandrelist;-

en &ng alleen kan m et bevremen:
Men miet Ze,en voelt niet dat m 'iets mist.

ALLEENSPRAAK
VAN EEN WIR GRERIG KUIKXN, PA8 W T DEN DOP.

N Zeervreemd,Noorqjqr!Bi
jzonderzonderling!
oHcehttadu
nsisvte
rbli
jd zk mIJzn deesverandering:
er van den kerkerdop verdwenen,
EnZimi
jnrog
edachtqn,vrj geljk mjn.beenen,
erende in een onbegrensden knng!
gh
ln staattotonderzoeken,totbetooqen,

Nlet langer z0o onredzaam ingepakt;

W aarnemen en doorzien znetklaarzlende oogen,
En,zoo zich harde knoopen opdoen mogen,

Dieopgelpetof,moethet,doorgyhakt!

lZoueenvrj denkendkuiken 'tkmkenleven

n twjien slùten,daar'tpettwj:en aanvangt?Nery!

't Probleem moog zwaar zpn,dat zich opdoetvoormyn schreên:

lk ben geep kuiken op hetop tegevm -

lk ben nlet blind;wie blinddoekt m'
p? Niet een.

Laatzien!Dit'sde eerste vraag:H oeTJ:ik flgekppsen
IFX r 'k W fgekr/yen ben? De tweede lg:En mc> waar
ff-cm f
'
k daae 'a? De derde: W aarom #l**

Nieterdq Gtqeraakt?'k Beken het:vervan klaar
Ismg d1tdmeœlrAadsela.Zou ik schrgmen

Het onder 't oog te zlen? Neen!Laat mp pelnzen!....Maar

oxl:aMxk.

Hoe meet ik datik ooit geweest ben,waar ik zeide
Dat 'k uitkroop? Neen,voorwaar!hoe grondiger ik denk,

Hoe Pin vertrouwqn 'k aan eene onderstrlling schenk

Zoo stuztend voormpn redeen zelfbewujtzhn beiden,
Metrerhtin opstandwaar'k mi
jn kulkenwaardekrenk....
Onmoogljk!lx,met lifen beenen,snavel.schachten,
En vlerken,en dzt machtig hoofd,
Die werkplaats der diepzinnigste gedachten,
Eensin zoo vuil een dop!...Een slechthoold die 't gelooft!

Neen,neen!Laat andren zich metnch'
bhîvan waarheid paaien;
Jk ben geen kuiken,d>tm 'een rad voor 'toog kan draaien,
Maardatbtllichtv>n eigen redeziet,
En watik nietbegrp
-p,geloofik nirt.
Doch van waar kwam ik dan? Dien doolhof u1t te komen

Iszoo gemakljk nigt;isdekselszwaar.Maarzacht!
Natuurljk Igdaarvan nature een kracht,
Een vormkracht,alles vormende uit atomen,

Die,ergensin de ruimte,en onverwacht
(Ook onbedoeld,datspreektl)bjeengebracht....
Gebracht? W atzeg ik? niet gebracht,gekomen,
En,naa
r deoApfld
lïklr
lïnqq
vvpdf- (datschrikbeeld van devro
men,
Maarsleutelvan 'iheelal)- ontwikkeld,- duizendJc
'cr -

Etcetera....Daar'
hebtg'
j't.zk Zie'tzoo klaar
Alsdeesmtl
-n neus-tip metditoogenpaar.
W athoorik daar? Miin Roederkakelttegen!...
Daarigz, een oudjçvoor en weinzg aan gelegen;
Ze is dzep onkundlg,ver ten Achtren,en veracht
('tVooroordeeltoontzn haar zpn kracht)
Het nieuwe,als ik het oude,u1t alle m acht.
Hoor haar eens leutren! pDiepe denlcer,dfoufenpreko.t

Watzpu4f## wezen dan een tfv/lc:?'kZie'th: um taal,
Zooklaar,zop duidl#k en zppzeker,
2Id aan us?lachter't#'
'ffragmenttlt
ln de:9r,cAlcI.
?''

Voortre:pk!Ditfragment1Dw achtel.st/W j herkenuen
'tMallootigbjgelgofyansMFemoederhennen,
Dataltpd men ,z1wathetzirt!
Voormj,hoe'k mjbevlptom langsmljn neustestaren,
'
EtDoetme aan myn aghterst'schaalnochschaalsgeljkontwareu,
n 'k blyfstandvastelyk metkuikenmped verklaren:
W atik niet zie,geloofik nzet.

Naar hetEngelsch.

GEEF ME2.
Geef meê,geeftoe,geef op,laat los,
W aar 't eigen recht geldt,eer ofgoed,
W aar ruwheid,hebzucht,overmced
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LAAT DE LEER VO0R ANDSEN STAAN.
Uw nadeel zoekt;gefnuikte trots
En afgunst,met geweld of list,

U yfbreuk doet,uw roem betwist!

MùnDChristenmensch!veelbeteris't
atgeonrechtljdtdan doet.
M aar sta voor 't recht van andren pal.
Verweer de weduw,wreek den wees;

Ken eigenbaatnoch mgnschenvrees,

V
Wa
ar'
!hunbeschermmg geldenzal;
erdedzg d'aangevallen vnnd,
Dezwakke vrquw,hetweerlooskind!
'tIsdeeereplzcht,wajraan geen Man
Van eer zich welgren kan.

LAAT DE LEER VOOR ANDREN STAAN.

Laatd!leervoot'andren staan,

Om Da
argj langszttopgegaan,
zoo schoon een vrucht te plukken,
Alsgern Pensch kan gadeslaan,

Zonder innlg melsverrukken.

W jsden d'alende hetpad,
D
O atuw whzervoetbetrad,
m d!n doolho1.uitte komen,
En eDz
eook uverbjsterd had
en wis verderfdeed sehromen.

Toon4ensukkelaar'trecept,
D

Di atgh tegen krankheên hebt,
e haar aantocht merken laten,

Eerdekqajleen toestand schept,

Dat geen medlcpnen baten.

Zeg niet met een koelgelaat:

E1k mostweten wathem baat,

.

WaR
tyem mthelpt,ofdoetslagen!''
W elk dehanj totraa;en daad,
aareen o0g dzeschùnttevragen.

ECHTPAAR.- ZIELSVERHEFFING.- GROOTHARTIG,EKZ.

119

ECHTPAAR.
As unto the bow the chord 1s.
So unto the man is woman,
Tbough she bends him ,:he obeyg hM ,
Though she draws hlm,yet she follows,
Useless each wlthoutthe other.
LONG/>:LLOw.

Theztlflg OJ Sïl/lfàl.

D,vrquw isvoor den man,watvoorden boog,de pees,

Zk bulgthem,maar gehporzaamthem ;
T zj trekt,maar dienthem steeds.
e zaam e!n nuttig paar,
1:z# nibtszonderkem,en hn nletszonder haar.
ZIELSVERHEFFING.

TeVe
ryefuw ziel!Laathaartenhemelstjgen,
rwvluw voeyen nog op aardschen bodem stayn!

Doch nietom,dMuizlend van verrukking,neertezjgen,
aar om te kloeker voort te gaan.

GROOTHARTIG.
De bloodaarâ beeft voor 't geen den hel; verheugt.

Een groote zielversmyadt te kleiuevreugd;
't Genot der q gt kan zp
' geen heilstaat heeten;

ZjEk
oefteen vvand,om haar krachttemeten,
n rampen,tot beproeving van haar deugd.
STEL TEGEN DRIFT GEEN DRIFT.

Steltegen driftgeen drift,maarwachtuw tiid en duik!

De hartstocht is geen kracht,maar krachtsverbruik.

W AT DE NATUUR BEDW INGT.
W at de natuur bedwingt en perken zet,

Kan geen natuurkracht zjn;lswil,geen wet.
PESSIMISME.

Gjklaagt:xhetleven heeftnietszoete,''
Nadat ge u eerst met volle teugen
DoIo
rzingenietinglieptnve
rheugen s 't ook de baarp'
na den roes?

120 vi
tzszx Drs pooos.- osvozz
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VREEZE DES DOODS.
W aarom den dood gevreesd,den stervende beklau d?
Nietswordt een prooi des doodsdan wathem in zich draagt.
GEVOLGTREKKING.

'
k Voelmj alsamen %,rnq#:**
pn#e>;en verplkht.
W at zegt dit dan:daar is een God,en een Gericht?
OS SUBLIME.

Ge
en osSVBLIMXmeer;dietidislang geweest;
Geen God; geen Geest; geen Mensch; nog slechts een sckrander
(Beest....
W aarvoor gj boeken echrjften die het,hooptgj,leest.
-

COELUMQUE TUERI.
Geen blik meer naar omhoog;geen opzien naar bet Licht;
Maar duiken in de Stof,met lenzen voor 't gezicht....
-

En dwepen metdeczr-,wiege alleszjtverplicht.
H ET LIED VAN DE CEL.

Hoezee!wijkgpen uitde Cel,
Wj melslesen wj knapen,
En uitdezelfdy celnog wel,

M et schlm mels,oesters,apen!

't Ging7immerslangseen rechteli
jn,
an 'tminjte t0tdePeeeten,
Tot waareen eplgurisch zwpn
De koning ls der beesten!

Ilfuzfr-keur ving de schaakling aan,
En,waar haar kunst bleefateken,
Heeft Yllle-keur de rest gedaan,

Die van zich afdurftspreken1).
1)Varlant:Eeeft wetenschap ons borg gestaan
Voor schalmen,dle ontbreken.

OPVLIAGEFDHEID.- VEELPIJLEN.- OPSCHIK.- NIETTENHALVE,ENZ. 121

Hoezee!watgroeit,watvliegt,watzwemt,

Hettam gediertr en '
twilde,

'
tIsa'
lt
,me
Groo
to
ns,totmetsbesjemd,
t Cellebroeders-gzlde!
OPVLIEGENDHEID.

G
Op
velcie
geentdoo
heri
dzyslika
egltmoveenrd'toehtooopfd,'ten
wo
jvkerraaccht
ht..
er
ht
n
har
tr
zj
:n
VEEL PIJLEN.

Veelpilen steltgj op uw boog

ep schietze her en der;

Maar hun punt lsniet scherp

en zijdragen nistver;
AlDi
leeens dz
dqeont
rwa
twind gaan zj hoog.
hetniet gelaakt,
Dat van hun m ooieVeeren

Gj 'tmeesthebtwerk gemaakt.
OPSCHIK.

W Eat
is,bj schrale stof,een opgesmykte stjl?
en bonte veder aan een botten pgl.
NIET TEN HALVE.

Aa
Z
navraazq
wa
Go
d:u
legvteKla
hze0nog
aar!
wa
pjhe
tt
kr
uis
heo
tphal
sn
es
ec
ns
zwaa
r
.

VRAAGT GIJ.

D aagtgj watdiep in'tharten op zjnbodem ligt?
Vr
ezeeersteplicht,vannietteiwj:en aanden plicht.
BLAF, TROUW E HOND !

Blaf,troule hond!waarnood isofgevaar;

M aar laat u uzt uw hok nzet peutren door misbaar.
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SPREUKEN.-- AAN MIJN ZONEN.
SPREUKEN.
W at niet kalm is,i: nietgroot;
W at niet koud is,nog niet dooi;

W at nietlaag i!.isuietklein;
W atnietklaar1s,!
-snietrein;
W attezoetis,ï:nzetzoet;
W atnietwaaris,qsnietgqpd;
W atnietgoed is,lsniqt
W
s;
.Fp
at te vroeg is,nzet bl.tv
ds;
W atnietrechti,,isniet achtig;
W at niet matig 1s,niet macktig.

Die driest beweert,is nietgeleerd;
Die graag verkettert,nl6tbekeerd;
Die alles aandurft,nietbeproefd;
Diegrootmidbaarmaaktyl%
'etbedroefd;
Die luide klaagt,heeft veinig pvn;

Die minstis,wildemeestezjn.
AAN MIJN ZONEN.

MF
nllpkeegrevo
heetrdgrwo
afrmj
st
ofde
begsete
rt
pnal
dtn
lan
gB
ra
t,
en
En strakster grqeveneêrgelaten,

W atwereld zal lk achterlaten?....
Een wereld,waarin God regeert.
Een wereld,waarin God regeert,

Zjn alpachtalsvan oudsza1toonen,
A1saltyd,bj deoprechten wonen Ditrj uw kracht,uw troost,mjn Zonen!
Bh alwatergert,kwetst,en deert.
Bj alwatergert,kwetst,en deert,
Bj alwat vallen zalen zmken,
Metvalschgn glar:en kleuren blinken,
GoEn
dlas
terlkk iq de ooren klinken,
oud'ofm euwen afgod eert.
Een oud'ofniepwe: afgod eer'
Hetkrçqstnietmtmgn heup gesproten,
M et bellzg doopvocht overgoten ....

Dejtam behoorde U;laatde loien

Nzet groenen dan vnor U,o Heer!

LIEFDE NA DEN DOOD.

LIEFDE NA DEN DOOD.

De liefde ontwaaktip 'tmenschljk hart
DiWi
evoelde'jnzetPetschaamteenemart,
e eenmaalbp een 1pk gestaan heeft?
Sterk,waar de Dqod zgn werk gedaan heeft.

Daar1ag hj,dien men had gekend,

En tgch metheeten algekend had;
W zeFeet?Men vreesthgt!Totop '
t en*
In memg opzicht wreed mzs-kend had.
Nu zi
l'n er oogen om te zien

W atschoonstln bestwasin datleven,

En sterke nezging bovendien
Om 't slechtste een beetren plooite geven.

Nu is hetvoorjltoosgsdaan
MetdatlichtvAardlg vonm!vellen;
Np vullsn wp 'tgebrekkzgeaan,

0m 'tnoolt gebleek'ne te onderstellen!

Nu kunnen wj - wj koydqn '
t lang,

Maar deden 't niet,in aldze Jaren! -

Hytergste pok uitden samenhang

Met lets belendend goed: verklaren.

Heel de iyhoud van den liefdeplicht,

Dien we altjd kenden!schaarsbqtrachtten,
EnKo
mttotonsmetzjn vo1gqwzcht,
blykt zoo zwaar niet als wp dachten.
Aeh,waarom levenslang bestreên,
Of slechts ten halve toegegeven,
W aarvoor het hart te pleiten scheen,
En dat Qods W oord had voorgeschreven?

Ach,wyarom lavenslang betwist,

W Zo
atowe
zn een oogenblik begrjpen,
ras een doode aan dien sofstin-'t-hartden gorgeltoekomtknjpen?
Ach,waarom gj,die met onsleeft,
Is 't noodig datge ons gaat begeven,

Eeronz!lielde u allesgeeft,

W aarop gj rechthad heeluw leven?

12!
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wEt oolp.-- oxLoovxx zx wxTxx.-- oxxx DoxL?

W EL GOED.
W el goed,maar ruw.''
W aarom dat nu?

Isvoordiegoedzj
'nkan hetruw zgn onverwinljk?
En z0o hii'twezen *61,waarom o0k nietbeminljk?
GELOOVEN EN SVETEN.

Gj
weet,en gaatmj ver te boven;
Ik weet alleen maar te gelooven.
GEEN DOEL ?

Gj zegt:sDat alwatiseen doelheeft,isverzinrl
Van bijgeloof,verbeelding,vroom gevoel.
Ik zeg:Dsariseqn doelwaAr ordeis,en 'tbeginsel
Der orde lg anderemetdanjuist - hetdoel.

ZELFBAN .
W A LT ER

SM IT H 'S

HILDA;AMONG THE BROKEN GODA

Das
A1
âe doodelsiketedwalin/ klinkthetnu eensin mjn oor;
n weerisfetmiialsofRk enkelevangelieboor;
l
Inets
wa
ar'k zelfin-staattoeware,danfuistalB'tgeloofhetluidst
mu
-n bartspreektvan de liefde,die voor zondaar.werdgekruist
Ma
ar-dankomtvanachttz
'eneeuwe
nweerdeeenpaargestemenscbre'
lt.
;
*w ee den dwazen,Eeil den wpzen maagden,in alle eeuwigheidl'
Mag ik op myn hœe vertrouwen,waarmj alleswederlegt?
Hxspw.

Z E L F B A N.
Een zielverlost van zonde en dood,

En rein yan smet,
Metsteelscheq tred.

Kwam,waar zlch 'shemelspoort ontsloot,

A1 de Englen zwegen stllle.

Een glans 1ag op haar aangezicht,
Zoo vol en klaar;

Maaro
Gok een Fchaduw,bj datlicht,
ansch wondelbaar.

A1 de Englen zwegen stllle.

A1sdeMavondwolk,diezachtjesdrjft,
M
e#goud omboord,
aar schtnbaar qpbeweegljk bltlt,

Zoo sloop zp yoort.
A1de Englen zwegen stllle.

*ontslu
Ri
itepdePe
po
ort,qntsluithaar wjdl''
trus ult.
Zj isv
Nap smeten vlek bevri
jd;
zetsdathajrstuit-''

A1 de Englen zwegen stllle.

>*11kleeftmijsmrtnoch vlek meeraanp''''
lk kZo
o sprak zi stil.
om nlet hier om in te gaan;
lk mag noch wil.''''
A1 de Englen zwegen etille.
k elechtsin de Stad,zoo schoon!
.,E4n bli

O

E4n blik yoormj

p 'tLjm,datzn den gouilan troon

Zzt aan Gods zp!''''
A1de Englen zwegen stille.
ed
ssEën galm slechts van het Nieuwe Li
Tot 'sW innaarg eer!

van 'tLevend W atsr,dathiervliet,

ss

**'t Geruigch,nlets m eerl''''
Alde Englen zwegen stille.
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ZELFBAN.

Het*in
w
gaan staatnieta
anmjnmacht;
* ant ik moet zi
a'n,

,p

gep
Tg
enmp
tot
ti
leez
din
>*WaarKem
n
ùnem,jp,geslacht
.

AldeEngl
*e'nzwegensti
lle.

.

ssEn

die hier inging mag tot daar
*?Niet overgaan,
trend hem hun droef misbaar
xsHoe lol
%*0m 't hartp oog slaan.''''
A1de Englen zwegen stllle.
e inging:zucht noch
..Di

stomme smart
M ag om hun nood

zich nietmeermelden in ziin hart,

ss

%%Hoe zwaar sn g1'oot.''''
Al de Englen zwegen stzlle.
x.Ik

had twee broedren;eigen bloed

Is 't hart joo dier;
%>ln 'thelschg vier-''''
Al de Englen zwegen stllle.

Thansvloeken zp elkaar verwoed

**H0e zou 'k de gonden halme slaan,
A1s door mpn 1of

*=Z0o dlev een weemoedstoon moestgaan,
*@D1e hen betgof?''''

A1de Englen zwegen stllle.

Hoe nog brminnen ratversmacht,

**En zjn verblild?
HoeloA1
ven,metmjn glnschekracht,
A1de Englen zswe
'kgeonmsthie
n 1td?'
lle.
ss

0 He
er
Wljk straaltdeGopden Straat,
%* aar 't oog op blzkt!
..De Bo
Q
om,diein hetpidder staat,
** eurt en veqkwzktl'''
s.

Alde Englen zwegen stzlle.

DeHeiligen Retkroop en palm ,
H Hoescbzttren zj!
%* oe schoon ep grootsch hun zegepsalm!
%%llaarnletvporuag.
..jjyj
ss

A1 de Englen zwegen stllle.

ZELFBAN.
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*5Hier isgeen nycht;maar,waargeen dag
*%Is,moet lk heen;
**Rampzaalgen troosten wat ik mag,

*%In hun gewren.''''

A1 de Englen zwegen stllle.

SintPetruszag haal-toornig aan;

Stq-afklonk ztn step :
Mintgj den Heer,en wlltgîjgaan

,

Zo0 ver van Hem f''
Alde Englen zwegen stille.

i-den
sMint gl

Heer,die voor u stierf,

*En miidtgj 'toord.,

W aardeeerkqoon,diehi
J zich verwierf,

s

Zoo schzttrend gloort?''
Alde Englen zwegen stille.

Die eens hier inging kent nietsm eer
*W aar 't bart naar haakt:

Nietsmi
E stbj,wanthieri?de Heer,

o

# n 't heil volmaakt.''
Al de Englen zwegen stille.

Zou 'k dichterbi
jmi
jn Heiland zi
J-n,''''

%*!'
s'twederroord,
*5M etmlnderdeernlsvoordepi
l.n,

1%D1e hen doorboort?''''
Alde Englen zwegen stille.

WXHem me
M pr gsltken,nader staan,

%P etRln gevoel
hun leed #ergaan,
*%In gindscbep poelf''''
Al de Englen zwegen stlle.
s pvoor hen,dze in

verdroeg Hj niet de schande en smart
Mj *5Aan 'tkruisvoor qj,
n%z
U
opde draqrnde op zjn hart,
# 1t medelp?''''

p,

Al de Englen zwegen stille.

Zou '
k ditvergrten,en aan Hem
%*Grliikerzjn,
echtsJuichqnde m,tluidergtem:
.,sl

A1de EnglenIle
thezlismjn?'''#
zwegen stille.
9
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VOS NON'VOBIS.

BILDERDIJK.

DeHeE
erstond zelfdichtbj depoort,
Het diepnge
h'
jvoveelr
stond
d.ontroerend woord

Uitharen mond.
A! de Englen zwegen stille.

Ontfermi
I ng is een godljk iet
D
n 'tmenschljk hart;
at,waar GodB Ernqemensch om werd,
Alde EnglVe
rzaaktllilnlet.
en zwegen stllle.
0 Lief'dr
jk hartl''heefthiigezeid,
k Za1met u gaan.
sook mj s
taatenkelheerljkheid
.

%En m achtnigtaan-''

Al de Englen zwegen stzlle.

'
tVerloorne gaan wi
j zoekrn en

W at dlepstpe ontvzelzk noodigst ben,
Gaan me aan de ziel-''
Al de Englen zwegen stlllek
en
sDie ergsten,wl

VOS N0N VOBIS.
Als de os m et al zii
n kracbthetakkerveld geploegd beeft:
7oor andren de oogst die opgaan mocht!
A18 't rustloosbl
i'tjen trouw de ratep volgezwoegd heeft:

Voor andrep 'tkostljk honlgvocht!
Voor andren '
t nestzen,datzj ophangtaan de klippen,
'tKiesch zwaltlwtjrvan''tIndisgh strand!
Voor anderen de kus dzer lleve maagdellppen

W aaz'voor geuw leven badtverpandl
.
Veor andren 't wild,dat door een paagren hond met woede

Vervolgd werd op delange-jacbt!
Voor andren 'tvoordeelvan de l'
p
-msn,daar geQp broedde,

Deeer der gedacbten,d1e gIidacht.
Naar Barblen

BILDERDIJK .

Op u teBl#uusrce
n bli
jftaan delpkrdle
,maa!-loskruit
ht geen onster:i
even mt.
N* Gelezlng van ....
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V66V VYVVY 2V6VV VUVP
Gop mag geen recht doen;recht wordt onrecht,a1s HIJ straft.

H tkomtgOn
j 'taardscltgericht,gi
j hebtnietsmeertevreezen.
ethemelnche(in zo0 verdaarsprakevan kon wezen)
Is door '
t moderne W eten afgeschaft.

OPREOH THEID.

lOp
lrechtheidisvoor'tminsteendeugd !an onzentjd.''

swaar;men vreestgeen schande,en zsdeschaamtekwjk
LIEPDES RIJKDOM.
God,over hoeveelhoofden
verdeeldet i
j mi
jn hart!
En z0o er een zou zeggen:
einste partl''
*lk heb het kl
. - -

Zi
J slechts een matig koortsjen,
T
een nietig leed zjn deel,
erstond zalbi
j gevoelen:

O Neen! ik heb het heel.''
Is liefde zich tegeven,
geheelte geven,dan
Besta ik zoo veel malen
a1s ik beminnen kan.
Vermenigvuldigd leef ik,
als ik liefhebbend leef,

rezittendemjzelven
zoo dikwjlsik lj geef.
DRIFTIGE MENSCHEN GEEN VERRADERS.
k Ben driftig,m aar Goddank!ook geen verrader!''Goed
.'

Zoo gj noodwendig 'teen,of'tander wezen moet.

,

HET 00G VERRAADT DEN MENSCH.

H toogverraadtdenmensch,dqyvjand,enzjn dgel.
He
Setvlamt,ofvelnet(maaqdatgq'tlnerkj),alschhnthjkoel.
Vchermmeesterslserden pj,had zk 'traplerqetogen:
olg datuw 'svùandsnzet,maarzie hemzelfm de oogen.
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VEEL LEER IK STEEDS.
Veel leer ik steeds,dat ik niet wist;

Nog meer,waarin 'k mj had vergist.
PASSEND ; MAAR O0K GEPAST ?
Hetzwierig kleed,waarin m'uw dochter ziet,
1e passend - 'tpasthaar,maarhetpasthaarniek

QUERULIANUM.
Qeli
jk menIkzebr
gte:ng,
,lkikzoberko,ci
k zocht,
ht,''
Zoo zei men ook: nlk werk,ik wrochty''

Zo
olang hetvolk zjn taalverstond.
Thaus hoor ik,uit geleerden mond:

lk wrocht,ik wrochtte,heb gewrocht''....

Nu ja! een wangedrocht!
GODLOOCH ENING.
De vraag naar God wordt in uw boezem nooit gestild.

Gj wordtbelegekd,doorhetgeen ge ontkomen wilt.
DE D00D VERZOENT.

De Dooo verzoent.Datwe allen s'
rsaFLxlK zi
jn
Bezweertgeen stri
jd,geen veede;

Maar stervens-xoon en etervens-rllx,
En sTxavlx MITTERDAAD zp'n stappen t0tden vrede.
*Die Gozol man''i: de ovuaLEosx man.
HetGrafmaaktgoed;deDoodheeftdeeerervan.
W EL DUIZENDMAAL.
%'k Herinner hem wel duizendmaal

*Zjn0i
du.roenmz
n pl
ichtraetkrachtvan taal
skenbre wenken.,y
Mjn vriend!gi
jkweltvergeefsuw geest.
W at nimmer is bedachtgeweest,

Kan nlemand doen ber-denken.

VERSTAND EN HART.- GEEX VERGOEDING.- VERGISSING,ENZ. 133

VERSTAND EN HART.
A1s uw verstaud,
Die dwirgeland,
Uw hartsgeloof u duidt ten kwade,
En '
t vonnis velt,dat u verplet:

Zoek baatbi
juitvluchtnocbverzet,
M aar vraag alleen genade.

GEEN VERGOEDING.
Geen nieuwe vriend vergoedt den vriend,die u verliet.
't Hart laatzich troosten,m aar zich schaadloosBtellen niet
Ontleend.

VERGISSING.
%Dittrouw gelaatbedriegt nietl''riep ik uit.

En toch,'t bedroog;dle 't om droeg bleek een guit.
W atzeg ik nu? pvertrouw geen m ensch meer''? Neen!
*Vertrouw uw oog wat nainder dan voorheen.''
J. J.VAN OOSTERZEE.
IN DEN VREEMDE GESTORVEN.

(Wlesbaden,29Jali1882.)
Altflls eglt lter.

Hi
j gingMop reis.W aarhees? N5'i
J'dachten datwi
j'
twlsten,
aar wisten 'twaarliik niet.
T Op penmaalbleek hoe deerli
jk we onsvergisten,
oen hi
J zi
jn reisgenootverlegen achterliet.
W atwas
E't'
?Zi
jn Bss'
rs vriend,zi
jn Heiland wasgekomen.
H n:ziende 't reiskleed dathi
j droeg,
ad hp hem eensklapsmeêgenonlln

Naar 't BSTSR vaderland,daar lang zpn hart voor sloeg.

Nu zien we elkjnderaan metstilontroeren;

W Maarnlemandkeurtbetaf,aldqethetpi
jn;

In 't goe
ant
op zpn beurtrenschtelk tg ziln
de land,waar hp zich heen llet voeren.
W ASHINGTON.

W aar blinkt aan 'toqg,van staren m oe,
Datware groothezd vraagt,
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Ix IIET ALBUM,zxz. - DAAR Is xE'
rs '
rlxTLzos Exz.

Geen glorie digbevlektistoe,

Of hoogheld die verlaagt?
In U het eerst,het laatst,het best,

Mjn Cincipnatusvan hetW est!
Di Aanwzen geen njdzich waagj;
Oeons!rnblosin'tyanzichtdrtft,
mdatgp de Eenge zùten bljft.
Naar Bfnoy.

IN HET ALBLTM,
MEu ouwE BOSBOOM - TOUSSAINT
AANGEBODEN OP HAAR ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG.

16 Sept.1882.

Van dietienmaalzeven jaar
Eebben gsjen ik elkaar

Meer dan zestiendpizend dagen

Vriendschap,acbtlng toegedragen,

Heeft,bijblond en grjzend haar,
'tHa
rtons altld warp geslagen
VoorwatSchoon Is,Goed,enW aar.
Ep zoolang miin adep gaat,
M'
Ij'tverstand de dlngen laat

In hetrechte licht beschouwen,

Zalik haar in eele houen,
Die,daar ze jdlen lofversmaadt,
Van de Nedez-landsche vrouwen,
Op den top der eere staat.
DAAR IS IETS TINTLIGS IN DIE 000EX.
Daar isietstintligsiy dieoogen,
Iets donrigs op dle rozewang;

Djar gloortletswondersop detippen

DzerBe
vr
iqndljk lachelende llppen,
relkbaar door penseelnoch zang.
Daaçklopteen hartjen in dien boezem,
ZOF Ko1gevoel,zoo zacht en goed,
Zoo relp ln wenschen en begeeren,

Zoo bplgzaam voor den wildes Heeren.
Datd?e hetkwetsen kon ofderen
Zlchzelfgebeel veracbten moet.

INVLOED.- VARIIS MODI8-MALE FIT,ENZ.
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INVLOED.

Die iqvlqed hebben kan en ril?bedenke stseds:

Daar zs zets sterkers dan mi
ln lnvloed:de lnvloedvreea.

VARIIS MODIS- MALE FIT.

E

Gj wiltslechtsblindeling' gelooven,

n schuvthetonderzoek,en daghter d'uitslagvan.
*Het mochtu de gerustheld roovenl'*
Maarditisl?
z,maniervan tto'
nFen,beste man.
BEKEERING 0F BEKEERDHEID.

W elhem die zich bekeert en bljftbekeeren.'k Acht

Belceering hoog,maar houd bekeet.
dheid voor verdacht.
VXCANTIEW ERK .

Detijd moetonjnietaltijd kort,
Opdaterttjd gelondrn word'

Behoort ons somtpds lang te vallen,

Voor wat hetnoodzgst ls van allen;
En daarom dient er niet gemord,

Mj
nheergpe
tgrootbeslag van zaken,
W aar gi
niet uit of door kunt rakenl''
Zoo 0od u eens op 't ziekbed stort,
0m voor dat noodigstplaats te maken.

THE PEN IS MIGH TIER THAN THE SW ORD.
llvzawzu.

rDe pen is machtiger dan 't zwaard''
Heeft hi
J
.verklaard,

W ienspen reedsmerkli
jk wordtvergaten;
Maartoch,ditlgord isalleswaard.
Hoezee,hqezee!myn prulpoëten!
De pen ls machtiger dan 't zwaard.

De pen;u)vprn;die stalen punk
Dle gy vergunt
Ha
Ear weg te gaan met sierlijk horten
n stooten,is't er op gemunt,

Kan staat ezltronen in doen storten!
Methaar zs 'tgrenslooswatgiikunt.
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UW HART 1S 1& UW OOGEX.- BLOEMENDAAL.

Een tooveqtaf,een geeselroê

(Gp weetwe1hoel),
&an u etjat watzeworde ofdoe -

Een toorts tot barnen,of verlicbten:

En wz1 'tnzet lukken met Qedichten:
Z0o leg u op het Dagblad toe.

UW HART IS IN UW OOGEN.
Uw hartis in uw oogen,
Een hart vo1liefde,een hart vo1gloed
Voor alwat schoon is,groot,en goed,
Een hart vo1mededoogen,
Een hartvo1krachten moei
Uw hart is in uw oogen;
Pw oogen stralen totin 'tbyrt,
Tot diep in 't innig hart;wze tart
Hun wonderbaar vermogen,
W anneer gi
J ze openspart?

En zjn Feneergeslagsp:

W iebuktnzstv?or d2 stllle macht

Dier zedigheld dle,reln en zacht,
Niet droomt van te bebagen,
En 't doet metdubble kracht?

M aar doet een traan ze zwellen

Te lang verdrukt,vergeefsgereerd!
W ien breekt het hart niet,wze begeert
Nietnaar u toe te snellen,
Te vragen,wat u deert?

BLOEMENDAAL.
AAN IDA XN CORNEL'A DE âEAaEz Otxys.

'kTo
Te
1achtenzlstig jaar.'k Verjongdevjftig jaren,
en ik ommngd van liefde,schoonheid,deugd,
En vriendschap dl
'e yeeljaren hçugt,
Lieflustoord van myn vroegstejeugd!
Bekoorljk Bloemendaal!Uw bosschen doormochtwarew

Mj
coenreds
nd
upink
Ayntgwr
g,aan 't Sparen
En van d
esnBhnke
to
mp
rz
gjze
erz
sa
tad
Begroette met een stillen lach!

BLOEMENDAAL.

Daar heb ik eerst om honig uitgevlogen,''
Omtrept dien oeverrand,
Met ruiscbend riet beplant,
En a1s een bie violendauw gezogen.''
Daar werd m e de eerste vonk in 'thart gegeven
Van 't vuur dat,eens ontgloord,

Vrl'
doofd wordtnoch gesmoord,

En '
t aanzln tot geen oul
txx maakt,maar Lxvsx.

Daarheb ik elrstdeknievoorGod gebogen;
Daarlsmju zielontwaakt
V
oor watgelukkig m aakt,

En '
t leven ln doet zien met moed in de oogen.
O Dierbre Stad,wat alherinneringen
Verdrongen zich yerward
En prikkelden mi
ln hart,
Op nieuwen toon uw ouden lof te zingen!

Daar laagtgl
j,metuw kerken,metuw huizen,
Omringd vap beemd en bosch
E
ln ri
jken najaarsdos,
n 'k zou uw heerli
jke omstreek weer doorkruisen;
W eer dwalen onder 't eik-en olmenlommer,
Hetbeuk-en berkengroen,

Di Zoo alqhetgri
jsaardsdoqn,
e daarhunjeugd hervinden vrp van kommer.
Nog prjB
kt
en methun kronen de oude stammen,
eschaduwend het pad,
W aar 'k op en neder trad,

Alsin mjn borsthetdichtvuurop kwam vlammen.
Een jongerteeltwasnaasthen opgeqshoten,
Maar stopd,zoo dochthetmg,
Meteerbled >an hun zj
Slechtsjvrend onderllng metfrisscherloten.
En de eigen bloepen lachten,steedsherboren,
Van dr ezgen plaatsen me aan,
W aar zk ze 't eerst zag staan,

En lonkten zoovertrouwljk a1ste voren.
De ti
jd i
Mi
syer.W aarziin pi
jn jonglingsdagen?
ln mannenleeftv
'd ni
jqt
Ten onderdqm;reedsstjgt
De nevelop,dlen nlemand kan vertragen.
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DE OUDE OLM BIJ KRAANTJE-LEK.

Maar .
ik0ook bli
jfhethoofd naarboven steken;
ok mnn stam isniet zwak,

Al brak we1m enig tak

Onti
jdig afen lieteenjammerteeken.
En 'tjong geslacht:dat 'k om m$izagverrjzen.
En
B eensmiln plaatsvervult,
etogntgeen ongeduld,
Verveelik nlet,maarblpftmj eerbewjzen.
En o!wa
trîike schatyan bljdebloemen,
Die liefdegroezen doet,
Blgeitvrooljk voor mjn voet,
En doetm(n hartdeHooos'
rxrulsFox roemen;
Dieuooo
s'
rs I,IsFDs,die mj schraagdeen leidde,
En,na zoo menig vreugd,
Mj in ditEden mynerjeugd,
In 'slevenslaten herfstnog lentevreugdbereidde.
Toskzosxzxo.

Gi
jjongstrTelgen,aan een Stam ontsprongen,
Mjn vrzendenhartzoo dier,
Aanvaardtdgesklanken van mi
jp lier,
En denkt:mook wi
l,wi
j deden hem verjongen.'g
Sept.1882.
DE OUDE 0LM
BIJ

%KRAANTJE-LEK'',

aan den voetvanden Blinkerd,bkHaarlem.

Ja,'tisnog 'toude Kraantje-lek1),
Vaak dqormjlïvoetbetreden,
Behelzende ln beknopt bestek
Talvan vel'
maakljkheden:
De wipplapk hzer,de schommeldaar,
Eu g
tj.m'
vn
' 0lm,die hondez'djaar
Het voorbeeld hebt gegeven
Van op de schors te leven.

Uw Blinkel
'd2),door Van Nvalré'slied

Zoo luld en hoog geprezen,
Is eedert lang dp Bllnkerd niet,
W aarvoorzîjn zangen rezen.
De m ensch heeft hem te zeer geplaagd,

DE OUDE OLM BIJ KRAANTJE-LEK.
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Zi
jnZi
hlgnogreomp
sche
delisverlaagd,
ineengezonken,
Zjn lenden zjn geslonken.
MaaEn
rgi
j
,hoehol,heftnog dekruin,
draagtuw eeuwen prachtig!
Geen storm!die aanruktover '
t duin,
Geen tpd is U te machtig.

Voorzestig jaj'
en kendeik u;

Toen waart gp reeds zoo ho1 als nu$
En nu,indien 't kan wezen,
Nog grqener dan voordezen.

De schoolknaap,pet zjn kameraads
NaarKraantje-lek getogen,

Zag in dien hollen stam een plaats,
H5
jd
Be
geerljk in zil-n oogen.
aalde,als in ern levend graf,
er af
In uw ontzagljk duIlnsett
Quiten -M!tzingen en
Gp kondt er vier besluiten.

Degr
Si
jsaard,zestigjaar daarya,

ta.
pt weer uw heiligst'blnnen.
Genoodlgd,volgrn herp weldra
Tqee ieugdlgervrlendinnen.

0nsdrletalwasu wellekoom,
Mjn kraantje-lekschewonderboom !
'
Wi
J'konden 'twe1 ontwaren
Aan 't raatlen van uw blaren.

hoo
BltifSc
la
ngnnog frisch en volvan kracht,

holste van de hollen!
Beschaam,door kroon en bladerpracht
De volste van de vollen!
,
Bli
-f, door herbergzaam heid, de vreugd
4l

Van Haarlemswandelgragejeugd,
Ep,hoe ook stormen razen,

Elk nleuw geslacht verbazen!
OPHELD ERINGEN.

1)xnwAxwz-xœx.
herberg ohetKraantje.lek''.hetparadjsderHaarlemscheJeugd.
Daar staat een der oudste en merkwaardlgste voortbrengselen van hetplantenr:k ln Haarlems omstreken,een holleiep(Vlpltzzs'ltberosaL.)wlenskortestam
een verbazenden omvangbezlt.Deboom lageheelhol,en uitztjn dlkke,bouwvalachtigewandengroellen vanbovendfkketakkpnenvormeneenbreedegroene
bladerkruln,zoodathtjln devertegaafschtjnt.- Dezeboom lseen derdikste
-

ode oqde
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AAN pEN PREDIKANT J.MOLL JBZ.

van Haarlems omstreken..- Te mldden van het gnlle zand,aan den voet van
den stulvenden Blinkert, staat deze kolos daar a1s het prachtlgste monunlent
van het oude Haarlemsche woud.
De stam heeft een omvang van 6 Ned.e1.en de ouderdom des booms wordt

door de bewoner: van hetoordgerekendop500Jaren.welkeberekenlng nlets
onwaarschdnlijks heeft.Htjf:delaatstevan een groep dlkkeboomen,waarvan
fn hetbegln iezereeuw nogtweeaanwezigwaren;zt
jn takkenmoeten nogvoor
vtlftlgJaren een verbazendenomvanghebben gehad.Kraantle-lek llgt aan den noordeljken ulthoek van eene schllderaohtlgednlnmlakte, vroeger uitgestrekter,lager. en meteen waterplas,het Volmeer,bedekt,
waarultwaarscbjnlpk
- deHaarlemscheBeekhaaroorsprong nam.Ook hlerheeft
men verondersteld,dateen heillgdom onzer voorvaderen geweest is,en ln deze
veronderstellinclfgtnletsongertjmds.Ja,ikzou ln hetdene eeld kunnen komen
dathler ln het bosch bi
jhetmeer,en op welnlg afstand van dezee,de eerste
tempelhut of Harah ter eer van moeder Aarde ln deze gtreken ls gevestlgd
y'eworden.De Zeenwsche volksgodln had ook haar helllgdom aan den zeekant.
BI
JhetvolklsKraantje-lek sedertonheugeljketdden a1splaatsvan vermaakln
hooge eer.

En,geljk willn onze bossehen nog debloemen van he#onde woqd terqgvln-

den.zoo zlen wtjbtjhetHaarlemsehe volk,lnztlnvroolijketoehten naar Eraantje1ek en ln het vleren van den Hartjesdag desporenvan denvoormaligeneeredlenst
van de Aarde,Hertha,onze groote en goede moeder.
Kraantje-lek,even a1s hetVolmeer,fs een der gedeelten van de oude wond.
streek,d1e het'laatstdoorhetzandder dnlnen ztjn ondergestoven,en dedikke
boom lsdaarom eenzeermerkwaardlgoverbljfselultden woudttjd.''
F.W.vAN EXDEN,De Bogschen van Kennemerland;
ln het Album der Nc/uttr,Jg.1867.

t)pE BLIXKERD.

Bl
I
ink
)eer
Ha
emsehe Dlehter Jan Van Walré schreefln 1825 zjn sodè aan de
t.jrl
Hef,blankeCon sca!uw lulsterrkkhoofd
Slclllë's Etna ten trots'';enz.

Toen mocht nog

(Eaar)aanzlen,(haar)vastheld,sehoon 1osen ksstof''

delferotothaarlof''stemmen,en eenlgewaarheld zjn fn de verzekerlng:
Uw wondere kracht.die Eöolnletontzlet,
Vreest ook geen Orlon,Zeus donderzelfs nlet.

Ik wastoen e1fJaren oud en zou hetondersehreven hebben.VoordertlgJaar
zag lk nog relnlg veranderlng.Maar ln de laatste Jaren 1s de,toen nogzoo
hoogeen stellezandheuvel,op schromeljke wt
jzeafgeloopen,mj dunkt,we1een
vlerdelageren ztjnkrum veelvlakkergeworden.
AAN DEN HOOGST XEAWAARDEN HAAGSOHRF PEEDIKANT

J.M 0 LL JBz.,
op den dag,waarop h!jztln zestlgjarlgen evangelledlenstherdacht.
(13 Oct.1882.)

De Man,diqzeqtig jaar hetHeilwoord mochtverkonden,
D1e lzefdevol en onverpoosd
Een troostbehoevend Adamskroost,

W1JVZRGXTEX.- WEZSSTZRKENHIJZALUW HARTVERSTERKEN. 141

Te mi
dden van zjn leed en zonden,
Getroost heeftmet den besten troost,
D 0ok doorhemzelvenjroostbevonden;
etrouwe Herder,steed!zlchzelfgeljk
In stillen ernst,zachtmoedlgheid,qn wjsheid,
Ontvangeop 'thoogerfeesl,dat Go
'd guntqan zjn grjsheid,
Bj die van duizenden,mpn groeten eerbledsbljk!
W IJ VERGETEN.

W iivergeten;God gedenkt.
Oyzedadsn,onzr woqrden,
Dzewj ultten,dlewp smoorden,

W at gegriefd heeft,wat gekrenkt,
W at ons kort slechts heeft gespeten,
Kort vervuld heeft met berouw,
W aar we al lang nietsmeer van w eten,
Schoon 't sons alti
jd heugen ZOu,1.. .
God gedenkthet wi
jvergeten.
ge
d
e
nkt
,
e
n
do
e
t
W ijvergeten;God gedenkt.
gedenken
God
Door zjn Woorden:Wegen,Wenken,

D00r de teugen,dle On8 dlenken

Uitden beker,dien hIjschenkt.

W el dengene,wel dien allen,

Die het ln de scbuld doet vallen,

Alsllj ernstig brengtaan 'tlicht

'
tLang vergeetne,fraaiverbloemde,

't Met zoo schoonen naap vernoemde,

Ene1'
W
thegm,
eheduigeenzicthoztez
(n pljcht!
lven rzcht;

Die ootmoedig wi1beweenen,
Niet verschoonen,nietverkleenen
W at hem Qod herinnerd heeft,

En geen troostheyftdan dien eenen:

God vergeet nlet,maar - vergeeft!

W EES STERK EN H1J ZAL UW H ART VERSTERKEN.
(Psalm XXVII.v.14).

W ek, op de kracht,die in u is,

EtlGod zalgrootergevgn;

DieDi
steeu
ntop ziin Getuigenls,
n wordt het geest en leven.
Verbt
af uw stem,
Roep uittot Bem,
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vz-tollwwozAAM. - szx NRAAO.- valll oxxlzxTs.
Toon m oed,om moed te erlangen!
Bezittenden ontvangen.

Maarbuk u overd'afgrond niet,
Noch dl'entelop zpn boorden!

Hi
jtrekt,d1e in hem nederziet,
Metzi
jn onzichtbre koorden.
Zie naar de rots,
,

En laat niet los

Dieonontbeerljke armen,
Die steunen en beschermen!
Die m i
g-mrend met de W anhoop speelt,
Za1 haast wanhopig worden.
Het apostolisch woord beveelt
Dat we ons dp lenden gorden.
Richt ze op,en zze!

De slappqknie,
Verlamd doortwjilg vreezen,
(Qod wi1hetl)isgenezen.
VERDRAAGZAAM.
AAN***

D
Gzlooven wiltgj niet,ngch dulden datmen 'tdoe:
ztheetverdraagzaam zjn;maarwatverdraagtge,en hoe?
EEN VRH G.

Een nieuwe Wet,meerLeeraqrw en meerVakken,

Zou daOf
tniet goed,zou 'tmetprobatum zjn?
(Ni1s'twellicht,een overvloed van wjn
Uquq,oud,rood,wit,gewoon,en f'
2n)
ztgzeten in - te klelne zakken?

VRIJE GEMEENTE.
aV4 eGemee
ntel'''tKlinktwe1loet.Maarlaat onszien:
Ben ik nietm% genoeg,a1sik mjn Heiland dien?
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PROBLEEM. - AAN J.P. HASEBROEK.

PROBLEEM.
(SONNET MET OVXRSCHAEIGEN VERSEEGEL.)

Zi
jLma
olre
ednaqrsyan hetVroegre zi
jn verdacht;
ken zzch zllusies van 'tVerleden:
Hu
Zanlj
eqgd vielin den goeden ti
jd - maar't Hedenf/...
ook zoo schpnen aan hun nageslacht.
Hoe kom t het? heb ik menigmaalgedacht,

Ligt3'
n den mensch qfbuite3them deredetl?

QfToontzelfbedrog hlersteedsop nieuw zjn kracht?
krimpt de maatstaf in van deugd en zeden?

V Za1watnu treurig schi
jnt,na dertigjaar
rrJ
dtra
ac
jkzic
zhi
jnda
.vo
iedo
'tege
tjake
moge
Bg
ge
%
e
'l
ni
'
n or
zaldop
nl
a
nnhun
oon
gen

,

Ofis't een waan,verbeelden zîj'tzich maar?

Is dathetcîffj# betel.?wpr#feen logen,
01dathetcJlfjt
8Dlechtek'gaatnietwaar?

Een stem verheft zieh : mNoeh het een,noeh 't alrl'

AAN J. P. HASEBROEK,
OP ZI,
1N ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG.
6 N ov.1882.

Heil mil
-,die u,op dezen schoonen dag,
Dsn gl-opt eensVriends,eens Broeders zenden mag,

D1e vyftig jaarbeeftaan uw zi
jgestaan,
Dçs levensschoolm!tu isdoorgegaan;
B1)'teigen Licht,bp 'teigen Brood geleefd,
Een Nelfde zucht in 't hart gekoesterd heeft,

En nu,d>arbeiderdag ten avgnd helt,
Mrtde ezgen ernsten tt'
oostzpn uren telt!
Hp danktu vooreen vrlendschap,vooreen trouw,

Hj reethet,wie geen proefontzetten zou,
Totzedrehulp,ook ozlgevrajgd,bsreid:
Van yfgunstvrtjen van klelngeesttgheld,
E
Nn dze.wat zwichten mochtvoor tjd oflgt,
Hu halfeen eeuw verduurd beeft,dank zh God!

?e beugthem nog die Februaridag.
D!e hem voor 'teerst lpet u te zamen zag,
Die dag,.dat uur,waarln het schoon verbond
Door opq niet werd gesloten,m aar ontstond,
Dat,nooltgeschokten nooitgekrenkt,van jeugd
Tot ouderdom ons leven heeft vervreugd,
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En
ongeschoktza1bljven,ongekrenkt,
Zoolang Gods gunst dat leven nog verlengt.

Ep zou de d>g des doods - we ontveinren 'tniet:

D
Hj
nadertniteen nietpe
erv
erverstclh
iet,e dag desdoods'trerpdlen'
?...Cul
sTxx-vltxxol
Daar zs iets eeuwigs zn wat oxsverblndt.

ZW ARE PROEF.

DeDe
joy
ge Man op eenmaalweggenomen,
Jonge Vrouw een W eduw,en haar Kind
Reedgvlderloos,daar 'tleven pasbegint-

0 Droefem s!0 nacht,niet door te komen!

Ja toch!- Door 'thartdatGod,hetga h0e 'tga,bemin%

Di W ord!uitde wolk z'
jn Vadrrhand vernonen.
eze aangrjptvoelteen krachtdIe Allesoverwznt.

KLEURLOOS EN KLEURLOOS IS TW EE.
H. et Licbt is wit;Kleur is op weg naar 't duister.

Hoog rood isdoltkek.rood;diep blauw isdonker blaur.
Hetkleurloqsmitisschoon doorreinheid,glans en luzster;

Nietwatgh kleurlooslteet,maarvaalis,dofen grauw.
MISREKENING.

Hj za1zichin '
tefectvergijsep,
Die alle' schildren wil wat schoon zs ln 'tmodel.
Uitvoerig kunstnaar!weet het wel:
'tGeheelvan 't schoone mint,door iets te willen mhsen.

TIJS EN GIJS.

Onwetendri.n zjkbeiden.
Toch zpn
'' zj teonderjcheiden,
En doorgeeq klem verschil,
DaarTj:'tnietweet,en Gjs'tnietweten wil.
nH EBBENDE EEN ZW AARD.''

Hj had een zwaard,pn trok van leer,
En vond berisping bi'ziin Heer.

WAT ZOEKT GlJ? - BESEFFEN.- GIJ SCHITTERT.

10

'tW as ook verkeerd; dat weten we allen.
Maar om dien Broeder hard te vallen,
Is't noodig dat men eerst eens ziet

0fmen er ppk een heeft,Ofniet.
W AT ZOEK T G1J?

Wen
E
atKr
zou
ei
kt
gii? Zegepraal?'ofMartlaarschap?
s? ilen Kroon? - Zoek niets. Vervul uw plieht
Betreed een donkren weg met vasten stap
En ga op niets af dan - op 't Licht.,

.

BESEFFEN.

'k Heb in mjn harteen diep besef
V

ap veeldat'k 1etgee: woorden tref,
Niet,ln kap slyiten in bggrlppen?
Tol'h laat lk d1t besef nlet glippen,
Nf
lch dulde dat het iemand krenk'
,
Maar eer het a1s een Godsgeschenk.
GIJ SCHITTERT.

Gi
j sHo
chi
ttert:maarvtrruktolps
niet,
e schlttrend gp ook zi
t.
Uw blillkend woord,uw klinkqnd lied
Verkwikt niet,noch verblpdt.

0i,toontu l'i
jk,en laatonsarm;

Gi
'g'
loeit,en maakt geen onzer warm.
PJ

Hoogtvliegtgj op verbeeldingsvlerk,
Hoog boven aarle en zse.
Wi
j zien u na door T
tluchtlg zwerk;
Maarniemand voertgi
j meê.
Dehoogstekrachtop '
t kunstgrbied

Olltzet ons,maar ontroert ons nlet.
Vergf'els voor haar bewonderaar
Met gouden luit gepraald'
De snaar toch,die de hartesnaar

In onsdoet ajnslaan,l'
aalt.

De
ri
*
F
ikstetonen zjn verspild,
W aar deze snaar niet medetrilt.

Groot
Kuxsrxwwu,wiltgi
j Dlcs'
rxa zi
jn:
W eeg met onsMxxscix!- Gevoel
10
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AL Ts FZI,
. - swAosxzas.

EensMsxecuzx harte-vreugd en pjn,

Of alles laat on8koel.
Vertolk watin ons lacht en echreit!
En oogst den traan der dankbaarhezi

AL TE FEL.

Datl#J
-Ri
jlielebt,weetikniet,
un w11!? nietjvan weten;

Zoo gIJ 't mp toezlngt ln een lied:
ed vergeten.
slk zaldat li

Zoogi
jmi
jzendtuw beeltenis:

lk zaldatbeeld yerscheulen;

*En zegt men dat ditJammer 1::
lk za1het nooit betreuren.

Indien ik hoor:hj maakt hethof

Aan een derjchoongteschoonen:
*Jk zaluitreiden zn haar lof
En may verheugd betoonen.

En drOf
eigOo
tg
i'mi
j: ..Ik ga naar West
st,om nooit te keeren!''''
Zoo za1 ik zeggen:Opperbest!
En we1 te diverteerenl''

Zoosprak ze,en dAchtzemeende'twel,
A1s honderddulzend vrouwen.
De minnaar dacht:.'tIs al te fel,
Ik meen maar vo1te houen.''

R A A D SEL S.
m thet Fransch.

1.

Ml
i-n 14fieqaamgesteld uitenkellange graten;
Ik ben mjn leven lan: ve1overbeen Keweret;
'k Blink in gezelschap ult;e1k vreegtmj thuzetelaten,
En 'tkan zoo warm nzetzjn qf'kdraafvan feesttotfeest.
W aarik me ontspan,dqargerflk andren grontgenoegen;
Ik weet me,in ploolbIJplool:naariedrr:wenech te voegen:
Een enklezenuwdraad vereenigtalmùn legn,
En '
t egheidtofechaadtze niet.algaan zg
--vaak uiteen.
Ik kan nlet bogen op de omzichtlgheid der elangen,

:PRIRKT UW HART,- CASU8POSITIiIN.- GollsolExsrll Lxvxx. 14;

E Maarsomsyerwiseelik,geli
jk de slang,mi
jn huid;
n heeftde meuwetooidrn ouden dos vervangep,
Geen mensch hezkentmilmeer,zoo nieuw zzeik eruit.
II.

Men kan mi
j kri
jgey voor een mi
jt;
Maar heeftmen mi
l,'tkostzor: en ti
jd;
E
Diemi
j verliest,verteertvan sppt;
n wintmen mi
j men ismy kwt't.
111.

GerieGjk,mqar vrlemdsoortig vriend,

Die.scboo!t'tln strpd metallrleer is,
Tehuisblnft,a1s de zon ons dlent,
En voor ons opkomt,a1s 't slecht weer is.
SPREEKT UW HART.

Spreektuw hartvogr ietsgoeds:
Kort en goed zp '
t beraad.
Paar de daad aan 't besluit.
Huw 't gebed aan de daad.

CASUSPOSITIZN.
W atnood is'tmjn gemoed metvragen te doorwoelen:
vzo
o di(gevorderd wordt,zoo datmetu gqschiedt,
Desnzupl
lticghj
dekraehte
rtoe bezitten,alofnlet?''t kan ik alte#,
- de kracht eer'tdan gevoelen,

A1s 'k haar behoeven zal,omdat de plicht gebiedt.

GODSDIENSTIG LEVEN.
W at 'g,bovend1
ofen blaam ootmoedigljk verheven,
Schoon uurzaam voorwerp van veel gpots,

W ati:'tgodndien't1#,
* dan 'tgeheilt
.
gd zeedl*k
' leven,

Ontkiemd op d'akker der genade Gods;
opgroeiend tot Gods eer,
In alle wind en w eer;
Geteisterd zonder echade,en vruchtbaar zonder trol.
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DAT TILT AF.
DAT TELT AF.

DAT TXLT Ap,oAT !ssT AF!

Zegt de klok alszj slaat,
Ze
eg
gt
tde
ded
ag,alshj gaat,
scheidende nacht,

Daareen yolgende op wacht,

Di
e,ylshîJwederdaalt,
De ezgen woorden herhaalt.

D>1.TXLT A>'!zegtde week,

Dze zoo spoedig verstreek.
DAT TELT AF!zeqtdemaant

Uiten om,ee(gj 'twaant.
Sint Silvester ls daar:
A
DA'
r TELT A:-!zegthetjaar,
Ml
she
!wegzinktin 'tnigt
et zy
-n vreugd en verdrlet.
Vang hetnieuwejaar aan
Me
Sttterkerketegaan;
M elhetfeesjeltk-1n
et uw blqelend gezin,
Metuw vrlrnden,geschaard
0m uw lustlgen haard,

U aa
W
ber
gj roemtin het1ot
schqren door God;
W
aargt 'tgoede ieniet,
Dat het heden u btedt,
En b$iyoorbaatreedssmaakt
Wnat
E
gk hoopten naarhaakt
van 't leven verwacht
ln uw manljkrkracht,
M
Di
eetudie
p vrooljken moed,
tlntelt in 't bloed l
s die
esAv!
tdag voorbi
DAT
Tzfcev
.
i' l..
zegt ook hi
Van de wieg tot het graf,

Een gertaag:DA'
r TSLT Ap!
W ee!d1y 'thoort,en niettelt.
W ee!lzen 'tptni
' gten kwelt.
W rl! dze 't boort en verstaat,
W zen het loutert en baat.
X/- te % g.

lEN NIMUW LIED VOOR HET NIEUW E JAAR.

EEN NIEUW LIED,
OP EEN OUD EEFEREIN
V@OR

H E T N IE U W E JA A R.
Het Oude Jaar is in het niet verzonken.
God geefteen nieuw:gj zaagtzjn morgenlicht;
M et nieuwe kracht heeft u de slaap beschonken;

Ontwaak dA!lnu,sta op,en doe uw plicht!
ofGauw gldaan,en laterqgergeklaagd.

Dank God! Gp hebt het memgmaal vergeten
Bid God !Hll wil uw Vader zpn geheeten,

Maareijchtvan udatg!ua1skind gedraagt.

t Oude is voorbp,hetNiepwe is daar;
Leg afhet kwaad; doe goed in '
t Nzeuwe Jaar.

Geef eer dien God,die tegen 't kwaad beveiligt,
Die goed leert doen en 't booqe hart herschept.

Met woor; en daad ztjvoortszyn Naam geheiligd.
yl
i
b'weethoevaak gi
q
jdien ont-heiligd hebt.
HJ
i
B ouwtzjn Rjk;gh,bid dathetmoog komen!
oul meê metGqd,rn dien hem van uw goed!
W atgj hem geeft,lsuIthetZjn'genomen;
Onthoudtgk 'them :hetbrandtu op 'tgemoed.
'
t oude isvoorbt,hetNieuwe isdaar;
Leg sfhet kwaad; doe goed in 't Nieuwe Jaar.
GodsW ilgeschiedtàzjn Raad moetzich voltrekken;
D Buig voordien w1lin alleswathj brengt!
o
Vor liefenleedza1'jaltenzegen strekken
Hjoorwieng geloofztn liefdenietverdenkt.
geqft,hp neemt;in geven en ontnemen
Is hp de God,wiens hand zich nooit vergist.

W acht,wachtuw zielvooryragen ofbevrepen!

'
BeedsveelteveelheeftzilmetGqd getvlst.
'toudeisvoorbj:hetNqeuwezsdaar;

Leg af het kwaad;doe goed zn 't Nleuwe Jaar.

GoWd za1voorzien;zjn trouwe hand za1zorgen;

ees slechts tevreên met uw bescheiden deel!
Bekommer u niet om den dag van morgen;

Maarbid en werk en kies'tgengeg voor 'tveel!

WV
eesgoed,alsGod,en toon,alshj,erbarmen
G oor alwatljdten zwak is,kleen ofkrank;
edenk den wees,der weduw,en den armen;

Strooiu'
ly
ten deql,en vrhag naarloon poch dank!

t OudeIs voorby,het Nieuwe ls daar;
Leg afhet kwaad; doe goed in 't Nieuwe Jaar.
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WALTMR BCOTT.

QjowenjchtdatGoduw zondenmoogvergeven:
V ntvemsdaynist,beljd,be#euruw schuld!
eLaa
rgee
fook gj,dze tegen u mzseeven;
t los,geeftoe,verdraag en toon geduld!
Geen dag,wahrin God:N nstu toe mochtstralen,
Geey zop,dleu verkwikthzeftdoorhaar gloed,

Moet m dztjaarvooqu terklpmedalen,
0f,wasertoorn,hj wesk mt ur gemoedLeg af het'tkwa
Oud
e isvoorbj,hetNzeuweisdaar;
ad;doe goed in 't Nieuwe Jaar!

Hetkwaad besmet;dewsreld spreidthaa!strikken;
D Migtrouw uw hart;ketzsnietwathetljkt;
e boozewerktdogr vleien qn veqschrikkep;
Bid God dat ge ln verzoekzng met bezwvkt!

Zjn
Ze isde kracht,nietuwe;Hem zj de eere,
oo ge in den stp d mAnhaftig weerstand doet;
LeE
efwatg'
j leeftzn 'tNleure Jaarden Heere,
n sterfin Hemrzndien gp stervgn moçt!
Leg afhet'
tkwaa
Oude
zsvoorbh,h!tNzeurezsdaar;
d;wees goed zn 't Nleuwe Ju n
NTALTER SCOTT.
NIEYAND RANDT MIJ STRAFLOOS AAN
Zie zk om den Distel staan,
Schotland!op uw wapenborden;

Maar dg distelwerd een bloem,

Sinds d1e eene Schot de roem
Van heelSchotland is geworden;

W erd een bloem,dieiederprjst,
Iedergunsten eerbewjst,
Waard achtip denkransteprjken,
W aar de Brit zlch op verheft,
Die de Shamrock overtreft,

En de Roo:niethoeftte wjken;
Sinds,doorprozapn qoordicht,
D
eze Schothetluzstrhkstlicht
Op uw land en volk dsed dalen;
'tLand derneevlige OsszAns,

't Land van Burns,met meuwen glanw
A1s het land van Scott deed stralen;

W aarKing Arthprvan zjn Seat

Op Ed'
m a nederme
't,
Fier dat HIa er 't Echt aanschouwde;

W ALTER SCOTT.

W aarhetDryburgh'qgrafgesteent

Plaats gaf aan 't gellefd gebeent,
Daar heel Schotland over rouwde;

W
DaardatAbbgtsfordverrjst,
a
Mthem a1szùn schypper prjst

etdy bojschen d1e 'tomringen,

W aar zpn elken frisch en groen,
Hunnen planter hulde doen,

Metzjn lauwren mededingen;
W aar van M elrose 't overschot

Me
Stdentanq dereeuwen spot,

lndsz#n
' lzed hetheeftdoen leven,
W aar Loch Katl'
in'sblauwgroen nat
Om hetEllens-ezland spat,

Trotsch datuzJ 'tden naam m ochtgeven.-

Hoog-en Laag-land,berg en dal,
Meer en stroom en waterval,
W aarde steile klippen rjzen,
W aar,voor uw ontroerd gezicht,

*'tSchoon in d'arm van 'tSchrikljk ligt''#
Allesmoetzjn Dlehterprjzen.
Al
lesrqepttzjvnerDi
chter uit,
W aar zzeh '
gezicht ontsluit,
En,voor uw verwonderde oogen,

Alzk'n schoon zoo snelontvouwt,

D,tîetdenkbeeld ubenauwt:
tW ordtmj even sn< onttogen;
W aardeherdeq,inzjn plaid,

> or het domplg moerland treedt,
Hinde en hert den vloed doorwaden;

W aardejachthoorn deecho'stergt,
W aar zich 't bloode zeekalfbergt,
op Hebriden en Orcaden;
W aar Iöna's Kruisen staan,

Staia'sorgeltqnen gaay,
Zetlands ruzge paardges grazen;
W aar de Bals,deBeps,de Glens,

Duns en Kils een chmstenmensch
Methun vreemden naam verbazen;

W aar de Clyde langs den voet
Van Dumbarton zeewaartspoedt,
Stirling op haar Forth terneerziet;
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WALTRR BCOT'
l
*.
W aar op 't Slot de gollslag breekt,

Dat van schoone M aq spreekt

En des Douglas'zwygend'eerbied;
W aar de Tay,langs 't bloedig veld,

Van Clan Chattan'
s nerrlaag meldt

En aan 't schoone kznd doet denken,
Dat,door Falklands torenspleet,

SchotlandsPrinsheqleven deed,

M'aar de kracht nlet weer kon schenken;
'
t Slagveld,dat elks eerbied wekt,
't Kerkhof,dat dsp artlaars dekt,
Kerkel'swaar zy zn bezweken,
Koningshof en ridderslot,
Kerk en klooster,groeve en grot,
Alles spreekt van W alter Scott,
Die van Schotland heeft doen spreken;
Spreken heel de wereld rond,

Van den vaderlandsshen grond
aar de Gynges 't zand verplaatst,
W aqr dg Mzsslsjipiraast,

W Totde verstverwjderde oorden;

Dlep xn 't Zuzden,hoog in 'tNoorden.Laat dan,Schotland!op uw schild,

Zoo ge l!w Distelhoudrn wilt,

V Aan zyn stekels'tctferhargen

an uw beste'en grootsten vrind;
NlsMwxo oIs MIJ xls'
r BIMIXT
M ag er de oude spreuk vervangen.
OPH ELDERIN GEN.

lste Conpl.NIZMA>D enz.
Nemo me lmpune lacesclt.

2de Coupt DeShamrock.Klaverzurlng (X alisaceto&ellat.zlnnebeeld van Ierland;
St.PaM ek,de apostel van Ierland,zou zleh van dttdrleblad beden; hebben,om eenlg denkbeeld van de H.Drle:enheld te geven; de Roos,zlnnebeeld #an Engeland.

4de Conpt Arthuv'zSeat(spr.uitW:/);eender drle bergen,dleEdlnbqrg omringen; en we1 de hoogste, ten oosten. oLofty and eraggy hill,silentand
golltary asthegrave.''WalterScott.Z1e TheHeart0/ Mid-Lotltz'Jn.
Detmrglt'sgralgesteent.W alter Scott.geb.15 Aug.1771,overl.21Sept.
1832, werd 26 Sept.1832 begraven fn de schllderachtlg gelegen ruïne van
de Abdy van Dryburgh,overeenkomstlg een oad reeht zpner famllle.wThe
grave was worthy of a poet- was worthy ofScott.- And so there he
lles, amidst his own loved scenes?awalting throughout the duratlon of
tlme the vlslts of yearly thousands.''It.Chambers.

BVALTER scoT'
r.
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Me coupl.Waar?jn ekken.- Metxjn lauwren mededingen.
*My oaks w1
11 outlive mj laurelsr
''schreef Walter Scotteensaan een
Wner vrlenden.Maar op zyn eeuwfeest,ln 1871gevlerd,aarzeldeik ntet
ultteroepen:o'
Daartartlkzetoe!''Zie mtne Sparsa,b1.416.
6de Conpl.Waar r@n Melrose(spr,uitMeirooz)'torerdcàof.
De schoone rm-ne van de Abdy van Melrose,zooverheerljktdoorzjn
Lak0/ fàeLastXïnzfrel.
Loch Acfrïne; een der schoonste, tusschen hooge bergen tngesloten,
merenyan deHooglanden,tooneelvan Scott'sLadgp/ th6Lake.
Ellen's eiland;naar de heldin in dat dlchtverhaal.
7;e Coupl
.
'fS'càoon in d'arm Tan 'tScârïkljk.
*Beauty lylng ln the lap ofTerror''heethetvan hetschoonePerthshire,
m et de woorden van den dichter Gray.

8s* Coupl.

Xlzjinzcàpsn zooznelonttouwt,
'fWordtzp#evensnelonffogen.

Datàefdenkbeeld 'u benauwt..

*I reeollect pulling up the reins withoutmeanlng to do so,and gazlng
on the Bcene before me as ifI had been afraid it would shiftlikethosein
a theatre before I could distinctly observe its diferentparts,or convfnce
m yself thafwhat I saw was real.''Zoo schreef WalterScott,ditmaalonder
het masker van Chrystal Croftangry, met opzicht tot hetpanorama van
het Tay-dal,als hgtzich plotsellng in alzijn schoonheid,van eenebegtegene hoogte,aan zpne oogen vertoollde.Fair M aid of Perth.Ch.1,Ik ben
ln den zomer van 1881 ln de gelegenheid geweest Ge gewaarwording op de
plaats zelf te verifëeren.

10Ge Coupl.

Hna.Sfc'u.

Twee eilanden?behoorende tot de Hebrlden:Hna,beroemd en gezegend
als het eiland van Columba, den apostel der Schotten en Picten,en vo1

van de merkwaardlgsteoverbltjfselen u1tdeoudstechristewtijden;en Stafa.
onbewoondebazaltkllp,hoog oprijzendeuitdezee,vermaarddoorden z.g.
Plngals-grot,ter eere van den verdichten Osslan,btjaccomodatlezoogenoemd.daar de eigenltjke naam Uaglt-na-Bhinewas,d.1.g'rotderfnlznek,
naar de schoone galm en en gelulden,die de fnvallende w inden er in opwekken.
l'b'na'nKvnisen.

De merkwaardlgste voorwerpen op het eiland zkn een soortvan hooge
gteenen krutsen,van 11 tot 16 voet,gierltk ln bas-rellefbehouwen.Er
ol fàehles,en deaanteekenlngen op mijn opstel:Hna,ln deSparna.

moeten er vroeger tot 360 gestaan hebben. Zie Walter Seott's The Zprd

Trkcr de Bals,de Bens,de Glend,
Dltnsen Xïl:een càrïd/ea-znenzcà
Methun Treemden naam verbaxen.
Bv. Ballalachan, Wen-muïc/l-dàuf, Gten Urqufzrfà, Dun D0rnJdçIl@,K%iuDlnkfe,en derg.
Bal is plaats,stad;Ben,berg; Glen,kloof;Dunbversterkte heuvel; fffl,
kluls,kerk.
llde Coupl.
'txM11)/- Datmazlschoone Mtzrg spreekt.
Het kaBteel van Lochleven, midden in het meer van dlen naam.waaz
Marla Stuart gevangen gehouden werd,en de jonge Douglas hare ontvluchtinR bevorderde.Z1e Wàlter Scott: The Abbot.
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ROSABELLA.

1246 Coapl. 't Sloetlig eeld Van Clan O#JflJn': neerlaag meldt.
n : Nprf/lInch,een der twee ultgestrekte publlekegrasvelden,terweers-

zvde van hetaan de Tay zoo schllderaehtlg gelegen Perth;waar,onderde
regeerlngvan Robert111,debesllssendestrjd geseeden werd tqssehende
kamploenen van Clan Kay en de kamploenen van Clan Chattan.dl@ op de
verntekging van de laatste ultllep.Zie W alter Scott: TâeFirMa'
d o/
Pertâ.
Falkland.Hjtkasteelvan Falkland,waardehertog van Rothsay(&RN
l
and&(erf-lrlnz)gevangen gehouden en ultgehongerd weri Zle hetzelfde
verhaal.
14:: Ooqpl.

Waar de Vcnge: 'f xand merpllcfzf -

De hoeveelheld,dageljksdoordeGangesln deGolfvan Bengalep afgzet,wordt tn omvang en gewlcht met dle der xgroow pyramlde''gell
gesteli

ROSABELLA.

Hoorttoe,gj Jufren,liefen schoonl

Ikqomn
D
ggeenyloedigwapenfeit;
ef zshet lled en zacht de toon,

Dle Rosabella'
s 1ot beschreit.
Meer,kloeke Veerman,meer uw schuit!
En schoone Jonkvrouw,wacht uw voet!

S
sV
tealagd'o
vertochttotmorgenuit;
u vandaag nlet aan den vloed.
Dezwarte golfjaagtschuipend voort;
DeReeuwen vliegen angstzg rond;
Dg g1ldermeermzn isgehoord,

D1e schipbreuk,nood,en doo; verkondt.

De
n grjzen ziener kwam vannaoht
Een vrouw in druipend doodskleed voor;
nGqsfop z0o droefeen vooqspook acht;
Blgf hzer,en zet de reis nlet dool-''

'
t Isom Lord Lindsay'serfzogp niet,
Niet om den dansop 'tfgestlvk bal;

ss

%rMa
ar om Pjn Roeder,wze'tverdriet
Alleen te mtten zn haar hal.
Denk nigt,het mochtom 'tringpelzjw

*%svaar Lzndsay'
!zoon dekroon bp spant!

Neen,maar mi
ln'vader sm aakt geen wi
l.n

*5Tenzj van Rosabella'shand-''''
'tKasteelvan Roslin scheen dat uur
In wonderdadig lichtte ptaan;
't W as breeder dan van 't bakenvuur;
't W as rooder dan de glans der maan.

ROSABELLA.
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Het gloeide om Roslin's steile rots,
Het kleurde '
t braambosch in de glen;
M en zag 't van Drydens eikenbosch,

En van 'tspelonkrjk Hawthornden.
Hetgloeide qm Roslin'sslotkapel,
W aar,ongeklst en onbedekt,
Elk Heervan Rqslin goed enrwe1

Ligtin zîin rustlng uztgestrekt.

Daar binnen scheen 't op beuk en muur;
Op 't altaar;in de sacristy;

Deomkranstepjlerblonk alsvuur;
'tLichtte,onder'twulf,dedooden bj.
En elke roos,ajn boog en beer,
Aan trans en tln,scheen bloedig rood Alstelken mall,wen ramp ofnood
Den Huize drezgde van St.Clair.

Zi
jn twintig Heeren zag datHuis
Uitdragen ter gewpdrr eteê;

Geharnastslapen ze ln haar kluis;Maar Rosabella slaapt in zee.

En geen St:Clair,'
tzj oud ofjong,
Iszonderltkdienstheepgegaan;Maar Rosabella's doodlled zong
De schorre meeuw,de wilde orkaan.
NaarWALM B SCOTT.

'fKanteele@l Renlgn ligtop den rand van een stelle rots,aan den oever van

de Eek,een groote vleruurzuideljk van Eonburg.Ikzag erin 1871deqltem
brdderulnevan.Hetwer; lnhetmfdden der15de eeuw gebouw;doorwmflm

st.clak, Prins van Orkney, Hertog van Oldenburgh, Graafvan Ctthnegs en
stratherne, Lord St. Olalr. Lord Nlddesdale; ete. Dezelfde maehtige edelmxn

legde ook den grond van deln de nabtheldzlch bevlndendekapel.eepmeesorsek van Nkversierde gothische bouwkunst,Ztj is nog steeds ln gebnœ.De
overleverlng zegtdatztj,in de nachten vöor
' den dood van een derst.clalrs,
zioh voordee; a1sin bran; te staan.
Dryden;een naburigeHeerltkheid,in '
tbegln dezereeuw ln 'tbezitvan Johu
Mercer, zoon van Mercer of Pittchar ln Perthshke: vroeger,a1s ult een teh
daarop bevinden; grootgedenkteeken bldkt,van olames LockhartofLee an4
ca'rnwA
eh,Lor; oftheBedchamberofhi:Imp.MajestyJoseph11''etc.t1790.
>
fs%
pelelkr#k Hamthonnden.Overschoon laudgoed.vermaard alshetverbljfvan
den diohter Sk John Brummond (t1649)gentleman ushervan JacobusVI.en
hoog vereer; Goorzjnvrlend BenJonson.Hethqisligtop een hooge rok,van
welker steilen rand het almede op de Eck neerztet.In den wand van de roo ,
beneden het huls,bevlndt zleh een ta1van methanden gemaakte holen,wnxm

omtrentverschelieneverhalen ln omloop zdn,ioeh diewaarschjnljkreedgvaa
delaGeeeuw,uitdentj;derbloedlgeoorlogentusschendeSchotten enEngel.
sehen,dagteekenen.
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MTEMMXN DER NATUUR.

Waar ongekisten nn:edekfenz.Hetwas eerstln de dagen van JacobusW I,dat

en
loslln ln een doodkist ten grave glng.A1zjn voorouderswaren,ln volle
wapena stng,in een gewelfonder den kerkvloer ter ruste gelegd.
be omkranste ##ler.Deze uitnemende proeve van gehouwen beeldwerk,een
p
:lerwaarzich op debevalligstewjseen bloemsllngeromheenwlndt,heb lkten
hoogste bewonderd. Het ls een der schoonste sferaden van een gebouw,waarin
foor hetoverigegeen enkele derpi
jlers,bogen ofvenstersaan de anderegeljk
1.Men noemt hem wfàe Prentice'spïI2ur'',en het verhaalluldtdateen boawgezel
hem gedurende hetafztjn vap den meester,dienaaraomegegaan wasom zleh
een modelte versehe en,had afgewerkt;voor welken grqwelhem de afgunstlge
meestermetden doo; zou hebben doen boeten.
Elke r:0: aan boog en beer.Onder een overvloed en verscheldenhetd van boqw-

sleraden,komthler deroosveelvuldlgvoor,waarschjnltk,op den klank af,ln

e spelfng op dlen naam van Roslln. Deze heeft echter niet: met rozen qlte >nde. Roulinhe is volgens Walter Scott zooveel als opromontory ofthe lln or
waterfall.''

STEMMEN DER NATU UR.
U1thet Italiaansch.

1.
AUGUSTUSNACHT.

Hoorttoch,gj Starren,watde Baren
U telkenszeggen stil en luid:
Wj zjn zop moedr u aan te staren;
Komthler!W j strekken dearmen uit.
W iihebben duizend kostbre dingen,
Kristalen paarlen en korjal;
W jV
ku
nnen schooneliedrln zlngen;
ersmaadt uw koelhezd ze altemaal?
Ofheeft u andre lielde ontsteken,

En smachtgtjnaareen Dageraad,
Die u doetkwijnen en verbleeken,
A1shj op u zpn oogen elaatf''
Ziehier wat,in de stille nachten,
De Starren zeggen tot de Zee:

W jiw
hoodrodfe
enzuuw
verlzefdeklachten,
chten.luide beê.
0ok minnep weU;maaraltjd vergen
Hetzw'
jgend kerkhof,'teenzaam pad,
De donkre wonden,zwart? bergen
0nstroostltk licht;elgun hun dat.
Zoo we aan uw borst ons nederleggen
En dalen tot uw schatzaalaf:
W at zullen de arme dichterszeggeny
En wat de dooden in hun graf?'

MOED EN OVIIRMOED. -- GEEN SCHEPPMR.
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lI.
JANUARINACHT.

De W ind,die door het luchtruim huilde,

Hqeftdezen nachtden Dood ontmoet.
In dlchten slyierplooiverschuilde

Hil'taanzlchtzondervleesch ofbloed.
*Van waar,mjn broeder!en waarhene,
In zllk een nacht,te dezer stond?''
..Bj '
tlichtder danszaal,kuste ik eene
Der schoonsten voor haar rozemond.

Ik min de rozen a1s!i
jblpeien;

Deroze-knoppen zi
ln mpn lust;
En '
k ga my naar een wiegp
'e spoeien,
W aarin een mollig knaapze rust.
Ik zal,onvatbaar voor erbarmen,

Dermoederzeggen,in haar smart:
àlle ouden vallen my'ip de armep;

Maarnaarwatjong lstrektmi
ln ha1
't.
'/''

De W ind vervolgde door (le vlakte

Zsjn weg en gzerde 'tuitin '
frond:
lk
Dema
a
kt
e
'
t
e
r
g
e
r
nor;
i
k
kn
akte
bloem,die zk op t kerkhof vond;

'kEBeioersde 'tschjnselderplaneten
n joeg dewolken voordemaan;

Ik heb de zangen der poëtqn
Gestoord,verstrooid,te niet gedaan.
En 't schip dat,meer dan kostbre gaven,
Dat vaders bracht naar 't wachtend huiw

Stietik terug voordeopen haven:
Op nieuw zn 'trazend golfgebruls.
''
MOED EN OVERMOED.

Moed toont den Man,maar overmoed 'tgroqtKind;
En Kracht houdt op,daar waar Geweld beglnt.

GEEN SOHEPPER.
Geen Schepper.'t Kwam vanzelf. Ontwikkling trap voor trap.*Met gaping hier en daarl' - Dan schept de W etenschap.
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MICHEL ANGELO'S
La forza d'un be1volto al clelmlsprona.

Kr>chtvan een schoon gelaat kan mj ten hemelaporen;
'kEe
n andren hemelgeeftmj de aardeniet te zien;
Proef wat een zaalge smaakt,tot eeuwig heil verkoren;
Een godsgunst,die m aar gchaars een'gtervling mag geschiên.
zoo innig stemt hier 't werk met Hem,die 'tbracht te voren,
Datheelm u
-n wezen zich van dat verheft tot Dien:

A1watmil
-n fartdoorkruist,alwatmnn
- mond doet'
hooren,

w ordtJoorhetschoon beheerscht,da-t'ksiddrendblt'fbespiên.
WW
aareen-schoon oggenpaarmin blik velmagteboeien,
at wygt hetmj dan 'tpad,wajrop zk God ontmoet?
Zoo 'k door hun remen gloor mjn blnnenstvoelontgloeien,
W atig'tdan datpjn oog,in''ttintlen van dien gloed,
let: van de vreugd zlet,die den hemellachen doet?
'W AT DOET GIJ?

W
atdoet gj.Mannen,die voor 'theilvan 'tLand,
Naar de uitspraak van geweten en veratand,
Zoudt zorgen,onder plicbt- en eedverband?

Wj rapen steenen.''
W atdoet gj,daaru 'talt0t handlen noopt,

Daar de arbeid voor uw oog ligt opgehoopt,
Daar week op weçk en maand op maand verloopt?

Wj rapen steenen.''
Nistanders?sNeenlwjgpelenookmetkruit;
W
y scbeldyn nu en dan elkandrr uit;
Maardltzgtussshenspel,datnletsbeduidt;

Februari1883.

W j rapen steenen-''
/

VERGEET ZE NIET.

Vergeetle piet,deheerljke idsalen,

W ier gloed,zn 'thaqtKevoeld,uw Jong gelaatdeed stralen;
Vergeetzq nletzn laterlevgngtpd!
'tZou, zoo gp 't kondt,oneiqdlg erger wezen,

Dar ofze iq 'tjong gemoed nooltWaren op/e
4 rezen,
En gealtyd waartgeweestbetgeen gg he en z'
jk

ZIEN. - SLEDEVAART.

ZIE N.
A1s 't oog nietvatbaar was voor 't licht,
Hoe zou hetietsNan '
tlicht ervaren?
Het ig de zon nzet,maar 't gezicht,
Dat u al 't ziehtbre doet ontwarrn.

'tHangtaan pw oogen!datgq ziet;
Of 't llcht u llcht zalzl
in ofnlet.

SLEDEVAART.
Hoor de lleden metdebellen,
Zzlvren bellen,

Dievan jeugd en vreugd vertellen,
D'oudsten suFer wakker ecbellen,

'tAlWinatrnl
epetensombe
roere
stellen,
r zlet of zuur
In ditfjnkoud avonduur,
Nul
min vi
jfvan Réaumur,
Daar aan 's hemels he1azuur,

Alle sterren pittig pralen,
Flikkren,stralen,
Als nooit uitgeblonken
vonken

Van een lustig hoogtijdvuur,

A1szqp verldeelneRendeoogen

VrooO
ly
ytllskne
keenuwdemt
eenug
hde
oog
elnd,
pkdz
en d
vr
ve
Schitterend aan alle kanten

Van juweelen diamanten;
W
qarhetpro
nkpahrd metz4n pluimen,
Bmeschende '
t gebzt doet schuim en
En steeds sneller voorwaartssnelt,

Op 'tKeklingel
En Ketlngel,

Dat het prlkkelt,dat het kwelt,
D at het,met een vruchtloog wanen,

Doorbeischuddrp van zjn manen
W i1 doen zwygen metgeweld,

Daar 't eteeds lulder belt,belt,belt,
Belt en schelt,
Schelt en belt,

En,in altijdhoogertonen,

Onzer dochteren en zonen
Onverdoofbre feestpret m eldt.
Flaraanletdlng vln EDGAR Pox'sThe Bells(1).
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DE WIJSHEID DIE AAN D9ElscH VOLDOET.

DE W IJSHEID DIE AAN D'EISCH VOLDOET.

De W jsheid,dieaan d'eisch voldoet,

Die we om haarzelv'beminnen zullen,
Die,door te werken op 't gemoed,

Haarschoonr roqping kan vekvullen,
H Moetvrooljk zyn zoq wela1sgoed.
aarbeeld laatzich nletsampnvoqgen
Met iets dat vrees of alschrzk baart,
Daa
rawa
rets
hoeornhe
id,
'yin genoegen
Ha
r we
tg
lg
fdee
lzl
pn
op aard.

W ie zjn 't die,waarlj ze ooitgenaken,
HeWtiBe
ste z0o aantrekljk maken,
er godsvruchtniemand schuwt of ducht;
Daar de indruk van gebeelhun wezen

0ns zeggen doet Rgt stillen zucht:

Ik zou we1 willen zpn als dezen?''

Die scboone zielen zullen 'tzi
jn,
Die zieley schaarsch en uilgelezen,
Ollen ln een zandwoejtùn,
ln wze nooit denkbeeld zs gerezen
Van ietsdatpraalwas,kunst,ofscbjn;
Bj
wze geen stroefheid wordtgevonden,
Maar alleg,goed en welverbonden,
Zieh a1s vanzelf naar 't Bejte strekt;
Die naar Gods wi1 en raad zlch voegen,
Maarmgtd:tinnerlpk genoegen,
Datuzterlyk geen opzlen wekt;
Die,daarzil'
tFqreldsche verzaken,
Daarvan zooqelm g ophrfmaken,

Dat wie 'tnlet zlen wll,'t niet ontdekt;

Die,bovqn svoten lofverheven,
Moedwilllg ylemand aanstootgeven,
En,z?o z1
J lgven naareen wet,

De
Di
nvri
gen,bljenzangerslachten,
O e,Faarhj trouw en pauwgszet

p d'elsch van maaten rjm blpftachten,
In maaten riim geen keten!ziet,
Maarvleuglen,vleuglen,op wlgrgghachten
Hilzweeften opvaartmetzpn lzed.
VergeWk hetEngelsch van

CovxNTat PATMOBZ.
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8LEUTXLBLOEM. -- VICTOR HUGO S EXZ.

SLEUTELBLOEM.

W aar'tSleutelbloempjq zich vertoont,
Djar,hpethet,ligteen dlng van waarde
Dzep,dzep verborgen onder de aarde Ik zocht het,maar werd niet beloond.

Ik yond erniets,en wel:
d verstoor;
Op d1ede zottepraatyerdlchthad.
Al wat ik gravende uxtgericht had,

W as dit:een lleve bloem vermoord.

VIOTOR H UGO'S
Soyez eomme l'olseau,etc.

W ees a1s de vogel,op een tak

ln 'tlliegqn neergestrrkqn.

Het takze bulgt;het takze zs zwak:

Hettakje dreigttg brekep.
Toch heflhj aan zi
gn vrooljkstlied
En lyat zich nietXeteugelen;
Toch zzngthj döörenistalkt hetniet;
Want - heefthj nxetzpn vleugelen?
MIJ DUNKT DAA R KLOPT GEEN JONGER H ART.

Mj dunkt,daarkloptgeen jong
.erhart

Ofsch
Inooi
ne/a
xkno
dusdbe
on
rst
oudd
aqnr'
we
tml
rJn,
En dufen sufkon zgn.

Nog nlgtsterFereld laatmj koel,
E
n altpd voellk wat ik yoel
Nog even sterk en fjn.
Een liefgelaat,,en zoetgeluid,

Een vriendljk opgenpaar
W erD
ktnog in mj nlçtsanderg uit
Op d'a
n vogrruim vjftig jyar;
aanblzk van waarachtzg gchoon,
Op 't hooren van een hartetoon,
Triltn0g dezelfde snaar.

SchoEonnhj
zjgnkr
he
ershve
oorlfidegbt,ehoudt
weinl
al
cdht
Die mln woqdtoud,wienghartverkoudt,
W zens zlelsgevoelbevriest!

1V.

11
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ZJELTJE ZONDER ZORG. - LACHEBEKJE.

ook,die onth-dig wich onttrekt
Aan watdejeugd desharten rekt
En 'theilig vuur totvoedselstrekt;
Die0u4 tez#> vel'kient.
ZIELTJE ZONDER ZORG.

Zieltjezonderzorg!

Is slechts u het leven
Anders dan te borg,
Dan ter leen gegeven,
'
t Leven.kort van duur,

BjDzoo dureplichten,
Uaontgl
tgjiuu
r op uur
ppen laat,
Zonder metterdaad
Heelveeluit te richten?

W is,dejeugd isschoon,
Laathaar bljdstetoon

Tot genot geschonken,

U hethart ontvonken!
Laathaar zoetst gevoel
Tintlen door uw aren!
M aar daar !p een doel,
W aar de frzssche kracht,
De eedle gloed naar tracht

Van uw jongejaren.
Zie de wereld in

ZondervreesFfzuchten,
Meteen blùden zin,
W aravan ongenuchten;
Pluk de bloemen vrp,
Die uw pad verfraaien;

Maarbedepk er bj;
'tVroegejaargetj
M Istoch ook voormj

ede een tvd van zaaiem

LACHEBEKJE.

Lacbebekje,diemen acht
Eenszqo mooi,wanneer gj lachtq
A1s zick ln uw m alscbe konen
'tAardig putje komt vertoonen,

BLEEKNEUSJE. - AAN MIJN JONATHAF,ENZ.

'tD lemondjen ppengaat
En zhn parelskllken laat;
Alsbet tintlen van uw oogen
Nog vergroot hun groot vermogen,
En gebeeluw lief gezicht

Overgoten schjntmetlicht!
Wi
Wi
ed
ieyrengdbetwletlnkunnen?
e mlsprpst den bllden lach
W ie zou u dat schooy misgunnen,
Van uw heldren lentedag?
W ie en zou het niet betreuren.

A1:hetgenmaalmoest gebeuren,
DathJ
i hporen moeyt:soch Heer!
Lachebekje lachtnletmeer-''
W eetnochtjnsvan maattehouen;

Onm aat stuli,het meest in vrouwen;
Lach,zoo a1s wp 't liefst aanschollwen;

Ljch z0o datgiJ
-'tnooitverbruit,
Nlettedartel,niette luid,

Nzmmer gchamper,niemand uit.
BLEEKNEUSJE.

Zh'
Bl
esknqusjemoek
gtzoo bleek nietzi
jn.
Zj ke1
s
me
t
z
i
e
k
;
z
j
v
q
e
l
t
g
e
e
n
pi
j
n
;
nt geen zorgen.dle haar prangen,
En toch altîid die bleekewangen...;
Bleekneusje moe'tzoo bleek nietzkn.
Bleeknensje,weetgij't waarljk piet,
W

>ar gv zootreurlg bleek !an zlet?
En z1e me eens aan, en goed ln de oogen!

BNu
l blooetgeen maaktmîjnwoordtenlogen.
eekneueje.weetg'
d 'twaarl#k niet?
Gj
0
weethetwLl?....Dan weetik 't ook.
ch of de roos nog weer ontlook,
Die '
E
tkinderlijke bekjekleurde.
eGi
rra
tgj weethaar bloeilersteurde!
lweet het;en dan weet zk 't ook.
-

AAN MIJN JONATH AN,
OP HlT GEDXNRRRMBT ONZER W D TIGJAM GE VRIENDSCRAP.

nl 'tverllesv*n een gemeenschappelt
'kenvrlend.

Och,bli
jfnog wat!

Zoo velen zpn verdwenen;
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AAN MIJN JONATHAN,MNz.
't W ordt op ons pad
Zoo ledl
'g,om ons henen.

Oeh,bljfnog wat!
W ( Earen jong,

Toen wp elkjar ontmoetln.
Qllzonqt,zk zong

Om 't bruzsend hart te boeten.

Wj waren jong.
Een zelfde werk

Ei8
Dczjete
gnzemannekrachten,
wy der Kerk

Met vreugd ten ofer brachtew
In 't zelfde werk.

W j werden oud -

't Verwelken komtna'tbloeien Maar nog miet koud
Voor wat onseene deed gloeien,
A1 werden we oud.

En zoetpoch zuur,

Bi
jjong zhn pfverouden,

Braçhtnoozt eep um',
Dat w'
g'elkaar mzstrouwden,

Bi
j zoetofzuur.
V00qop8yerbond
Isdaar nqg grond

ZjnvpftzgJaarverloopen.
Op langr tpd te hopen
Voor ons verbond?

'tZi
j naar Gods'il,
Wi
j hadden noqitzetete eischen.
Wi
j zullen stll
Vaneengaa: en verreizen,
Zoodra b!J'twil.

Toch wensch ik dat

Aandoenli'k uurverscboven;

Het SBIijfnog watl''
Och,bliifnog wat'
!

Komttelkens weder boven.

l8T MODUSIN RXBUB 8UXT CEltPIDENIQUE FINES.ENK.
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EST MODUS IN REBUS SUNT CERTI DENIQUE FINES.
Daariseen maat in alle zaken;
Daar ig een grens aan alledlng.
Die maat en grenstebuiten gmg,
Za1pimmertotlet!grqotsgeraken.

Ht draaftvoorbh;hj schermtin '
t wild;

Besteedt,verwerkt nzet,maar verspilt,
En broddelt door betmooite maken.
De kracht is in de maat;de grens

Bepyaltde taak.- Begaafde mensch,
Diy dztmiskentofwiltbraveeren!

Gù moetdoorechade en schandeleeren.
NEMO MORTALIUM OMNIBUS HORIS SAPIT.
Geen stez.
qi
a'k menseh ig te aller uur verstandig;

tn dz
'en eii'tmeenttezun,
Di
#
i
s
h
e
t
s
l
e
c
h
t
g
i
n
s
c
h
f
'
n,
Maar,in zön uurvan dwaasheld,handig.

QUIETA N0N MOVERE.
Watstilisblqvestil.

ln staat,in kerk,gezin,gestel?
Laat rusten wat nog rusten m l;
Van zelfontwaakt het wel.

Maar watge ontjdig wakker maakt Van 'tgeen 'tmisdoej draagtgE
v deschuld!
o 'tu
Huorek'tomt
d
a
t
g
p
v
r
a
g
e
n
z
ult,
weêr zn slaap geraakk
NIET BEGREPEN.

'k s7qrd door de wereld ietbegrepen;

IkB
blpfmiskend mjr dagen sleepeyl''
sgregptgeuzelv Paarerns,mjnvriendl
Gp wzst,waartoe mzskennlng dtent.
PROPTER VITAM VITAE PERDERE OAUSAS.

Be
klssg hem,die alleen voor !jn gezondheid leeft,
En,om des levens wil,geen wzlvan 't leven heeft.
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LAATSTE SOH ANS.
'i Kwaad dat,waar 't fe1begtreden wordt,
Op 'tpunt etaat van het op te geven,
A1: 't zieh terugtrektin hetlort

DatHoogmoedheet,rekt,redtzjnlevem
A DIEU TA VIE
EN DIEU TA FIN.
Devlegvann u TA- ,eersten Wœ sehenprMl*u t
* Haarlem.

2c
In Qoduw levrn,

n Qod uw end Die leug geschreven
0p vaan en tent!
Ze in 't hart geprent,
En trouw gebleven!
In deze uw kracht,
Van dag tot dagen,

Uw qerk volbracht,
En,zopder klagen of versagen,
Uw krm sgedragen,

Het albeshssend uur gelaten ingewachtl

IJS.

W aar de lll-berg ovq deandre gluurt

DaarXn
uitkvktmetzgnloppen,
worden de oogen uztgetuurd,
En alle harten kloppen.

Z0o ras zich op 't verdronken land
Een vlies van IJs laatmerken:
W at zegt verdronken? '
t Hart ontbrandt,

En iederavoetkrjgtvlerken.
Rn komt er IJ: op 't nagerecht,
't W ordt nergens afgeslagen;
ZelfsnufjeKieskauw-MaagHamp zpgt:
Ik za1 het toch maar wagen.''

1:'tDat
IJghu
dazpvrwe
leen jzig ding,
en doet qn rillen'
?
Neen,a11q!menschen lieveling,
Zoo z: 't maar weten willen.

ROZEN. - INGA.

R 0 Z E N.
AAN vRorwx #AN Loo>-VooMBxRGH.

Scboon in den knop,en in uw volheid schoon,

EnBl
li
eQjk steede,nog geyrend na 'tverwelken,
oemkoningin!wIe drlpgtu van uw troon?

Geen gouden tulp,geen zllvren leliekelken,
Geen m odebloem vap vreemde'en weidschen nlam ,

Geen nieuwe vondstnltverre rerelddeelen.
Deschoopheêy,die verdeeld zpp over velen,

Vereemgtgj en voegtzezedig saam.
Bloeitin mjn hof,bepinpeljke rozen!

In schoonheid ée'n,ln tlnten velerhand;
Door kenners-oog met zorg en smaak gekozen,

Doqrhuwlj
'ksllefdeofvriendsehap mj geplant.
Verblpdeuw schoon,dat altjd mj verrukte,
E1kjaarop nieuw hethart,datGodmj gaf;
En leggeeen hand,dir ik nog strrvend drukte,
Een uwerneer op mljn eenvoudlg graf.
IN GA .

Lieve Inga,diemetmiieen tjd
Hebtop den Engelberg1)geroond,
En nu mjn oog onttrokken zjt
Ten berge,daarPen vorsten kroont2),
Gr
denktgj sgmtydsd'ouden man,
DIe u maar nlet vergeten kan?
Voorwien gjbloemken,fjn en schoon
Hrbtaan uw moederszj geplukt;
Dle,op zjn beurt,een bloemenkroon,
Heeftop uw jeugdig hoofd grdrukt?
Gp,zelve een bloem van 'tfrzssche Noord5,
Die aller oog en hart bekoort!
Nog zietm#n oog datliefgezicht

Datvoorhoofd,helder alsdedag,
Datoog,waarzooxeelhartin llgt,
Dien reinen blik,dlen gullen lach:

Nog voeltm%n hart,metgrootgeluk,
Van uwe hand den zachten druk.
1)Engelberg,btjLuzern.
2)Königsberg,in Praiseu.

5Noorwegen.
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INGA.
Nog zit ik,tot onschuldig spel,

Melu ternedera!n den disch,

En merk uw guitlg lachje wrl,
W anneer 't geluk u gunstig zs,

Maarnooit,wanneer 'tp tegengaat,

Een rimpeltje op uw blp gelaat.

Gelooftgj '
t,Inqq!dierbaal.kind!

Dattoen,voor mp ten laatsten groet,

Uw zakdoek Qadderde op den m nd,

En
Datgoo
e ga,an
mjn g0g ontgingtyoorgoed,
eens grpsaards oog:hef wicht!
Een wolk zag komen voor zjn licht?
Een wolk? 0 ja!een stille traan;

Een traan uit een bekommerd hart,

Door wondrep weemoed aangedaan,
Door vrees,zzch m engende in de smart,
A1am qestik beven voorhetlot

Van dztuw schepsel,o mjn God!
Voor 't 1ot van een zoo rein,zoo zacht,
Zqo wonderschqon,zFo lieQpk goed,

D1
E
e 'tleven vrzendltk tegenlacht,
n nergenskwaad of leed vermoedt;

H@lenlsevhe
W
enl,
dnd
atpdad
egzriicjs
rdafkwa
enatr,ts wendt.
le
haa
gr
Of gtaat niet,in dit aardsche dal,

De schoqnstebloem op d'ergsten wind?
Hangt m et een poodlot over al
W at hoogst gevlerd wordt,teerst bemind?...
M aarneen!Geen Noodlot,yzzregeert!
GxJ spreekt,en 't onheilblpft geweerd.

0 we
errhhe
ettvaa
anndd1
i!tlhe
ilj
ooefd!
d!
spaa
lk
geh
mo
A1watzoo schoon een jeugd belooft,
Datschenk'haar'tvgevenmildengoed,
Al
sdeoudeman,wzenshartzj stal,
Reedslang den doodslaap slapen zal.

oct.1* 3.
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JOEN W ICLIFS ASCH.

JOHN W IOLIFS ASOH.
Thls brook (the Swlft)hath eonveye; htB

ashes fnto Avon,Avon lnto Severn, Severn
tnto the narrow seas, they mto the maln
ocean :and thns the ashesofWycllfe arethe
emblem ofhisdoctrine,whtchlsnow dlsperse;
a11the world over.

TuoMxsFcLlœa.(t1G61).

DeSwiftontving degloeiende aech
Van '
t eerbzedwaard gebeente
Vau die een kracht in England wag,
Een licht der Godsgemeente;

W iensIjvervuurmetpen en mond
E Alleen dedooq gebluschthad,
n die pu in gewtden grond

Schzer half een eeuw gerust had.
De haat,die nimmer rusten kan,
Moest hem in 't graf vervolgen,
Het laatste spoor van zulk een man

Dool'vlay en vloed verzwolgenl
.

De Swift,van twreed gyschenk ontroerd,
Heeft,met eerbiedlg beven,
Die aseh aan de Avon toegevoerd,
En aan de Severn de Avon;

De Severn haar,lyngs breeder baan,
Ter zegstraat In doen stroomen;

Van daar ls zy
- in d'Oceaan,
De wereld-zee gekomen.
Niet anders 't woord uit W iclifs mond,

De vruchtvan ztin gedachten,

HeelEngland door,de wereld rond,
Van na-tot nageslachten.
Wleltfw&s in Dec.1384,onder'thooren #.n de mls,tn zjneparoehiekerkte
Lutherworth ontslapen.Destoel,waarin hjden ge-tgegevenhad,wordternog
getoond.- Een en derttg Jaar daarna.ten jare 1415,wer; htjin heteoncllle
van Congtanzketterverklaard,en bevelgegeventotopgralingvan zijngebeente
en Gtwerping ult den gewtjden grond.Eerst dertienjaarlaer(1428)werdaan
Qt bevel, op aanmaning van Paus Mlrtlnus den Vden,ultvoerlng gegeven door
Blsgchop Flemmg van Llneoln.Deze llethetgebeente verbranden en de %eh ln
de Swlftwerpen.
ATon; spreek u1t Even. xîetern; spreek uitSev'nrn.Ter zeezfrlcfin enz.Fuller
zegt:lnto the narrow seas;n1.hetkanaalvan Brlgtol,en 4atvan 8t.George.
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BI.
T .sx Ix LwTsx HIRF8T xoo osoxxxx Tsxcawxso,xxz.

BIJ EEN IN LATEN HERFST N0G GROENEN TREURW ILG.

DeA1
est
renrwilg bljftnog groen en weetvan geen verkleurem
brmnt en geelt en dort rondom hem al 't geboomt;
BeDeldvan gemaAktesmartentooneelmaligtqeuren,
atheelwatljkt,maardatzoo kwalpk metbekoomt.
VERTROUW EN.

W iltgj bedrqgen zjn:
dgeefbljk dat gj mistrouwt.
Vertrouwen,nzetsdan it,werktgoedsbjjongen oud.
PIJNSTILLING.

P m diqveelljdt,verwekt4edood geen qehrik.
Hy
:n schjnteen eeuw;dood zseen oogenblzk.
EENS KENSOH EN H ART.

Eensmepschen hartiseen nAuqluistrgndinstrument.
Hetlaatzleh menig toon,dze heNjk klmkt,ontrnkken,
Zoo 'tm aarbespeeld wol'
dtdooreen meester,dze hetkenk
Die 'tliefhesft,die zùn snaren weette drukken
Naar aard en elsch,met yingren vo1 gevoel;
M aar datmaaraltevaak qn handen valtvan krukken,
Van broddlaars,d1e met een eerzuchtig doel
Hetwagen aap hun dollepeestçrstukken,
En du 't noodwendxge mlslukken

Zichzelfnietwjten,mAar aan 'tspeeltuig,dat,o smart!
Voor lang ontstemd,mlssehien voor goed bedorven weri

NAAR HOOGER.
Plqshautltouloprsplqshaut,versceshaqteursserelneg,
Où nos déslrs n'ontplus de Gux etde refux;
Oà 1es brults de la terre,où le chantdessirènes,
Où 1es doutes railleurs ne noqs parviennentplqsl
Plus haut dansle m e'pris des faux dleux qu'o!zadore;

Plqshautdansceseombats,dontle cielestPenjeu;
Plushautdansvo!amourslMontez,montezeneore,
Sur cette échelle d'or qulva se perdre en Dieu.
W cToaDELAPRADE (tDec.1883).

Naar hooger!hooger steeds,ter heldren hoogten henen,

'tGetj te boven derbegeerten;waar 'tgqucht
D

erwoelende Ahrde,waaq de lokstem der szrenen,

De spot des twp:aars u nzet inhaalt op uw vlucht

GROMPEMREN.- PARTIJGEEST.- wIE ool'
r'
t
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Naarhongerpetuw s/aad voorkostljkejdelheden;
N

aarhoogerln den jt1't
ld,waar'tom den hemelgaat;
Naarhoogerm nw llefde!Alhooger,langsde treden
Der ladder,op wzer t0p uw G0d en Vaderstaat.
GROEPEEREN.

'tGroepeeren v>n de djfo'q,zoo ofzul,
Mjaktgrootverschzl,kan meplgeen mislezden.

Nzet e1k kan sW aar 't hem zlt''genoegzaam ondergcheiden.
ls 't met groepeeren van de teknten ook niet dus?
They never taste,who always dhnk;
They always talk,who never thlnk.
Pmom

Die altjd drinkt,kan nooitietesmaken;
e nimmer denkt,roert eteeds de kaken.
AxosRs:

E
Di
eAlttd drinkt,proeftnietpetallen;
n dze nooit denkt,za1 eeuwlg kallen.
PARTIJGEEST.

Pt1sen za1zjn zoo a1s't altld geweeetis:
'
artjgeestisde dood van alwatgeestis.
W IE OOIT ?
W ie heeft ooit,in Gods ooren,
E4n goed gebed gedaan?
W ie immer,naar ùdhpor-,

WiZtl
'
n dank hem doen verstaan?
eEin
zjn oog doen gloren
én zuirren boetetraan?
Wieheeft,bj d?g ofnachte,
EenIennke
me
ngcheljk gemoed,
le gedachte,
Die hel
'
l1
'
# was gavoed?
W ie heeft 4én woord gesproken,
W ie G nen zucht geslaakt,
W aar wkt' aan heeft ontbroken,
Die rein was en volmaakt?

Wie,in geheelzjn leven,
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NAOOGING.

Een enkelliefdebljk

Aan G0d ofmensch gegeven,
Tolkomen liefderyk.

A1kad ik alEjn dagen

Nooitfeitlpk kwqad gedaan,

Toeh pocht ik het met wagen

T Mjn oogen op te slaan
?tU,volheilig W ezen,
Dzein mjn hartkondtlezen,
Mj Diein x:t'n binnenstzaagt!
n vonnis:zgewezen
W aar Gj naar 'tgoedevraagt.
NAOOGING.
AAN Mlss ADA MAsv B,,
op zee naar Australlë.

Ik denk aan u in stille nachten,
Die op den ongemeten vloed,
't U beidende eehtheilte gemoet,
Dri
J'ftin de hoede des Almachten,

bie u genadig zj en goed!
Kind,datnw hartmj hebtontsloten,
W iensvrlendschap mj gelukkig maakt,
D
aar,ze zn een oogenbhk ontwaakt,
Gelùk
' een bloem kwam opgeschoten,
Door tooversehepter aangeraakt!

Kind,dat ik nimmer za1vergeten,
Schoon voor zoo kort op aarde aanschouwd!

DH0eoogtmjngeeetunaop 'tzout
er zee,en wenschtewe1te weten

W at koers gp door de golven houdt;
Fm ofze u z:o behoedzaam dragen,
Zoo zacht uw doel doen tpgenspoen,

E Alsdeesmjn armen 'tm'lden doen,
n tegepwind en onweersvlagen
Uw kiel verschoonen van hun woên!

NTa
Dytgj zjteen dierzöö gesohypenen,

1e zeggen doen aan wie zemen:
*Aan deze qqoetgeen leed gesehzên;
Voorhaar,zlch alwatdreigt% twapenen,
Haar,al wat steant.beschefmlng bzên-''

ox oxTczxlxg vz'
r!

BeMe
min
ljke Eenvoud,gu1Vertrouwen,
t vree: en argwaan onbekend!
U drkteen schild datniemand schendt.
Derelne zielzAlGod aanschouwen;

Gods oogen z(n tothaargewend.
Moge u Zi
jn machtige arm beschermen,
En drygep oler 'tgolfgebied,
Totgv dze nzeuwe wergld ziet,
W aargy,in uwej waardlgearmen,
Een leven in Zpn gunst geniet!

DE OMTUINING UIT !
De o
mt
ini
ngde
Re
cuht
aar
uit.de wereld in

christenschareni

Laat broederliefde en menschenmin

Alom zich gpenbaren!

Treedtieder vmendli
jk voor'tgelaat,

In wien een ernstlg harte sljat;

En laat geen vormen prpken,
M aar geest en leven blyken.
-

Nooi
tzj,watbeter wezen kon,
Als slecht ter zi
j geschoven.

A1 '
t goede beeft een zelfde bron;
Het komt van Qod hierboven.

GtBetrekltjk goedeisook uithem ;
'
ebrDi
ekeki
ynn
two
ord
etepl
telm,
'g
tl
ni
g ha
rtop
dod
et
en)

En 't werken werkt als 't wlllen.

Het wordt door allen niet beseft,

MjarGoosgeestwlrktaan allen.

W aar zets tot Hooger zlch verheft,

Daarishj ingevallen.
Daa
r
th
ijez
oe
ng
eke
Maarhe
kee
nf
ne
nè
)ic
th
ot(no
dag
tg
le
ndnd,
W at,ln het hart der bllnden,
Door tasten,dringt tot vinden.

GndObpren
gtzjnschapenbj elkaar,
velerleimanierenl
Nietelk wordtstraksden etjfgewaar,

Die aauvangt hem te etzeren.
Eerstwaar het nadert tot de stal,

Die ze al te zaap bevatten zal,

Za1elk,op ezgen wjzep,
D

en ooeden Herder prpzen.
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ONTLEENDX GEDACHTFN.

Gj die hem kent,misken bem niet
Hj In zjn geduldig werkey!
v
oertzjn g?dli
jk algebzed
Niet enkelln uw kerken.
Vrrmosd ook buiten 'theiligdom
Ztn wpzehqpd;zt
' rerktalom
Ajn 'trpk vay llefde en vrede.
Gp,werk eerbledig mede!

ONTLEENDE GEDACH TEN.
1.
ALTERNATIEF.

Gj kuntal'tqoed nietdoen,datge in uw eedle droomen
U voorgesplegeld hadt en a1s uw plichtbeseft;
Deemoedloog,geeftgii'top.Moetdan,watubetreft,
A1 't kmaad,dat kom en kan,maar komen?

AAw ExN n TXaU LD T.

Hoehoogerik uw gaven eer,
Zoo gropteen geesttehooren enoeven
Te diepez.moet ik my bedroeven,

Dathjeen llchaam iw niet:meer.
111.
JscxEssx Doséx.

VeVraec
hteljkezwerm vanknapen,logvanzeden,
rkwistere van uw jeugd,haarkracht,haargeest,basrgloed,
DiG
e 'tlevpp wegsm'
jtvoordoemwayrde nietigheden,
eeftm'
j uw tm nttg jaar,zoo gh er nietsmeê doet!
.

W.
VEEDRAAGZAAM8T.

W ie moetverdraagzaametqjn? Wieishetduurstveolicht?
Die 'tklaarzlendstoog bezzt,bj 'truim8te vergezicht.

ONTLEMNDE GEDACHTEN.
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VERLED ING.

Hseftu d,duivel,vriend!ofhebt gj heT verleid,
Zjnlistmtlokkendedoorg0êgelegenheld?

*Tzw zxssTz zcxvxa!''

Ho
V
eneemtgi
j't?Rein van hart,ofzuiverip
deleer?
eelis de waarheid waard ;maar waar te zi
ln nog m eer.
V1I.
ONTZIET ELKAAR.

Ontzietrlkaar.gi
jstri
jdendeparti
jen!
Bewz
jetelkander schuldige eer!
Dewaa
E rbeid za1ernietgbtjl'
jen,
n gh'betrachteen deugd te meer.

AARTSEN GEL

M ICH A ELS BOODSCH A P.
OR LA N D O F U R IOSO.
Canto XIV.St.75-97.

lV.

12

Op bet bericbt dat Reipoud m et een hulpleger uit Engeland op

d
el'yanechekustgglandzs,verrhmeltdeaanvoerderderSaracenen
alzpn macbtom dze tegen Parpste doey aanrukken.Op hetvem

nemen blervan beveeltCharlemagne,datln alle kloostersen kerken

dringende gebeden tot den Allerhoqgsten worden opgezonden om

den aanval te verjdelen en hetdrelgend onheilvan de ChriBtenheid yi te wenden.De vrome Keizer zelf roppt metnotm oed,boetvaardlgheid, en betameyde geloften den b'
jatand des hemelg in.
Zpn vurig gebed bleefnzetonverhbord.Ziin beschermengelvoerde
betvoorden troon desVerlossers;en alleengelen ondersteundenhek

MICHAELS BOODSCLIAP.

En deongelîikbre Qoedheid,wie te smeeken

't Geloofzich nimmer vruchtloos onderwontl.
Zag met ontferming neêr en gai'een teeken
kan Michael.ovlieg henenl''sprak haar mond;
Een Christenleger heeft het zeilgestreken

%Terkustvan Picardye:voqr terstond

#Het voor de muren van Pari
lg,maar zonder
<.

Dat'
8v%.cntf,
skamp ietsmerke vanhetwonder.
*Ga eerst de STILTE vinden.
metbevel
.

9Om totditwerk aan uwe ztlte kleven;
Zî)
.kentdemiddlen en dekunsten wel,
*Die aan een zaak een goeden uitslag geven.
%Ga dan naar 't oord,alwaar de Twssoawcu'
r,fel
*En woest van aard,haar zetelheeft verheven.
Z
i
j volgeu,toortsen tonderin de hand,
iu
'n brenge in 't kamp der Moren moord en brand.

Zjbstrooie er,tusscben grooten ep geduchten

oorrpoed en kracht,hyartwlstvuur.en kwaad zaad,

Dat wellg opsla met verglfte vruchten,
Zoo dat de een d'ander aanvalt,kwetst,verslaat,

En andren veel't verwArde kamp ontvluchten,

Nvaardoor'tgroothelrzjn Kqping luttelbaat.''

God sprak.De Aartsengel,voor zlln troon verschenen
Gaf niet een woord ten antwoord;maar vloog henen

De wolken deinsden.Klaarwerd '!hemelstrans
Een gouden glooropzwrsfde hem,in glang
Den bllkaemstraalgelpk bg donkre naehten.

Alpm waardeEngelheendreefop zjn schachten.
W aar.''dacht de hemelbode, .zsnu de kans

*Mj 'tschognst?.W jarkan ik eersten bestverwachten
>Datik d1e vtaydln derspraakzaambeid
*Ontmoet,tot wle myn
.. eerste boodschap leit
lt,
ijy

IliioverdachthaArwi
jzey,wegen,werkeu.

Iloorliep mçt z:n gepelnzen menig oord,

Met dit beslult ten laatste:yKloosters,kerken,

%Ziedaarwaar ziiwel'
tzekerstthuisbehoort.
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MlcllAEt,s BoooscilAe.

*Ile1tnv'r
oom verbljf,waarzich de paten sterken
t hemelsche;waar nipts van de aard hen stoort,
.

W aardorme,refter,boet-,ja alle cellen,
Elk op hun deur,'twoord S'
rzs'
rs zagen stellen.''1)
Ditdenkbeeld gafd'Aqrtsengelnieuwen lust,

En nieuwesqelheitlaan zpn gplden penr.en.

't Vooruitzlchtvan elechts llefde,vreda en rust

Deed hep het zrerk met vlugger vjhrtdoorrennen.

aarhj
rtlpiclh
e
wnedrdled
eder
l
(kenunie
tu
ge
luscbt.
.b
ZoMa
odr
at
atd
sl
er
nh
to
oo
ep
sta
er
el
Hierwasgeen STZLT:;allang ontreek zij,tStkjy;
01,
*was ze er nog,het was alld/n zn schrift.
Ach,vrucbtloos met een echoon tooneelvan vrede,
Van liefde,vroomheid,ootmoed zich gevleid!

ZjNwaren er geweest,maar lang geleden.
u w>sgrvraatzucht,hebzucht,toornigheid
Njd,
lmhezd,wreedheid,trots,ontuchtigheden.
1
l)eAartsenqelstond verbaq,
sd van 'tonderscheid.

Zi
jn oog doorlzep de onoogelpke bende...
W asditde TwxspuAcs'
rniet,diehi
j herkende?
Hoe zj,die hj.naar '
t goideltjk bevel.
Zou zoeken,a1s de STILTX was gevonden,
Die hj gedachthad op den weg der Hel
TeDqntmoeten bj verdoemden en gebonden':
G ze vond hj,waar - afschuwlpk guichelspel!ebed en oferFerden opgezonden!
E
Was'tmoqglpk?Hj vermoeddr een verren tocht:
n zoonabp,en hier was,die hj zocht!
Hj;i
kende hqar aan 'tkleed van honderd kleuren,
D tongelùke banen eaamgehaakt,
-

aDtiehil
rhaardekj daarnaaktlaatdoorzjn scheuren.
zedere beweglng grooter maakt.

Haar,'toyderling oneenscbe,harqn sleuren,
Rood,wlt,zwart,gt
-auw,hieru1telkaar geraakt,
Dâ
.âr in een vlecht,glnds in een 1us gevangen,
Haar over borst,en rug,en maagre wangen.
0ok torgte ze,onder de armen,en in 't kleed,
Een zware vracht van wetten,decretalen,
Volmaehten en adviezen,beel een vleet
Dagvaardingen.verhooren,en verbplen,
1)And:rg:

W% rm'overal'tbevelom stlltezwggen,

Op multr en deny gegrlft,te zlen kan krtigen.
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A1gnietalleen zi
jdiemen vkleintjes''lleet,

M a>r steden met den ondergang betalen;
It'n vöör en acbter baar en rond en om,
l'
len procureurs-en advocatendrom .

De Aartsengelwenkte en deed zi
jn lastbaarhooren:
Zi
j moestin 'tkamp derMoren zulk een twist,
A1s op vezmieling uitllep,doen ontgloren;
ssterk tegen sterk moestworden aangehitst.

.

#Maarzeg me eersi waardeS'
rlrtls isgp te sporen?''
Sprak Michjel,yerzekerd datzp 'twlst,

Die 't allen tpde ln alle wereldstreken.
Nu hier dan daar,een brand had aan te steken.
Maar 't antwoord was: .Ik weet zoo waar niet,Of
lk baar we1ooit ontmoette in stad of velde;
W e1heb 'k haar naam vernomen en een lof,

*Die overalhaar schranderheid vermelddr;
'k Denk echter we1 dat iemand van mpn hof,
9D1e menigmajlhaarop haar weg verzelde,
*U goed berlcht za1 kunnen geven.- Zig'',

Zoo sprak ze en weea Bsoltoo aan :,het Is Die''.
Een steelsche tred;zeer zachte wezenetrekken;

Een peergeslAgen oog;een Fpraak zoo zoet
En zedzg,datzg 'tdenkbgeld op moestwekken

Van d'EngelGabrielbh 'tvW eesgegroet'';
HeMi
ts
omovaraikt
g he
mqle
steen lang,wtd kleed bedekken:
d van den hals af tot den voet.
N
'og ietsverborg 'ten m ochtdaArnooit ontbreken:

Uw dolk,Bxoaoo!met zwart venpn bestreken!
Haar vroeg dan nu da Aartsengel,werwaartshi
j,
Om STILTS te betrappenl.been moestzwçyen.

*Zi
.
jwoonde vroegerbp de Dsuopy:x;zp''-

svas'tantwgord - szi
l.beminda'tkloosterleven, .
l'
qen 'tmguw en schoon was,en bezochtde abdi
l,
sr
*Caslno's kruln en Karmels booge dreven;

oo
k had zj eertjd:echolen;maardatwag
Slechts i11de dagen van Pxthagorae.

y

Sinds PhiloFoof en Heilig baar ontbrakeny
)ie lang haar hielden op de recht,
e paan,
.1

*Zag men haar meeren m eer de DxuGo verzaken;

l7eldl-a totschelperjen overslaatl;

*'s Nachts met verlléfden op den trll geraken;
.En s
trakapetdleven op drn strooptochtgaan;
w

.

veelheeftzi)met VXRRAAP mch opgehouen,
En ook metMooao mochthaM mjn oog aangcbouwen.

182

MICHAEL8 SOOD:CHAP.

M et valsche munteqsen hun loosbedri
jf
%llo
Mudtzj zich vaak ln duistren hoek verscholen;
% aArwisseltook zoo dikwjlsvan verbl'
tf,
Dat d1e llaar wenscht te vinden,lang kan dolen.
*'
Poch. is er kans,dat gi
jhjarvaltop 'tljf,
Zoo gi
J te middernacht
.

de dlepeholsn,

De dollkre grot des SruwAes kunt blnnentreên:
*Daarneemtzi
j rust;begeef u derwaarts heenl''

OfWscho
on Bxoaoo meestliegt:in 'tgeen zj zeide
a8 deze maaltocb zoo veel scbpn van waar.
Datde Engelhaargeloofde.Ht'verbeidde
Geen oogwsnk meer;maarepoedde zich vatïdaar.
Hi
j qegelde zpn vluchten overleide
Zi
ln weg,en nam zi
jn ti
jd terdegs waar,
Om in '
H
tverbljfdes8Lwwps,dathp welkende.
aar,die hj zocht,te vinden in hetende.
Arttbië!dni
ar ligt een eng,diep dal:

Velr
van uw stedeu,dorpen,en woestknen;
n schaduw van twee bergen?heelen al
BeWdektmetbreede beuken,grjzepjnen;
aar steeds de zon vergeef'
sin pogen !al
Zjn vollen gloed vap stralen te doen schjnen;

Dée
ar,dichtbegroeld ep tusschen bonk en stronk.

Loopt een smalpad u1t op een bergspelonk.

Déâr,achter 'tzwayr qeboomte,ontsluiteen wjd..
Zeerdiepe grotmch ln den hardln steen.

't Gezellig eiloof,groen ten allen tpde,
Rankt wild en dicht zich om den ingang heen.

HiZ1
el
'
woontdeloggeSLAA/.Aan de eene.zi
jde,
t Lxoloxslo methaar gemeste leên
Platop den grond;en Luxilslo strektdebeenen

Aan de andere ult,die haar geen dienst meer leenen.

KeVs
aoR'
rxsuslo houdtbi
j de deurde wacht;
nt noch herkent wie ooit haar koom te voren;
Laatniemand in,Keeft op geen boodschap acht,

En heeft naar *t schpnt zelf tong en spraak verloren.
De Sl'xL1'x doet de ronde,en sehuifeltzaeht
op fulppn zool,den m ayteloverdeot
yen;
En wlen ze ook zou zlen naderen:zp gaf
Een teeken met de hand en weea hem af.

MaarMicbaeltrjtltoe en,Quistrend,zeide:
tls Godes wtl,dat Reinouds legermacht
.'

*opop
ruda
kke
naarPari
js,in ur geleide,
tden Keizer hulp zp. toegebracllt;
x

MxcsAzr-s soooscllAe.
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Maar zöö,dat nietzich 't kleinst geluid verspreide,

%DeSaraceen nietshoql',waar 'tnog zoo zacht,
E!!,qer'tGzRucu'
rin zqn trqmpetkan stooten,
Hy zzch van alle kant vlnde lngesloten.''

De SvlI,rs gafgeen antwoord,maar rj boog
Eerbiedig 't boofd ep,straksreisvaardzg,stelda
Zich achter hep d1e haargebqod,en vloog
M et hem naar Plcardye en 't helr te velde.

Daar zorgde deEngeldatdestrjdlusthoog

opvlamde ln allerangsn.Allessnelde
Tewypen;naarPat'
ps;in éénen dag;

En nlet een man,dle daar iets vreemds in zag.

De STILTE ging,dan achtrren dan voren,

EeOm
'tlegerheen;op zùn geleedren zonk
n dikke mist,waardoor geen zon kon boren,

Schoon verderop de dag op 't helderst blonk.
Die nevelwas zoo dik,dat tromp noch horen

T Naarbuitrn hoorbaarrerd,hoeschelhj klonk.
Ze een 'koewe
n ettoongiez
j naar de heldenen,en diende
t wat toe,dat elk doofm aakte en stikziande.

A STOLFO'S M AA N BEZOEK .
O R L A N D O F U R IO SO.
Can/ XXXIV.St.48-92. Canto XXXV.Sk 10-80.

âstolfo, woest, maar dapper Engelsch prins,die zich mede met
Karelden Groote tegen dg SAracrnen verbonden heeft,i:onderde
helden van dien:gevolg?zn dztdzchtwerk,we1een dqqgenen,wier
lotgevallen het verscheldenst ey bet ongehoordst zpn.Hj isal
eens op den rug van een walvzsch door de zee naar het eiland
erper toovergodingevoerd,waarhem liefen leed wedgrvaren,waar
kp ln slotte door deze ip een m irteboom veranderd zs;m aar door

eenr yndere in zjn yomge gedaante hersteld, en met een boek
begzftlgd,Faardoorhi in detoekomstkanlezen,en peteenhoorn,
waarop ht- elschts heeftte blazen om mensch ey dzer vAn schrik
te doen verstpven en weerloos te maken.Nu vmden wj hem in
den zadelop een hippogryf,wonderwezen,halfpaard,halfgriffoen.
dat hem bevorpns aan de poort der hel gebracht heeft.maar hem

nu door de lucht zA1 voeren toteen tocht,waarvan devolgende
verzen de geschiedenls en het doel doen kec en.

ASTOLFO'S MAANBEZOEK.
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W Gi
eer
ngnrtmnab
em 'twiekpaardop en,indeluclltgerezen,
ar den top des bergs,die,als Astolfo dacht,

Niet verre van den zoo!n der m aansfeer af kon wezen.

't Verlangen om te zlen bad in hem zulk een kracht,
Zoo perste hem de drang ten hemel,dat voor dezen
Onze aard beneden hem werd voor geen ding geacht.
F,n hooger ging het steeds,steed: hooger,tot ten laatste
't Gediellstig vleugelpaard hem op den bergtop plaatste.
Safferen/perlen,goudstof,diamant,
Topazen,chrysolieten en robi
l.nen

H Moeqtin 'tverrukli
jkstoord,aan iedren kant,
e
Htblj gebloemtein 'sRiddersoogep schi
jnen:
etglanzig groen Nan gras en kruld en plazlt
Deed puiksmaragden ln hetnietverdwi
'jnen;
Nietminderschoon was't loofvan boomen,ri
A
jlt
an bloemen en aan vruchten tegeljk.
Daarkwinkten vogeltjesvan alle veeren,
Blauw,geel,gl
-oen.rood,mAar allen even schoon;
Daar blonken luldebeekjes,stllle meren,

Klaara1skristal,pan stormen ongewoon.
Zöö zachteen kqeltle,alsbloem noch blad kou deren,

D Hield daaraltljd eep zelfdemaaten toon;
aar 'tin deluehtjulytzoovyeltrillzng baarde.
Dat van den dag de hltte u nlet bezwaarde;
Maarlatergeyrigstleefde in blgem en blad
En glanzlg ooft,zlch wiegende op zpn stelen,
Datmengdr '
tzaam en droeg hetrond,opdat
Het zielen z1n op 't aangenaamst zou streelen.
Een prachtbouw,die van verre 't aanzien had
Als m ocht hezn louter vuur en vlam omspelen,

Stond dayz',en praaldeen straaldemeteen gloed.

Alssteldjk oog nooithad op aarde ontmoet.
ztsN
tolfo lietztjn kleqperlangzaam treden
aar 'thooq palels,zoo grootssh als zonderling,
EnDqechtsen llpksop alde heerljkheden,
1ehep ommngden,'toog gaat
n.HFe gering,
Ho
Ee lesll)k werd hem de aard,dzewîJbetredeu

n d1e x>n 'sbemels vloek het merk ontving.
Geleken bp dit lustoord,raar geen dampen
't Volkomen schoon vermm dren of bekampen.
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Verpletterd doorbgwondring,houdt hj gtand
Bj 'tnyadrln van dltpuik derpra>lgebouwen.
Doorzlchtlg a1! karbonkelgloeltzlin wand;

Pit.édnen steen lsheel '
tkasteelgebouwen.
W aar mocht ooit mepscbepoog,ln stad ofland,

Een Fonderwerk aan d1t geljk beschouwen?
Zwlcht hof van Dedalus!vergeet uw faam.
Gi
j 'gwereldsZeven W ond.
ren altezaam!
In 'tvoorportaaldier woning zooverheven,

OntwaartAstqlfeen Grjsdie tothem treedtZijp mantelisuztpurperstofgeweven,
lc
zn witalsmelk 'tfjnlinnen onderkleed.
Sneeuwwitwas 't haar op d'achtbren schedel;even
H Sneeuwwitde baard,die op zjn boezem gleed.
He
m docht- zoo heerljk was 'tgelaatvan dezen et moest een Zalige uit den hemelwezen.

Eerbiedig steeg hi
j af.Metbli
o
l'gelaat
En minzaam oog,breektnu de rjze 'tzwdgen:
t W as niet dan naar des Hemel, raad,
sBaron!'
sDatg'
j totditaardsch Eden op mochtsqlgen;
.Gj we
etniet om watreden,noch verstaat
xs
vat
v
r
uc
htg'
Iiran dien uitstap
k ziultverkrl
'
jzen;
sDoch,zeker,uzt lichte oorzaa s het niet,
sDatg
j uw noordlik halfrond dusverliet!
He
VatngrtldHe
td
en Grooten Karel;'tgeldtgeFaren
iligste Geloof.Om onderricht
9EnIrradtotdezerreddingopte garen

s tdat uw weg qaarherwaartswerd gericht.
Doch lachtu wel,dltvporrechtte verklyren
Uitezgen deugd:g'
j zpthetGod verpllcht.
%Noch wonderhoorn,noch vleygelpaard zou baten,
s

xHad

God de Heer uw reis nlet toegelaten.

Vsstrakgsprekenwjwjtrustigertezaam
an '
t Keen waarmeezjn raadslag u belastte.

kwzk u eeretep schep een weinig aâm
sver
%Van deongeqone rels,delangevajte-'
Aldus de Grps,Maar a1s daarop zpn naam,
Hem meegedeeld,den jongen held verraste:

W ie schetet,hoe snel hem 'tbloed doorde aadrendreef
De naam diens mans die 't Evangelie schreef?

Jobamneswas '
t;geliefdste,m eeltvertrouwde
DesHeeren.Had de brorderkmng verstaan

DjttW
hi
Jallsenden doodnletsmakrnzqude:
as u1t deg Heilands mond nzet,uztgegaan,
AlD
sahtjhp
tFtblPe
trusbad gezegd:.Z0o k woude
eeftot ik kwam,wat ging 'tu aan?''
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Maar had hi
jnietgezegd:shii
.zalnietqperen'':
Dathi
j 'tbedoeld had,bleek hierdoor zpn leven.
nomen;hier ontraoet
D Hierwashj opge
des werelds vroegste dagen
oor Henoch,in
Door God aan de aarde onttogen;hier begroet

Doordievoor Isrel sruitren was en wagen''l).
Alle ergernls te boven;bler vergoedt
Een eepwge lent'hem al des werelds plagen,

Totjongstbazuingescbalaan volk bj lolk
Verkondt:,De Heerkomtweder,op zùn wolk.''
Het drietalheilge m annen wees goedmoedig

Een ruim verbljfden aardschen ridderaan.
Zi
jOnroawerd,in een ander,overvloedig
nthaald op korlen van het edelst graan:

Hemrelv'werd ooftgeboden,datzoq spoedlg
Hp 'tproefde,'
t dqnkbeeld doorzjn zieldeed gaan:
Alszulke,o Kenpisboom !u- vruchten waren,
Laat de overtredlng Adams zich verklaren.
A1snu de Held aan de eischen der natuur
Voldaan had en,nadat hep 't m aal verkwikt had,

Dçrustvan zjn vermoezend avontuur

Op 'tdons grsmaakt,dathem go4zorg beschikthad,
En opree. In het hartverkwikkend uur,
.:1
: reed! Aurore op de aarde neergeblikt had,

Z:g hîJterstond zjn achtbren gastheerweer,

Dlen Jonger,die het liefst was aan den Heer.
11:
7. h
eefthem vriendljk bj de hand genomen,

En veelgesvqoken;m ahrik meld nlrtwat.

ln '
teind:SMIJn Zoon,uztFrankrjk hler gekomen,
W eet ge echter'niet,wat daar heeftplaats gehad.
s
neem
aver

't!Uw Roland heeft den weg der vromen

xzw
*Vae
arlaste
rn
af
.ten
dezi
ja
nnhdel
ddes
nz
Hieeler
beenkld
ae
dn;verblinde;

Hetzwaarstalttjd,dien hj het meestbeminde.
fw Roland;hj,bj wiensgeboorte God
#Den grootlte'
n moed met groote kracht vereende;
sW i
en ht,verhgven boven 'tmenschljk lot,
'tOnkwqtsbaarrin doorzwaard ofspeer verleenda;
sve
rmlts,gelhk hj eenseelzSimson tot
*Verreerdervan zjn Isrelsplerdeen reende,
Hp dezen t?tBeschermerhAd gerùd
V
W an 'theillge Geloofdathp b:ltdt;
.Uw
M Roland heeltzoo groote gunstbeFjzen
aar alie slechtvergolden aan ztu Heer.
v

1)QKon.II.12.
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*De
heilge zyyk,dieeenszî
jn J
bo
stdeed ri
jzen,
. r
ontging zpn hart,vergat hi
alte zeer.
o

*Voor een - w:ep doet zoo die.p een valniet i
l.zen? -een heidln verzaakt hi
J deugd
.7001

en eer!

voorhajrgeblaaktdoorwulpsche en wreedetochten,

z
y

lleefthi
J herhaald ztl
'n eigen bloed bevochten1).
Dies hsgfthem God van zi
jn verstand beroofd,
FZoodat
hp paaktheromzwerftdoorde velden.

Zoo zeer In 't brein verduisterd en verdoofd,

Dathijnieteen van die zich vool-hem stelden
sl
lerkent,noch zelfzichzelfte rjn gelooft;
,X1
szeven jlar,naar onsde Sghrltten melden,
y

s

Hrtlotdlen!trotschen Konlngsisgeweest,

*D1e gras at zn de weiden alseen beest.
*Zoe zwart als die van deze'is in Gods oogen

De zonde niet van pwen christrnheld;
Driemaanden beeftd! Hemelhaar gesteld.
W at tot uw rels den Hezland heeft bewogen:
;Het uur iq dââr,dat u mi
jn mond hetmeld'.

%Dieswordtzjn strafzn kortertjd voltogen.

Zl
l
.tbans(Hg.wil,t)jj?oz.u van m il'vernomen,
Hoe Roland weertotzlin verstand zalkomen.

V'tIswaar,totnieuwentochtmoetgeaanmjn zi
s
% eNrlaterde dezeaarde,u thansbereiden.
V% aar tschoone hemellicht,ons'tmeejtnabj
* an alwatom on8zweelt,zy1'k u grlelden.
WatRoland afhelptvan zpn razeqnj
ls enkeldââr te zoeken door ons belden.
Zoo ras dat licht on: boven 't hoof: zalstaan,
Gaat onze reis,nog heden avond,aan.

Zoo sprak de Heilige;erlde dag vlood henen

In 'tonderhoud derwjsheid,diep en breed.
De
maian
ha
areb
lanke
ho
orkar
ne
n glinstren dee;
lsv
To
oo
trede
ze
snRi
ddd
oor
rs
heoo
tg
luc
eh
et
nrui
m verschenen,
Maar,als de zon was in de zee verdwenen,

toeqereed.
Dq wagen was't,waarin,voorsteripke oogen,
Ella steeg en opvoer naar den hoogen.

Vierhengsten,a1sgen vuurvlam rood van gloed,

Zijn dooru'Apostelzn 'tgal'
eelgellagen.
Hj plaatstAstolfonaastzlch,grtptvo1moed
De leidkels op,en jtuurtden woaderwagen

De lucbt door,d1e de raadren gonzen doet.

1)N1.Relnoud,metwlen hj tweemalenom Angelleagegtredenhai Z1eOrlanO

aam orato.
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Str
aksworden zi
j den vuurkring doorgedragen;
Maar de eeuwge gloed dringttotbun ve1niet door;
De wonderdoende Apostel zorgde er voor.
De sfeer desvuurs ligt onder hen.Nu trekken
Ze op 't maanveld tan.'tScheen hun voor'tgrooterdee

Eep stalen schild geljk,metroestnoch vlekken;
En in hun ?og verschilt het niet zeer veel

Van '
t geen,ln 't groot,onze aarde geeftte ontdekken

ln zee en land.verrend toteen geheel.

Ver onder hen zien zp die aarde zweven,
Van d'oceaan,haar gordel,strak omgeven.
Twee dingen wonderden Astolfo zeer.

Hoe kon zich van nabj zoo grootvertoqnen,
W at hem een kleine schotel scheen,nlets lneer
Gezien van pitden bo1dien wîjbewoneer
nen?
En,zag ht uitzjn koetsop dezsn :
Het mocht ter nauwernood de moelte loonyn,
r llcht,
Zg
o nietig scheen hi
j,diedaar:.zonde
Zlch telkenmaal onttrok aan zgn
gezicht.
En ginds!Gansch andre st1*oomen,meron/Weieny
Dan ooit hetoog op aarde heeft aanschouwd,
Gansch andre bergen,heuvelen,valleien.
Met stedez!,burehten,huizen hooggebouwd,

l'
zu wegen,d1e paar alle kant zich spreien;
Ook menig ultgestrekt en donker woud,
svaarin de schoonq nimfen,alledagen,

Aletopgeheven sprletde hinden jagen.
De Ridder mag ni
etstilstaan bj dita1.
Niet dâârtoe ishj herwaartsopgesteggn.
Dr Apostelvoert hem in een zeer dlep dal,
Omrlngd van hooge brrgen allerwegen.
Dââr ziet hi
iwathp nooitvergeten zal;
A1watdooreigen schuld,door'tvoql-en tegen
Van 'tlot,ofdoor'tgewrld desthds,op aard
Verloren werd,washierbjeengegaard.
'k W i1 aanstonds niet aan staat ofschatten donken,
Die 't wentlend rad geeft en ontneemt om 't zeerst;
Van wat het lot te rooven noch te schenken

Vermag,gewaqg ik voor uw ooren eerst:
Vermaardheen,d!e zich langzaam voelden krenken
En ltraks vernlelen door den geest die heerscht;

Vseltdle fenscben;veelvergeefsche beden,

Dle 't zondlg hart tot God zond van beneden.

Velliefdezuchten,klachten,jammerkreet;
Detljd,vermorstaan opscbik,spel,oftlroomen;
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V Verzuimde tjd van 'tvolk datnooitiet: deed;
oornem ens,vaak gekweekt,nooit nagekomen;
ZjEnnwat
doel
lqeze verlangensbj de vlegt,
hzer meegt de plaats heeft zng:nomen.
Zoek nietsmeer van ditalleshierbqneên.

't Ging maanwaarts; die 't wi1weêrzlen reize er heenl

DePaladjn !jg allesmetyerbazen!

En vroeg zqp achtbren gldsnu dztdan dat.
Luid rammelend.zoq vaak de wind ze vat.
De kronen qaren 't,dler gekroonde dwazen
Der oudheld,die een later eeuw vergat;
Asqyriërsen Psrzen,Grieken,Gqten,

Daar merkt zJ
zn oog een berg van vochte blazen,

W zer rjk verglng,wiernaam w'
j nauwljksweten.
Daaqnevens stond geheeleen hoop ten toon
Van rzpgen,zilvren,gouden,kostbren,schoonen:
A1glften,die men gaf op hoop van loon,
Aan vorsten en hebzuchtige patronen.
Een slingpr hing er,lang en ongewoon,
Geknoopt uit vleltaalstrikken.MuzenJonen!
Een hoop geborsten krekels was hler 't beeld
Van zangen,op verkochte lier gespeeld.
Hier gouden ketens,perlen,halssieradep Bedrogen min! uw ras bernom en tool!
DJ
uéqarepdsklauwen,slechtstqteigen gchaden.

Mlsbruzktrmacht!geslagen m pw prooi!

Blaasbalg bj balg in 'tronde,sttfgpladen
DiMetvorstengunst;bedriegeljke fool,
Ome z
j voorée
'nshun Ganymeden scbenken,
later nooitmeer hunner te gedenken!

DeVa
nmeniggtadenmenigburchtslotlag
puinhoop bler met de uztgeetorte schatten;
Vrucht van te zfak yerbond,trouwloos verdrag,

Of samenzwering d1e plteen moest spatten.
Serpenten meteenjufer-hoofd en lach,
W aar dlef en valsche munter moed op vatten;

Gebroken :esschsn veel,en grootvan ziel;

Loon voor den dlenstbj hoven kaalen scbriel.
EeWn menigtr van weggeworpen spiizen
ekt'sRlddlrsvrajg,wat die beduiden moet?
Derelda:n zpn 't,''zs'tantwoord van den Gz
szen,
E Dze,na zjn dood,qgn vrek aan dg armen doetw''
en booge berg zag hp daarjqhterrpzen;
Verleptqsbloemt'droeg hg ln overvloed;
Eenswaszpn glprzoo zoet,nu geen verpester.

'tW aaConstantynsschenkaadje aan PausSilvester.
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Ljmstokken zag de Held in grootgetal;
Uw schooyheen,jufers!en haarzoetvermogen...
M aar wze die 't alnaar orde noemen zal,
W at hier zich voordeed aan Astolfo's oogen?
Oneindig is,wat in ons tranendal

Bloeit,maarwelhaastbetreurd wordta1svervlogen;
De dwaasheid slechts,nooit weinlg,nooit genoeg,

Verlaatnooitde aard en wiiktnietuithaar voeg.
Astolfo zelfzoghtnaarverscheiden dingen

DiEn dagen,dze o0k hi
j ylrloren had!
e echter in den hoop zjn o0g ontgzngen,
Tenzj dan,door den Qlds,dienaagthem trad.
ToZein
kwam hi
j totlaar allestelvelinlge
n
ch stout meê vlelen,geen oolt Qot
om bad:

Verstand!- Hier lag 't,in massa'
g niet te ramen,
Maar vast zoo veel als van al '
t andre samen.

Hetbleek een heldre vloeistof,fjn en rein,
Schierevgn rasvgrvluchtigd a1svergoten.

DiDi
e quzntessentle van hetmenechlljk brein
ent in een vat van rondsgm dicht gesloten.
Ilierzjg ze Astolfin krulken grooten klein;

ZeE
erklezn soms;maarzijy oog ging naarde grooten.
en had een befbevestlgd aan den stqp;
%VxRs'
rAxo vAx Roswxo''stond erduidljk op.
Zoo was aan iedre kruik de naam gebonden
0 Van diezjn inhoud miste.Dat een deel
ok van het zgn'daaropder wrrd gevonden,
Verwonderde onzen Rzdder nzet te veel.

Maardatvan lirden,die 'tniqtmissen konden

Ofmochten,d1ehj waande xn '
tvolsn heel
Daarvan gtond onze Astolfo vreemd tekjken.

Bezit er van,hler 't tegendeelmoest blpken,

Dee!h>d hrtin deliefde,die aan de eer,

Ge
Vneln 'tbezag yoor '
t vullen van zjn kisten
erspild;in 'tllkken van een grootrn heer;
In 'tzotbedrijfdrrdrqopendealchimlsten,
E Bouwwoede,schzlderhdrlft,rn Fatmeer
eVn hartstqchtworden kan)dze'!bloed doetgisten.
an menlgen gqleerde,ultmenlg land,

Van heel wat dlchters ook,1ag hier 't verstand.

Zjn leideman,dien wea1s'sHeilandjlievling loven,
DeRe
ikte a:n Astolfhetzi
jne toe;hp kreeg
kruik d1e 't inhield;hield den neus er boven;
Snqpf op,en voeldq hoe 't naar boven steeg!
Turpyn zelfheeftgeschrevgn tegelooven,
Dat gindg dien dag de Rldder we1 terdeeg

1.
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Watli'zerleefde,en yjzerwaargestorven,

Ead met e
'én dwaashezd alle: weer bedorven.

Di
Nu
taond
lfdva
engrRo
oot
vol
kans,t houen.
e aln)
tmveAs
rst
le
a,
nd
il
nemoe
Hj vond ze,in 'tdragen,nog veelzwaarder dan
Hj haargeschat hhd op het bloot ajpschouwen.

>*t Doelwas berelkt''.Zoo dacht hp.Maar St.Jan
Vergunde heR uit deze lichtlandouren

No
g de afrelsniet,paar leidde zjnen voet
Naar een paleis op d'oever van een vloed.
Hier waren al de kamers yolgeladen

Metkluwensvan wol,ztde,vlas,katoen.

In de eerstetrok een oudje ta1van draden
Uit dezen ov haar hasp,zwart.wit,geel,groen.
Zoo ziey wj uztlauw water,waarze in baden,
De zi
lwormpoppen van hayrdosontdoen,
W anneer deszomers:naarstàge bolrinnen

Zich zetten om de nleuwe zp te wmnen.
Zoodra deze oude een streng gereed had,wag
Eeu tweede daar en reikte ze aan een derde,

Die 'twerk bezag,'tfjne uithetgrove las,

De kleuren schifte.en 't lichte aan 't donkre ontwarde.
i'toch?''riep onze Astolfo ras
'W at doen zg
d'Aposteltoe,die niet met 't antwoord marde:

Ditdrietalzjn de Parcep,en hetweeft
De levena,die gj stervehngen leeft.

p
s

.zoolang

een weefsel duurt,duurt ook het leven
Eens mensehen,en geen oogenblik daarna.
*Natuur en Dood,trouw op de wacht,slaan even

opmrrkzaam,draad voordraad,'tvoltooien ga.
atu1tde scboonstedrjden werd geweven

s

xW

M oet 's hem els zaleu gzeren,vroeg of spa;

Wa
tuitdegrauwesn zwarte.wordttqtsnoeren
0m hen te binden d1e ter helle voeren.'

.

Ken iizren,zilvre',olgouden plaatje gaf

Den naam vau ieders levensweb te lezen.
W ie plukte er hier het een na 't andere af?

Een grpsaard,die een jongling scheen te wezen,
Indien m ep acht sloeg op den snellen draf,
W aarmeê hilaan kwam gtuiven,om metdezen
Zj
n mantelslip tevullep,heen te gaan,
En,weergekeerd,een nze- e vracht te la:n.

Wi
e waadie grksaard,nog zoo rap van leden,
Totzulk gen epoed geheelgemaaktnaar'tscbeen?
W ie washi? W erwaarterichtte b'
j zjn Bchreden?
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W aarbracht hj telken:wathj roofde heen? Beschouwd zou hebben,en Sint Jan zjn schreên
Naarbuiten had gewend,Fp d'oeverzoomen
Degbreeden vloeds,zou hilerachterkomen.
Z0o ras Astolfo hier de wonderbeden

Hetwae een gtroom,die drhbbig,morsig,zwart,

Metzand en sls
lk gepengd,zpn golven rolde.
Dq
a
r
k
wa
m
d
e Grhze,vluggerdan een hert
En llchter dan een vogelaan,en holde

Naar d'oever, en in 'twoelend water werd
De gansche vracht,die hem den mantelvolde,
Op eens geplonsd,als waar 't in arren moed.
De Lethe was de naam van dezen vloed.

En weder ging de Grjsaard,en kwam weder
Terug met nieuse vracht enkd'ouden spoed,
En liet op nieuw zjn mantelsllppen neder,

En schudde op niet
!w den inhoud in den vloed.

't Getalder namen dze verzonken:veder
Noch tong,die Jt meldt.noch igsing die 't vermoedt!
Van vele zou geen stervling 't oolt gelooven.
Slechts enkele,een op duizend,dreven boven.

En langsen om den stroom :ziedaarren vlucht,

Eep dichte zwerm van raven,kraaien,gleren,
En wat erm eer van roofgespuig gerucht
Met aaklig krassen maakt en twistig tieren.

Zj schieten op den Grijsaan uitde lucht,

Omweemlen hem met telkens dichter zwieren,
Naa
Daa
'
e
tlkge
oemn '
e
tr
gr
uie
ttiz
gj
pn
tALPHABETISCH
ne
kle
bedentekl
wat
auwe
ern .slaat
DE rEERSTE
REGELS
gaat.

Maarwat ztjpersterwerden,bleek hun krachten
ViTezwaar.ZIJlzeten'tvallsn.Lethe'svloed
ng namen,mooglùk waard ln elksgedachten

Te leven,op en zwolg die in voor goed.
Twee zwanen slechts,met zilverblanke schachten,

Te midden yan datzwarten grauw gebroed,

Verschenen,hlqlden vastwatziJbekwamen,

En zwommen zm gend weg met enkle namen.

O ja!Zjhadden die,metbljkbre vreugd,

Aan 't 1ot ontrukt,door d'oade zoo kwaadaardig
Hun toegedacht.Klapwiekende en verheugd,

Zoo rein alsschqpn,zoo schoon a1sedelaaz-dig,
Doorkliefden zq den stroom,dieeeuwen heugt,
In lremmen a1s zn vliegen eve'
n vaardig;
Zp zetten 't naar een heuvel,op wiens kruin
Een tempel stond van mal
-mer of arduin.
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'tW asaan de Onsterijkheid,dattempelzalen
En heuvelwhren toegewjd.Strakgkwam

Een schoone m mf van daar naar d'oever dalen,

Die yitderzwanen neb de pamen nam ,
En ze zn 't portaalvan '
t heihgdom deed pralew

Bj 'treine lichtdrr zuiverq outervlam,
Door ze aan een rjzlge eerzuzlvastte klinken,

0m,even gaaf,al de eeuwen door,te blinken.

Watgindsche'Qrjs,nooitdesverdervenszat,

W ienslustw!s talte werpen in de baren;
W at deze nzmf;wat deze tempel;wat
Gindsch ropfgespuiqen dezg zwanen waren;
't Misterze,dat dltalles zxlzich had -

KoDi
nezsicba
h dAshp
tqlf
op geenewjsverklaren.
van den Godsm an 't noodig licht;
En deze heeft aldus hem onderricht:

%W ve
eet
,''sprak hj,odatgeen blad zich daar beneden
rroeren kan,dat h%er geen teeken geeft.
o

W at dââr van daag geschiedt,geschiedt hier heden,
XMet d'eigep zin,echoon 't andre vormen heeft.

Die Oude,wltv!n baard,m aarrap van leden,
emren,nietsweêrstreeft,
s&viens vaart nlets kan bel
Doet hier o-/dpo# geheel dejelfde dingep,
%Die gindn de Tzlo doet bp de stervellngen.

Alsyan den haspçlM er,de bonte dz'yâ,
n,

Zoo m kkeltgind'zlch afhet menscblhk leven;

Gznd'zou geen naam,geen nAamplaathier vergaan,
Duurzaap bestaan aan beiden zpn verbleven,
Had nletdeql-llsaard hier de plaatverdaan,
*De TIJo gindn zpn gedachtnis nitgewreven.

De een werpt,gj zaagthet,m den donkrenvloet
W atde ander vooraltjd vergeten doet.

s
p

En zooals hier de gieren,met hun bekken,

rEn ryafen kraai,metvruchteloosgepoog,
Zlch pgnigen op aan den stroop. tr onttrekken
%Diy namen,d1e hetschoonstzgn zn hun oog:
*Zoo pv
.ren ginds om 't zelfde,domm e gekken
En valschg vleiers,laag geplaatgtof.hoog,
Hofrekels,dle om vorstengunsten draven,'
Hun liever dan aan kundigen en braven.

W eltoonen zi
j der hovrlingen aard,
W1
jlzj zoo goed voorzwjn en ezelspelen,
OxEn van hun heer,a1shj vertrok van de aard,
* m wat hun beurq spekte en hun m aag mochtstreelen,
sOm Wj
n en Trlin hun boven alle!waard,
Nog soms den naam voortbrengen ult hun kelen;
s

x
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Maarv00!*een enklen dag,qn langernigt;

Zoo a1s bler gier en kraazdlen vallen lzet.

Ma
ar alsdepenningen,metblgde tonen,
Door 't zwanenpaar ten tempelopgebracht.
Zletge ook de wjardigstedermenschenzonen
Doqr 'tdichterlled ontrukt>an d'eeuwgen nacht.

W jszshethoofd,o Vorsten,ln uw kronen!

s

en ge eens Cesars voorbeeld we1betracht;
olndi
enden maakt uit Dichters en,door dezen,
XU vri
hestroom hebt voor uw roem te vreezen.
sGeen Let

A Maar,a1sdie zwanen,zjn de Dichtersschaarsch,

* lthanjdeware en waardige,niet velen;
Hetzp de hemelhun bewonderaars
Nietoxereen grootaantalwi1verdeelen;
Hetzp de vorstelijke gierigaards

%Hetgrootvernuftln armoê doen verkwelen,
dede
fu
raa
En datzj
gdiebekeudl
ns
ten 't land ontvliên,
s7aar
en,ondeugd kronen zien.
%Ik acht dat God dien slechten en verke.erden
o

't Verstand ontnam en de oogep heeft verblind,

%Zoodatzj zang en zangersvan zlch weerden,
W aardoor het grhf hen nu geheelverslindt;
InEpl
aatsdatzij,dze'twerk derMuzen eel'den,
en leven kennen,dat den dood verwipf.

N eil,beil den Vorst,om wien de Muzen treurenl

*Z(n nagedachtnisbltjftals nardus geuren.
%Enëas was !0o vroom niet,Peleug zoon

Zoo dapper nlet,als allen hem nu loven;
De moed en vroomheid van veel duizend doôn

Gi
ng mogeljk den hunnen verte bqyen;
%Maar schenkingen,grootmoedig,rpk en schoon,
Van steden,staten,schatten,huizen,hoven,
XHuns nazaats aan de mannen van de kunst,
Verzekerden hen hunne en onze gunst.
Augpstuswaszoo groot!zoo edelaardig

%Nzet,a1shetklinktuztMaro':loftrompet;
%MaAreen goed verswa8alzyy aandachtwaardig;
Dztpaaktveelgoed voorzjn verbanningswet.
ïfiehleld een llero voorz0o onrçchtvaardlg,
Zoo wreed,/etzooveelgruwelpkqbesmrt,

Wie qqg heP ln e1k mensch een vjand vznden,

Zoo hp de Dzchterg kad gehad tot vrinden?

XHomeermaakt de Trgjanen traag en Qauw;
DoetAgamemnon heerljk rrgepralen;
WPendlopé een voorbeeld zpn van trouw,
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KoHa
uddje
ggnsalle vrjers,zonder falen.
hy gewild dat 't anders wezen zou,
Men hoorde alom hettegendeqlverbalen;

,,

'
t W as Ilium datwon,de Grzek verloorî);
Penélopl was een gemeene eloor.

En wedsrom moltDido Paar gedoqgen,
*Datzj,zoo fpsa1skulsch en rem van kwaad,
%Alom a1s m anzlek yropwmensch wordt belogen,
Alleen om dat Vlrglelhalrheeftgehaat.
llaarreedsgenoqg v:p '
s Dlchtersgrootverraogen,
Een stof.waarln m pn geestgraag weiden gaat.
A>n hen die schrpven raoetik eere geven,
D1e zelf op aard twee boeken heb geschreven.

Maarmj ook lieleen deeldaarvoorte beurt,
%Datdoorgeen thd oflotooityordtgeschonden.
.W e1heef
thj mj ietsheerlùkswaard gekeurd,

DiT
eeCh
l'istus,wien mjy vederPochtverkonden!
dleper wolden zy door m p betreurd,
Die 'tzn hun tyd zoo ander:ondervonden,
xDie bleek en uitgeteerd en hongrende aan
Veel deuren kloppen,die niet opengaan.

pzi
jn grootegeesten zeldzaam :ondank moet
W aarhp*-regeeqt,zenogveelschaarschermaken.

'De qandwoestpn,die niepand laaftofvoedt

%Zlet zlch,door ,t wild gedzerte zelfe,verzaken..,
Zoo sprak Johannes;'t oog in vollen gloed;
De Boanergee-vuurblos op de kaken;

Maar etrakswas '
t over,en de Apqstelzag

Den Held weer aan met d'ouden,lleven lach.

L0F DER VROUW EN.
Le donne antlqqe hanno mtrablleoge
Fatto nell'arme e nelle saere mqse;etc.
Or1.Far.XX.1.Q.8.

De vrouwen hebben ouling! groote dingen

Beetaan op 't oqrlogsveld,in 'tmuzenkopr.

Ha
ay scbqon bedryfmen wj eenglansomrzngen,
Dzg schzttren mag de gansche wereld door.
Camllla en Harpalice verdnngen,

Om de eerepalm ,elkaar m 't heldenspoor;

1)Adoge, dle den Paladjn Rqtger van de Trolanen Goet afstammen,llat

noolt nl dezen ten koste van Ge Grleken te verhefen;en watDldo betreft:het
ls hem met hare verdedlglng, op het voetspoor van Ausonlus, waarln hem

Pee res en deSpaansehe GtchterMrclllagevolgd Wn.volkomen erngt.
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Corinneen Sjfo,grootegepsten boven

Veel mans!nlets zaluw lulster ooit verdooven.

Devrouwen blonkey schittrend t'allertjd
In iedrekunstdaarzi haarbart #an gaven:.

Elk,die een uur ln 't oud geschledboek elyt,
Ziet overalbaar faam en grootheid staven,

Scheen 'tandersin een latereeuw,'tverwijt
'
t Was dopheid bj desqhrtjverl,ofmlssshlen
Jaloerschheld,die maar llever nlet wou zzen.

Tref'slechtsdeblindenvoorhaargeestepgavrn.

Ma
Zo
arovwi
eee
lo
vnt
erd
vl
seins
nstezich dat,in onze dagln,

in eedle vrouwen bllnkt,
Dat ieder volgende eeuwkring za1 gewagen
Van namen,nu geboekt met gulden inkt?

Vergeefs,vergeefs,zoo booze tongen knagen

Aan '
t geen verrukt en totbewondring dwlngt!

fschwartze!uw peyseel,Tousjaint!uw zraneveder
Richtu een eerzullop - wle werptd1e neder'
?q
LIEVE VROUW EN.
Cortesidonne ebbe l'antlqua etaie,ete.
Or1.Fur.XXVI.x.

ln vroegerdagen vond men lieve vrouwen,
W zerhartvqqrdeugd en nietvoor schatten sloeg;
Maarzelden zyn zein onzrp ttid te aansc/ouwen,
Die zegqen:xdeugd iqm J geluksgenoeg'
';

DiE
e,
waarltk goed,bemlnlpk,edelaardig,
en leven naar den geest der eeuw gelei;

Verwerpende a1s haar rein gemoed onwaardig,

Z Den zegen waaq'd zjn del-tsvredenheid,
Eoolang ze onlhzerhaarlle:jk voorbeeld geven,
n onverwelkljke eerein 'tanderleven.
.

VROUW ELIJK VOORREOHT.
Mqlto consfgll de le donne sono
Meglio improvvlso,ch' apensarvl,useiti; ete.
Or1.>aur.XXV1I.x.

't Besluit onvoorbereid genomen,

D! kepsop 'teerstgezichtgeschied,

E Zyn bj de vrouw de slecbtste niet,

n zullen meestalbest bekomen.
By zooveel kostbre gaven,aan
Hpt schoon geslachtten deel gevallen,

Mag ook die gahfeen plaats beslaan,

En is de minste nlet van allen.
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Maarnimmerwordeietsgoedsvsrwacht
Van 'tgeen de mannsn gaan beslulten,
Indien 'tnietlang zsoverdjcht,
Bezlen van binnen en van bulten;

GeZro
?'tniqtbrhoorliikinhun geest
uzmen tpd ls omgedragen
En
N
zvöörhetoptreedt,Om teelagen,
og eensverworpen lsgeweest.
ONW EERSTAANBAAR.
Quantumquedebllpen0,ete.
orl.Ftm xI.z.

n lom,hoezwak ook,heef
lnEe
!we1dikw'
g'ls'
tvuriggtpaard,
't midden van den ren,gestult en halt doen maken;
d'Do
Ont
cvl
hamd
zeldeepnHa
hee
ftdekraphtderRejenhierop aard
rtstocht z:n voldoenlng doen verzaken,
In 't gunstlg oogenblik,hem meer dan alles waard.

De Beer dz
'e,op haarrand,een drupprlslecht!mochtsmaken,
W iensneusden zoeten gqurran d'lnhoud bznnenkreeg,
Omarmt de honigkuip,dulkt ln en zwelgt ze leeg.
TIJDEN EN W EERTIJDEN.
vien temoo oo1.
orlau-r. xxxvzr.110.
.>

De Bergstroom,doorgestâge regenvlgeden

En gneeyw die smolt,ontzettend,rùst,gn zwelt
Hoogmoedzg op,bruistdondrend neer;zùn woeden

Sleept wouden mee en epaart geen oogst op '
t veld.
Een tpd,die aan dz
'e stoutheld palen stelt.
Een kind,een vrouw doorwaadt hem,zonder schromen,
En vaak za1 't nat niet eens t0i de enkels komen.

Maar djyrna komt,eerangstsn schrik 'tvermoeden,

GERUCHTEN.
O Bene o ma1 che la fama elapportl ek.

0r1.Fur.xxxvlll.Z.

Van 't goed of 'tkwaad,dat ong 't Gerucht laat hooren,
Verr oot het,naar gewoonte,steeds de maat.
Dwaag,die den moed te haastig geeftverloren.

Dwaae,diezjn hoop terasontvlammen laat
W Doormaren,diezjn vyedeen rustvergtoren.
at,eer'tonsoor berezkt,dqor:öö veelmonden gaak
Baarmindervrees,dosp1n verwachtink
g rjzen,
Naarmate 't meer totJmchen tergt of gzen.

W at eiloofranken,trouw festoen
Voor dorre linde en iepelaren,
W at steekpalm ,tuya,sparregroen,
Dat droge naalden biedt voor blaren:
Daar m oet,in 't koud en laatst seizoen,
H et de uitgebloeide hOf m ee doen,
Om nOg wat levens te openbaren.

Verwachtden storm,die'tboompjeknakk',
H et eiloof scheur' van stam en tak,
D e sneeuw ,die 't al za1 dekken,

En tOteen li
jkwâ strekken!

GEMENGDE GEDICHTEN.
NEGENDE BUNDEL.

AAN MIJN V OLK.
(Herlnneringaan 13Sept.1884.)

Mijn Volk,mjn eigen dierbaarVolk,
Goed Volk der Nederlanden!
Tq
B
ltaanmtinjongsten ademtocht
pf
tu m'
lin harten zielverknocht
Met sterke liefdebanden.
A1No
wa
artg$jkoud voormtjgeweest,
g zou die liefde gloren;
Voqrhaaris'tHollandschhartgemaakt;

Zelsmetmîjn leven zelfontwaakt,
Haarkiem mj aangeboren.
Maqrpu!Hoehebt geook miibemind,
DIr zn uw midden woonde!
Uw llefde - diçpstgevoeldeik haar,

ToMe
entzj
miin TzenmaalZeven jaar
al haar goedhepn kroonde.

De gunst des Konings sehoot een straal

G Van vor:tl'
jk welgevallen.
een zweem van afgunst - oveelmeer!
EeV
nrl
iefdr'
jk jvren voopl'a
mi
jn eer,
eugde en geluk,b'
lfen.

NeNi
ene!
'k Stond op dien Septeyberdag,
t stusschen dorre blaren.
't FasbloeR enlooverwajlk zag;
D
e Schoonhmd hjd haar llefsten lach;
DeErnstlietztn rimpelsvaren;
De Wui'sbeid gchonk haarvriendljkgtwoord,
DeDe
Kunsthaarzoetjtetonep;
Dichter bracht zpn hartlykst dicht,
De Jeugd haar etralend aangezicht,
Meer waard dan lauwerkronen.

WU
aa
rwaren,o m4n Volk!dien dag,
w twisten en krakeelen,
Miskenping,argraan,ni'd en spjt;
WD
aa
rzets,datm dee:droeven tjd
e geesten moet verdeelen?
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Den hoogen God z$ieer en lofl
Die dag was zonder wolken;
Hj toonde uw harten qaren aard,
Mi
àin hoogsten dank en llefde waard,
n d'eerbied aller volken.

AAN DE NEDERLANDSOHE STUDKNTEN,
mg op m4nZeventigsen Verlaardageen m nterstukmetZonsondergang,van
Duehattelvereerd hebbende.

RechtaardeJonglinçjchap derNederlandscheAthenen,
OntvlngteensGrjsaardsdank voorgaveen eerbetoonl

ZjG
n Wlnterkopt,zjn Zonheei!eerlanguitgeachenen;
adeuwebllnkendeop,enzjuw Lenteschoon.
H ET SNEEUW T.

Gegroet,gj bleek en koud,maarzacht
En maygdlhk kindv>n 'tkilleNoorden!
Uw tskaro:metstzllepracht
AaTr
ek!eeq paal'beren,witvan vacht,
n ghnstrzg rplgbevroren koorden;
Deov
U
he
huof
lft
nlj
rat
di
p
p.
eme
r'
tlho
de
ve
an
nte
gr
lg
soe
pn

In 'thgrmeljn uwsmantelsbreed,

In tmlyprkleurd :uweelen kleed,
Datmetzjn slgep en donzen zoomen

Haar jltjd dzchternaadren zal,
V
En nz
ele
dtwj
ntdewereld gansch en a1,
s dat leeft kan bovenkomen.

Geen omtrek merkbaar;geeq geluid;

B'
t Zwjgtalles;alleswzschtzlch uit,
edolven onder 't doodsche laken.

Het sneeurt;de sneeuw daalt stilen zacht,
M aaretadl:neer,denganschennacht,
En dekt palezs en rieten daken.

JaEd
aalt,verbergtvoorzjn gelicht
en wereld,die in 't booze hgt
EnGt
lys
hts
rme
endl-ls
pgtme!God almachtig,
ellçs!d1ezoo stil,
Eerbiedxg,ernstzg,en eendzychtip

Uw blaadren loslaat op zgn wll.

Naar een Sonnet van m ehepln.

quzB sxewawslT'
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QUIS SEPARABIT ?
In derven en verwerven

InQe
voelen zj uw hand;
leven en in sterven
Bljft U hyn hartverpand;
HoGj
e
'vaak zk 'took yerkerven,

maqkthen nooltteschand,

Die 't hezllot zullen erven
Van 't hemelsch vadel-land.

W atzalvan U hen !cheuren,
Die nwe kindren zpn?
Geen lpdrn en glen treuren,

Geen li
gfs-ofzlelepi
jn;
D Watrolk den zopneschi
jn,
aal.zi
J hethoofd zn. beuà'
en,
D1e zeggen:SGi
J'zptmjnl'r
XMi
jn God,mi
jn dqrl,mi
jn levqp,
sMjn
Gj
h burcht.mpn schild,mvn loon;
ebtU rnj gegeven
W at zorg hun vrede steuren,

%In Christus uwen Zoon;
U aan te maogen kleven

%Heft boyen lof en hoon;
$,De vrees ls uitgedreven;
De liefde zit ten troon.''
MIDDELMATIG.
AAN ....

El
j dwaalt,diemeeq.in u dan 'tmiddelmatig ziet.
Denkbeelden hebtgy.maar e!p Denker zj
'tgi
jniet.
Gj spreekt,giiscbryft,paarzptgeenScht.
ljvek',ookgeenSpreket.;
Enzoo gi
jlichtverspreldt,'tlsnieta1slicht-oAlfdfeker.
'T BEW EREN W ARMT NIET.
'
t Bew eren wal= tniet,maar verkoelt

En werktnietuitwat gj bgdoelt; ,
Wl
ik
lweetwe1watgj mezn wlltprenten.
tDge ov m(n stap uw ovqtuiging enten,
oe mj gevoe1en wat gj voelt.

206

PMRSPICUA. - TWIJFMLEN.- IK WEET NIMT,ZNZ.

PERSPICUA.

De keldreruit,waargj doorhenen ziet,

KoDstaan dep dommlnvogel'tlevep,

ze daal 'tgevpellg hoofd aan stlet.
* Doorzichtzge te zlen zs e1k nog niet gegeven.
TW IJFELEN.

Sllchtskan niettwj:enzdienietdepken kan.
Dzenietdnrft denke: Is geep ernstlg man.
Di
En hj diezm mertwjien wzlen za1,
e twjfeltreeds nietmeer;hj loochenta1.
IK W EET NIET.

Ik weetnietwaaqik 'thrb grlezen,

Maar 'theeftzlch in mjn zlelgezet:
Tevreden zjn lqdankbaaqwezen,
V ertrouw en,'t wezenlp
'kst gebed.

VOOR 'T GOEDE.

M
*DeRanjsvoorh,etgoede.'''k Weethetwe1;
aarzshj tegen t kwadewe1heelfel?

He
D
ti!naard'ernstdeswyerstandstegen'tkwaad,
at zlch de zucht voor t goede echatten laat.
DWXPERIJ.
Zj neemthaarmjmrenvoorgedachten,
Haar koortsbewegingen voor krachten.
MIJNEN VRIEND
G.H.DE M AREZ OYENS
ter nagedachtenis.

RechteM
chea
pen,eerljk man,diebeter dan develen,
er dan de meesten hebt gedaan,
Dieonbeperktmet groote roorden spelen,
Maar halverwegen blp.ven gtaan;

AAN DR.J.1.DOEDES.- ZILVEREN BRUILOFT.

X7

Een Christen metterdaad,zachtmoedig en grootmoedig,
Bescheiden,maarmetwyardigbeid;
Een hartvoor G?d,een hapd m weldoen overvloedig,
Een mond,die nlemaud oozt gesmaad heeft of gevleid.
AAN DR.J. 1. DOEDES
VjfentwfntlgJaarHoogleeraar ln deGodgeleerdheld.
MIHICONBTAT.

Het scH
hrander brein,d>tvt
jfentwintigjarep
De oogeschoolverslerd heeftin hrtStlcht,
De wetrnscbap beschenen m etzyn llcht,

En,alsd1e School,dogr'thelderst gchriftverklaren
DeKgrke Godsgedzend heeften gesticht;
Dep Vrlend sindslang,dien God nog lang mogg sparen

N Bp de oudekracht,breng ik mjn hulde en dlcht;
og s8fgcfhem tlcdf''betgern hem vastdeed staalb

Sinds h: het pad der eere zs opgegaan.
22 Juni 1884.
ZILVEREN BRUILOFT.

Z 'kW erd Zryentig;ik zag mijn jongste groot'';1)
ag m e op m yn feest met bloemen ep laurzeren
Door Vorsten Volk vereeren rn verszeren;2)
M aar schooner feest nog mag lk heden vleren,
HetZilvren FeestmetU,mùneEchtgenoot!
A Van vlftien kindren z4n mtjtiey gespaard;
cbtaan deesdisch vrreend;'k zIe dochtren,zoneny
Re
I
edsprtjkrnde metllgen huwljkskronen
n eigen huls,waar llefde en vrede wonen,
En kleinkroost,dat naar deugdzame ouders aardt.

DEn ik,mjn Zilvren Bruid!gedenk den dag
ergrqene bruiloften de bliide stondent
Toen d1tm(n hartgetroostwerd van ztn wonden,
E
n halvereesen weer sen moedervonden?
Mijn hms weer vroolik wer; als'teertpdsplag.
In liefen leed,dat God onszenden wou -

W
Hetleedtrofdiep,maar'thefdatonsverblj.dds

I asveelen meer - waartgeimmrraan mtn zjde,
nSc
ll
efde en deugd dezelfde t'allen tljde,
hoon toonbeeld van:sW aarwerdoprechtertrouw?''
1)Z1epzestigste F'
e/ccrdlg-.

Q)18Sept.
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BlJ DE BAELTEXIS VAN PRINSES WILEELMINA,XNZ.

En 0 !waar klopte een M oederhaz'
t als 'tuw,
Voor eerste en laatste:kleinste en grootste,kranken
En stervenden?...M'
pn kindren,paart uw klanken

Aan m'
jne,om haar te huldigen,te danken!
M jn eerfeestisgeweest;hethare isnu.
Bekranst haar 't hoofd met rozen hagelwit
En rein a1s 't hart,dat God haar heeft gegeven;

VeErh
eftdedeugdhaarip 'tgelaajgesshrgven;
nj0o geuw Vaderllefhebt,bzdt,ezbzdt

Dat zll,met U,haar Man moge overleven.
20 Oct.1884.

BIJ DE BEELTENIS
VAN

PRINSES W ILEELMINA.

Te goeder uur geboren
Tot aller braven vreugd.

Om van haareerstejeugd

HeelNeerlanâ toe te hooren,

Z
D:zl
mo
e>
dnge
beh
acg
en,
t,v
rieg
ndl
pkGo
aa
zi
ht
De kroon van Neerland dragep,

Bestraald door'tvriendljkstllcht;
L
ichtvan Zjn hoogsten zegen
En Onze trouwste m in Aanstaande Koningin,

Hor kloptonshartu tegen!

Gelzefde Oranjespruite,
Aa
D n Xmma'shandgelweekt,
jtnzetsdeoqtwikkllng stuite,
Dze uit uw oogze spreekt.

JOZEF.

DeJongling,die naar Dothan toog
Om broedren op te zoeken

Wierhaaten nydhem tegenvioog
Met smalen en vervloeken,
To
Tot
oda
gt
tohJ
cj
denwegderGrootheidop,
1.op dey hoogaten top,
Aa
E nFaro'gzp verhgvyw
en volk behield bj tleven.
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KORT ZIJT GE. - AAN MIJN MEERDEREN, ENI.

Vreeq niets,godvruchte,van watGod
Gedoogt u te overkomen!

G%,volg uw plicht;Hv schiktuw lot
En kroont den weg der vromem

Zie hopende op;treed l
-ustig aan,
Almoesthettothetuztlrstgaan,
En slechts een manlpk sterven
U troon en kroon doen ervan.

KORT ZIJT GE.

Kortzjtge.endientdaarvoorgeprezen.
't Is een geluk voor die u lezen;
Maar za1 't u een verdienste wezen,

'tIsnoodig dqtm en onderscheidt,
Of 'tarmoede lsofspaarzaamheid.
AAN MIJN AIEERDEREN.

Hoog vliegtgiiop verbeeldingsvlarkan,
Ontdekt:vlndtuit- Ik nietalggj.
'k Voelmj tot engerkripg beperken,
Zie rond,merk op,herlnnerm'
t.
HIJ W EET TE MIN.

Hj weette pin,hoeboud hj spreekt,

W iens hoofd nzet merkt dathem een hartontbreekk

NAAR THOMAS MOORL
ALL '
TSAT'S BRIGHT MrsT FADX.

'
tMoetbleeken alwatblinkt,
W atheql-ljkstblznktheteerste;
Het lieipkste is het teerste;
't Ontluikt,bekoort,ontzinkt!
Degterre,die verschiek
De bloemen,die verbloeien,

Ztn beeld van watgelcbiedt

M et al wat ons kan boezen.

W'
tMo
lee
enmkt
alwa
nsk
t,
at
hee
et
rlj
vke
tkbl
het
tb
el
ei
r
te
;
IV.

14
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NAAR TROMAS MOORE.

Hetlie:i
jksteishetteerste;

't Ontluikt,bekoort,ontzinkt!

W ie pri
jstdan pog,oftracht

Naar vreugden,d1e doen treuren,

Nqarbanden teer en zacht,

Die zeder uur kan scheuren?
Veql beter,in den donker
Te houden onze rust,

Dan,n: een kortgeionker.

0ns llcht te zien gebluscht,
't M oetbleeken al wat blinkt,

H
Wea
therl-lijkstblinktheteerste;
tlieqpkste is het teerstr;
't Ontluikt,bekoort,verzlnkt.
II.
'T Is THx LAST aogz oy :cMMzs.

'tLaatsteroosjevan den zoper

Bloeit hier nog,maarbloeztalleen;

A1haar lieve gezellijnen

W elkten weg qn zpn daarheen!

Nieteen bloempjevanhaarmaagschap,
Niet een enkle roze-knop,
Bleef haar zachten blos weerkaatsen,

Zendtzjn geur nog tothaar op.
Lapgzalm op uw steelvervallen
Laat zk u,verlaatne!nzet.
Slaapthetalwatgeom u ziet,

Ga dan,slaav oqk gilmetallen!
'k Schud,u1tllefde,uw blaadjesaf,
Patze in 'tzwjgend noodlotdeelen
V
an de vrienden en gespelen,
Neergezegen op hun graf.

Ook zoo spqedig moge ik volgen,

EA1sde vmendschap mj begeeft,
nBl
de
rjkekransvan liefde
oem op bloem verloren beeft!
W aar getrouwe hArten weken,

Teedre barten nlet meer elaan:
W ie wenschtin zoo leêg een werel;

Nog een wjle alleen te staan?

*w IJ w sTxz4.'' -

Ezx zw AKxx.

-
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)W lJ W ETEN.''
(Z1eJoh.111.3.)

Mgtweten,Nicodemi!komtgeer niet;

Nl
Z
i
etröö verzelfjdatgti
jZi
hJrtvogoords
ri
jk ziet.
ln elsch gaat dleper.'
hart en zin
Een nicuw b eginsel,en een nieuw b egin.

EEN ZW AKKE.

Een zrakke zalgen sterker overmogen,

D1esterk isln zjn eigen oogen.
kEN KAN HETGEEN MEN W IL.

*Men
Dkan jetgeen menFi1''
,zegtmenigman.
eWùzewi1alleenlgkwathjkan.
BIJNA.

en Dichter,bjna een Stilist!
Bi
B
jnae
W elsprekend man,gord V1011st yna
't Isadmirybel;paarverdrzetig is't,

Dht zoo veelbyna'
sln zoo velejaken,
Btlegngeteld,toch nietsvoortreopksmaken,

Vzer halven maakttwee heelen,maar,osm art;
ViergrauweSchimmelsdaarom noggeen Zwart!

POPULAIR.

Spreek dingtaal,gj dievolkstaalqpreken wilt;
Geen kindertaal,zoetvoerig,kwansuls aardig;
De goedr m nd isdregljk uitzaad laardig;
Uw sulker-ertjesztn vergeefsverspzld.
TE UITVOERIG.

BjUw onderwj:yerlooptzich in teveel

zonderheen,dze 'toqg voor kern en hoofdzaak sluiten.

Zaaikorrels,man !dze wortelen en spruiten;
Houd op ons te bestuiven m et uw meel.
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SONNETTEN.
SONNETTEN.
1.
eonnetten bier,sonnetten daar!

Een wereld volsonnetten!
Men ls rr machtig gauw mee klaar,

ln spitder stipte wetten.

A1looptde zip welwat gevaar,
I)a>!-valtnletop tsletten;
Hetflnevjn demls1smaar
Ze goed lneen te zetten.

Eenk1inkdicht- als'tin'tHollandscbheet- 1)
Heeft niets te doen dan klink-en;
En hebtgijdaar den slag voor beet,
Uw roem zal eeuwig blinken....

Zie
Enzoho
o;ohe
tlntjne isio
ok gereed,
r het eens z'
nkinken!
1I.

Tweemaalvier,tweemaaldrie,voorhetriim en de maat
Die ditweeten een denkbeeld k>n baren,

Voelt zich dichter en is tot een skllnkdicht''in staat,

En hetklinkt(alskatoen)van zjn enaren.
Liidt hetduitgch ook watlalt,pu dat echaadtniet,waar't baat,
HEneenVriend za1'tzoollchjnietontwaren.
etverklaartzich grmakljk u1tafgunsten haat,
Heeft een booze Crltzek haar bezwaren.

Ma
Hareendenkbeeld!Hetkomtpiet,in pjtvan mjnweên!''
eb geduld!hetza1komen,mhn vrindlq!
Zoek zorgvuldlg maarvastalde rjmen bpeen,
Dezebrengep,zi
jhalen hetkindje;
ZjEschikken.zj kleeden,zi
j baakren zijn leêni)
n een wlegje....dathebje,ofdatvzndje.

1)Ten onrechte nochtans,a1s lk ln hetTjdschrlftvoorNed.Taalen Letteo
5 Meu weetdatde Sonnet-diehterln dekeuzevan deversmaatgeheelvrk ls.

kqnde 5de Jg.1885,meen bewezen te hebben.

ZXLFZUCET. - DM SCHOONSTE.- AAN J.J.L.TEN KATE,ENZ. 21B
ZELFZUCH T.
Brand!brand!' in 'tmidden van den nacht.
Brand!''roept de wacht.
Brand!''klept de klok.De lucht is rood;
De halve stad raakt op de beenen;
W at handen heeft wil hulp verleenen;
De schade is wis;'t gevaar is groot.
Misschien was 't voor die brave lieden
Alreeds telaat om 't vuur te ontvlieden!

Missehien,terwijlm'een wakkren redt,
Ofko
Ve
rbrandt een slapende op zjn bed,
st door gloed en rook te streven
Aan een dsrtoegesnelden 'tleven!
En altpd woedt de vuurzee voort....
W -

Knort,dewgl'tuw nachtruststoort.
DE SCHOONSTE.

W ieimmerA1sde echoonste ziigeprezen,
Om lellgwiten rozekoon:
Bevallig zjn lsmser d1n gchoon tewezen;
Hetvriendlilkste zshetschoonste schoon.
Het statige doetzich m et eerbied groeten,
't Volmaakte:met belpndellng;
Maar 't hart ontslult waarwp delzeveoytmoeten,

W ier mond ten glimlachjeopengxng;
Daar 'toogjetintlend meêlachtmetde lippen,

A18 't z
Elych'tva
ha
ndjeminzaam toegestrekt,
nzelf in onze hand laat gllppen,
De zachtste ontroeringen verwekt.

M oog dan de kroon derschoonheidhoofdensieren,

Deskunetnaar,hand pn marmsr Faard;
Deschoonsteroos,dzeip mlp hofwIltleren,
W ordt voor de vrlendlpkste bewaard.

AAN J. J. L. TEN KATE,
OP M JN GEDENKPEEST.
6 Mei 1885.

Den man,dievçqtig jaar de kruisleerheeftgepreek:
Maarmeer dan vtftxg jaarzjn liedren heeftgezongem,
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NTaar diep en rein gevoelvoorGod en 'tGoedein spreekt,
En 't pleitder waarheld door de schoonheid wordtvoldongen;

Wi
Mensmaatgezang altjdalsguldenolievloeit,
aarbrulsten stroomt qm hllesmeetesleepen,
WE
anneer .deGod in onsu ztn zzelhxftaangegrepen,

n alw>tin hem isop eenmaalvlamten gloeit;
Het maghtzq hoofd,hetteeder bart,vo1tranen
En blp
''geguich naaqleed oflief'tontrqert;
Dengeest,diebeurtllngespselt,streelt,stzcht,verhefkvervoert
En totin 'tstugstgemold zlch toegang weette banen;

Z: 'tkorj:Ten Kate,Inal!jnrùkdom,waarde,kracht,
1
y,op zhn feestdag,ook mhn huldetoegebracht.

Lang Bchittre nog ztn zon,en wete van geen tanen!
BEDE VAN HET OUDE ORGEL
der Nioolaï-Kerk te Utreeht.

Vier eeuwen paarde ik reedsmjn klanken aan uw psalmen;
'k Ben veelgebreks,maarvan geen onwilmi
j bewuat;
Thansism'
jn krelverroesten kreuntin plaatsvan galmen;
Mjn adem wezgert....Ei,vervang me e&n geefmj rust!
Zie over dit Orgel,het opstelv>n Jhr.Mr.J.C.M.VAx RIzMs-

orJ5,in hetTiidschriftderVereem ging voor N.N.Muziekgesohiedem s D.Jl.3de stuk.

HET ROODE K RUIS.
't Bestaan van .'
t Roode Kruis''is vast een groote zegen;
M aar beter wasnoch oorlog noch gevecht.
Een kindermond zeihier met recht:
W aarom verwondt men,die men daarna gaat verplegen?''
BELEEFDHEID.

Beole
W
fdbe
hesi
egreonpe
snlu
idretnlghe
dkldbe
mentrac
ach
t.,
re
dt
tddj
oo
ha
ht
W AAR GELUK.

Dyaris,voor ouderdom moch jeugd,

HoDa
e't
mç-chljkharternaarmooghaken,
ar z: geen onvermengde Vreugd,
Maar we1 volkomen Troost te smaken;
En wat de wereld vreugde hiet

Haalt bj dien troostin waarde niet

GOIIDE RAAD.

Ds wpstewlsheid,buitep God,

Isnletdan die drrpessimlsten.
H Teroemen in zjnslgvenslot
eeftenkelwaarheid lp d?n Christen.

S
Bedwelmipq en ontvelnzlng zjn
lechtsstllllng voor gevoeldepjn.
W at is de blinde vreugd van 'tkind?

De dartelheid van jongeknapen?
V'tGenotuitrjkdom ofbewind,
erworven rerofrang te rapen?
Wathuisljk heil,zoo groot,zoo zoet,
Vaak met de diepste smart geboet?

De troostder Liefde Gods,die .'tal

Do
Eetmedewrl'
ken mj ten goede'',
n daar mp sniets van scheiden zal''.
W atzee van ramp ook qm mj woede;

De
roha
osrttde
opn ysdl
etkwaa
bescha
a:mt'''
En t
't
tortHo
elke
trrp.dnibe
mt
Ziedaar waarin 't geluk bestaat

En alechts bestaAn kan voor ons mensehen.

AtGo
eedl
ftebni
etetln
eaa
enrbo
vove
lle
tchen;
lp d
heg
n,
sd
nma
wea
ns
En ook temidden van de sm>rt

Kloptin hun borst een vrooltk hart.
GOEDE RAAD.
Aan een Lid der Staten Generaal.

Stem naar uw ovgrtuiging niet,

M aar naar men llnks ol rechtsgebiedt.
Dgnk aan pw kiezers,nietaan d'eed,

E
Dzen gj bk God almachtig dredt,
Zn haaler'sLandsbelapg nzetbj;
Voer
g slechtsvoor'twelzjp derPArtj.
rklein,zoolang ge er nzet aan zlt,
De groenetafrl,doelen wit,

Wnaa
E
rop gjptlenschietvan smaad,
oogen vo1 begeerte slaat.
Zoo ge anders doet,ik acht u dan

Geen staats-,maarslecktseen eerljk mam
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Zeiluit,mjn najmgenoot!Kie,zeq,doorkliefdebaren,
OmKavnoaoarlt.s.Bi
scaalssheGolf,Atlantlsch'Oceaan,
met rulmen zwaal het Kaapland om gevarew

Den breeden waterweg naar '
t Oosten op te gaan!
Groet England, groet de Kaap,waar dierbre vrienden wonen,

Groetmeteen dubblen groet'
hetwoongewestm'
jnszonen1),
Heeld:Eilandzee,waarzooveelharten voor mj slaan;
En a1sgj 'tankertotden wedertochtzultlichten,
Den boeg naar '
t Vaderland qy uw bevrachters richten,
Breng goedett
'dingen en rpkelading aan.
NIET COMPLEET.

Dievan verrukking weet,nqch opgetogenheid,
Onvatbaar voor een dzepe ontroering,
Ontvlamming kentnoch geestvervoerinx,

Isnietdegroote man,dien biizichzelven vlezt.

Op nuchtren oordeel,datde teugelskan bewaren,
Op meerderheid !an geestdoezich zpn trotgtegoed:

Hetlpeeltulg van zgn hartmist snaren,

W aarvan zgn groot verstand de waarde met
' bevroedk

AAN EEN VRIJDENKER.

Gjpeentd>toveru demeenipg isverspreid,
Dat gjWaaa
n nzets,volstrektaan mets,peerzoudtgeloovem
targwaan heeftnw geestmlsleid?
Geep lastertong,die oozt u de eer za1 rooven,

Datgj gelooftaan uw voortreijkheid.
VERHEP DB LIEFDE GODS.
Verhefd #liefde oods;maar zoek haar meeat en eerst
In eigen hart en leven

Haar vollen eisch te qeven.

Alom gebiedtzj,maar'tgeluk zswaar zj heerscht.
1)Java

DANKBAAR ONTZAG.-- D1E ZEGT.- ARME PRONK,ENZ.

DANKBAAR ONTZAG.
Afen werpt geen eteenen in de bron,
s7aaruit maen heeft gedronken;
llen zoekt geen vlekken in de zon,
Die ons haar licht en warmte heeft gedchonken.

DIE ZEGT.

Diezegt:daarisgeen eellijk man

Op heel deze aard te vm den;
Die deugt,lees daar verzekerd van,
0ok zelfnlet veel,goê vrinden!

ARME PRONK.

Gijhebtnieteenswatnqodig ig,
En schaft wat overbodig :s.

W atvasterkostbiiminder praal
Gafdegelgker maal.
II
'EEL DOM TE W EZEN.

Heeldom te Fezen kan geen kwaad,

Zoolang de domoor zlch geen wpsheid dunken laat.

DU CHOC DES OPINIONS JAILLIT LA V2RIT2.''
Hetbotsendergevoelens,''zegtmen yaak,
K
% an voeren tot het ware van de zaak .
MaarWwa
arvooroordeelmetyooroordrrlstrldt,
at is het - dan verlles van tvd!
EEN.

*Daar 'sniemand Yf# dan God'',luidtPlato'sleer1).
*Daar 'sniemand goed dan Een'',zegtonsde Heer2).
5 Tlmaeqs.

9)Matth-19 v.1T,
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TW IJFELEN.

UwDtwj:en zj eenworstlenme!debaren,

e baak in 't oog,de haven xn 't gemoet;
Geen speelsch en loom zich laten wieglen op den vloed,
0P deopen zee halfdomm'lendein te varen,

Diem een oogenblik uw bootjezinken doet.
EEN GRAFSCH RIFT.

Hi
er ieuw strjd ten einde,uw taak vervuli
De wereld kende uw leed;God uw geduld.
LEVENS.BESCHOUW ING.

Levene-h-eAouv/lng''.Hoe verstA ik 't? Leeftmen slechl
Om '
t leven te benchouwen,llnks en rechts,

En
Ofhaeleo
fniet,naar Pen 'tbeschquwt,televen?
fthet lelen zpn belghouwzng lngegelgn?
Besghouwtgil'tnalrgp leeft,en leeftgp naaruw zin?

Ofzs'teen woord,nletsmeer,en krachtnoch ernstdaar 1n?
GEPEINS.
A.

W aar denktgj aan,metditgefronstgezicht?
B.

Ik denk aan niets;ik denk slechts over 't denken.
A.

Laatandrey daar de denkkracht ziqh maeekrenkemu
Denk hever aan het leven en zpn picht.

AAN DE LEIDSCHE HOOGESCHOOL
op haar LxllsteLustrqm.

Mjn Alm: Mater!neem dehulde van een zoon,
Wien vqfenveertig jaarnietkonden doen vergeten,
Hoehli,hetoog geslagen op uw kroon,
DeZe
sjarey aan uw voeten heeftgezeten,
le%en zngedronken van uw m ond.
om levenslang uw woorden en uw wenken,

OP DE EEESTE BLADZIJDE VAN EEN GEDENKBOEK, ENZ.

Die hj verstond,oflater eerjtverstond,

Metdjnkbaarheid en eerbled na tedenken

Ho
etai
lrfkis,vaneeuwtotreuw,uwkroostf
Hoe sc oon dg taak,die gt hyn leertverricbten!
0,
Leefen bloel!Blsjftrouw,bljfonvrrpoosd
E1k nieuw geslacht vereedlen en verlzchten!
OP DE EERSTE BLADZIJDE
VAN EMN

G E DE N K BO EK .
Zo0 wie,op yriendeljk erzoek,
Zyn naam wl1schr'
ljven zn dit boek,
Die doe 't van barte en zonder dralen;
Een woord in proze ofpoëzy
Verhoogt de gunsten haarwaardi
i,
En 't hart zal haar met dank betalen.
M en zal,zoo vaak men 't Schrift herleeet,
Het Beeld herloepen voor den geest,

En meterkentltkheid herdenken,
W at e1k door daden,loord of wenken
Voorziine vrienden zs geweest.
't Verrassend van een eerst ontm oeteu,

Te zaam gesmaakte vreugd ofsm art,
Een zitten a>n elkanders voeten,
Een weerzy
-dsch opengaan van 't hart;
De zoete kout;het gu1vertrouwen;

Een woord vay ernst terrechterttjd;
Een woord van gok,niet ingehouen

D Door vreesvoormisverstand ofspîjt;
eDwarme druk der hand bt)
''tscheiden;
e b1J
ldehoop (bewolktmisschien
Doorbangq zorg)op rederzirn:
Ziedaar waarln de Emnnng welden,
W aarbp de Liefde stilza1 staan,
Met hier een glimlach,dââr een traan.

W ateigen hand hierneer zalschrjvep,

Hangt aan de Ervamng.hangt aan 't Lot.

HetEbestezal#e1tuslchen God
n ezgen zzele bltven.
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DE LIMFDE BLIJFT HE'
T BEXLD BKWAREN,ENZ.
DE LIEFDE BLIJFT H ET BEELD BEW AREN.

Dq liefde bljfthetbçeld bewaren
Zöö a1szj 'tliefgekregen heeft.
He
tmoog veroudren mrtde
jaren:
Voor haar hetJonge zn '
toude leelk
Die 'tjong om 'toud gglaat vergat,
Heeftnooltdatjonge llefgehad.
Hii
beeftbewqnderd,heeftgeprezen,
Gevleid,gelzefkoosd en gespeeld;
'tVeroovrgn van zoo liefeellwezen
Heeftzpn hoogmgedig hartge8treeld;

Vo
orliefdenam hh d'oogenlustEen gtroovuur,dat zichzelven bluscht.
Nepn,liqf!T2 zamen oud geworden
En altljd dlerbaaraan elkaar,
Schoon leliën ep rozen doldsn,

Deti
jd zjn zllxer strooztzn '
t haar,
Vo
o
r
mj
v
e
r
a
nd
mn
g
no
c
h
g
e
pi
s!
'k Z1e al wat was ln alwat 1s.
GEEF W OORDEN AAN UW LEED.
Geef woorden aan uw leed;de smart die niet wi1 gpreken,

Doetdoor haar f1uistren '
t bart,datzich gewelddoek breken
8RAœegPxAAE.

W EGEN.

De rechte weg is oveïaldgkortste;

Debeste nietaltiJd mzsscluen. ..
Delangsteqnslechtstedze,waarmenzIn tjdvermorg/
Met altpd naar een beetren om te zzen.

MOGELIJK.

Z
;s
'-t
deon
av
se
rr
dmv
edl
d
îi
e
k,omv
anve
grvpaly
'teg
ebs
rl
eongblq
oogljk:
wat
lcst
nd
zu
s,
ij
sk
moo
qt
k8Te n .

GERMANIA.
(Nlederwald,Augustqs1885).

Germania rultop ha>rzwaard,

En beft de Kezzerskroon naar boven,
Omkranst met lauwren harer waard,

GEKMANIA.

Wier glan!geen spktofnjd kan dooven.
HaarKelzer,met zi
jn kloek geslacht
En helden die voor krp
-gseer blaken,
Ha
u
dt
a
a
n
ha
a
r
Rj
n
detrouwewacht,
En za1 ook aan den Moezelwaken.
De loftrompetblaast ver en luid
Haar oogst van zegepralen uit.

W ie koenheid,kracht,en vriiheid mint,

Aanschouwt haar beeld met welbebagen.
Haar lokken Eaddren op den wind:
Haar oog is helder opgeslagen;
Haar schoone mond zegt vastbeid aan,
Haarblik,velachticg van gevaren;
OntJag gebzedt haar rustig staan
Te mldden van haar adelaren;
Da
arzein haarwtdge
' strektgebied
Haar een en eenlg Duitschland ziet.
0 W elk een dag,als op 't geluid
Der trom,haar zonen samenvloeiden,

En traan bj tryyn van gade en bruid

De band die 'tkr'
pgszwaard greep besproeiden!
Ach,welke uacbten,a1s de bloem
Haar: volks,in haar gevallen helden,
Alleengelaten m et hun roem,
Terneerlag op bebloede velden,

En doorde najaarswolken heen,

De maan hun koud gelaat bescheen!

Majrwelk een dag yan vreugdeen eer,
A18zg hayrdappre dulzendtalen,
M etd'ezkenlooftjk op 'tgeweer,

Doorluid gejubelzn zaq llalen!
Al: echtgenoot en bruldegom
W eere de en bruid in dearmen zonken,
En bIJ'tontroerend lrllekom
Geen tranen dan yjn blpdschap blonken,
Daa
r't pDank z'
v Godl''bj '
tlofgeschal
Ten hemelsteeg van berg en dal!

E Dip dag heeftl'
tikeljk yergoed
eVnaj
a
a
r
v
a
n
k
r
ù
g
en afzjnsmarten,
n bergen angst en stroomen bloed
En qooveelrouw voor zooveel harten;

E Dze dag,God geve't!hebbe een tjd,
en gchoonen tjd,een Eeuw van vrede.
Toorkroogten nakroostingewi
jd,
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AANVAARD UW GXLUK. - ZOO ZIJN KR.-- WZM HMM!XNZ.

Die 'tzwaard tep ghoudtin de scheede,

Die broedertwzst noch tweedracht duldt,
En Amalthea's horen vult.

AANVAARD UW GELUK.

Ahnvaard,raarGod le geeft,geluk en bli
%
l'de tjden!
Zîln hartmzsguptu nzet,watmenschen u enjden.
Verdenk geen llefdr,op gropddatgj zeonwaardlgzjk
B
erisp hem niet,d1e smildlhk geeften nietverwjt.''
Z00 ZIJN ER.
Ik ben voor 't goede,kamerayd!
Voor 't goede,en daarom doe zk kwaad;

Maargjzjteem en plichtvergeten,
Wantgj bljftonrecht onrecbtheeten.''
W EE HEM I
(Jez.5:20).

*W eePahretmqscdha
iep'tdk
wadegoedhesl,'tgoedekwaadl''
oet het,door zpn llefde en haat.
-

GEEN UITNEMING DES PERSOONS.
(Ko1.HI:25).

Dieqnrecbtdoetza1'tonrechtdragen,wiqbjzjl''

Zeg dzt u zelven eerst,en dan uw weerparty.
Uw godsvrucbt en uw deugd,voor 'toovrige onbesproken,
Maakt onrecht nooit tot recht,en onrecht wordt gewrokem

N0N TALI AUXILIO.

Vr
jdenksrs,dienietvri-zgttegelooven,
Geloovlgen,die 't denken u verbiedt:
Di(
ljzjtterwederzjderechtemannennlet,
e tueschen wetenschap en godsdienst twistvuur dooven
0fmuren slechten zult,diege altjd stjgen liet.

:AAK EN VORM.- GEMATIGD.- WAT BKTER I8.
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ZAAK EN VORM.

Dat gr in de Zayk verschilt,verstoortgesn qrede;

DeWjg,daargp d,zajk op voorstaat,dlklglsweL
Spreek luid,maarhefdrjk,krachtig,maar metfel.
't Qoed staal kwetst niet dan door de snede.
GEMATIGD.

N matigd,zjtgtjnietde man van 'toogenblik,
Ge
och van de menigte;maar oyerwint ten lesten.
De
M
toekomstdoetu recht,gelhk reedsnu debesten.
en haakt naar houdbren grond,na 't gaan door dqn en dik.
W AT BETER 1S.
W at beter is,wat betel-is,
wat beter 1s dan 't Leven,
Dat is de Hoqp G
derheerlijkheid,
dIe od ons heeft gegeven.
Datisdehooge lrvens-vreugd,

de bli
ldesteryertl-Moqd
Van 't hart datzegt:.Gà) zpt mpn rots,

mjn deel,mùn eeuwig goed!''

W at verder brengt,wat verder brengt,
wat verder brengt dan 't W eteny

DatisdeLie
dfde,die mijGod

oet sAbba,Vader''heeten;
De Liefde,daar ik hem door ken,
wien geen verstand verstaat,
Maar die zich woning maakt in 't hart
dat voor hem opengaat.

W atwisser baat,vatwisser baatl
watwlssrr baatdan tklagem

Hetis de Ljddez
aambezd,die 'tkruis
n Heiland na doet dragen;
Hetis het roemen in een heil,
dat boven 't leed verhelt;
Het is het kussen van de roe,

die zegent waarzi
j treft.
W at sterker is,wat sterker ig,

veelsterkqrdan de Zonde,

Het ie de Drang,de Lzefdedrang
van Jezus'bloed en wonde,

21 AssA u nxa.- >IxT wAT GIJKUxT.- AAxxxxMlBTRoos=qx,xxz.
Die daaraan denkt,die daarvoor dankt,

die daarz'
ljn moed uitschept,
Strjdienver
dFi
n
t
.
e
n
g
rjptdekrans
le afvalt noch verlept.
ABBA VADER.

Le
guw koofd aan deborstvan den Q?
d,dieu mint;
S1a uw oog tot hem op,en gevoel u z'
yn kind.
NIET W AT GIJ KUNT.

Nietwatgsikunt,nietwatgj wilt,maarwytgj 6%
B

epaalteen waarde en rang,diegeen betwlsting 1jdK
AAN EEN MISTROOSTIGE.
M et uw vreugde,werd uw kracht

Ingebqrt;

Acb,daar zzt g:,zonder macht,
Zonder moed,

Tot een troost,zo? goed a1s groot,
U verkm kt,
En geen Me
leee
drme
vee
rr
sckr
hre
ikt
nk.t,geen nood
Ga dan tot den Trooster uit,
Die u wacht,

Diezjnarpenuontsluit!
Zze hj ljcht,

Lacht u tegen,pelltuw gmart,

Uw yerdriet;

Stortu aW
anan
zp
n godliik hart;
hoop niet.
CONSTANT THEODORE GRAVE VAN LIJNDEN VAN
SANDENBURG
TEE GEDACHTENIS,

t 8 Nov.1885.

EQust,wakkreStaatsman,rust!Deljksteen drukkeuzachtl
en eervolleeerzychtheeftuw rjke zzeldoen blaken,

Haarroeping zzch bewust,baarKaven,en haarkrachk
Maarook geschapen totgrootmoedlg zelfyerzyken.
W aar liefde drong,waarplicht,waarwvsheld werdbetrlcht.

AAN DR. COENRAAD LEEM AES!ENZ. -

STIJL-LES.- STIJL-VERSCHIL. 225

Ruat,steun van Vorsten Volk!Uw tijd waswelbesteed;
QeAgekerd hebtgj met(1eu tqgbetrouwde ponden.
Gp kost watniemand kost!gp deedtwat niemand deed;
Ac
Oh,hoeveelhulp en hoon zjnin uw grafverslonden!
ndaukbaar Nederland,lndien bet u vergeet.

H Mi
jn hartvergeetu niet;hetheeftuw hartgekend,

art voor uw Koning,vooq uw Land,uw Huis,uw Vrïenden;
Dien arm,totsteun berezd;datoqg,totGod gewend;
Dien mond,zoo minzaam voor dePznste die u dienden!
Rust zacht,u wacht de kroon;gIJhebt den loop volend.

AAN Dr. COENRAAD LEEMANS,
op den 3den December 1885,

vtAftig jaar Directeur van hetMuseum van Oudheden teLeiden.
Een half ontgraven,halfnog in 't Egyptisch zand
Bedqlven Sphinx gehelmen afte vergen,

D Aan 'tllchtte brengen,wafalom bj volk en land,
e
Enac
htder eeuwen in zgn duisterbleefverbergen,
n Heden en Verleên te stellen in verband;
Een Priester en een Ker der W etenscbap. te worden;

ZiDen roem desVaderlandste staven qpd en zi
jd:
edaar detaak.waartoe'k uw jeugd zlch aan zag gorden,
De schoone vl
-ucht van uw getekten leyenstpd.
0 Leemans!mi
Jvooruitin kennzsen in jaren,

Maarm !twien,- sirtds,bedektmetMavorslauwerbllren,
Dp Leldsche Pallas zn haar koor u wederzag -

'tMp-n alsuw voorrechtwasom wjsheid op te garen
Bi
j die vgor halfeen eeuw haarachtbreTolken waren,
N0Ho
ejulchtmi
jn hartu toeop deesuw jybeldag!
g lange ontzie de dood uw deugd en grilze haren.
.

STIJL.LES.

ScbrDi
jfenuietwi
all
te 1osdaarheen,
t doen lezen.
Ongem aakt.maar ongemeen
Moetuw proza wezen.

STIJL-VERSCHIL.

Die wqst,iskort;die zoekt,islang;
Die twyfelt,gaateyn ziegzaaggang;
Die overresdt,isdnesten dluk;

Die overtmgt,houdtvoetbi stuk;
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W iep 'teqnstis,spreektmetklem enkracht;

D Die jdelzs.zoektFoordynpracht;
ie,zonder diepte,dlep wl1wezen,
Omringt met neevlen d1e hem lezen.
NIETS NIEUW S.

De Dichter;sshoon gj 'tzopdtverwachten;

De Dichterzegtnletsnieurs;nletsdatdooruw gedachten
En hart nzet dlkwpls ging en gaat;

Maarzegtketzöö,datgj uzelv'verstaat.
ONVOLDOENDE.

lNiet rijk van inhoud;maarde vorm !Hoe schoon washj!''
k Erken '
t;maar,bj 'tyertogn van zilvren schalen,
Verwachten eisch lk mp teonthalqn

Op gulden appels,- niet op bellenblazerp.
JE,JIJ,EN JOUW IN BRIEF EN BOEK .

't'
J
teH,jj,enjouw ingchrift,enzelfsin druk!

erlnnel
'ton!te smartli
jk 'tongeluk,
Avaardoor wj '
tlleve.dp en di
jn verloren.

't N a tuurlJ
i'k schri
t zoo ver niet gaan;
,lven moe

Laatonsr!eleernaar nette!'spreken staan,

En 't ge,g1),uw niet enkelzlen,maar hooren.

NEEN 'T LEVEN ZIET NIET STEEDS Z00 ZUUR.
NeA1
en,
s'
stombr
leven
e ziet niet steeds zoo Zllur,

wjzen u vertellen.
Hetregentje in hetmorgenuur

Kan ook een lielen dag vool'
spellen.
Maaktltraksweerplaatsvoorblauwe luchten,

De donkre wolk,d1e u verschrlkt,

De bui.dze 't rozenbed verkwikt,
Verdient geen traan of zuchten.
Naar het Engelsch.

DE GODSDIENST LEEFT MET GOD.

Deepl
goan
dstd,ie
sttrloekke
eftnme
tQo
dar
,deluc
ght
odkr
sdllng
en,stm-twi
me
tMe
ecben;
on
nt
aan
ha
oes
ttve
rNe
nsen
n.

WAAlt 'T YAN AFHANGT. - HET KOMT VANZELF NIET,ENZ. 22l

W AAR 'T VAN AFHANGT.
M en heeft geen zin in uw gedachte:daarom acht

MMen 'tgern gjvoortbrengton-doordacht.
en vindtz(n ezgen depkbqcld in hgtuw :
0 welk een lichtvan wpshezd zjt gilnu!
H ET KOMT VANZELF NIET.

Hetkomtvan zelfniet,metdejaren,metde grjsheid.
Wj
'soud te worden ishettoppuntvan de wjsheid.
EEN W OORD VAN OLAUDIUS.

Doe nooit een meisje leed,naar lichaam ofnaar geest.
Uw Moeder is het ook geweest.

AAN MIJNE VROUW .

Zesen twintig jaar vereenigd,

Uit Gods hand yyelgoeds gesmaakt,

't Leed door huwlpksmin gelenigd,
En de last tot lust gemaakt,

llalen wijden weq naar 'tgraf,
't0og omhoog,bljmoedig af.
AAN MIJNE JONGSTE.

'tJongste kind nog groot t! zien,

W as een zoete wensch,en dlen

HeeftmiJ
'God gegeven-''
Moog zi
j meteen vroom gemoed,
Wt
iisin 'tgeen zi
j laaten doet,
arg mi
j overleven.
zDE HEER W EEGT DE GEESTEN.''
(Spr.XVI.2.)

Gj we
gtde geesten,Heer!en de ongerechte wagen
' e
Zil
n U een gruwel,die wj voeren in de hand.
W He
$je
chterwegen toe,en zonder eenstevragen:
b ik van geesten en van wegen ook verstand?
DE SLAAP.
De slaap,de kalme slaap,een glimlach op 't gezicht:
W at is ze? Een beeld der Hoop op dag en m orgenlicht.
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AAN....- AAN EEN JONGE WEDUWK, Eyz.
AAN ....
't Begin was beter dan 'tbegluit,
A1s leed en zorgen weken;
De rampspoed bracht uw deugden uit,
De voorspoed uw gebreken.

AAN EEN JONGE W EDUW E,
uitOost-lndlë terug.

In '
tVadsrland terug,maar zonderdien,

om wi
en giJ'teensbljmoedig kondtverzaken;
Terug,om allen weer te zien,
Behalve hem,die uw geluk moest maken!

Om:oerste Weeuw!metzwjgend'eerbiedalaan

W e uw rouwkleed ga,diep,dlep in '
t hart bewogen.

Zoo J
'ong en scboqn,nog schooner door de traan,

Die staat en zwelt zn de alles zeggende oogen.

Acb,'tmedelj geneestgeen bloedend hart,

Al drupt het ook wat balsems in de wonde!

lndirn uw hart geen God had die het konde,

Gh waartreedslang vergaan in uwe smart.
Alaar zj vergaan niet,die hj staande houdt
En Bteunt en opbeurt en gebiedt te leven.
En 'tondqrpand u v!n zjn trouw gegeven,
Hebtgj,metons,In 'sHeilandskribbe aanschouwd.
TweeieKersfdag.
1885.

GOEDHARTIG ZIJN.

Goedhartig z
jn is merr dan mpoite wezen.
M en wordt om '
t een bemznd,om 'tandre slechts geprezen.
VERSOHE SMART.
Versche smart is heilge grond.
Raak aan geen nog open wpnd!

W aarnog de rerstetranen leken,

Troosthetzwtgen,tergthetspreken.
H ET SCHOONE IS ALTIJD SCHOON.
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DIAMANT IN KOOL. - 8LXCHT: HET HART,ENZ.
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DIAM ANT EN KOOL.
Schoon een en dezelfde etof,
De eene gchittrend,de andre dof.

Di Dielielheefti:deDiamant,
elgneekl
ftewa
thj ontvangten 'tuitlaatstralen
ur en gloed naar elken kant,
W iensrechtewalrdr alleen dekennerkan bepalen.
Der Koolgelpk zs'tzelfziek hart:

Di
G
e,schoon gh ze ook in 'thelderstlzchtzoudtplaatsen,
een straaltle door kan laten ofweerkaatsen,
Maaraliesopslurptin haar zwart.
Laatbaar met rust:een vuile veeg
Rvas 't meest,dat iemand van haar kreeg.

SLECHTS HET HART.

Slech
Nt!hethartisdqMenscb,endrmepsch iszijnllart;
D zetzi
jn brein,nletzpn tong,nletzpn handen.
enke 't hart,spreke '
t hart,pare 't hart pi1en daad,
StraleE't
ha
r
t
,
d
oo
r
be
t
oog,van hethartlùk gelaat,
n het doet alle harten ontbranden;
Ja,ontbranden in liefde.in de heilige vreugd
In een ander sichzelven te ontdekken,
D'eigen zin voor wat aandoet en goeddoet en treft,
W at vertroost en versterkt,en tot hooger verbeft
0m de schoonste verlangens te wekken.

TW EE LEVENSBESOH OUW INGEN.
DE VROEGERE.

Voor God en Naasten leven,
Ep naar volmaking staan;
Ziedaar op 's levens baan
De taak u voorgeschreven,
Dpn eisch aan u gedaan.

DE NIEUWSTE.

Te leven om te leven,

Teetrjden om 'tbestaan,

Ziedaar wat ons voortaan
Alsdoelvoor'toog moetzweven,
En - niet ter harte gaan.
De reqt i, droom of.waan.
ScGj
va
a
r
d
t
di
e
da
nk
ba
ar
aa
n,
boon vreea en heilig beven W aardlezl
jn opgeheven,
U om het harte slaan.
Ja!
Da
ar
vy
ng
tde wjsheid aan...
De neigingen weerstreven;
- Mits de menscb,gedreven
Maar,'t opg tot God gebeven, Doorwatont-mensch/njehreven,
En door zp
-n Geest gedreven, Naar 'tvoorechrzfthem gegeven,
Zwak stervling!za1betgaan. Den mensch heeft uitgedaar.
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DE MORTUIS NIL NISI BENE.
De-orfxïdnilpïafbenewordtgeduid

AlB moest men m ets dan goeds van hen verkonden !

Ne
Ven,neen!zj badden ook hupzonden;
D erbloem re niet,almeet gi z: uietuit.
e
of
spreuk m ldit:Zwiig gapsçhljk van de dooden,
Bpreek van b!n naarblllpkheid en recht;
E Letdubbelop bp 'tgeen gj van hen zegt,
n wacht u voor verwerpen en vergoden.
DE MORTUT8 NlL; NI:I BENE.

DUM TRAHIMUS TRAHIMUR.
Toen de oproerxyan gezwayid werd door 'tverbolgen
Gepeupslvan Parps,slqeg d!e hem had geplant
De srhràk om 'thartb1J'
t zzen van moqrd en brand.

W atwi1lk?''sprak hj:.'kben hun Hoofd;lkmoethenvolgen'1)
AAN EEN OVERGELEERDE.

Gj hebtveelmeerdan 'kbi
ju zoek,
Maal-minder dan zk wensch.

lk voelln u geen levend M ensch,
M aar hoor een sprekend Boek.

LES. GEEN LEER.

W
antrouwen zj devruchtvan 'tleven en 'tverkeer:
Aanvaard de les,maar niet ten grondslag voor een leer.
ZELFS VERZEN !
A.

Hj kan van alles;heeftzelfs verzen in de maak.
B.

Datisvan alleswe1demakkeljkjjezaak.
M

aaqverzen barep uitesn dichterlvken geest,

Datzstegeener'tild een lederswerk geweest.

1)Je suislearehef;i1fautbien queJe1essulve.Lxoav ROLLIy,Febr.1848.

ILLUSIE.- ENTHUSIASME. - NARDU8.

ILLUSIE.- ENTHUSIASME.
Laat varen uw Bxooocszlzxxo,

Maaz'bliifuw osssvol
ylp'
r kweeken,

Begoochling iseen rozeknop,

Alaar die nlet loslaat aan den top

M En
in zi
jn bloeibli
jftsteken;
aar Geeetdrift is hetimmergroen,
Dat tiert en siert in elk seizoen.

Laat dooven uw BlooocuELlxo,
Maar houd uw osEs'
rol
tly'
r glorend !
Begoocbling ishet tooverllcht,
Dat alles kleurt waarop 't zich richt,

M Bedriegli
jk en bekorend;
yarGeestdriftisde heilgegloed1)j
Dze gloeien blù'
ft,en gloeien doet.
NARDUS.

Mjn Heiland ishetbestewaard,
Het echte enkuitgezochte.

Het schoopste ln hemelen op aard,

Hetnoolt te duur gekochte:
oe nardus moet voor Hem gespaard,
M oet uitgestort,moet stroomen,

Mo
çtdale!top zjn hoofd en baard
En op zlln kleederzoomen.

1:Hj de Hoogepriester niet,

Door God den Heer geheiligd.
Dool-wien verzoening lsgyschied,
D1e yoor'tvrrderfbeqezligt?
W i1HtJhethuls sdaarlzefdewoont''

Ziin lntreêwaardig kruren,

'tMoet al,waar lielde llefde kroont
Van d'eêlsten nardus geuren.

GeGjeeg
endishethuldebljk,
bracht ter rechter stonde
DoQorwien,hj zi
j dAp arm ofri
jk

edaan is, swat hp konde''.
Aan .'tgoedewerkaan Hem gewrocht''#
Daar 't hart toe had gedreven,

HeEenftde
Hi
j een dieperzin verknocht,
zen naam gegeven.
1)Feu saerg.
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WAT IN DEX GRIJSAARD OMGAAT.- PHILOPHROSYNE.

W AT IN DEN GRIJSAARD OMGAAT.

De grjsaard,dieeen beeldsqhoon aangelicht,
Den zachten straaldiepitlleveoogen lzcht,
Hetglansrgk goud van rilke en blonde lokkep,

Deaanmjnnlgheidvan'tvriendli
Q
jkltwezgnzlet,

evoeltzn zich de wondre qntroemng nlet,
Diejonger hart,vaak alte dlep,kan schokken;
M aar eerbied voor de zuivre maagdekroon,

ontzaq voor'tvol.pog onbeschadigd schoon,

Verteedrlng voor een '
Jong en argloos leven,

Onzekerheid van 'tiothet vporgezet?
Brengtoverhem een steqming van gebed,
Een biddend hopen en een llefdrik beven.
PH ILOPH ROSYNE.

Weesbeminltik!A1l!w drugd

Heeft geen ingang bIJde Jeugd,
Heeft op d'ouderdom geen vat,
Zonder dat.

Draag een vriqndljk wezen rond;
Spl-eek metlrzendelgken mond;
Vmendli
jE
k ziluw oogopslag
n uw lach.

svaardejeugd haarvrepgd ggniet:
Nimm ein Stock und rezte mzt''l).
W aar men zucht om zorg of gmart:
Toon een hart.

MaAktbedeesdheid iemand schuw:

'tZj yoorandren,nietvocru.
Die zhn oog nietop durftslaan,
Zie hem aan.

Zie hem aan met zulk een blik:
Die vertrouwen wekt voor schrlk;
Die den armsten zondaar moed
Scbeppen doet.

Zi
juw rrnstigstwool
-d nqoitstraf;
Stootmetvan p;snjd nlstaf;
S
moor,waa
E rgi
J blrmhartlg zi
jt,
lkeverwjt.
1)œ AvD=g.

DE

EERSTE

REGELS

ALPHABETISCH .

W ees toegevend,dparend,goed;

Door oprechtztn,toon uw moed;

Doorverdragen.toon t1w kracht;
Oordeelzacht.

s
ve
edseb
i
jkhj
,g
die
nt,
Li
ef
,e
dmi
iendle
ri
tj
en
wimi
nt,
-

.

Machtloosbli
lktgemaakteschi
gnM oet hetz5
.l
n.

NIEUW E LEER.

Een strtjd van a11en tegen a11en,

B eding van 't leven,en het w achtw oord dez
.natt
lur:
Een stelselop dien grondslag moetbevallen;
't Gaat door de wereld a1s een loopend vuur.

'tIszoo geschiktde roofzuchtte vsà-troosten,

De zelfzucht te beschermen voor verwpt,

DVeelbeterdandatA'oord,gekomen uithetOosten,
atzelfverloochning elschtvan die 'tbeljdt;

'tMaaktkracht tot recht,succes tot deugd, te letten

Op'tgeen geschipden rpoest,totdwjasheid.W aigeschiedt

Za11esen regelzhn.Beglnslen tellen nleti;
Verschgnselen en feiten worden W etten.

HYPOTHESEN.

Die,rqdeneerende,onderste1t,

Alkomthj o0k totresultaten,
KrjgHj
t-hnoem hetsa1do's,majrgeen baten.
eeftln pljats van wichtlg geld

Met rekenpennlngen geteld.

Die hçbben ook hun nut,mjnheeren!
Mitsgt ze kuntrealiseeren.
ENGELSCH TRACTAATJE.

Op de eerste bladzjde,eey die zich voorGod nietbuigt,

En voor de M enschen leeft ln allen boozen handel;

Reedsop de derde,egn kind,geloovig.overtuigd;

Een voorbeeld,op de vzerde,in leer zoowelals wandel.
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HOE SCHOON.- ONZIJN.- DE LAATST>
I KER.
l10E SCHOON.
Hoe ecboqn versiert een zachte lach

Te mzdden van de smarte,
Die ons den vrede m elden mag
V>n 't nochtans bloedend barte!
Die glimlach zegt:
*De Heer is recht,
*In spi
l.t van duisternissen.
HiJ
.kan zich niet vergissen-''

Hoeheerlpk blinkteen stilletraan

Te midden van de vreugde,
Die 't volle hart zoo sneldeed slaan,
Het diepst der zielverheugde!
Die traan verkondt,

OG
Alzwjgtdemond:
od!door zoqveelzegen
Maaktgj uw klnd verlegen-''
ONZIJN.
Och,was daar in uw d0fgemoed
lets dat naar hooger trok te wekken,
Een vlam die uztsloeg ofeen gloed
Voor wat het waar,te ontdekken!

Ma
V
arnu gj harttoontnoch gevoel,
oor elk en alles even koel,
Is daar niets goedste wachten
Van uw onnutte krachten.

OfIk
dmag u van een slordig zwjn
artlen wulp den naam nietgevpn
Maart
Io
ch,geen mensch-,maardlerljk zjn
s uw verloren leven.
Hoe lang reedj?Twintig?Dertigjaar?....
Veqwpg hetmaar!
'tDeed ppn aap die 'tvernamen;
U brengt het nlettot scbamen.

DE LAATSTE EER.
De laatste,u gaarn bewezen,eer En voorts niets meer

Aan p te geven!

M en slult uw graf,
En wendt zich af,
Om met de levenden te leven.

8CHRIJF OP MIJN ZERK GEEN LOFGEDICET.

0fmooglijk toch
EeBl
njwj
lenog
ft m'u gedenken,
En aan uw werk
7oo1'Staat of Kerk,

Een luttelvan zj
'n aandachtschenken.

E
0e
on
ka
dn
ad
trv
eet
rj
ql
Ji-t.
Heeft andere oogen,
En weinig hart
Voor wat niet werd
Met hem geboren en getogen.
W ees dan tevreê

M et de qertropee

Nog bp uw leven.
Laat na uw dood

Zj Detjdgenoot

n Nieuwen mannen eere geven.
Hebt e iets gezaaid,
Dat nzet verwaait:
Een ander maai 't
En toon de schooven
Met fer gebaar....
W at nood? zoo m aar

Devruchtrjkeaar,

In 'tvoedzaam brood,haardeugddoetloven.

SCHRIJF 0P MIJN ZERK GEEN LOFGEDICHT.

Schrjfoppjn zerk geen lofgedisht,
L
aatop mpn grafgegn praalgestlcht
Ten hemelrhzen.
V
W eg eerbewjzen,

oor d'armen zondaar,die daar ligtI

Ishj voo
Ir u,door hartofgeest,

ets meer geweest:
Gedenk het zonder taal ofteeken.
God,die met andere oogen ziet -

VoorGod-alwetend ishj niet

Dan zondig stofgebleken.
En zoo die God met kracbt en klem
Zich over hem
ontfe= d heeft en hem opgenomen

/5
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GRAFSCERIFT VOOR MIJZELVEN.- NIKT KLAGEN.
Ter plaatse waar
Een moordenaar,
Aan '
sHeilanda band,isingekomen:
Dat geeft geen stof
0m met uw 1of

ZjHe
na
sscheteeeren.
fop de stem
En loof,methem ,
Alleen den Heerder Heeren.

GRAFSOH RIFT V00R M IJZELVEN.

Tweedilgen heb ik willen zjn:
E

en Chrzsten,en een Nederlander.

Gebrekkig was ik '
t een a1s 't ander:

Maar toch naar '
twezen,nietin sck--n.
Zoo 't slecbts gebrekkig is geweest:
God enpi
I'n 5'olk moog m'
j 'tvergeven!
Maak gq letbeter,die ditleeat;
(lp bebtnog ti
jd van leven.
NIET K LAGEN.
Niet klagen,
Maar dragen,
En vragen
Om kracht;
Niet zorgen
Voor morgen

rj vallenden nacht!
Niet beven
Voor 't leven
Gegeven
Van God;
M aar 't heden
Besteden
Naar plicht en gebod!
Niet dringen
In dingen
Door niemand bevroed,
Tevreden
Te treden

Bj .'tlichtop hctpad'en .delampvoordenvnet.'l

B1J H1T GRAF VAN A.L.G.BOSBOOM-TOUESAINT,ENZ.
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BIJ HET GRAF VAN

A. L. G. BOSBOOM - TOUSSAINT.
Rust.Roep van NeerlandB vrouwen! Hoogbegaafde,
Zoo rjk aan schoone deugden.leel'sn rust!
Het lichtspoor van uw geest wordt hier nlet uitgebluscbt;

De bron derhoogstekracht,daal'zich uw hartaan laafde,
Vloeit milder nog aan gzndsche kust.

17 April1886.

MEER, NIET

MEERDER.

Me# menschen zi
jn daarom geen meo.dren;pl:ep'tfA'
4n zl
jn,
Van wie 'k de mknder ben,ofzn mi
jn oogen sch'
jn.
QUERULrS.

EEN DILETTANT GEVONNISD.
*Een Dilettant,Paareen Geleerde niet!''
%'svaarom nlet?''''vraagtge lui
l..
Omdjthv.dooreen plank.daarwp metdqgrzien,ziet,
*hn nietalleen tweevoeten hrefta1swp,
*M aar vleugels nog daarbp.
.,,

DOCTOR UMBRATICUS.
i'moest weten.
Hj reetbeelveel,maar nietwathz
Zjn weten isgeen Wjsheid,geen Verstaan.
HetLevrn etaarthj a1seen weetnietaan.
Daarhj nletweette Leven:laathem Weten.
-

ALS DE STORM IS OPGESTOKEN.
A1s de storm is opgestoken,
Losgebroken,
't Schuimend zeenatkookten bruist,
't Schip,geslingerd naar de wolken,
Neergeploftwgrdtin dqkolken.
Daal-de levlathan hulst;
Als,bj '
E
tikbueld
rep allerwinden,
n llnden
Siddren,wanklell,nederslaan:
DaIn
den goeden God terinden
n den God,ook van d orkaap,
mlnden
W Ior
di slecht!doqrzjn welnbe
n ootmoedlghezd verstaa.
.
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N0G EEN: MEL - YEENROOK.- ZELFOXDERZOEK.

NOG EENS MEI.

Da
M
arismjngroenewereld weer,
et alhaar tinten zacht en teêr,
ln 't licbtderzopnestralen,
0fzachtgedopmeld zn de Bchauw
Der wolkzesdze a>n '
shemelsblauw
A1s dunne slulers dwalen.

Daar ruischt de vleugelslag door '
t hout

Derbogchduifdiehaarnestje bouwt;

Daar boqrik de eerste slagrn
Van 't beerlpk lied.dat voor qpn bruid
De nachtegaalin 't lommer ult,

Om haarzijn min teklagen!
W ees,grpene rereld!wee: gegroet,
Metde elggn lzefde in '
toud gemoed,
Als 't Jonger hart deed kloppen.

W atschoonerdan dejeugd van 'tjaar,
Met bloesems aan den appelaar.
En rozen in haar knoppeu?

VEENROOK .
GelukH'g land,met gqen Samoem bekend,
Kroco noch M istral.dze de AuAf>cH! zendt,

Zoo 'took deM Veenrook miste,d1e zjn scasx
Van jaartotJaar zpn grenzen oversturen;
Juist a1q de M eihaar vollen horen stort.

DeDa
nzwjgthetvooglenlied;dehofverdort;
zwarte-vheg verknaagtdeboomgaardvruchten
Reed:in de kiem ;nog zwakke kranken duchten

(
Zjrbe
hoeotp
enma
entla
nsgtand
van)'
tvoo
laa
Ve
rj
zng
vananhdun
oe
wed
er
rke
er
r8weer
Van hoegtofkramp;gezonden voglen deoogen

Ontstoken.'t hartbeklemd,de huld verdrogen ;
En ik,ik acht de vraag nietongepast:

Zjn daargeen wetten tegen overlast?
Mei 1886.

ZELFONDERZOEK .
Zelfonderzoek!Aoh,'k heb zpq lang niette onderzoeken,
M aar gleqhtseen welyzg dilte staan.

Mjnzonden schpzlen voormtn oegpn in geen hoeken,
Maar grjnzen van d'
en dorpel me aan.

WAAR EEN WIL I8,1: EEN WEG. - AXNEKM.
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'k Veroordeelze naar 'trecht.Maarqat zegtvoynisvellen?
De dood8traf over haar voltrekken elscht de phcht.

E Lafhartige!gj zoekthetuittestellen,

n durft Hem tarten,die de slappe rechters richt.

W AAR EEN W IL lS, IS EEN W EG.
W aar een wi1 i,,is een weg;

W jareen weg 1s,zîieen wit;
Hi
jbekentnoch weg noch steg,
Die slechts toegeeft aan een gril.

Di
eiet!deugdljksaan wi1vangen,
Moet nlet m eer in twpfelhangen
Tusscben schromrn en vrllaygen;
W eten moet hp wat hp wll.

W aarltjk weten watmen wil;

Alles draait om deze spil.

De
eglgk willen watmen kan
Spant de krachten,maakt den man.
cttcr gebed,en '
lrb' beraad

svekt den moed en werktde daad.

A N N EK E.
(Zangstukje)

Anneke,wachtu vqord'avqndwind!

Wyarltlk,waarljk,
De avondwlnd isheelgevaarljk!

W acht u voor d'avondwind,schoon kind!

W achtu voord'Mvondwind:schoon kind!

W aarljk,waarli
lk,
De avondwind ishlylgejaarli
jk!
Hi
jisuw vpand,alschpnthv uw vrind.
Hjisuw vi
jand,alschjnthi
juw vrind.
D
Wlarljk,waarljk,
St e avondwlnd isheelgeyaarljk!
reelende,knakthjdebloempges,schoonkind!
Streelende,kn
Wakthjdebloempjes,schoonkind!
harljk,waarljk,
De
a
v
on
dwl
nd is heelgevjarljk!
Anneke sloeg het in den wlnd.
-
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ezxrls.- zoEK wxxltl>llo.- zosK wllsulro,Ezz.
-

Anneke8loeg hetin dsp wind.

D Waal.
ljk,waarlpk,
W aareisav
o
ndwz
nd i,heelgevaarlijk!
uw bloemple,verloren kind?
PIETER.
Uw denken ismaar dunken,Piet!

Slechtswanen alu: f
wefry;

W atgtjbeweertbewpst gp niet,
En wilteen wjsqeerheeten!
M aar Pieter,wat d1e naam bediedt
MoetKeesrstonsdoen vergrtey;
Sle
Vo
chotrswps
wytbe
.do
idor
wor
die
dtzo
ve
0rna
sleuw
ten.
m etziet,

W antwyshezd zoektofwiltgù nlet;

ZOEK W AARHEID.

Zopk waarhrid.vind ze.en roem in haarwaardi
j;
Blyfwaarzj is,en streefhaarnietvoorbj.
ZOEK W IJSH EID.

Zoek wi
jsheid,vind ze,rn ishetmeerdan lchi
jn;
Bewi
j:hetdoor nietwi
lsin eigen oog te zi
ln.
MEER.
Geduld,verdraagzaaznheid,toegevendheid te kweeken,
Zegt m eerdan e1k de loef met weldaan afie steken.
GIJ ZIJT Z00 GOED.

Gj
zjtzoo goed en zoo verstandig;zoo getrouw
Een Moeder,en zoo echteen Echte-vrouw,
Datdigom 'tbeste bidtdatde aard kan geven,

Daarbt uw beeld moetvoorden geestzien zweven.
EEN AL TE GROOTE RAMP.
Een alte groote ramp brengtvl'
pmen van hun stuk.

M en roept van raadselen,onm ooglpk te doorgronden!

Maarhoe?57ergeetmen dan de zonden?

Een grooter wonder ls '
t geluk dan '
t ongeluk.

KMRKGEBIDRN.- AAXVANG DER BEELDENDE KUNST!ENZ.
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KERKGEBEDEN.
(
AanVoorgangers.)

Uw voorgebeden zi
jn somspqalmen,dikwi
jlspn.ekent
'
0ok vaAk een biechtvan ezge'ervaring,eigen strjd.

Vergeetnletdatge uitnaam van allen hybtte spreken;

En God we1weetwie Hiiisen G'
j zi
J
gt.

AANVANG DER BEELDENDE K UNST.
Anton Springer hatdie Ornamente diewahren
Inkunabeln der Kunstgenannt,undfernergesagt,
nlcht im Kampfe um das Daseln seldie Kunst
geboren worden, sondern aus der Freude am
Daseln.
Esyiss,Aegypten inBiidundW0rt.II.193,

Dentrëd p- 'fleven riep de kunsten nietin 'tleven;

'tGenieten wcn 't bentaan heeft haar 't bestaan gegeven;

Hetleven sieren,totvermeerdring van zkn
' vreugd,
Was'teersten eenig werk van d'eenvoud harerjeugd.
INGEHOUDEN TRANEN.
Ik neem uw ingehouden tranen

Aan trilling uwer lippen waar.
Och,laat ze zich hun pltweg banen,
Uw gogen vullen,mzld en klaar!

't Verlzcht,wat op deFang verschjnt;
Maarwatin 'thartblpft,prangten schrijnt.
Bliifop die oleegeplaats''nietjtaren,
En ondervraag detoekomstnlet.

DeW
nk aan 'tgeluk der vroeger .larenz

aar'tdervend harte vqlbtlschlet;

Dan yloeitde bron,dan stggtde vloed,
En blttre tranen worden zoet.
DE EOOLSCHE H ARP.
De eoolsche harp ruischt in den nacht,
Euischt op den toon der treurgezangen;

Aandoenljk a1sde weekeklacht
Van 'thartje,datvan liefde smacht,

Of breekt van onvervuld verlangen.
Die doorslaapt,waar die citer slaat,
Sliep zeker in met zoete droomen:
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Die slaaploos aan het venster staat
W endtnaar den kant het bleek gelaat,
Vanwaar de galmen dverkomen.

De nachtwind weetnietwat hj doet,
O Zoo min a1s'too@ dat,doorzjn gloed,

Die alhaarsnaren dwlngtte trillep,
-

ntroering in ren reln gemoed

Verwekt,maar nletvermag te stillen.

NUBEM PR0 JUNON
'E.

W atis'tgeschrsvene,watis'tgelrzen woord,

Bj 'tlevende,u1tden mond van d1e hetdacht,gehoord?
.
Geen Juno;slechts een wolk,waarin Pen Juno niet
Aanscbouwt,maar - bj gedenkt,ofzlch herznnerd ziet.
BEDEKSELEN.

Een sluier,masker,drkkleed,wathetzj,

Datdienen moetqm zetsaan 'toog te onttrekken,
Kan vrel,alleen zlchzelven nietbedekken.

Eietszszoo openbaara1smommeri
j.
AAN LEIDEN.
HERINNERING;
1833- 1839.

In U begon mgn lqven,
Mjn leven en mpn kracht.
Gj hadtzoo yeelte geven,

Zoo veel mp toegedacht!
Tot kunnen en tot kennen,
Naar hoofd en naar gemo
- ed,
Door aan-en af te wennen,

Hebtgj mijopgevoed.
In U,mijn serste stappen
Optwj
sheldsvasten grond,
En '
merg der wetenschappen

Geproefd met gragen mond;

DoorU mgn eerste schreden

op 't pad der kunst bestuurd
En 'trechte krachtbesteden
Gewekt en aangevuurd.

AAN LEIDEN.

fo
Horwatmjp taak zou wezen
D ebtgj mt'voorbereid,
eMi
n ,e
bg mj aangewezen,
p de hand geleid;
Maarook mijt?edoen stroomen
O W at,door mtn hoofd en hart
nlqtend opgenomen,
Mj maaktewatik werd.
57e1 zocht ik in de boeken
Hetgeen ik noodigst bad.
Alaar vond ook zonder zoeken
En zonder boeken wat.
M et lezen en studeeren
Kon alles niet geschiên;
Er was zoo veel te leeren
Door rondziez),afzien,zien.
Veelbeb ik U te danken,
Mi
n meestrrshoogvereerd!
,i
Op uw colleglebanken

Ontzagltjk veelgeleerd;
Maarveel.naar mil
'n gyvoelen,-

Uw schim vergeel mp dat!M aar veel ook op de stoelen,
W aarop m en zachter zat.

't Ontwikklen Onzer gaven
Gescbiê door 1es en leer:
Het recbte geestbeschaven
Komt door '
t beschaafd verkeer.

Bj werken,purmen,wroeten
Bljftmenlg blokker groen;
He
tmenscheljk ontmoeten
Qeeft klotsellhun fatsoen.
Cubicula 1ocata'),
SiLa
ng!sjraaten grachtverspreid,
m p 11c1te1.orpata,
Myar volgezellzgheid!
'k Zie nog den geurgep damp
Uitthee-by tbrekop kllmmen,

'
k Zle nog uw haardvuur glimm en,

Bii'tzachte llchtder lamp.
'k Zie nog,met glinstrende oogen
En wangen boog gekleurd,
1)Kamers,door stqdenten gehuurd.
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AAN LEIDEN.
Bewering en betoogen
Bewonderd,en verscheurd;

De geldendste systemen

Gevonmsd en verzaakt,

De
Go
ntzettyndstqproblemen
emaklpkst mtgemaakt;
'tBj
Volhardend samenbljven

E 'tplengen van den qi
jn,
n schertsden erpstyerdrjven,
Ma>qeven nuttlg ztln;
A18 pplen u1t de bogen
Van grofen :jn vernuft
0nsom-sn tegenvlogen,

Maar m emand werd verblufk

nden,
He
Vberda
nk,mjn 1'ongel.vri
scherpers van mi
n geest!

Voor wat bp y te vinden,
Te smaken ls geweest:
Dat opengaan der hartpn
Zoo onbekopmerd vrp
-,
Datovermoedzg tartm
Van elke weerpart'
p;

Datoppren van gedachten,
Aan derden niet geborgd;
Dat oefnen aller krachten,

Zoo kgen en onbezorgd;

Da
Etnwr
hven,qorstlen,wygen
winnen,ln den etrpd,
DiE
ennuttenederlagen,

aftochtop zyn tjd!
Zeisuitelksoog verdwenen,
Mijn eigen klems cel1);
'k Moest mepig vrlend beweenen,
Naar 't hezlig godsbestel;

Maarvoorhetoog Piinsgeesten
Herlerftalqatmp heugt,
En 'k vzrropnleuw de feelten

Der vnendschap en der geugd.

Maar zou ik u vergeten,

Voortreojken,m ergunst

Ik meer heb dank te weten
Dan wetenschap en kunst?
ï)Doot opnemlng tn grooter bonw.

AAN LEIDEN.

Uw huizen en uw kringen,
W yar h'esche smaak en toon

En fjpe geestme ontvingen,
Na'
yvrig op hun schoon?

Lofwaardigen en gri
jzrn,
Met eerbied aangebhkt,
Ervarenen en wjzln,
W ierw'
fsbeid metverschriu
Be
mi
n
l
i
i
ke
matronen,
Beleefder dan bedaagd,
BevAlligen en schoonen,

571e men zoo gaarn behaagt:

Ztjgeven onsde plooien,
DDevormen en '
tpolt
'st,
a
tonzrjeugd moettoolgn,
En blpvend dienst bewpst;
Van zedig zelfbetrouwen
Den aangenamen glans,
En wat er van de vrouwen
M ag w ezen in de m ans.

'tIsenkelnigthgtruwe,
Dat voor dlen znvloed zwicht,
Maar ook dat bloode ep schuwe,
Dat zoqveelonheilstzcht:
Hooghartlgheid - doqr vrgezen,
HiBoosaardigheid - u1tspjt,
er een gramstorig wezen,
En daar een hart vo1 npd.
Ach.hoeveel letter-Helden
En Vorsten in hun vak,

W ie woord ofblik ontstelden,
Tact mlssende en gemak,
Geleerd,begaafd,verstandig,

M Begunstigden door'tlol,

aar hulploosen onhandlg,

Hun mlnderen ten gpot!
Hi
-9 die de school van 't Leven
.J
Ter Hogge qchoolniet zocht,

Heelt,spytzjn loitjkststreven,
Tewelnig thuisgebrocht.
De Gratiën vergm aadt,

Die,voor de Zanggothnnen,

W at eerplaats hp moog winnen.
Betreurt het vroeg oflaat.

21G seaszK zAcllrzlxxxo.- xlN SLIMMS STREEK.- BLIJTZN,xxz.

SPREEK ZAOH TZINNIG.
Spreek zachtziyniq.Beter is 't
Dat de goedheld zlch vergist,
Dan doorbarschheid te vsrbepren
't Doelte trrfen,datzy m lqt.
Liefdrisnqoltgeheelverkwlst;

Hardheld sluztzich open deuren.

Inhunoqgen wi
jzeliên

Zullrn dulzendmaalmisschien
*Al dIe goedheid''dwaalheid hegten;

My
a! zp.blt.ftwatze lg,bi
J.Dzen
Dze zn niets zich kan verzien,
En voor 'tkalm geweten.
EENE SLIMME STREEK.
A cunnlng trlck helpsbqt onee.bRt Mnier:
ever after.
R HN LocKa.

Een slimp estreqk helptslechtsvoor ëëne maal;
W at spmngstok ls geweest,wordthinderpaal.

SLIJTEN.

Sljtuw droefheid doorden tjd,
'
tIsomdatuw hartwatsljt.
H 0E MEN GEW OONLIJK HANDELT.

Hoe men gewoonljk handelt,weetglkeen;
Maarhoemen handlen moet,dewhze alleem
Biebop HALL.
AAN EEN ZESTIENJARIGE.
In dank voor haar beeltenls.

De eene dienstisde andre waari

'
k Heb uF'liefgezichtje:
Vooreen dankbaar dichtje.
W anteendichtjemopthetzjn,
Aardig vleiînd maagdeljn,
W el,zoo dzent de lier besnaard
Zoo ik mp za1voegen
Naar uw pgroot genoegen.'

ONBKVOERD OORDEEL.- UITROEIEN.- HET HEEFT GEEN HAAST,ENZ. 247
Nonnie staatnog aan 't begin

Vay haarjeugdig lqvep,
O Bljde lachjeszweven
m haaron-betrokken mond,
En haaroogjesgaap In 'trond
Nonpze ziethet vroolpk In;

Met die heldre bllkken,
Die een hart verkwikken.

No
nnie-lief,grnietl
!w jeugd,
Smaak uw zonge Jaren;
Moqg (!gk laatre levensvreugd
Rpklpk u weerlaren.
Treed op''- 'tIshrtopdeliedltW
ozyn,en vprgeetmt nlet.
''
!look nzet vergeten

W len gi
j'tdank moetweten.

ONBEVOEGD OORDEEL.

ZoZo ge ernietbinnen zjtgeweest,

oo kuntge er buiten nietvan spreken;

Al de ezgenschappen en gebreken,

E Diq ge onderstelt,z'
jn nietgebleken,

n nzet dan schepgels van uw geest.
W oon eerqter1n,treed dan erbuiten,

Zoo zjt ge en rjp,en vrp,en moogteen oordeeluiten.
UITROEIEN.

Ui
M troeien kuntgtjniets,datEenschljk is,iq kindyren;

aarwel,hàtkrenken;wel,zpngroeienbloqzverhlnderen;
Totzwakheid m aken,wateeq krachtzou zpn geweest.
Een ondeugd van een deugd,zn een verminkten geest.
HET HEEFT GEEN HAAST.

He
Dthset'
tgeenhaaEtl''zegtgj.'
tHgeftwbl!zegik;
T etpdlshaastigen steltafwatuztgegteldis.
aIsttoe,grù'p aan,zetdgor!Datgogenbllk
s'tuweelechts,datnzetvoorbùgesneld is.
DEUGD EN GELUK.
Deugd en geluk - indien paar beiden

Van de echte soort!- zùn niette scheiden,
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PULCHXRIA.- >T GELUK I8 ENKELVOUD,lNz.

PULCHERIA.
Schoolb a1shaar M oeders kind,en edeldoor haar Bloed,

Doorstille Ervaring u)%
.:,en doorGenadegoed.
/

'T GELUK IS ENKELVOUD.
'tGeluk isenkelvoud;men wi1'tin '
t megrvoud gmaken:
Een gaamgestrld geluk,dat nooitvolledzg wordt,
Datnietgelukklg kyn,we1ontevreden maken?
En 'tnoqitverzydlgd harttotelke dwaalheld port.
n ding zsnoodlg'',zegtdeHeer.Mçp m l'tgelooven;
.Eé
Maar '
t Veelvrrlangend hartkomtaltyd wederboven,

Dat,daarHù rustbelooft,zich steedsin onruststort.
H ET W 00RD EN DE STEM .
W at zegt het W oord,voor die geen Stem vernamen,

WDi
ein datWoordzichtothun innigstkeert?
atdeinhond van deSchrzftgn alte zamen,

Door 'tbrem gevat,maarnzetdoor'thaqtbegeerd?

Vjt
rgHeefsdeW aarheld GodsbeFezenen verdedzgd:
'tlsee
ftprkbo
radcljg,
tn
ocahrnduetge
voeosrt't
hnarGe
t,deast
oreke
lznztch
ov
wa
de
tke
,elderswendt;
En 't hart ontwaaktvoor wat het hart bevredigt.
MEEDEELEN.
1.

De dishter,die hetschoone ziet,

Moetwjtzùn hartgevoeltin andrsn overgieten;
Zyn 8(ilgeluk voldoethem nàet;
Er m doen deelen is 't gemeten.
II.

Gevoelen doen is meer dan zglfgevoelen,

'tOntgEn
zallg tegevoelen datgp 'tmoogt.
aat wle,boven dlt,op roep ofvoordeeldoelen,

Maar 'teerloofvalt hem toe,dze n1t dan dit beoogt.

HERFSTPRAAL.

Pronk in uw najaarspracht,
Goud en oranjedracbt,
Sieraad van 't bosch!

GE#AAR. - YOOR DE ZW AKKEN.

'
t Lichtgroen op 't lentefeest
Is niet zoo schoon geweest,
En ook uw zomerdos,
Glanzig en dicht,
Schitterde m 'tzonnelicht

Nietmetzoo rjk een gloed,
AlsM
heatardiwe
theesrfnsltektleterdotdscoh!
et-

Daar hoeft geen noodorkaan
Tegen u op te staan,
Die u den kranken tooi
W reed van de leden scheur,

W oestvan de lenden vaaq,

W ild over 't veld verstrool;
Daar hoeft geen regenvlaag,

D'
pe!1uw gloed en kleur
Uitwlsch,en doe vergaan

'tHachlsike mooi.
'
tVorstjevan édnen nacht,
Pronk zonder pit of kracht!
Spare u geweld en macht:

Nadert u stil rn zaeht....
Maakt u z:n prooi.

October 1886.
GEVAAR.

In ltafgaan onzerlqvensdagen,
A1sveelnog toejulcht,eert,en etreelt.
Is groot gevahr yan zelfbehagen,

WDatstraksm 'toogvalt,rasverveelt.
e1mag een Grljsdep hemelyragen
DatheP de droesd1epartnletspeelt.

Van draazen heeft het hoofd veelkans

Bi
ja
longevrouwen,oudemans.
V00R DE ZW AKKEN.
Aanbidt de kracht en 'truw geweld,

DGj wiizen onzerdagen!
eWwe
reld zj u '
t oorlogsveld,
aar slechts de sterken slagen;
Uw wetensckappeljke hoop
L
aEte aan 'tverdelgingswerk zjn loop
n alwatzwhk issneven -

God en de Helland leven.
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Nx
tAt
t RENRI FEEDERIC AMIEL.

Uod leeft;daar is een God;de God
Van zwakk'en sterken samen.

Bj hem 'tbestaan,bj hem hetlot,
Hetwillen en 'tberamrp.
Gi
jschr'
jftuw wetten:Hp regeert.
Gy spreekt'uw vonnis:Hj casseert.
Het recht van dood en leven
Ig aan de Kroon verbleven.

BaBrmhartigheden achtgjwreed,
al'
mbartig,Freed te wezen.
Gj zzetin 'tlùden nietsdan leed,
En leed in hoop alsvreezen.

Slechts wanhoop hebt gp,en geen troost
Voor onderliggend Penschenkroost;
Het kiesvoor 'tlpden 't sneven.
Het niet zpn boven 't leven!
Daar is een H. eiland,trotsch geslacht!

Derljdend'sn verdrukten;
ZjBj dievçrtrouwend bukten.
Zjn hand rzchtop ratgj vertreedt;
Hi
n'
oog
k gaatna N en gj vergeet;
oestertzn zjnarmen

W iens kracht zn zwakheid wordtvolbracht,

at ge aan den weg laat kermen.

Uw wettqn derNatqurFtin hard:
Des Hezlands wet ls lzefde.
Hj geeftte dynken ondersmart,
Te roemen ln watgriefdr.
He
ftop destep,gj d1ehh schraagt!
Verdooft het lled,dat u beklaagt,
En toont door woord en werken:

Dezwakken zjn de sterken!
NAAR HENRI FREDERIC AMIEL.
1.

Een ondeelin heiopg,en 'taanzjn i!onljdljk,
Een epklezrartestlp in 'thart:'tkmmptweg vanpjny
H
oefjnpr zzntmg,deq t! kwetsbqer za1hetzp
'-n;
Wantbj volkomenheld zsteerhezdonvermjdljk.
2.
Ontwortelniette licht uw leven,lotgenooten!
De eik groeit hetliefst en 'tbest,waar de eikelisonlprotem

Men vindteen tweede dak;geen treedevadçrland.

Hetsterftnietzelden,'tkwint altvd,wat gj verplant.

XAAR HENRI FREDERIC AMIEL.
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3.

Daaris een yuttig,en somsnoodig,opgangmaken.
Men hecbt m et aan zlchzelf, alsniemand anders 't doet.
Door 'toog van vreepden leerthetzrdige gemoed

Zichzelfwaardeeren,zn zichzelven thm sgeraken.
4.

Z Een man tezi
jn zegtqeinig;Man te wezen

egt meer;De man te zpn:geen rang gaat boven dezen.

5.
KENNIS EN GEEST.

't Hout,dat het haardvuur voeden moet,

Kan ook zjn vlammen dooven;
M
aar ht
tlen dere 't boven,

Te schooner zs de gloed.

6.

't Geljkheid-qchreeuwen iseen haat,
Die zich op lzefde voorstaan laat.
7.

*Een echt genie,m aar in de kiem geemoord;een geest

VanVaanleg groot,maar doordeomstandigheden
erhindsrd op te tredey'......
Geloofze nlet,d1ezulke dznggn leest.

*'t W ordt wat kan worden;watnlet wordt is niet geweest''.

8.

Dwaas,die wilwinnen,en niytstyg
i-den.
Dwajs,die wi1minnen,en nletli
lden.

Dwaas,d!ezigh vri
jwaant!daarhi
j elken band verscheurt.
Dwaas,d1e wzlleven,en nletsterven op zi
jn beurt.
9.

Gj weethet,die#atweet,:1wiltg$i'took vergeten:
'tMaatschapljk-ztn steuntmetop 'tweten,maar'
tgeweten.
10.

Op rechtte hopen,qp erkentljkheid te wachten
Isziekljk;manlpk isde man,
Diererht en dank ontberen kan
En leeftbîJonafhankliik plichtbetrachten.
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HOHWALD.
11.

Van verontwaardiging teblaknn
Om elgen onrecht?Neen,/pn vriend!
W at verontwaardiging verdlent

Zjn grooteen algemeenezaken.
H OH W ALD.
Hoe komen,luid geprezen,

ULangmjnverlangstgeweest
w schoonhyen,p Vogezen!

W eer op m mpnen geest;
Uw bergen en uw boomen,
Uw rykbegroeide grond,
Uw beken en uw stroom en,
Met bloemen in den mond;
Uw sombre dennewouden,
Die op de steenrots staan
En 't naar den hemelhouden,
En recht naar boven gaan;
Uw eedle beukenbosschen,
Met stammen blank en glad,
Die'tstuggernaaldhouttrotsen
En pronken met hun blad!

Hoeeenzaam zijn de padep,
Hoevreemdaanelkgedrm sch!
De sprankjesslechtsveqaden
Hun aanzp
-n dqorgerlusch.

Geenwildzang klznkt,mptegen,

Geenvleugrlroertdebla:n...

Zoo ernstig zjpkde wegen,

W aarlangswpopwaartsgaan.

Maar zonnestralen breken
De schaduw van rondom,
Die van den hemelspreken
In 't zwygend heiligdom,

En,wa:qze een open trefen,
Verblpden met hpn glans,
De bloemkeqs die zlch heFen,
En openen hun krans.

Belujtom uitte munten,

Drzngthier en daardeeteen,

Op de allerhoogstgpunten.

Door loof en rmgten heen.

EOEW ALD.

BeGst
jgthem,wandelaren!
eniet het vergezicht,
En laatuw oogen waren,

Bj '
tvolle morgenlicht.
<ï
8zietgi
j aan de kimmen
Des Schwarzwaldsbrulnenrand;

M hschien de gletschers glimmen
Van 't Berner Oberland.
Die derwaarts vliegen konde!''
Verzucht uw reisziek hart....
Die meer verlangt,pleegt zonde
Aan 'tgeen geschonken werd.

Laat,laat uw oogen weien
Langs 'tgeen ge omlaag aanschouwt:
De lachende valleiën
Met oogsten geel als goud;

Tooneelvan stilgepoegln

W Bp
wslvaarten bj vlllt,
aar dze den akker ploegen
Ook maaien op hun tj
'd!
Zietop en om,de keten
Van groene bergen langst,
Die van veelzegen weten,

M lar ook van schrik en angst;

A1sln die zelfde dalen,
W aar nu de vrede lacht,
Do
oi
djgen
nigmalen
De
kr
zovoerme
woesting bracht.

Langsdqzen bergkam richtte

De Hglden sterkten op1);

En Chrlsten vroomheid stichtte

Haarroon op 6indschrn top;

Daarblpftztj'
t ljk omrlngen
EnDe
r Heilge,die zj eert2),
Qode 't lo:ied zingen,
Dat zeegnend wederkeert.
Buim uitzicht zal'
t beloonen,
Als ge u,door kruis en hand,
't Begroeide pad laat toonen

NaarR'
Athsamsscherpentand3);
V Totwyarde schepplng ri
jst
an Steinthal'strouwen herdel'4),
Maar o,me ver en verder,

W ien 'tnakroostdankten pr'
vst!
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IIOEWALD.

Al
Bs
chijnt,aan'thoofdderbergen,
ekranst met glanzig veil,
De Spesburg5)onste tergep
Door wegen woest en etezl:
Wi
J'wlllen krachtvergaderen;

Aan m oed ontbreekt het nzet;

En 'theerljk alzichtnaderep,
Datonszjn standplaatsbledt.
Daal.zullen we,uitden hooggn,

Dlen hoogen Dom 6)misschzen

In 'tververschietbeoqgen,
M ha1-zekrrAndlAu zzen;

't Llefstadle,dat zlch kronkelt
Naar '
t kronklen yan den vloed,
W iensnat in 't zonlicht vonkelt,
Daar 't naar beneden spoedt.
o Dappre wandeltochten,
Van dag tot dag volbracht,
M et vrienden en verknochten,

Steedsvrieqdeltik herdacht,

Niet afgescbrlkt door verte

Ofpaden hgog r!lruw,

Ho
e leeftgj ln mpn llartel
Hoe trouw herdenk ik u.

Hoebljftgi
j py
--vrrkwikken,
Herlevende ln Ppn ziel,
oezellige oogenblzkken,
In 't gastvr'
p'Sint Odiel,

W aar'tOudjemetbaarnonnenT)
0nsvriendljk tegentrad,
Ofaan den rand der bronnen
En haar verfrisschend nat;
In weide-offorst.manshoeven,

0fopen plekjein 'tbosch,
Wa
arw'
j 'tmetu beproeven,
Bed van veerkrachtlg mos!

Of op de hupscbe banken,

W ierdoopnaam 'thartbekoort8),

Dïe we aan uw zorgen danken,
Verfraaiers van d1t oord!

o Ligdren,aangeheven

Bil'tdalen van den voet.

Door d'aandrang ingegeven
Van 'twelgestemd gemoed,

HOHW ALD.

W elluidend:krachtig,trefend,

Aandoenljk,teeder,zacht,

Het hart naar boven hefend,
Of waar de scherts in laeht!
o Handen vo1met bloemen,
Om lieven vorm of kleur
Qeprezen en t: roemen,

Bj vqrensrp
-k van geur!
Op 'tgrjzehoofd gedrukt!
oI
Tu
iltjesvoor de schoonen
n 't oevergras geplukt!
o Glanzlge eiloo* ronen,

o Va
Vri
endeljk hereenen
n allen aan den disch,
Als'tklokjevan halfd/pen

Juist koud geworden 1s,
W aar,met verschot van talen,
De gasten paal
-sgewi
js
Beleefdheen en verhalen
Opdisschen bi
j despi
js!
o Zoet zich onderhouden,
Als 't zwerk onsregen zond,
Metjongen en met ouden,
En lieven kindeïmond!

U bli
jfik vöörmi wenken.
Wi
Mansboofden gri
jsen zwart!
el'weten gn wier denken
Mj uitgewlsseld werd.

U za1 ik piet vergeten,
Beminli
lk sghoonevrouw!
Die,naast mi
J aangezeten,
Me uw aandacht schenken wou;

NoDa
cht'aa
tki
ndlya
n zestien jaren?
n mi
n lippep bing,

EnM'
truischenvan mj'n snaren
etgretige ooren vlng;
0oEknudn
iet,vrooljk stoeiend.
ravend om en om
Metpeisjeseven bloeiend.
Luldruchtig knapendom!
Ma
ar evenmln datkleentje
Vo1levenslust en gloed.
Methaargebroken beentje
En on-gebroken m oed.
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HOEWALD.- VERZOENING.
OPEELDERINGEN.

1)Langsdezen bergkam rfcâf/e
De Sdden sterkten & .
De z.g.Hekdenmauer,ln de 3de of 4de eeuw,van grooteeteenklompengebouwd,

twee a &le meter hoog en twee dik,strektzlch over een lengte van tlen kllo-

meters,nog ln#rj goeden staat,overden rug van den Hohenburgult.
Q)DerSdl
ge,diexjeerf.
st.Odi11a,Beschermheillge der Elzas.dochter van dler hertog Athalrlch,stlch-

teres van hetMooster op het naar haar genoemde8t.Odlel-gebergte,waarzj
leefdeen stierfen dathaargebalsemd1jkbewaart.(7de Eeuw).
5 Rathsam'szcàerpefcnd.
ltaœsamhaugensteln.

4)Steinthal'sfr:uoehevder.
Joh.Friedr.OberM (geb.1740),dleer van zkn 27stetotzïn 86ste levensjaar

werkzaam was,en de gansche woeste streek en hare bewoners,ulteen toestand
van ellende en stompe onwetendheld,tot een staatvan voorbeeldlgen bloeien

een tooneelvan besehavlng en nïverheldheeftweten op te werken.(f1826.)
:)Spesbnrg.
Rdne van 't kasteelvan dlen naam.

6)Dien ànagenDom.
van Straatsburg.

1)'tOfzdjer
nefhaav nonnen.
*Frau Mutter' wer; genoemd,enteekendezichlnmjn gedenkboekskedebe.
minljke,nog altj; opgewekte,bjna tachtlgjarlge vrouw d1ehleraan hethoofd
dezertertlairesvan St.Franelseug van Asslsi staat.

8)Wierdoopnaam '/ltavtbekoort.
Bane Antolnette;Bane Phylle;Bane Anna;Banc des Essouf:ës;en dergel.

MetdeTerlraaiing *Jn ditoord belastzich sedert1872dez.g.Yogezen-clqb.

VERZOENING.
nschen Zoon?
W aarmee verzoentgiions,Gj Godsen 'suMw eEe
rekroon?

W aarmee verzoeyt uw W oord,uw Kruzs,
Uw W oord,mpn Lesl'aar!onzekrankeep lichtachuweoogen,
Tevredep metden schyn,en doorden sshpn bedrogen,

Met'tllchtderW aarheid,datnietpjnlgt,mjarverkwikt,
A1gwatul hapd gsnashetdankbaartqgenbhkt;

Uw Kruls,mpn Mlddlaar! metde Heillgheid des Heil'gen,

Voorwiensontzagljkbeid we onsdoordevluehtbeveil'gen

En berqsn willen meteen vreesgepengd methaat,

Maar wvkende als het hart het kruls,uw kruis verBtaat.

DE FAKKELS GAAN VAN HAND TOT HAND. - TELEURSTELLING. 257

En Filde een trotqsh gemoedvoornietsofniemandzwicllten,

Zi
jnezgen meçsterzjn,enmeestervan zi
jn plichten,
Uw
E
Kr
o
o
n
,
mi
g
n
Ko
n
l
n
g
!
v
o
o
r
z
o
o
s
c
h
e
r
p
een levenspi
jn '
n stervenssmart gekocht,met d'Eisch :gehoorzaam zyn .
DE FAKKELS GAAN VAN H AND T0T HAND.
De Fakkels gaan van hand tot hand,
Van eeuw tot eeuw,van landtotland,
M et heilzaam licht en schoonen luister:
Gezegend,die een fakkel draagt,

Die vooronsoog den mistverjaagt,
En voorgaatin den duisteri

Gezapgen gaan van barttotoor,
De tpden en de volken door,

In de eêlste gjlmgn allertalen:
Qezegend,d!e zlch booren deed

ln liedren dze geen eeuw vergeet,
M aar dankbaar blyftherbalen!

Een W oord gaat door de wereldrond,

Dat lelen uit den dood verkondt
Dgn hoogen God zp eer en lof,

En heerljkheid na smaad en smarten;
D1e 't wildoen komen,in dit stof,
Tot aller m enschel barten !

TELEURSTELLING.
'k Trad moedig op,maar bleef alleen.

%Van vriend en geestve.rwjptnietéén
of m i
Jn zpde te bekleeden.
Thansdraafteen gansghe kuddein 'teengyersmade spoor;

ind tot volgen
oGez

Maarniemand guntmp de eervoorop tezjn getreden;
't 1selgne wijsheid nu:die 'tgoedepad verkoor!
W iedenkt aan mjn vergeefeche schreden?''
Zo
E
o gaathetgteeds,pi
jn vriend!en heeldewereld door:
n - die zichzelv'nlet zocht zs even weltevreden.
o
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COMMA-BACILLXN. - INDU8TRIàELE TENTOONSTELLERS,ENr

COMMA.BACILLEN.

Comma-Bacillel)zjn ontdekt;

Men hoort eq overal van sprek-en.
Maar Krells,d'
te Pet alles gekt,
Heçftöök door'tmlkroskoop grkeken,

En zegt:.de naam voldoetmj piet;
't lsalvraagteeken wat men zlet-''

INDUSTRIZELE TENTOONSTELLERS.

Avattogntgeons?'tGeen gjkunt,en niethetgeengjdoet?
Zoo tu1gt het tegen u,wat voor u pleiten moet.

AAN EEN REIZIGER RONDOM DE W ERELD.

Eenreisrondom deWerelq(dat'sgezeid:
R

qpdom onzeAardbol)schjntme een kleinigheid.
W
p doen vanjaartotjaareen grootre,goede man!
M et d'Aardbol,om de Zon,- en niemand spreekt er vam
HET LEVEN.

Hetleyen is ggen Majltjd,on:door '
t Lot
't Zj rulm,'tzq karig aangericht;
Hetlelen iseen Roepzng en 2en Plicht,

Een Dlenen van de Menscbheld,namensGod.

LANG EN KORT.
Ig 't korte leven lang genoeg
0m ons totwGod te kqeren;

Ook
'tlangste leven bljktte kor:
0m wat ons dNn tot zonde wordt
Volkomen af te leeren.

BIJ EEN BEELTENIS.

M>a1drze niet,qfmaalbaar metdien lach,
Dlen gllmlach.dze haar echoonheid ie,haar ziel-

lljzag haarniet,diezondrrdienhaarqag;
H'
Ijkrpgthaarllef,wien d1etebeurte vlel.

PXXBEEL EN BEITEL.-- BERUSTEN 18 Z0O MAKLIJK NIST.

Die zonneschjn-alleen brenqt aan den dag,

W at zedigheid aan uwep bllk onthiel;
Al wat haar goeds en llefs door 't harte gaat
Straalt,in dien glans,van '
t anders koud gelaatv
PENSEEL EN BEITEL.

W aarwiten roqd de schoonheid maakt,

Hetgloedjedatln 'toogje blaakt,
Hetrozemondje,'
thagelwit

Het goud of git om blanke slapen,
Ontdekkende van 't gaaf gebit,
En als tot lach en kus geschapen:

Daar grjp deSchildernaar'tpenseel,

En dge 'tliefvoorrerp op 'tpaneel
In alzpn glansen.frlschheld pralen,
Verzekerd datzqn fraaiportret

E1k zinlljk hartln vlammen zet,

A1s'tuitziin gulden 1ts
'tza1stralen.
Maar waar de echoonheid van 't gelaat

In 'teedle van drp vorm bestaat,

In d'eenvoud van zpn grootsche trekken,
W aar de adelvan een fere ziel
Zich uitdrukt in 't volmaakt profel,
0m eerbied en ontzag te wekken:
Daar is pet scbildren niets gedaan,

EDaar gri
jp dqKunstden beitelaan,
n doe ln 'tremstemarmerblinkrn
Watmçerdan marmerwaardig 1s,
W aarbh
ï' watkleur hqeften vernis,
'

Metalzhn ll
.efs,.
Inztnzetmoetzinken.
BERUSTEN IS Z00 MAKLIJK NIET.

Berusten iszoo makljk niet.
Hj dienietkan,wilw agen.

HansSukkeldenktts slagen,
En SZ
Jmen Allemansverdmet
Voedt hoop van te behagen.
Naar 't.Ksn u zelvqy''hoortmen niet,
Maar zletm et nvdige oogen
W atanderen vermogen,
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DAAR 'sovxR u IITS sxsxoxowwx.- HET zxxolxowxax.
W ateer ofvoordeelhun geschiedt;
En zou men zelfs niet p ogen ?

'tZichzelven wjten doetmen niet,
A1 heeft m en allerwegen

Dqp boutop 'thoofd gekl'
egen;

Hetblpft maar bj hetoude lzed:
'k Deed wi
js.
;maar 'tliep mj tegen-''
Twaalf ambachten genoegen niet,
M et dertien ongelukken,

Voor halzen en voor krukken;
En komtketveertzende in 'tvsrschiet:
inde lot''tzegt blinde Plet,,,
pHet bl
s

vervolgtmj metz(n nukken.

DAAR 'S OVER U IETS H EENGEGAAN.
Daar'sovrru ietsheengegaan:
lk zze 't u aan.

Uw volle geestkyachthadtgj noodig

Tot snelbeslult,na kloek bery:n ....

Zeg niets;het woord is overbodlg,
'k Heb d'uitdruk van '
t gelaat verstaan.

Die ietsa1sgj doorstaan moest,heeft
M
Nietslecht,geleefd,
aar '
t leyen op zpn hand gewogen,
Va# rilhngen des doods doorbeefd;

Zjn
Enkr
achtgezien,en onvermogen,
Hem behoefd,die sterkte geeft.
Dat laat op 't voorhoofd na een spoor,
Dat doet den gloor

Van blinkrndqoogen zachter stralen;
Dat schtlntln d'ernstvan 'tlachje door,
Datre op een bleekermond zien dwalen....
W ze rullde er 't vroegre wezen voor?

HET ZENDINGW ERK.

Verdrjfden nacht,

Verstoor zyn macht
door de Evangeliestem !
De Heiden vraagt niet naar uw hulp:
God vraagt door hem.

MENVOUDIG ZIJN. - AL8 DE KINDIRKENS, ENZ.
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De taak is zwaar,de vrucht komt traag

Getroost u dit;

en zorgljk voort:

W erk door en bid;
Qod werkt en hoort.

EENVOUDIG ZIJN.

Eenvoudig zîin isniet z0o moeiljk,maarte b1i
jven.
M Toch brengtmen 'twelzoo verdatPen 'tvermag,in schi
jnj
aArmrtgeen klein gevajrdatspeeltge te r erdrjven.
Dzebljven 'tmakljk,dzenietweten datzp'tzjn.
ALS DE KINDERKENS.

Zoo ge a1seen Man tehandlen ziitgelind:
Laat u door God be-handlen a1s een kmd.
DIE TEGEN 'T OOSTEN TREEDT.

BeDi
erk
te
ns
'c
thOo
ennt
edhtem
bjvo
rj
ze
en
nd
dqzo
op
nnzs
ich
tLreden.
me
tge
4e
ads
utw
Ir
eetJ
lg
pln
sc
Dp schmk des doods valt weg,voorwze hetoog slechts ritkt
Op 'tvoorhem dagend heilen eeuwge heerljkheden.
Ontleend.
VERNUFT.

Vernuftvoegtfelbj Poëzij,

Maarmag hljrnletvervangep.
W ze doetr;n PaalmetKrulderi
g.?

'
tMoetSpyszpn,uitwatkeuken 'tzi
j
(Mits ggen spartaansche ZwarteBrjl,
W atwj m haarverlangen.
VERW ORVEN SMAAK.

Rîimlooze verzen,in hetmrtrum van den Griek,
Zjn lekkçr als- tabak.Dle maaktgezonden ziek;

W ektwalgzng;'tkouderweetbrelktmt;hetkomttoibraken;
M aar 'twentw,len begzntvan lleverleê te smaken.

Ten laatqteyzndt mep 'theerljk,en hptheet:
%Zoo'n fjn slgaartjels'tkeurigstdatlk weet.''

262 oxssoxx.- ,xxeSALM.--'sKoxzxoszxvxxvzosvxvsalAwaolo.

GEBEDEN .

Acb,welk e!n wesfsel,Heer!zi
l'n mjn gebeden!
MDe
s
c
he
r
z
n
g
z
j
v
a
n
'
t
q
b
e
hoorend hart;
aardeinslag komtvay slevensydelheden,
W aarin de zielzich alttd qeer verwart.
W ie sluit baar uit,al sluit hp de oogeleden,
W iertoedrlmg ook den sterksten weerstand tart?....

Neen,niets hzeld proef,z0o ge in 't gericht zoudt treden,

Geen deugden,o mù'n Qod!geen ofers,geen gebeden:
Genadealleen geefttroost,zelfkennisaltjd smart.
EEN PSALK.
Heft de oogen op,heft de oogen op,
De harten opgeheven,
Tot boven berg en heuveltop,
En waar de wolken zweven,
Tot boven maan en sterreglans,

TotU
inwdhu
e8lhe
melshoogjjentrans!
p en heil,myn vromen,

Moet van nog hooger kom en!
Van Hem,van Hem ,die hooge troont,
M aar lage beer wi1 schouwen,
Die 't ontoeganklkk lichtbewoont,
Den God van uw betrouwen!

Dgn Qod,die vöören metu gaat,
D:e uFen voet niet wanklen laat,
Dze redden kan,en sparen.
En uwe zielbewaren.

Desdaagsza1hj ten wolkkolom,
Desnachtsten vpurzuilwezen.
Z(nDen
glen leegrey zlch rondom
e tent van d1e hem vreezen.
Drweg zijbar;treed rustig aan;
ZtnWaaantge
zichtza1metu gaan,
schrikbeeld u moog kwellen,
0m u gerust te stellen.
fleuwlaargmorgen.

'S KONINGS ZEVENTIGSTE VERJAARDAG.
19 Februarl 1887.

Een weemoedstoon triltdoordrn bljden groet,

W aarNeerljndsVolk den Konzng meê ontmoet,
Dzen God hetspaarde;

PROBLEIM.
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Die,veertig jaarwelhaast,ten rjkstroon zat,

M aar zeventig dat volk heeft liefgehad,
En hield in waarde.

Hetjuiçhthem toe,verteederd en verrukt,
Daarhj dV
ie Gemalin aan 'tbartedrukt,

an 0od gegeven
Om doo!
-haar vriendlpk oog en heuschen mond

HetlieitkVlichtte zjn,in d'avondstond
an 'tvorstltik leven.
Hetvorltzjy hart vervuld van hoop en troost,
DaarHj 'tllefvoolhoofd eh de wangen koost

Van 't Klnd,geboà'en
Om aller vrrugd te wezen,lzefde en lust;

Schoon roosze,door de m orgenzon gekust,
En zonder doren.

'tLooftGod,mi
jnKoning!dat,in dejghtbreri
j,
Uw leefti
jdVadnienaldueweOu
d
s
t
e
n
k
o
mt
n
a
b
p
Vaadren;
Maar aeh!die eenezorg beklemtztjn borst:
He#zietin U ziiy laatst'oranjevorst
Den elndpaalnaadren.

De Laatste Oranj,!...'tHartvergeet ergeen;
Van d'Eersten,dle een reddende Engel scheen,

V>n God gezopden,

To
E
tDien,wlensbloed,bj W aterloo gevloeid,
en zelfde zucht,a1s ze allen had ontgloeid,
0nsbli
jft verkonden.
En thans...Mjn Vorst!Vergeefeen dankbaarVolk,
Z0o 't,op zqo schoon een dag,zoo droefeen wolk
Te luider sNz
etkan verdrjïen.
preekt de bede zn 't vo1 gemoed,
Datdie,helaas!os LAATSTS rezen moet,

Hetlangstmoog bljven.
PROBLEEM.

'k W ou reten hoe het u zou staap,
Ditoog eensplaAtshad voor ern traan,
Ietsa1seen lych,dlelippen ploolde....
A1s zich d1t voorhooid eens ontploozde,

Maar daar ls gansch geen denken aan.
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W atmag van ditgefronstgelaat,

DJtstrak en onbewerglhk wezen

Toch deoqrzaak zyn?Verborgen haat?

Verkropte sppt? Klelnmoedig vreezen?
Of 't wroegen van een booze daad?

0fdoen weu moogljk te veeleer

Njarsleutelsvan 'tprobleem tevragen;

En ls 't een masker,en niets meer,
Door de onbeduidendheid gedragen,

Dievoprdeze eenekeuzs staat:

Diegrpns- ofeen onwjsgelaat?
PIJN.
Naar hetEngelseh.

Mjn alte trouwemakkçr,Pjn!
'k W ileenj vertrouwljk petu spreken.
Altjd wiltgp demeesterzpn:

Qeefnu eens van wat heuschheid teeken.

Ik had zoo graag een klaar bescheid:
W aarom g'
p''tmenschdom toch kwaamtkwellen;

Drukte u delystder eenzaamheid,

En kondtgù 'tzonder onsnietstellen?

Ofhebtgj 'techt tirannenhart,
E Zoodatgj lustsgheptzn verdrukken,
n u verknepkeltln de smart
7an d1egj goedvindtte onderjukken?
WM
aarom mj 'tkranke brein geplaagd
etfolteripgen,niette stlllen;
M$j'
tkoortsxg bloed naar'thoofd gejaagd,
En elke zenuwsnaar doen trillen?

HoVud
tgj vap oogen,dofen ma
t?
an beurtlmgs bleeke of gloende wangen?
Van hynden,beevrig,slap en nat,

Die 'k lustloosnaastmj neerlaathangen?
OfEdor 'k u moogljk onrechtaan,
n zs 'tuw roqping,om de bloeden,
Die uw m ishandllng ondergaan,
Voor erger onhell te behoeden?

W INTER.
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BeW
sch
ilermk
tgi
j ook doorleed te doen
V tgj doorli
jden pn! bewaren
oorjamm'rrp,diewilnletvermoên,
Voor doodlpk dreigende gevaren?

En komte!
-n?g een dag Pisscbien,

W aarop lk zn uw vreeslpk wezen
Geen loutre wreedheid meer za1zien,
Maar welgem eende goedheid lezen?

Kusik uw hand dan welgemqrd?

W ordt dan metdankdoormpbeleden:
Uw wegen waren alle goed,

XHoeruw ookschtjnbaaraluwtreden?''
Mj
dunkt,ik zie u:Dun en schraal,
Maarals totkrachtenduurgeschapen,
De trekken hard,de wangen vaal,
De haren ordloos om de slapen.

Ik hoor nietdatgtjpadertreedt,

Maaraanul greep lsgeenontspringen;
lk voelpw vzngren,dor en heet,

Demtneomknellen en verwringen.
Maartrektuw hjnd mi
jdichter bij:
Ik zie in die dlepliggende oogen

Eenechatvanliefdeenmrdedqogen....

Gewis!een zegen brengtgj mj.

Zoo zpn.g een #9'
@ ccr#,gansch gezond van I#Jen leden,
Een 4doniswaarde na,#ppr lichaamsleed hezmccz'
ts;
Jfccr n-oemt metdubblen dank D ïezl:goedo.tierenheden,

Dppr wien #ïfmiddeltotz#n heib hem bleef.
qedpccz.
tf.
W JNTER

K W inter metzjn sneeuw en vorst
De
Eomtvan çensNajaarswarme borst,
n draagtzn zjnen schootPisschien

Zoo schoon een Lente als oozt gezien.
Verzaak uw lust;aanvaard de rust;
Houd krachten in,om kracht tesparen ;

Z
Wooee'stoHe
p rzfîj
n tjd eengkoud en hard!
stwas eer het W inter werd,

De W inter zal een Lente baren.
Uit het Engelsch genomen.

28 VERWELKT,VERDORT GIJ,SCHOONE BLOEM.- WAAR ZIJN? ENZ.
7ZRW ELKT, VERDORT GIJ,SOHOON; BLOEM.

Verwelkt,yerdortgj,schoone Bloem,
()ilroemder hoven?
Heft gj,verdoofd van glooren glans,
Uw bladerkrans
Niet meer naar boven?

ls 't dat u zon of regen scbort,
En wordt
onthouden?
Of we1 doorknaagt een worm uw hart?
Doet stille smart
U dus verouden?

0 Droefg
Ve
zicht:waarSchoonheidkwjnt,
erdwpnt,
moet sterven!

Het hart verdraagt hetdenkbeeld piet,
De weelde, die de aanschouwing bzedt,
Voor goed te derven.
W AAR ZIJN ?

W aar zi
jn demakkersya: miiyjeugd,
De vFlenden van mi
lnJongllngsjaren,
De mannen rpp van krachten deugd,
De tpdgenooten,gri
jsvan harrn?

Eaen
Z
enk
lemstvaoaotrgnaa
ogn,aa
x@'n
#?:
1ik
he
on
f hp
my

Dat weetBlechtshj,die 'slevensduur,
Bj dag en uur
Aan e1k van on8 heeft toegemeten,
Hj antwoordtop de rt.agen niet,
Die bîjverbledt,
Maarleertonswegenwatwjwetelt.
LEELIJK ? MO0I?

Leeli
jk!''zegtgi
j.- Neen voorwaar!

Veelm ogeaan ditsshoqn ontbreken:
De adel van een zlells daar,
Diq van 't schoonete weet te spreken,
En de liefde van een hart,
Dat nooii moe van weldoen werd.

DE DOOD8KLOK.

*Mûoil''verklaaïtgsi.- Wajrljkniet!

Niets moge aan dle schoonheld falen :
Die den kouden glimlach ziet
om gesloten lippen dwalen,
Dis den trotsvoelt van dien blik,
Blyft bewondren,maar .- metechrik.
DE DOODSKLOK.

DedGoodsklok luiqt.

D ezangen zwpgen.
e scbertsheeftlllt.

De zuchten stpgen.
De wang verbleekt.
De doodsklok spreekt.
De doodsklok spreekt:
Het gaat op scbeiden.

*Sckooq 't hart t!breekt,
W lltu bqrelden!
Vergreflch mlsbaar!

*Dethd lsdaar.

De doodsklok zegt:

*Yielmoogtgjschromen,

Die voor 't gerecht
XEens Godsm oetkomen,

*W ieps heilig oog

Noozt schi
l
.n bedroog.

*Geteld,gericht

Zijn aluw zonden;

Uw deugd te licht

Vgor Qod bevonden;

Verdlend verderf
5Uw deelen erf!''

Maarsnglenzyng

Klmkt luzd er boven,
A1s om 't geklang

Dgrklok tedooven:
Daarzqgeen nood,
Daar Is geen dood,
Voor die gelopven!
ets kan Gods klz!d
oNi
Aan Hem die 't mlnt
Ontroovenl''
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EEN KERKHOFWANDELINR.

EEN K ERKHOFW ANDELING.
Ik wandelde ovrr 'tkrrkhofrond:

IkEn metpj glng mgn kleinstezongen:
,

/etmpn oogen naarden grond;

Hp,lachende en met wilde sprongen.

,1
Liefkindl''vernaapdeik,,,'tisnietgoed,
,1Hier zoo onstulmlg rond te draven,

ZoMoel
uid teschreeuwen alsgi
jdJgegr
t;aven.f
n maakt zoo'n leven niet bi
HjEkwam t0tmj,voor 'toogenblik,
n stlakte '
tbljde spgl,schoon noode!
KeEek bhna eyen sip a1szk,
n hield zjn mondje a1szelfeen doode,
Maar 'tjonge leven werktmetdrang,
En Filvan gsen betooming weten;
Ras gmg '
t opnleuw denjelfden gang,

Mjn hand geslaakt,mpn woord vergeten.
M aar nu ook liet ik 't kind begaan,

'k Had paar den hemel't oog geheven;

Zjn aanbllk h>d I
psjgoed gedaan
En beterwtsheld ingegeven.

HjJul
ipme
rvseh
ee
zwa
rjtgoefspa
gra
uwn,
st bo
nad
'
tg
ke
rn
kho
f ul
nne
Maar hier als ginds datzelfde blauw,
Dat alhet sombre moet verbannen.

Daarzweefden vrooljk,op ditpas,
Sneeuwwittewolkjesoverhenen;
En nergpns werd een groener gras
Van rjker zonnegloed beschenen.
En uitdenzelfden mglm gevoed
W aarin zoo yelelpken lagen,

Hield M adeliefle 't oog volgloed,
Ten heldren hem el opgeslagen.

Dewakkre kraaibeschreefomhoog
Metb1h gekrashaar fraaiste kringen,
En op een grauwen grafpaal vloog

Hetkneutjeen zettezlch totzingen.
Neep,dachtik,zoo veglglqnshad God
Hler over de aard m etultgegoten,

TW EE PILAREN.- VERJAARDAG.
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Noch zulk een brqn van rein genot

In 'tbruisend kznderhart besloten,

InNaa
dienrg't
de hoogste wjsheid was
eestig hier om 't graf te dwalen,
En 'thartaan rormen,stofen aech

Metnutloosmjmren op te halen.
Neen,neen! die heldre zonnestraal,

Die kindeljubel,niette smoren,

Doen denken aan een zegepraal,
Die ons een Heiland heeft beschoren,

Die zonde en dood hpn buiten roof

Z Ontrukteen voor zjn macht deed buigen,
oodatop 'tkerkhof,ook 'tGelqof
A1seen gelukkig kind mag juzchen.
Uit het Engelsch.

TW EE PILAREN.

Wortelvasten qpomstootli
jk

GODS BESLUIT en
rpzONZE
en voVRI
orJHEI
hetDmenschljk oog,
als twee zuilen steil omhoog.
Voor die oogen on-bereikbaar,
legt de hand van God den boog.

VERJAARDAG.

De wereld aan te zien,welyarend nog en krachtig,
D Maalmet erp jfscheldnemend oog,
e zeventlg yoorby,In 't opgaan naardetachtig,
Een leefkrlng dien,uit veel,een enkle slechts voltoog;

Omstuwdvan een geglacht,mj over't hoofd gewasjen,
O Meeetdooreen hndren geejtdan miivervultbestzerd;
p stelselsprat,d1eslechtbilwatik voorjta passep;
Datweinig missen zala1s '
t ook mjne ultvaartvlert:
Ziedaarwatlrnstig maakt;majr nietgebiedtte treuren,

E Zoolanq mp huwljksmi: en klnderliefdq omringt,
en Godljk avondrood mlln westerklm bltftkleuren,
ZoE
onme
nig lievetbl
oem m'
jn dalend pad
doetgruren,
tusschen '
gelend groen nog ée
'ne vogel zlngt.
13 Sept.1887.
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AAN MIJN VADERLAND.

AAN MIJN VADERLAND.

Men heeftvoorvjftig jaarmg dezen raa4 gegeven:
Kies snel een wilggtak,waaqgj uw lieraan hangtl''1)
Ik sloeg hetin dep wznd,ben llerepyn gebleven:
Deed ik erkwaljk aan,ofhebtg'
g 'tzoo verlangd?
1)Elppokreen*Ontgw ave1lng.

F EE ST.C A N T A T E
BIJ DE

VIERING VAN HET

TW EEHONDERDVIJFTIG-JARIG BESTAAN
DER

UTRECHTSCHE HOOGESCHOOL,
1636- 1886.
*

>

Het hier volgend dichtstuk werd door mj geschreven op veren W ethoudersdergemeente
e
e
rre
e,uul
ittnona
odam
iginva
gnvadneB
rgead
me
Ut
en
cd
ht
nuRa
.ester
Het op muziek te brengen was aan den op muzikaalgebied zoo

lofelîik bekenden stadgenoot RlcllAao HoL opgedragen,die zich,
naar aller oqrdeel,uitstekend van zjne taak gekweten heeft.
De uitvoemng had plaatsop drn J
28en Juniin de Buurkerk.
Een Klavier-uittreksel zag bil den muziekhandelaaz-H. Rahr
hetlicht.

1.
Nu m aak u op om feest te vieren,

VermaardeStad aan Vechten Riin!

Laatloofen bloenluw straten sieren,
Ip iedel
:swoning vreugde zpn.
Rulscht cltersnaren!
Sehalt fanfaren!

BaLa
zui
nen,trompetten,geeftvrooljk geluid!
at,laat u hooren,
Vereende koren,
En stort uw hoogsten jubelui
t!
Streel,zuivre zangstem,streelonze ooren!
Het geldt Het geldt Een troetelkind,

Vo
Eorvi
jfmaalvjftigjaargebqren,
n vi
lfmaalvi
lftig jaarbemznd.
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FEEST-CANTATE.
11.
A1s 't liefste zoet na 't bangste leed,
Van God gegeven Vrede,

Hetzwa>rd totploegschaarheeftveremeed,
Ofkluzstert in de scheedet

DaVti8,vooywa&r,de bestetjd
oorzaazen en vooqbouwen;
De geesten kunnen vrj en blyd

Hun vleugelen ontvouwen.
Dan wekt de gunst,dan kweekt de moed
De gwven en de krachten;
De horen van den overvloed

Doet1ofen loqn verwachten;

Daa
rwaardeOljfboom wortelechiet
W i1 Alles welig groezen,
DeLauwerwastop rlk gebied,
En alle Rozen bloelen.

Sticht day,oytsluit met pleeggebaar
Der W pshezd eereteppels;
Verzameldan haar prlesterschaar

Op hun gewjdedrempels!

A1svoqrdetabberd wpktde kling
En nlemand hoeftte schromen,

Dan isvoor xlîiten oefening
De rechte tljd gekomen.
111.

Spreek,wederspreek het,gj ro1der Historie!
Dagen v>n nood waren dagen van glorie.
Klaagtme
enzee
ag1rsed
lgf
boloae
mt.pietwast
*Pt
alt
me
sr
tei
neteoge
ns
Sterren zjn helderstin donkere nachten;
Spea
N
nning enworstling verdubblendekrachten;
derland heeft m et op vrede gewacht,
Heeft, onder 't zwaarste,bet grootete volbracht.

Dsoorlog bleefduren:tochzaaide'tenbouwde't;

Nzet op de Toekomst,op 't Heden vertrouwde't;
't Zwaard aan de heupe,de handen aan 'twerk,
Voelde 't zich weerbaar en toonde 't zich sterk.

Ee
D
re gj vromen,g.
ijwakkren,gi
j wi
jzlgzne!
aden van moed deden wondren verri
n,

S'
rxosxssowzxGzll.hoe groot was uw eeuw!
Hoe bloeiend de Tuin van den bloedigen Leeuw.
1V.
O Vorst,die in Gods gungt geboren,
Aan volk en land ten zegen wierdt!

FIEST-CANTATI.

Schoon isdeloopbaap u bgschoren,

En grootdettd,dlen gi
J versiert.

op gouden leliën en stralen
Laat trotsen Fransche en Spaansche krooni''

0m daar .depereljafte halen''

9Braveert uw krpgsmoed sduizend doôn.
''

Maar peerlen blinken allerwegen

En puikjuweelen,rein van gloed,

U m de Zlven Landen tegsn,

W aar gp uw deugd bemlnnen doet.

Uw Am steltart de Stad der Bloemen
Dûor Kunst v>n beitelen penseel.
De schoonste Pichterzangen roemen
Uw deugd en daden schoon en veel.

De W etenschaqpen dt
-agen kronen,
W ier glans zlch helnde en veer verbreidt.
De School,die Leidens deugd mocbt loonen,

Kweektmannen voordeonsterqjkheid.
DeW ijshrid zetalom haarschreden,
Versprezdt haar licht,vertoont haar schoon,
Haar krachten en bekoorltjkheden En ook in 'tStichtverrijsthaar troon.

OnVoo
tslui
tyw poorten,grgzeDom!
r d1e uw koor begeeren.
Die kennis kweekt is wellekom

Bi
jhen dieGodvereeren.
Die leeqing zoekt,diehoorten vraagt,

N Za1mcb totdeugdbekwamen,
e
Aemt
toe ln wjsheid,en bebaagt
an God en mensch te zamen.
Treedt op,plechtstatig ipgeleid,
W aar m en uw stem wx1 hooren,
Die een lofwaardige Overbeid
Heeft tot uw ambt verkoren!

Gj de eersten in de eerlaarde rj,
E Diq alt'
jd aan za1groezen,
nHdze vap eruw-tot eeuwgeti
j
aar gtzchtzng za1doen bloeien.

212

274

FEESTCANTATE.
Met regen is de maartsche dag

En sqmber aangevangen;
Maar zze,daar kqpt een zonnelach
En stemt totbl'
pde zangen;

ToTe
tz
angen,diegebeden zjn,
n hemel opgeheven,
Opdateen hoogerzonneschjn

Haar warmte en licht mong geven.
VI.

StGj
ZoxxzoxaQxsxcn'
rlosszo,
ort over haar uw schoonste stralen!
Laat aluw zegen nederdalen
Op die eerbiedig hem verbeidt!

Gt
Bj
j U islichtvoor hArten hoofd;
W wekt,gj kweekt,gp yoedthetleven;
Uawe
t gj
onthoudt,kay nzeRand geven;
is een glans,dze noozt verdoolt.
VII.

O He
vigeommezwaaidertkden!
Hoe zwart,hoe geducht
Vertoont lich de lucht!
W olken krulen in 'tOqjten in 'tZuid!

Onweer dreigt van alle zpden!
Daar barst hetuit!

Hoe vreesljk dib
eli
dkonder,hoedoodljkdieschicht

Van '
t semlicht!
Verwoesting,vernielijg,verwildring doorschrik,
Van oogenbllk tot oogenblik,

Geen daa
dbjdevromen,geenraadbjdevroedew
Aan helpen noch hoeden
Noch redden gqdacht....

Hoe loodzwaar drukt gp,sFransche Nachtl''
VI1I.

Gj Gj hebtdien wakend doorgebracht,
priestersin Minerva'!tempel!
A1Gjghond de woestaardt den drempel,

v hebtaan vluqEtnocb overgaafgedaclak

Uw schoone taak nlet afgebroken,
Uw lamp gevoed,uw licbt ontstoken,
En niet vergeefs den dageraa; verwacht.

FEM:T-CAXTATM.

11(.
iDie bier bedrukt mettranen zayik

z
!1ju
ichen a1shj vruchtrn mjalt;
Dle ,
t zsad draagt,dathù qaal
en zal,

Gaatwsenend voort en zaalt het al;
M ayrhp zal,zqpderramp te schromen,
Eerlang met blpdschap wederkomen,

Ep metgejuich,te golderuur,

Zpn schooven dragen zn de schuur.''
X.

Een eeuf en nog een eeuw ging om.

U< leeftjd,Alma Mjtel,klom
Maar,To
tvijf/aalvpftlg jaren;
met de zaren,klom uw kracht,
En van gejlachte totgeslacht

Bleeftgt uw ouden roem bewaren.
EenfeeVe
stgreswa
ad,een hoogtjdskran;
iert u thans;
Wj zien uw vgorhoofd stralen;
Uw
E
helder oog zletvrooljk rond;
n op den gllmlach van uw mond,
Kent onze geestdrift perk noch palen.
De Schoonheid,die u zedig groet,
Spiengt voor uw yoet
Een bloemenregen.

Een wykkre Jonkheidjubeltluid;

De Grpsheid strekt haar armen uit,
En geeft u biddend haren zegen.

De Liefde voor het Vaderland

B Druytu dehand;
De Go
escha
vgng heltutotdrwolken;
dsdlenstzletu ernstlgaan,
En dankt u.met een stzllen traan
Voor zooveel trouwe tolken.
XI.

De draasAlleen veracht de wetenechap.
Dewpzejulchthaartoe op d'eeretrap.
Kennigismycht,geenm achtvandwingelandeu.
Lofwaardig,dle haar zamglten waardeert!
Gezegend,diehaaruitbrezdtln vermeert!

W p kuesen hem eerbiedigltk de handen.
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XlI.

Gi
JM>
-ma
nnen,gri
jsvan haren,
ar vo1 van perg en sap!
Gi
jjongeren yan jaren,
lteedsri
jp in wetenschap!
GjHun
,diede
onnke
sd
e oude tgden
n,spreken,daân,
Hun leven en hun ltjden
Hertoont en doet verstaan!

Gij
,die opsdoor doetdringen
In de ezschen van het Recht,
Of van de zichtbre dingen
De wetten openlegt!

Diekranken leertgenezen,

Aan blinden 't lzcht herschenkt,
Ofvan het Hoogste W ezen
De orakels overdenkt!
Houdtm oed:vervolgt de banen,

O W aarop gj voorwaarts snelt,
f plant uw trotsche vanen,
Op m euw veroverd veld!

Graaftdieperin de mi
jnen,
W aargh uw gqpd uitsehept,
En laathetheerlpk schjuen,
A1sgj '
tgezulverd hebt!
StSt
jgrteehftooal
ge
rop uw vlerken,
le sferen door,
En laatuF vluchtbemerken

Aan 't llchten van uw spoorl

Blonwe
jftmo
ediglîik bekampen
tendheid en waan,
EnDzleromoqttde
onszovnd
anedoentrsatmp
en,
aan!
XIII.
Eere in ons midden en eere in h:n graven,
d'Eedlen en braven,

W ierwjsheidu brachtop deplaatq,diegjsiedl
UwGerlo
em ishun roem,en hun lust zhn uw gaven.
ukkig de kiel,door hun handen gestierd!

FEMST-CANTATE.

XIV.

En Gtj,deHzop desVaderlauds,
V>n wie'tzpn naastetoekomstwacbt,
ZtnDe
zor
neJp,
in den vollen glans
onkheid en der kracht!
S
shepjheldreteugyn uitdrbron,
DIe hzer van laafnls overvhet.
Laat,laat u koestren door de Zon,
Die hier haar stralen schiet.

Smaaktald! vrepgd

Derbljdezeugd,

Dervriendschav heilig zoet!

W ordt al wat edel ls en goed!

En viertpen '
tvolgend eeuwgetj,
Nog 't hoofd omhoog,

Nog gloed in 'tqog,

W oon menig uwer '
t bp.
Vivat Academia!
Floreant Artes,

Exsultent M ujae,
Faveant Cbamtes,
Pereat Barbaries,
Salva sit Pax;

Vhleat Concordia,
VzgeatPatyiy,
Gaudeat Clvltas

Ultrajectzna!
XV@

0 Stad,waar W illebrord het Krui:
Geplantbeeft,en den Heereen Hpis
Mocht bouwen onder W iltenFmezen,
Van Faar het eerst de fakkelscheen,
Diellchtrn zou door de eeuwen hyen,
Kn noolt voor u haar glansverhezen!

0 Stld,waar Nassau'
s rjze hand
DeEPj
l
e
n
s
a
a
ms
n
o
e
r
d
e
m een band
n in den klauw desLeeuwsbestelde!
Doe,doe uw oude leusgrstand:

Dat steeds uw kroon en dzerbaarstpand,
Uw Hoogeschool,u alles gelde!

0 iStad,doorVechten Rjn besproeid,
W

er helder n>t door '
t luBtoord vloeit,
Aan rozen rp
-k en korenaren!
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Ge
D
loge
emkwe
ofev
ruc
htrd
hngt
ho
er
ae
nndl
ze
kt
wo
dr
taz
de
nog
ho
f,lof,
Die u bedekt met lauwerblaren.

0 Stad,zoo trouw door haar bemind!
Omhels,omhels uw voedsterkind;
Eëy wensch,éën hoop bezieleu beiden!
Vernzeuw,vernieuw uw lchoon verbond,
DKn dan,herhaalmetblhden mond
at plechtig woord:owxz zAL oxs scHxlolxf''
XVI.

'
t Knielallesvoorden Hqogen God!

H$jschiep de wereld,schzkthet1ot
Der Scholen en der Steden.
Zi
H
jnei,dev''syeid en dekracht;
e
Vmanzjeed
e 1ofzn elk geslacht,
uw-tot eeuwzgheden!
HALLELUJA.

AANTEEKENINGEN.
111.
*Palmen :feïgren tegenslast.''
Ujt het motto voor VowDxrs Marla Stuart, methet ondersehrlftPacoxxTEn;
ge
heel ln VoxpxLs krachten stjl,en hoogstwaarschjnljk van hemzelven.Z1e
Vu LxxNxpg Vondel-Ytgave %.500,1.
STIDENBEDVZNGES.
Siededmingerwasde eernaam aan >aaxo>zazx Hsxom x toegekend.
*Op goude lelyen,en straelen,
Laettrotsen Franseh'en Spaensche kxoon.
Om daer een perelaf te halen,

En streeftzoo nlet,door duizent dodn,''

HpoyT,Klaghted,rPrinsessevan Oranleover

'toorlogh voor 'sHartogenbos.
U* W-zfeltart * Stad der Bloemen
Door H nzf:@n beiteten penseel.

Florence;alsEooyTln 1638aan MAAIA DE MzDIcIS,bjhlrekomgtteAmster-

dam,vdrlangde getoond te zlen.

V.

Ontslnittzw poorten.grpeDom?

snwt
(ded
rlnHo
es
eho
)bte
on
t.rengehoorzaslbestemden
daaHe
rxt
oako
doerpdle
er
chDo
tlgmk
hele
drkdewa
r't
go
pgla
al
hoelb
Dx Gxxa,De Dom v.n Utreehtblz.40.

FElse
r-cwxrATE.

279

D6eleering zoekt,dfe àoorf en ertztzgf,
Zalzich ftlf deugd bekwamen.
Ne
emtf0einnYj
d/
teïd en bel
taagt
x4cn God e
znendcà fe zamen.

Le .Q:46 wasGe tekst,doorVozTlrsten grondslag gelegd van zjnpredicatie

mover Ge

nutttehheyGtder Academfin ende Seholen'',des Zondags voor den dag
der Stlc:tlng gehouden.

Metregen ï,demaartschedag (26Maart1636.)

En zolnher aangenangen;
Maar zie,daar komteen zonnelach.
.DeB DtngsGumorgensvroeg was de stad versterd en getool; en allesvoorhet
feest gereed; maar nog was de hemel bewolkt en hield de regen nietop. Te
negen r e eehter brak de zon helder door,en ln statigen optocht''enz.
DE GEEIt,T.a.p.blz.41.
GIœ ZoxxE DXR GEI4ECHTIGEEID.
SoL Zrg=TIAX :LLCSTEA Nos, 1g de bede, d1e de Utrechtsche Hoogeschoolin
haar vaandel en op haar zegeldraagt.

De Vaderen daehten daarbt
j aan de belofte bd den profeet Malea5
:
ehl(
'4:2)
d1emknen naam vreest,za1deZonnederGerechtigheldopgaan.,,

pmi
eden -

YII.

O Henigeommezwaaiderf#den?
HetJaar16rQ.
Wolken àrufen in 'tOoyfen çn 'fZ%dd.

Belden deBlssehop van Keulen en deKonlng van Frankrilk hadden denStaten

den oorlog verklaard.

Verwoestkng,mernït'l'
cng,k'erwiltlrkng door zcàrïk,
Van o/gen:lïk fn/oogenblik.
Geen daad è# deTvonten.geen raad??)
' deTroeden.
zlcn helpen npcà hoeden
Npcà redden gedacltt.
' zeggen de
oDe Eegeerlng radeloos. het Volk redeloos,hetLand reddlngloos'

geschledschrjvers.

gemeene wlldheid en ongehoorzaamheld van alle de lngeoEene genoegzaam al
zetenen fn de steden en op het platte land.''
Brfefvan JAN Dz WITT.
Fransclte Nacât?''

%'t Ie Fransche mlddernachk''schreefln 1673 de toen 8G-larlgeVoxpxrz,die
hem nOgZe:Jlren Overleven Z0m
VIII.

&# âebtdienmakenddoorgebraeht.
&# Prkesternïn Minerva'atempel.
?
*De Aoademische Senaat n*m het beslult om zelfs gedqrende de aanstaande
wfntervaclntle 4e lessen nlet te staken,mlar geregeld te laten doorgaan.''
Txl HAAR,Utrecht ln 1672.blz.31.
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FMMST-CANTATI.
:11nchonddepoezfclrd# den dr:-,el.

*De groote gehoorzaal was ln een soortvan graansehuur,neenlerger nog,ln
een pakhulsof bergplaau van meel,ln een werkplaats voor muldereen bakkers
herschapen.''
TE= HAAR,blz.3Q.
IX.
Die Afer bedruktmettranen lccïf'',enz.

Men herkentPs.126vs.8 ln onzeechooneberjmlng.
Het eerste der 2 verwen van den Psalm zelt wasGetekstvanVoxTrcBb:
zjn eergte predegtle ln de Domkerk,ns hare ontrulmlng doorde Franschen)
16/27Nov.1678.
XV.
O Stad,waarW lllebrord het Kruls
Geplantheeftenz.
Op de helftder zevende eeuw ;650.

O Stad.YclrNauaw'no#zehand
De
Pglenzltl-znnerd:in een band,
En in den klcuo de&Zeeuo,beatelde.

JA> vAw NAssAv,b: de Unlevan Utreeht,1579.
Doe,doe fz- oude Ietzzgestand..
DJfsteednvo kroon en dierbaar plzld,
Uw Hoogeschool.u allengelde.

Hoxoeven van hetaangenomen beglngel:Atlenmnor&
genh
che
ot
oke
'pwenl=g aankl
FAN
AscH vAy WIzcK.)DeSta; Utrechtln:<e
betrekklng tot de Hoogeschool.b1.55.
%WIx zAL oNe SCHEIDEN1''

Qrls BEPARABIT, omschrlft fan den geienkpennfng,geslagen op hetTweede

Eeuwfeest;1836.

G E D IC H T E N
N ICOLA A S BEETS.

99N og eens W interloof'' en ,,D ennenaalden''.
Tw EEDE , ONVERANDERDE DRUK.
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LEIDEN . - A .W . SIJTHOFF.

N OG EEN S W IN TERLOOF.

Mjn W inter duurt,maaris niet streng,
Mjn loofnietafgevroren.
K an 't handvol dat ik nogm aals breng,
Uit zw ak voor de oude stam en steng,
N og een toegevend oOg bekoren?

1N H O U D .

NOG EENS W INTERLOOF.

lm Qasthof

.

.

DERSTGLAPHBIC.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH.

Teriugli
jders
.
Bi
j hetgrafvan Ober
lin .
Het Hoogwoud
.
*

Klatcbtvan eru kind der eelRW

Vrv
-moedigheld . .
C.l1.l).Buys Ballot

Kindergroetje

Huwtl
aar .
Gezegende staat.
Eerste Kind.
Een van hart en zil).
Broodscllri
.
*i
.#vers .
De algemeene wensch.''
W eet,of wacbt
X00
@*Z1
*0 . @
Gesehiktheid
Plagiaat .
(lie goed is. @
De weg tot grooter

Lentedeuntje
W illem De Clercq.

i.Zi
Ji
elc
l en boek
#n be

11.Zp.
n improviseeren

Aan zi
jn kleindochtar
Franciscus Cornelis Donders . .
Herinring handelt a1s de Dichters .

* 14
* 14.
* 14.
15.
15.
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REGELS 5.
ALPHABETISCH.
*DE E RSTE 1
* 16.
@ 17.
*18.

HetQodli
jkein ons .
Sineeschewjsheid .

Ra
C
hrbib
jen
i
hyeshe
wi
qljs
st
nsc
wdbeid.
Duivelen wi
jsheid.
1.De Tien oeboden naar de nieuwste lezing
ll.Hoofdsom van de W et.
.

JosephusAlbertusAlberdingk Thi
jm
XSlechts instinct''? . . . .
Gt.grooten,wie gj z).t
Geluk en genot .

Jonge s7eduwe .

.

.

.

Mtjnen kiuderen te Batavia
Schoonheid
Nog .
Redemta

.

.
.
.

@

kYreeq voor verkettring

W ettzsch .
Do
een .
*
Gev
*

Ri
jkdom

*

.
*

*

*

@

Geln xhalve''

@

Vrpdenkerg . . @
Poëetsche geest . *
Gevonden . . .
De Grieksche Zanger.

@
*

@

@

*

Laatdlazen daar .

*

*

*

@

Hebt gp ooren . .
@
@
*
Gevelde boom .
Bj Clara'ggraf .
Aan
mi
jn Vrouw.
. . .
Godsdienst
. . . . . . .
.Atheïstische Nuance van het Christendom.''
Liefde . . .
. . .
.
Een slecht zoon . @ @ * @
*

Die beter willen doen d:n goed .

*

Voor een die op geen mlddlen ziet.
Raad . . .
.

Ni
etaannemeljk
Naar Shakespeare .

@'
*

*

*

@

Aan J.J.L.Ten Kate @
Aan J.P.Hasebroek. .

*

*

*

*

*

*

.

.

.

.

Wi
j brengen onzejaren door a)s-een gedachte

Rara avis . . .
Hou 't hoofd omhoog

.
@

.
*

.
*

.
*

.
*
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Aan den Heiland
Met vlag en wimpel
Nospoma natamus

Alttid weer.
Eens voor al
Duisterheid .

@
.

@

Zeden zi
jn debestekronen''
Groot en klein
Meizoentje
De roos.
W aterlelie
.
Zomermiddagstilte.
Twee masten .

Veelweteri
j

Jufermacht. . * @ *
Beeltenis van Prinses W ilhelmina

Tirndy verjaardag van de Prinsss
Gt
Dlchtersd!e geen Zangers zpt
Geduld. .
De
liefde bljft .
ln September 1890.
Geen oorlog.
Genoeg is meer . .
%Het kwam Altemaal.''
Grootheid .
Schoonste kunst.
Aan een kind . .

.

Aan de mmoeili
jkevertroosters.''
De beste hulde .
1 December 1890 .
Een Vaderlandseh Lied

tlytblpftzoo .

Bp een doodbed .

.

.

y.

.

.

.
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.

lk zalden Heere zipggn in m'
vn leven;ik za1mjnen Qod
56.
pjalmzingen terwùllk nog ben
57.
-

De Zwyluw

ln Mel.
Ken u zelven

.

%Geqpfeud durft.''
Hoopkheid . .
Gezelschapsregel.

.

.

.

.

*

@
'

Ter plechtigebegroeting yan H.M .de Koningin-ltegentes
met H. M.Konlngin W llhelmina in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam,27 Me11891

Dgen en willen

Uztstel.
* e
Geleden smart.Vervlogen vreugd
Hartzeer
.

58.
58.
58.
59.
59.
59.
61.
6l.
61.
61.
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DE E RSDTEE ERERGSETLES RAELGPEHLASBEATLIPSHCAHB.ETISCH .

Ljddsr Jacobs .
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GIJ
'zpt te sterk .
W eerkeerig .
Nacht.oogen - *
Naar Hannah M oore
.
. . . . .
De Ruiters oraf door den Keizer van Duitschland geëerd.
Louise
. .
Het m uzikale kind
M inisterkeuze

Bi
j deStembus
Vri
je Vyrkiezirgen
Opvoedzng

.

Zorg .
't Qezonde oog .
Dienen
.

.

Lr de'faut dg la qualité

D1e vriendli
gk liegt
Naar Shakespeare
Kennis is Macht.''
W reede Barmhartigheid

Echte hutde. . .

Eens Christens Roeping
Vooruit beantwoorde vragen
Frieda

Vjftien Jaar
Bewonder nlet
Bart . .
Te veei geest?

Spi
jt . . .
@
Praatdaar g$jverstand vaq hebt
Bg
sehrjvend Gedicht. .
.
. . ,,.
Dlchtstukken ,geschikt voor mondelinge voordracht.

M et twee maten.

Vertaald Gedicht
llitersten *
Aan een uit velen

Kunsten Kunstjes
Nec Ultra
Een Nieuwste

Te.Bi
jschri
jvers,leeraars,redenaars.
1.Te diep .
2.Te lang .
3.'re veel .
4.Te koud .
5.Te droog.
6.Te mooi .

@81.
@81.
@81.
*81.
*81.
*8:.

INHOUD.
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@ 82.
* 82.
* 82.

7.Te fel .
8.Te druk.
9.Te mak .
Kunsteloos .
Volksgeloof en Volksverhaal.
1.De Doornappel.Dolappel @
II.De levensboom
@

111.Maagdeliefje.
1V.De elze .
V.De wilg.

.
.

VI.Hetroodborstje . .
VI1.Drievuldigheidsbloempje
Vll1.Veqgeetpj niet. .
IX.Chzchorel .
X.De Gottlob-berg

Dg W qrtburg . . .
. .
Ult oElchendorf's W andernden Dichter.''
Duitsche kelen .

Afschlid nemen
Debatzng
Teetotallsm
Looperj .
Opschrlften. .
.
Populazr geschri
jf
.
Vrrandering zonder verbetering

DERSTGLAPHBIC.

88.
e 84.
e 84.
85.
86.
87.
%.
. %.
* 90.
* 91.
92.
95.
96.
96.
97.
97.
97.
98.
9#.
98.
99.
99.
99.
100.
100.

Tpd is geld
.
Twee,Een .
@
@
@
*
@
@
Zoo Z)
J*n er.
Een XGutachten''uit het land der Hufelands
.
.
Vqorwiegedi
jey wil .
* @100.
Hp leeftnlet,d1epietleeft m et God . .
wapende
Aan een tachtigjarlg* vriend,@metnog altjd* onge
*
101.
oogen .
101.
7ernoeming .
Tweeërlei oorzaak
101.
*
102.
Leeren en leeren
Begeleiding
102.
W eten
.
*
102.
103.
Verdraagzaamheid
Valour is Value
@
*
108.
103.
Aan Araminja
104.
Geen afgunst .
105.
Dank en ondank
. 1
0s.
Kindermin . .

INHOUD.
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Rozengeur en Rozengloed

.

Sprsqken X1V :10
. .
.
Dl8pllcqtambobus,quiyultplacere duobus.
ontzettzng geen ljfhatï
tqgheid
. :

*

Aa
hn Maria Victoma,PmneesseV0n Teck,bj dendoodvan

106.
107.
107.
108.

aar Verloofde,den Hertog Van Clarence en Avondale,
108.
Apml .
110.
* *110.
Tweestri
jd @ @ @ * @ @
@

El'
fprinsvan de Kroon van Engeland

DERSTGLAPHBIC.

FeK
estqezlng bj hetlrggenvane:nEerstenSteendoorH.M.
onlngln W ilhelmlna,in tegenwoordigheid v>n H.M.de

Komngln Regentee,aan hetNleuw Universitelts-Gebouw
te Utrecht,op den 104en Juni 1892
.
.111.
&an de Groot-Hertogin van Saksen
.113.
Felicity * * * * * * * @
@114.
Captatlo
*
@
*115.
Fouten
115.
DENNENAALDEN.

Bi
jeen onvoltooid tapi
jtwerk.

.119.

Nam aals rust . . .
W ie za1 pns scheiden? .
'
overbloeide bloem . .

.121.
.122.
.122.

Afgnte Carlo .

.123.

.

Mlchel Angelo . .
Tongschrapen .
Geweten . .
Plasdank ontzegd .
Lange beproeving .

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

.124.
.124.
.126.
.126.
.126.

Queruliynum . . . . . . . . . .1:7.
Onparti
jdig . . . . . . . . . .127.
Spelbrekerj . . . . . . . . . .127.

Dzlemma . . . . . . . . . .
Herleefd.Aan Vrouwe L.geboren Baronesse v.H. .
Jonge Schopne te paard . . . . . . .
Volmaaktkeid . . . . . . . . .
Geloof . . . . .
Ongeli
-i
kheid . . . .
Onkunde niet,maar Ontrouw
. . . . .
opgevangen vonken. . . . . . . .
Aan X. . . . . . . . . . .
Stap vooruit . . . . . . . . .
oEen ruwe diamant,ofschoon van -t zuiverst water.''
Napraten . . . . . . . . . .
ondank . . . . . . . . . .

.127.
.128.
-128.
.129.
.129

.129.

.130.
.130.
. 131.
.131.
. 131.
.132.
.132.
Aaq Jonkvrouwe Anna Gravinne van Bylandt-Rheydt,
Dlrectrice van het Diaconessenhuis te Utrecht . .182.

TNHOUD.

X5*

Jan M alcontent.

@

@

*

W gten

*

@

*

@

*

*

*

*

. .

W zllen en W illen
ooievaar .
M em ento Mori . @
3Elkanders leden'' @
lnvloed .
Tot den Alwetende .

*

.

.

.

Een Kerkgezang voor Nieuwjaarsdag
E!n liedje van madelieven *

@

Nzet veranderd . . .
. @ * *
Aan J. H.Gunning,op den 22sten Januari 1894
Ter Bruiloft #an een Zoon,Leiden,9 Febr.1894
Een zegekreet . . *
@
De Kunst om de Kunst''
*
*Stemming-dicht''
Sti
g.l . . .
*
@
Aan Misandria. . .
Palmam quimeruit ferat @ @
*
Moed . . . . . *
ln de lucht
.
@
De stroom .
@
*
*
@

Verzughting

*

@

*

@

*

*

Tachtlgste verjaardag,13 September1894 .

Heilig zwi
E
jgen

. . . .

en woord van Alexandr,Viyet

Murus aheneus,uilconsclre slbi .
Vaste planten .
Aan .....**
Zonnevlekken * @
Gelegenheidsgedichten

9Onder-onejes''@ . . . . .

Omne magnum aliquid dementiale habet
Piet .
. .
Vergeefsche moeite .
Kleuren . :
Ga wa>r men lpdt
. . . .
opschrift voor een oferblok .
Snikheet . .
Recht en Plicht . . . *
Een W oord van Lodensteyn *
W elsterven
.

K? Exposant
Nzgtu1teep >ap

DERSTGLAPHBIC.

W llde Andj
'vle. . . . . . * @ @ *
Aap GerardusLodeljk Bink,vijfen twintig ja*arZende*-152.
llng op Rhoon (Nzeuw Guinea).
*152.
ontaard niet, volk van Nederland
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Met God in 't hart
158.
@
@
*
@
@
@
Aan den Vader der *Geheelönthquding''S.Adama van
Scheltema,op den 25sten Januarl 1895

Incqnseqnent

Klezne mzddelen
Geen fac-simile's
*
Een gewetensvraag .
*
Fop @
*
Gaat de roos verbleeken .
Orchideeën. .
. @
Aan de vi
jftie
n
j
a
r
i
q
e
Ko
n
ingin . . @
.
Feestvieling der LeldscheHoogeschool.64stellustrum@1895@
ln de Llndelaan @ @
Letterkundig ti
jdverdri
jf

Onze tùd
' : . .

Voor diï mznorum gentium
Met opzet
Alliage .

He
tstqkje van mijn Zoon
Nog d1t eene
Bevinding .

.

.

lsdaar iets kfaads geschied.

Nieuwstbrandjzer

.

De moerbeitoppqn ruischten
De liefde Gods zsuitgestort
Geen brave Hendriken''.

@

Verzachtstryfrecht
Rondqm veilzg .
Princq iis obsta.
Leerwpzen .
lg 't meenens? .

.

GodgelatenlGodgewjd . .
AA
n de jarzge cp Dl
'iekoningendag .
.
.
W zllem Gerard Brl11, overleden 26 Jaouari 1896. Aan
J.P.Hasebroek
Abba Vader * @

@

*

@

*

169.
170.
171.
171.

Ik wee
tehle
took we
l;zwjgtgijStille''
Afgewe
nt
d
.
de Sti
. . *
Aan
cht
sc
ma* Mat
er,bi
j 't@ intre
den@van*haar 172.
Llllste Lus
tru
mhe Al
@
*
@
@

JohannçsPetrusHasebroek,overl.29 Maart 1896 . .173.

Kom.MjnuitJavaoverkomendenZoontagemoetgezongen.174.
Op mijn legersteê . . . .
. . . 174.
Aan Hare Koninkljke Hoqgheid Maria,PrinsesderNederlanden,Gemhlin van Zpne Doorlughtige Hoogheid den
Vorst van W led,op den 18den Jul:1896.

Ver
Ed
eve
lma
ling
n bj
: degrat
.ie God
. s*

@

175.

176
5.
.
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Gods hand.

@

DDEERRSSTTGGLLAAPPHHBBIICC..

177.
*178Heb geestdrift .
*178.
Een pessim ist
.
178.
179.
Beter laat dan nooit
Conditlo sine quâ,non . . . . .
. .179.
Een kracht gaat uit van 'sHeilands kruis.Aan Mevrouw
X .(
l
f'
.d. '
W .. . . . . . . .
.179.

Tiidberekening.

Aa
n mi
jn Zoon uitIndië met verlof.Verjaargroet
Nooit en steeds. . . . . . . .

180.

. 181.
Aan iemand,die ons menschli
g.k leven zoo mklein''noemde.181.
Hora ruit . . .
.
182.
Het Betere. * *
*
@182.
Nieuwstm odisch proza
*182.
182.
In 'tgevlijkomln
193.
E
Bl
i
j
f
a
a
n
mi
j
n
z
p
en duizendschoon .
* 184.
* 184.
Als een kind . .
0ud en iong . . . . . . . . . *185.
Afscheil van Maria Mancinivan Lodewiik XVI.1659 . 185.
Aan Bedienaren van het Favangelie Gods
186.
Het Europeesch Concert.1897
187.
Verlossing .
187.
Hoe 't gaat
@ 188.
Vrouw en-oogen
188.
Anders: .
*188.
lndividualiteit
. 189.
Sprekers .
189.
Lapsus Linguae.
190.
190.
Iederin zi
jn stand
Solamen Miseris . @ @ @ * * *. @ @191.
Drn Hooggelerrden H.Snellen.M et.et Chir. Dr.en Prof.191.
By de beeltenls der zeventi
enjarige Koningin
192.
103.
Hetzj ernst
*
194.
Verjaardag
Het vertrek der zwaluwen
195.
Aquila non captat muscas
196.
Zeggen .
196.
Voorzichtig . .
196.
Een woord van Montaigne
197.
1M7.
Vrouwen .
Ontwapen u
197.
Als de Moorman
198.
Groene Mei
199.
Blauwe-regen .
199.
200.
Talentofgrnie.
200.
A>n Agnostlcus.
201.
Ultersten
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Aa
n qui
hetsno
or
detn
@ @201.
Quo
ind
oc
ior @ @
@ * @ * @ * @ * *201.
Anton Bergmann's standbeeld,in zi
jngeboorteplaatsLier,202

onthyld 11September 1898.

@

DERSTGLAPHBIC.

.

*202.
Ko
strlilk voor God
.
Monzca's troost- . . . . @ @ @ * *203.
Op de derdebladrjde van het album ,aanHareMajesteit
Emma.Konipgzn-Weduwe,Regentesvanhetkoninkrjk.
204.
H.M .W ilhelmlna's kpmst tot den troon
.207.

.

.20
. 9.

6 September.Op weg naarde Nieuwe Kerk

.210.

31 Augustus 1898 .

.

.

.

6 September.Inhuliging
6 Septem ber.lndruk . .
7 September.Aubade.Slotzang .

.

.
.

.
. .

.
.

.211.
.212.
.212.

9 September.Bi'
Jdekerkeljkeplechtigheidte's-Gravenhage.213.
Oranje en Nederland
215.
W ereldburgerschap .
216.
Twîjfelaar. . . . . . . . .
.216.
Aan een diezegttetwjfelen,maar te zoeken .
.216.
Deïsten
.
.
Athebten @ * @
Onvertrouwbaar
*
De Ongekende gevoeld

.

.216.
@217.
*217.
*
@
*217.
*218.
Beljden . .
*218.
Groote geesten
@218.
Providqntieel . .
Nlet bp brood alleen
*219.
Boekworm . .
*219.
*219.
Zelfbelemmqring
@220.
De doode vlleg.
Eerzucht . .
*220.
Recht en plicht
*220.
*
*221.
Voor de vuist
*
*221.
Gunstbejag . . . .
*221.
%Opdatmjn huisvo1worde''.
Vraag en antwoord . . . . . @ @ * *222.
Silvooogreolp
end.Zangenbjdeinwjdingv&neen derdegebouw
p
-deressen aan Vallende Ziekte te Haarlem ,op den
6den October 1899
@
*222.
*224.
Onverdiend . . . . .
*224.
Trap naar boven of naar beneden?
Geen conventie.
' ' @
@225.
Natuur @ *
*225.
@225.
Het Moederhart
@226.
Christus'kruis . : . . .
Aetas parentum :pelor avie,mox ......
*226.
Mensch en schri
lver. .
*
.226.
*227.
Het eene noodige . .
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Gods akkerwerk
God dienen .

Afvallig gewordgn .

*
*

.

*

ln Godgerust,InGodverbli
jd

@

Volheid . .
.
0og en oor
Verouderde voorden *
Potqr le belpin de la cause
Bulten 's tyds
Komt voor.
Middelm aat .
Valsche rechtspraak. . . .
Transvaal door Engeland bestookt

@
*
@

*

Navolging Cbristi . .
Een wlntersche ouderdom

In zake Feminisme
Onthullingen .
W eervoorspelling
Nieuwste spelling
Kigen rook verteren.
'tZwaarste
De Boeren . .
Engeland in 1899
*
@
Een uitnemende ten grave gedaald
God regeert . . . .

De eeuwigheid in 't halt.

6 Januari 1900. Aan mpn vrouw .

.

.

.

.

.

The
orutserMa
tthi
ma
dsdienstonderwi
j
'l.241
teod
Ams
dam
,j
4sLoo
Janua
rn,
i 1Go
900
-zer.Ove1

.

Veldeeldheid .

Bvrz
D
an
jjltvg
er
at
t
wl
jha
i
vr
ad
n uw.kind?

Zou we1 . .
Tweemaal sterk . : . . . .
De Vloot-revue op de Znzderzee.3 Aug.1900
Ontgaat u 't goede
Ten Besluite

@242.
*243.

248.
@244.
*244.
*244.
247.
*248.

N0G EENS W INTERLOOF.
TERINOLIJDERS.
Bladzjde uithetDagboek van een Geneesheer.

lk ging miin teringzieken rond.

De een llet het hoofd met lokken lang en blond

Mistroostig op depeluw zakkep;

De Moedermond gafantwoord op mljn vraag;

*Hetwas nog al een goede dag vandaag.''
M aar in het oog van 't Kind begon een traan te blinken.

*W atzegtde zieke relve?''vroeg ik zacht.
En zj:.xlletwaswe1beter dan vannacht-''''

%O beter,heel wat beterl''sprak de M oeder;
XA1s nu maar eerstdie koorts verwonnen was,
Dat nachtzweet ophield,en die wond genas''....
ZoS
oinds
hadlz
j ook gesproken van den broeder,
ang reeds rustende onder 'tkerkhofgras.

De tweede,een Jonkm an.Op;geheel gekleed - ten teeken

Van beterschap!- Een vuurblosop dr wang;
atlk betgeen hem bapg maakte uzt zou spreken.
Heelwbl;wathuivmg soms;maarweinig van belang-''

DM@ afgewenden blik,onrustzg,wreevllg;bang

Uw pols!''''Demaagrr hand werd geemltk toegrstoken.
%%Opgeven?''''%lets;bj '
tpasontwaken;maar nletveel.''
mmNog weleensrood?'''';So
mswel,maarenkeluitdekee1.''''
Geen pjn dusop deborst.,, ,, j.
jetautsooy
.a w(y.4 outdoken.
.

De vuurblos kwam weer op,en week nlet meer geheel.

Uetwasrerrelend;wanthoe kan een mensch genrzen,
oDk
egren beweging,die geep luchtheeft;totzpn straf
Moetbljven daarhp is,en nletskan doen dan - lezen?
A1sook de gorde God maareens goed wedergaf,

ll
j ging weerult,en verd deman welvan voordezenl''....
Daar brak de hoestbul door en de arme grootspraak af.
DeMaa
derrde
- een jonga Vrouw.Zj wistwe1wathaardeerde,
noem de 'tnletq!rlmjn en kindren.s'tW aszoo hard
.V?or hem,wi
en (zag zp 'tnlet'
?)geheime vreesverteerde;
e ylleskochten zochtw>tzealofnietbegeerda,
.Dl
oW l
en nietste veelzou zjn,alszq maar beterwerd!1
5*

BIJ HET GRAF VAN OBERLIN.

HetZuiden!Ach,hj kwam haal'dag op dag betoogen:
Hetkostte wathetkqsttq,dâarFas baat!....
fMaar dan dekindren? Dlet!mlssen z0u m eer kwaad
Dan 'tandregoed doen.En''- zjpinkteeentraanuitdeoogenXKn,dokter,is het niet te laat?''

1887.

BIJ HET GRAF VAN OBERLIN.
Op hetkerkhof te Urbach in het Steinthal.
-

derPfarrer im SteinthallOBERLIN (1740-18:6

e!snsHe
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Ze
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i
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:
geistige und leibliche W ohlfahrt emer Gem einde.
HAsE.

Verhef geen Cesars om hun glans,
Geen Alexanders om den krans
Der zege op duizend legervanen !
De Heerschersschittren door geweld,
De lauwer van den Oorlogsheld
Verkondigt bloed en tranen.

Die onderdézen grafsteen liqt,

Heeftm eer en grooter uitgemcht

Dqp watals grootwqrdtopgevgzeld;

Zoover!pn arm reikte en zjn kraeht,
Heeft hp geluk en troost gebracht,

Behouden,niet verbrjzeld.
ontblootde slapen!Ziqin 'trond!
Uw voeten drukken hellgen gropd,
Gewjd door godgrwpdedlngen,
Doorwondren dip een hefdewrocht,
Die met volhardlng 'tGouo! zocht
Voor dervend'en gerzngen.

Van Go: geris,heeft hier haar hand

Den moerbelboom in zee geplant,
Haar stafde barre rotg geslagen,

Dat
zj voordoornen dennen droeg,
En voren aannam van de ploeg,
Om Gode vrucht te dragen;

B1J HET GRAF VAN OBERLIN.

Da
tbj hetkoestren van de zon,
Als ceedren van den Libanon ,
Op 'thoog gebergt,haar handvolkoren
Mochtruischen,en een psalm van lof
Van 'tsteendalgaan naar 't hemelhof,
Voor aller englen ooren.

W aari:nu 'tdhl,wajr 'thhrtvan steen,
Dat koud en ondoordmngbaar scheen
Voorzonnegloed en maljchen regen?
W aar,'tvolk vooreigen welzjn blind,
Dat,hogfdig a1s'tonwetend kind

ZI)n armoe koosvoor zegen1
.

Ei,zie hoe in zjn zomerpracht,

't Herschapen oord u tegenlacht,
Bevolkt met mennchen,die 't zich weten;
W aar orde heerscht,en vrede woont,

En welvaart,alszj d'arbeid kroont,
Hetzweetdesaanschiinsdoetvergeten;
W aar 't vrome hart.
niet enkel dankt

Voor wathetlieftvan Gqd ontvangt,

Maarook bj leed ljn naap leertloven,
Zijn lilverstqat,zjn hellyerbeldt,
En bp 't versllndend graf nlet schreit
Dan met het oog naar boven.

Dat is de hope en 't werk geweest,
M an vo1 van Liefde en Heilgen Geest!
Dierlang gerekte levensdagep,
W aarin ge,a1sVader,Broeder.Vllend
Uwsvolks,Gods raad hebt uitgedlend,
Uws Heilands beeld gedragen;
Die,a1s die Heiland,onverpoosd
Hier alle treurigen getroost
En 't oog van blinden hebt ontsloten,

Aa
n slqchten wjsheid hebtgeleerd,
Afkeerlgen tot God bekeerd,
En niem and ooit verstooten;

Maar,toonepde in wiensnaam gj kwaamt,
De kleinen ln uw armen najmt,

ontfermend neerzat bp de kranken,

usT HooGw ouo.

En uit een ruw en stomap geslaebt
Den Heereen qolk bebt toegebracht,
Dat eeuwlg u za1 danken.

He
tkruis,wahrbsiuweassche rust,
W ordt door km dskinderen gekust
Van die y voor den Troon omringen;
Uw naam zalnqmyermeervergaan,

Maar vonkeu u1t tle keien slaan,
En liefdebronnen doen ontspringen.
Juli 1887.

HET HOOGW OUD.
Leve 't W oud,leve 't W oud!Dat het groei,dat bet bloei
Leve '
t W oud op de boogte der bergen,

W aarhetbronnat der beken zjn wortelbesproei,
jn
ppe
deen'the
ldo
LeEn
ve z
'tt
Wt
oo
ud
,n
lev
Wme
oud
,ve
anter
dg
een
zo!
nne doorspeeld,
Die de stammen van beuken en denpen
Met haar kantlichten treft,en baar clrkelrond beeld
Honderdvoud op het pad doet berkennen!
Leve 't W ond,datden bodem ,die '
tvoedtvop z4n beurt
W eer versterktm et de spi
jsvan zjn blaren,

En,van bloemen doormepgd en van bezieedoorgeurd,
Hem verbergt onder kllmop en varen;

W aar aan deoeversder sprjnken vergeet-mi
j-nietlonkt,
En violen de hoogten bekllmm en,

W aarmetbloedroodqkelken de vingeqhoed pronkt,

En hethertehooizpn sterren laat gllmmen!
Lev
e 'tW oud metztjn wond'ren van moed en van kracbt,
Dat niet sehroomt door 't gésteente te boren

Metzoo sober ren schoonbeid.zoo statig een pracht,
Alsgen ernstlg gepoed mag bekoren;

Metztn plschtige stllte en ontroerend gezuis.
A1sde wlnk door detoppqn komtzweven!

Leve 't W oud,dat ik daaglpks eerbiedig doorkruis!

God zij1of,die me erkrachttoe bljftgeven!
Hohwald (Vogezen);Augustus1887.
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IM G A ST H O F.
(Reisherinnering.)

De mooie kasteleinse
Zit aan het koofd vap d'avonddisch

Zoojong en frzsch;

W ie meldtvan haArgepeinze,
0ns de gehelmenls?

Wie van dejongelingen,
Die zeZaan hun birr helptofhun wjn,
In haa
al
bovey zhy
r besplegehngen
Na aQoop van 'tfestjn?

DiDe
es,metde kling op zjde,
e,a1s het Duitsche Vaderland
W ordt aangerand.

Str
jdvaardig t'allen tjde,
Zalschzttren in zyn hanâ?
Die,hogp derkpnstenaren,
Toekomltlg Holbeln,Rafaël,
D1e 't schoon podel

Metoogen aan bltftstaren,
Bijbeurten teêren fel?

Ditpuikje der studenten,
Dat,voorden kynselopgeleid.
Van manlykheid
'tMerk op een wang lietplenten,

Dienog den baard verbezdt?1)
Haarvogrkeurweg tq dragen:
Een werlkze,een woordjg,een lleven blik,
Dzr '
thart verkwzkk'
A1sbltk van welbehagen
ln hun voortreFeljk Ik:
1)Men kent de fraaie noodzakeljkheid voor de duitsche studenten v:n

elke faculteit, om zich door een tweegevecht met de sabel als zoodamg
te legitimeeren.

KLACHT VAN EEN KIND DER EEUW .

Ziedaarwjhr zà'naa!-dingen
Metjokkernp en geestlgheld,
Een mond dleyleit,
Vertellen kan ln zlngey,

En kunstgedzenstigheld.

Ziedaar hgtgeen zj gisten
Van 't
Hl
acble,datv!p tjdtottjd
un hart verblpdt,
Datze yan elkaarbetwisten,

En elgenen om striid.

Hetlachjen ondertusschep,
MjnbeGaa
erent!uz
qp
ditliefgezzcht,
t naar 't wicht,
Dat ze in zp
-n slaap guat kpssen,

Zoo haast ge uw hzelen lxcht.
M ainz,1887.

KLACHT VAN EEN KIND DER EEUW .
*Daar was een ti
'd dat ik aan 0od geloofde,
*l

Een Heiland kende,çen Heiland voormjn ziel,
Vloek overde Eeuw,dze mijde eenvoud roofde,
W aardoormijGod en ik mi
jzelfontviel!
Tu ns leefik voort,en ken geen höoglr leven;
Ik ljd vergeefs,en heb gepn troost ln 'tleed;
KoIrkti
s'
tgenotdatmîjdezmnen geven;
acht het niet,maar elke ontbering wreed.

DeW etenschap verrukt,verrjkt.verovert,.
Regeert en wordtverhserljkta18een god.
'k Heb haar >.1ta>?',en zIimiin kruin omlooverd;
Maarkau z1
J mj verheFen boven 't1ot?

't Genot derKunst - ik laat m e er door vervoerem Daar 't wonden streelt,maar die het niet geneest!

W reed Klankenspbl!uw zacht,uw roestontroeren,
W at is bet dan een Dpelen met mpn geest?

Mi
jnorge'e
ees
?Ac
ind
jake
roro
,
Do
tnt
s/
voWa
orrt
ecg
ht
vt
an
tehd,
ek
nke
ngl
l
ngd
ve
sme
toon
rd!
De stofis 'ta1:'k Ben gtofvan stofgekomen,

En valtze uzteen,zù zethaar kreltsloop voort.

VRIJMOEDIOUEID.

Een zelfde stroom verzwelgt de best'en boosten;

Beschavingsbloqm en vuig philisterdom;
De mennck verdwynt,en hoortqm hem tetroosten:

De mennoh-heid bljft.''Het zp zoo;maarW aaTom ?

XW aarom 'tbentaan?Zooyraag ik duizendwerven.
W aartoe dep%n verzelvlgd methetzqn?

W aartoe een 8chqn w.l leven om testerven,

En zoo veel leeds verbonden aan di
en schi
jn.
?
XStri
jd om '
tbestaan''zi
j deinhoud van datleven;

Mla'
r voor'tbentaan watreden,doelofgrond?
Beni
ldbaaq-,die van beiden wordtontheven,

Vernietlgd en verlost iu d'eigen ytondl''
1887.

VRIJMOEDIGHEID.

ZeLa
g ma
arwat giigaarnehadt;
at uw Vader 't hooren!
Die vertrouwend t?t hem trad,
Vond steeds willzge ooren.
Maar geen nietig dit of dat
Mag uw hàrt bekoren.

Vraag hera ora geen geld of goed,

Rang gf groot beheeren.

Vrj te zjn van tegenspoed
Aloogtgj nietbegeeren.
s7at het leven loutren raoet
Kan geen mensch ontberen.

Vraag yyen steenen;vraaghetbrood
Datzpn hynd wilgeven:
Nooddruftby drr zielenood,
Kraèbt tot helllg leven;
Moed om voor geen he1of dood
Immermeer te beven;

W aar verzoeking drqigtofvleit,
W apenspm tg stryden;

llvrl'totzjn dlenstbereid;
Ljdzaamheid in lijden;

Trouw om in volkomqnheid
Hem uw hart te wydeu.-

C. H. D.BUYS BALLOT.

Om een liefde zonder maat,
En dier ziele vrede,
Die haar God regeeren laat,

WRj
st?them uw bede!
aar d1e zucht ten hemelgaat,
Bidden de englen mede.

C.H.D.BUYS BALLOT
onze groote Metereoloog.

Die altjd weetvap waarhetwaait,

M aar met geen m nd ter wereld draait,
Is Buys Ballot.

Die,hoe hetbuldert oftempeest,

Altjd bewaarteen eFen geest,
Is Buys Ballot.

W indkennersteeds,qindmakrr xooz'
r,
Verdienste ln zedigheld getoozd,
Is Buys Ballot.

W iens naam ,geprezen en beroemd,
Z0o ver de wind waait wordt genoemd,
Is Buys Ballot.

W
iensweerwjs hoofd veelmger dan dit
Aan kostbre wetenschap bezzt,
Is Buys Ballot.

Wiensnobelhart,nietsmelschljksvreemd
Diep deelaan al wat goed zs neemt,
Is Buys Ballot.

W ien ieder onzeq eert,bemint,

Begroet en toedrlnkt a1s een vrind,
Is Buys Ballot.
16 Novem ber 1887.
Aan den feestdisch terviering van zi
jn veertigjarig professoraat.

KINDERGROETJE. -- HUW BAAR.

KIN DERGROETJE.

Wyt 'srermçtaalqfridderlint

Bi
J7'tvnendljk knlkjevan eenkind,
erblyd mjn oog te ontmoeten?

'tlson-gedwqngen,on-geveinsd,
Geen gunst d!e over weergunst peinst,

0fwaar milafgunstvoordoet boeten.
Gergemd te rolden zegtnietveel;
Gellrfd tezùn ls'tschoone deel,
Mp ouverdiend te beurtgevallen:
0ch lievemepschen,kleln en groot,

Wierhartezlch vqor 'tmjne ontsloot,
Hoe zegen lk u allen!

Mlar u heterrst,maaru hetmeest,

Gilkindeqkopzes,op mjn geest
7an altjd onverzwaktvermogen,
Dieetvla
M
n geslaqjtetotgeslach!
aclnes wp hebt opgeqacnt

En toegelonktm et uw relne oogen.

1888.

HUW BAAR.

De Vrouw isin het Meisjeontwaakt.
Het uur genaakt

Van pieuwe en opbegrepen dingen;

7an heimlhke onrustd1e 't benart;

En 't yolle hhrt
Begint bet lled der Min te zingen.
W ien geldt dat lied?

Zj weet Letniet.

't1,de On-gekende ....
0 dat die God,dle zlelen paart,
Een edel hart,het hare waard,
Haar tegenzende!

Dan kriigthaar schoon zjn schoonsten gloed,
Haarjeugd een moed,
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GEZEGENbE STAAT.- EERSTE KIND.
Die alhet sluimrende op doet waken;

En m et rgn nieuw en :rrgevoel

Erkent zv 't leven en zpn doel,
En gaat gelukkig maken.

GEZEGENDE STAAT.
A1s,met het leven oxolR 't hart,
HetMosolu-hart

Zighzelfgewaarwordt.dlep bewogen,
Nooztschooner lach om blrekep mond,

Nooit dankbrer traan dan In dzen stond,
ln stralende en straks biddende oogen.
Het ozze geluk m aakt haar bedeesd.

Zijhoopt,- maar vreest
Haar bljdste ontroering maakthaarbangst
Aan 't zoet verwachten toe te geven.

M aar heel haar wezen ls verlangst,
En in de Toekomst heelhaar leven.

EERSTE KIN D.

Evertjs,uit de koolgrkropen,
Doet zljn oogjesnog nletopen.
Maar zswelgebquwd en kloek.
Zachtgekoejterd ln hetschootje
Van zjn Gà-ootje.
Slaapthî)
'in zîln wollen doek.
Kraamheer overhaAr gebogen,
Meteen traan ln gllnstrende qogen,
Gluurt langs d'opgehquden t1p;

Kraamvrouw ziet het u1t de verte,
En de vreugde na de smerte
Glimlacht om haar bleeke lip.

XW at dit kindeken za1yezeu''
Staatop 'tvoorhoofd nlette llzen,

W athetxl is,bljkthierf2n:

Kraambeers TRo'
rs,zoo zeer als zegen

KraamvqouwsRI.
IKDOM,zuurverkregen;
GrOOiJe8 TWEEDE MOEDERZIJN.

XEN VANHABTENZTN.- BROODSCHRIJVERS.- zDEALGEMMENEWENSCH.''11

EEN VAN HART EN ZIN.
Coupletten van H.Kletke.Muziek van Franz Bendel.

Zoet ontroeren t'elken stond,

Dathetzoetltetart,
A1serlzwoord uztuwen mond
Mp ook lag op 't hart!

W atHis'tuwe,ep wat hetmjn?
Di oe ontwar zk 't mj,
e,in 'sleven lust enpjn,
Steeds gevoel als gp?

W ederkeerlg zielsverstaan ,
W onderFerk van God!
W aar,a1sée'n,twee harten slaan,
1s uw zalig lot.
Zoet ontroeren t'elken stond,
Dat het zoetste tart,
Alseep woord uit uwen m ond

MiJook lag op 'thart!

BROODSCHRIJVERS.

Br
Ioodschrjverszi
jn gellk aan 'thuurpaard voor den wagen;

s 'tsterk rn goed,betdraalten kom twaar '
twezer Mos'
r;
Dajr 'tmoedlge e'
lgen spar,a1sdoor den wind gedragen,
Zlch in den rit vzsuxco'
r,metvleuglen aan den voet.

.DE

ALGEMEENE W ENSCH.''

zM xx zegt,Mxx zoekt,Mlx

wenscht in allekringen,
%Het voLx,de xATxs,''- Zeg de oAosrvwoexss,mi
g.n vrind!

Door watdiq qpwerpt,voeltzich hoog en laag bewind,
Vertegenwoordlglng,gewest-en stydsryad dringen -

DMa
ar de AyuqxMEsxs wensch!''HlerIshj,zondermeer:
e kleinen wlllen geld,de grooten geld en eer.
1888.
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WEET,OF WACHT. - POZZIE.- GESCHIKTHIIID.

W EET ,0F W ACHT.

Y7sxTwatgj doen gjit.ofwAcu'
rmetuw daden.
W xz'
rwat gijtogjulcht,ofwAcs'
rmetuw lof.
Niem:nd wordtFùzerbj tasten en raden;

'
t Llcht,dat nlet döörbrandt,blpftgcheemrig en dof

Sleehts waar de Plicht zn uw hart heeft gesproken ,

W XST oIJolxoxo,en wachtxxs'
r,mharvolbrengt:

W antook d1twsx'
rgij:van krachtd1e God schenkt
Bljftdiedan aarzeltrechtvaardig verstoken.

*@

POEZIE.
L>poésie estdans1'esprit;pourqui
n'alouteauxchosrsriendellzi-même,le
m onde est silencleux et muet.
RAovr ALLIER.

DçPoëzie !itiy den geest.Voorhem

DiIesaa
n watzsnletsvan hetzjne toekan voegen,
heel de wereld dof en zonder stem ;
Hj moetzich methaar proza vergenoegen.

GESCHIKTHEID.

Nos aptitudes sontdes tentations etle

pouvpir de faire une chose est une invlta.
tion a 1:entreprendre.
RAOUL ALLXER.

Geschiktheid is verzoeking;kiets te kunnen
Verlokt tot doen;m aar eer ge iets waagt,

Met ernstden Wychtrr-in-hçt-binnenste afgevraagd:

Ie'tmet geen pllchtzn strhd? Kunt## 'tvergunnen?

PI.AGIAAT.----DIEGOEDI8.- DEWEG TOT GROOTER.-- LENTEDEUNTJE. 13

PLAGIAAT.
11 n'est pas défendy yn littérature dé

ram asser une arm e roulllee;l'im portantesl
ld
sav
oi
r
laelade
mese
orgel
aepoi
gn
ee
'a
ajglu
ais
mer
esur
atmd'
ae
in
n.ref
DAUDET.

Een oud,verroest vergeten wapen,
Datop uw wrg ligt,op te rapen

En tt
y te elgney,staatu vrj;

Alleenlpk dientgp zorg te dragen

't Opnieuw te slppen en te vagen,

EZoodathetscherpen jlinstrendzii.
p,wiltgtj'talshetuw hanteeren,
Dzt eUene kan het niet ontberen:

De greep moet naar uw hand versmeed;

Zoozultge ernietrergeefnmee pralen,
M aar overwinningen behalen,

Daare1k ztjn herkomstbl
j vergeet.
DlE GOED 1S.

Die gosd isweette ontzien.te sparen,tevoorkomen

W at mzsverstand verwekt,verkeerd wordt opgenomen.
Die achting heeft voor Axossx,weet
Te leven ,en bespaart zlcuzzsvsx last en leed.
DE W EG T0T GROOTKR.

Sluit,zonder afgupst,u biiwaarli
jk ol
too'
rsx aan;
Zi
jworden warm ,d1e doorde Zon zich doen bestralen.
Die tot dg xsylxsx gaat,op zelfa1sgrootte pralen.
Blijft d1e bi
gwas en is,ln spi
jtvan wenscb en waan.
LENTEDEUNTJE.

Klink luEn
id,mj
n lied,door bosch en veld,
rol langs beek en stroom en!
Hetlenteweer,lyng uitgrsteld,

Mocht ezndljk,elndltjk komen;

De bladknop puilt,de bloemknop zwelt,
De tortelwordt vernomen.
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WILLEM DE CLERCQ

Blink vro
Doljk,heldrezonnestraal:
atmisten damp verdwhne!
Daal,malsche leyteregen,daal,
Datgl'oezen bloeiherschjne!
Stortuituw lledren,nachtrgaal,
En overtrefhetmhne!
20 April1888.

W ILLEM DE CLERCQ.
zxax sxxco xx Bosx.1)
Een hart vo1liefde,een hoofd met kennis overladen,
De reinheid Kan een kind,het teedre van een vrouw ,

Dehooçste dlchtgeest,aan de echognsteroeping trouw ,

Spreekt ult dit Beeld u toe,en leeft zn deze Bladen.

ZIJN IMPROVISEEREN.

Een tonder,door een vonk in gloed geraakt,
Een smeulend vuur tot heldre vlam ontwaakt,
In stralen uitgespat,en in een regen
#an vonken aller kleyren neergezegen,
W elluidend ruisehende zn uwe ooren,m et een glans
Zoo rein en klaar als van Gods sterren aan den trans.

AAN ZIJN KLEINDOCHTER.

Bi
jde Foltooiing van haararbeid aan de openljke uitgave
van zjn Dagboek.

Nu xlx'
r gt',dien gj nimmerhebtaanschouwd;
Np zhtgj metzjn zielen geestvertrouwd;
Dzen geest,zoo rjk begaafd,waarvan degloed
1)WJLLEM DECLEsc9,naarzjn Dagboek,doorA.Pierson en DeClercq's
Jongste kleindochter,2de Dr.metportret.Haarlem 1> .

FRANCISCUS CORNELIS DONDERS.- HERINRING HANDELT ENZ. 15

Uw donkerqog als'tzv
'-ne tintlen doet,

En nagloeit ln uw hart;hem waardig kind?

Had Grootvhar u gekend,hoehad hj u bemlnd!
De wonder-gaaf,die hem deHrlyelgaf,

Verdween met hem in een ontùdlg graf;
Ma
D
ar '
t heerljkstdeel,dAthem tebeuqte viel,
e echoonheid van een relne Phrlsten-zlel,
Dermenschheid trouw,en eerljk methaar God,
Staat in ditboek geprent,en zj ook Lili'slot.
Mei,1888.

FRINCISCUS CORNELIS DONDERS,
Zeventigjaar.- 27 Mei1888.

Qren tienmaal zevenjjarPaaktonze DoxosRs opd;
Hi
j lsslechtsoud voqrd1ezgn roem qeemtkoorzgn z
.aren.
Geen zilver dgktzkn kruin,maarfrlssche lauwerblaren,
Lang mogen Tlid en Leed dathoofd,en 'tharte sparen,

En wat dat breln nog baart is goudener dan goud.

Voor alwat Goed iswarm,voor niets dat Schoon is koud.

HERINRING HANDELT ALS DE DICHTERS.

HsRlx'alxo handelt als de dichters,gaatvoorbj
W at zn 't Verleden slechte proza was,
W erptqver'tgeen meysttrefteen glansvan poëzy,
En wlldatieder 'tzlen zaldoor haat.glqs.

Haar Zusfer Hooe,die naar de Toekomst zlet,
W erkt in denzelfden geest op haar gebied.

HET GODLIJKE IN ONS.

'
tls'tgodliikr in ons,dat hethartnjyrGod doetrra.
qen;
'tIs'tgqdltlke in ons,dathem in Jpn W erk aan8chouwt,
H
Eem in zljn W egen eert,hem In ztln W oord vettrouu)t,

n,door zpn Geest gevoed,steedstoeneemt,nooitveriauwt,
De Toegeneegne wordt een Vriend;komt nader
En nader, tot .de man een Kind wordt''- van den Vader!
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SINEESCHE WIJSHEID.

SINEESCHE W IJSHEID.

ln d'omgang met voorname mannen,

H Hoe zacht,boe vriendljk uw gelaat!
o
Ae ver bljftvan uw zielgebannen
lwatqnteert,alwatmisstaat.

Houd ook ln 't eenzaam ,stil vertrek,
Uw ziel zoo rein en zonder vlek!

Zeg niet .'k wqrd dgor geen mensch vernomen;
E Deesplaatszshelmlijk''.- Wachtu zeer
n vreçs. De geesten kunnen komen,
En nlepand weet yooraf wanneer.

W eet altjd,waar gIJgaatofstaat,
Als ofhun oog u gadeslaat.

Eerbiedig heb ik mjne schreden
Naar 'teFen vad desplichtsgewend;
DesHemelswzlismj bekend;
Maar zwaar,van d'aanvaqg tothetend
Zjn gunstte hechten aan mljn treden.
Laatik nietzpggen bj mj zelven:
>Dr Hemellszoo ver en hoog;
Hj heel.
tvoor,smenscben doen geen oog!,,
W ant uit âie hooge stargewelven,
Steeds om ons wentlende in hun kring,

Beschouwthi
j irdeq sterveling:
En veltern vonnlsZdne!-waardlg

Op wat nzet trouw is,nlet rechtvaardig.

RABBIJNSCHE W IJSHEID.

111.

Hoe groot is God,de rechter onzer daden.

Ontzagltjk,metverschrikkingen bekleed,
Schpnt
onsziin doen een strakbeld te verraden,
%+aarvan de ziel ontzet terugge treedt.
M aar de aard,deq mensch door'sHem rlswi1gegeven,
Staat van 't bepn bloot aan veranderlng;
ElMa
k ha
id
s go
en trouw in '
arrttij
ened
lot
tkinderleven,
verkeert den sterveling.

gBerouw isde Oogst der dwaze vreugden,)
Berouw ,de Lente van de deugden.

RABBIJNSCHE W IJSHEID.

Van uwen Meestme
erele
ertgtjveel,
r van uw Leergenooten;
M aar door uw Leerling wordt u eerst

de W etens-mjn ontsloten.

W ees mild!Uw goed bederft,ontzegt ge u dit.
W eldadigheid is 'tzoutvan uw bezit.

CHRI8TEN W IJSHEID.

111.

Een booze neiging is in 'teerst
zwak a1s een spinnerag ;

M aar sterker dan een lygenstreng

wordt zlJ
' van dag tot dag.

CHRISTEN W IJSHEID.

Gj
schiept onst'uwaart,en onshart,o God die leeft!
Hoe zou het rusten eer het U gevonden heeft?
AuousTlxus.

Il.
Yolo quod vis,volo quom odo visjvolo
quamdiu vis,volo quia vis.

kg Wi
gt
lt,zooals,zoolqng,en wj1gj 'twilt!''
'
''
dit1twa
ott
Qo
di,wi
Ze
en aluw onrust ls gestlld.

Vrees Got
l,mi
jn Zoon!opdatuw binnenstvreaslooszj.
Van menschenvreesmaaktslechts de Godsvreesvri
j.
Riicxslt'
r.

DUIVELEN W IJSHEID.

DUIVELEN W IJSHEID.

De Tien Geboden naar de nieuwste lezing.

1.DIEN erulcH'
rs xlx Esxxo GOD.Zoo zi
z''t!
Voor twee heeft niemand lust of tyd.

2.Kxxls vooa ossNrosx BSELDEN :zxT.

Tenzi
j giJzeop ri
jksdaalders zlet.
3.Vx-ozl
txlxT.W athglpthet?Bljfbedaard,
En kjk uw vjand ln dekaart.
4.Ksax llulç>;x Zoxowl.W at men zegg',
Het blpft tot veel de baste weg.

5.EsR ursx Mssi
toaq.'t Is de man ,
Van wlen bevordnng komen kan.
6.Nzs'
r oooosLAAx.0ok niet,tot uw sch:
In 'tleven houden voor en na.

7.Gssx ECHTBRXIJK (foeil)GEsx ovxasrsc.
't Bekomtden minsten menschen wbl.

8.NIST s'
rlr-sx.'t Is een hals,die 't doet.
Beetnemen werkt we1 qens z0o goed.

9.Glsx vwrzscu o'
sTuzosxls.Laster vindt

Zi
ln weg we1zonderu,mi
jn vrind.

10.Bx
l ozsasx? Nonsens/De eisch desti
jds
s:Concurreer,om 'teven op watwi
js!
Naar ARTSUR HuGu CLouGH.

(Poems,Londen,18s8.)

JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM .ENZ.

1I.
Hoofdsom van de svet.

DiW ees,vrje mensch,uw eigen god;

ep,zoek u zst,
pmetaluw krachten
Zledaar het eerst ep groot gebod;

En 't ander.even hellig te achten:

Bedenk alom ,vooral,altjdI
Datgj vzssv denaastezjt.

JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM.
Overl.16 M aart 1889.

Poks'
r uit de echte bron en,door zichzelf,GsLsxaox,

Een hartvolgloed voorVaderljpd en Stad;
Die alwatgrqoten schgon en helllg wasvereerde,

En,steedsmchzelfgeljk.zyn elgen weg betrad.

SLECHTS INSTINCT''?

Spreek nietminachtepdvan 'tgryngijinstinctnoemt;zeg:
D1e Goos-gaaf faaltnzet; wbl,m yn Msxscuslax overleg.

GIJ QROOTEN ,W 1E GIJ ZIJT.

Gi grooten,wie gtizjt.trgktu dekleinen aan!

Deed de Aller-Grootste 't m et,hoe zou het U vergaan?

GELUK EN GENOT.- JONGEWEDUWE.--MIJNENKTNDEREN TEBATAVIA,21

GELUK EN GENOT.

W anneer yslaux u tegentreedt,
Houd maatzn naar osqo'
r te vragen.
De weg ijkql-tvan lleftot leed.
Slechts dle zpn voorspoed wb1besteedt
Kan tegenspoed verdragen.

JONGE W EDUW E.
Het is gedaan.
'tGeluk - vergaan !
De droom - vervlogen!

Dgkrans- verdord

Ulteengestort!
Slechts nacht voor de oogen.

Zj
N
zihe
teme
n lswa
taaar
rtt;,
let
Maar voor zich henen;
Versteend,verstom d;

Geen traantjrkomt Ach xox zljweenen!
0Een troostri
jk woord?''
Breng 7tniet voort
Te kwader stonde!

Laat eerstde pi
jn
U heilig zi
jn
Der versche wonde;
En dan,uw olieen uw wi
*
jn.

MIJNEN KINDEREN TE BATAVIA.

Vgertgolven,wind,en stroom !eensVadersgroet,
Uzt Noordschen mist naar Oosterzonnegloed
Op 'tkoopren f
Eenest
, mjn ki
ndren te gemoet,,
doet hen weten

Da
M
tin mjn borstnog klopthetzelfde hart,
eelevende in hetgeen verheugt of smart
oud hart, datnogw,lmenig jonger tart,
ln 'tnletvergeten.
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SCHOONHEID.- NOG.

Mjnjaren klimpen en mijn leeftijd sljt. .
T
Vo
ee
ch
lss
ppaoa
orrtmt
m'
yG
de
odo,uwa
dealruasatnto:t
ou
e.K
i
ât;
oode
me
nd
ig
lj1

En weg moet kwynen;
Geen zegen faalt;geen aardsch,geen hemelsch goed;

M lieve l
De
'ongen,dien g'
j miesen moet,
aaktm1
j deslevensavond dubbelzoet,
Metaldemjnen.
Maar #J
)*zi
jtver,en bljfthet.Wedçrzien,
Voor u en n!i
J
-,rustop een zwak oMzqschlen!''
W at nood? zndien de Algopde,wien lk dlen,
Slechts u blp
'ft sparen;

*

Bljftsparep en bewaren bj
-'
tgenot

Van 'thellzg zoet van uw ereenigd lot.

Tot ge ook nw kind, a1s gp gespaard door God,

Met dank zn 'th&rt in 't open oog moogt staren.

Maart 1889.

SOHOONHEID.

De Sghoonheid wintbethart,maarelke Schoone niet.
Geen zgelloosmeesterstuk van xgrmrn,trekken,klduren
Zal,m e de Schoonheidmint,zpn lzefdewaardig keursn;

'tVan zlsL doorstraalde schoon mint ieder die het zlet.

Heelpooi;we1lief:maar onbqduidend:'tSchjnt
Dat llefen mooiallengsdaarbj verdwljnt.

REDEMTA. -- VREES VOOR VERKETTRING.

REDEM TA.
0od heeft p van uzelv'gered,
Uw reedlooze'angst en zielsbeklemming
Verdreven:en uw sombre stemming
ln moedlg opzien omgezet;
Nog eenm aal lacht u 't leven aan.
De Heer heeft alles wè1 gedaan.
Als van een sterfbed opgeleefd,
Als uit den vreem de weergekomen,

Zi
jtge ip den kring weer opgenomen,
Diejulchtdat h$Ju weder heeft;
Den kring van liefde,noqitverzaad

Van 't weerzien van uw llef gelaat.

Verzilverd ishet vloeiend goud,
Dat we om uw slapen golven zagen;
Maar heel den glan: der vroeger dageu
W ordt op uq voorhoofd weer aanschouwd;
Zoo vast uw bllk ?zoo klaar uw oog,
Als of geen wolkze 't ooit betoog.
Gelouterd kind van God!treed nu
Al zachtkens verdel op uw wegen;
Het donker dal llgt achter u;

De heldre bergtop straalt u teggn;
En die u derraarts opvoel't,zs

Die licht schzep in uw dulsternis.

1889.

VREES V00R VERKETTRING.

Vreesvool verkettring,schoon geer nietaan sterft,
Daar 's nlets dat een karakter meer bederft.

Loens links noch rechts naar hen die anders denken;
Zie recht op Hem ,die kracht en mped zalschenken.
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24 wsTTxscu.- oox.- olvsx.- xllxooM.- ossx ,uALvs''.

W ETTISCH.
De hooge toon gevoerd door dien en dezen

Kan ergren,qaar bevreemdt niet op den duur.

Het blpft ln de orde der natuu::
Die wettisch is,wil ook wsToavsa wezen.

DOE.

ToMa
onar
,wa
arde ellende krjt,geen wsaxLoosmedelijden,
strek de handen uit totredding,ofverzacht.
De OAAO za1de englen Godsverbltjden;
Zj wenden deoogen afvan tranen zonderkracht.

GEVEN.

Gj dieveelgeeft,yergeetniet,dat

Het HoE nog m eer ls dan het wAT.

RIJKDOM.

D ieonzeriseenri
W
jkerman
an hj,die rj
'k isdoor hetgeen hi
jmissen kau?

GEEN .HALVE''.

Gj wilt,te midden van onsstaatsen kerkljk strubbelen

'zljn:watdunktu van dedubbelen.$
Nietvan de yhalveh'

VRIJDENKERK - POZETSCHE GEEST. - GEVONDEN.

VRIJDENKEM .

Vrldenkers,diexls'
rdenken,ken ik velen.
0ok eng sy
zl
y>
:ltxqp>ix,die de vallsx spelen.

POZETSCHE GEEST.
Poëetsche geest''
ls steeds geweest

Het deel!an velen,
Doet Jan en Plet,

Alzijr
,zj '
tniet,
Den Dichter spsLsx.
Maar Dichter zlay .
ln meer dan schiln,
In ,t innig we
* zen,

Naar gloed en gaaf -

Een wltte raaf
Nu,en voordezen!

Zt
jt miigegroet,
Die d'echten gloed
ln 'tbinnrnstvoedt

En u1t laat breken,
Die treft,ontroert,
Verhel'
t;vervoert,

De banden van hethartontsnoert(
Ep tranen van genot doet leken.

GEVONDEN.

lk dwaaldg 'tboseh in,

Ging mi
lmrend door;
Niets zag, niets zocht ik ,
Niets had ik voor.
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DE GRIEKSCHE ZANGER.

Daanlychte een bloempje
M p foe van ver;
'tLonktea1seen oogje,
Straalde a1s een ster.

Als ik 't wou plukken,
Kwam een bedrukt:

SW
lec
htstotverwelkyn
ord ik gepluktl'
Metalztjn wortels
Groefik het op,

En droeg het huzswaart
Met blad en knop.

En in Ipijn hofken

Op nleuw gepoot,
Groeit,bloeit en tiert het,
En heel'
tgeen nood.

DE GRIEKSCHE ZANGER
onder de Turksche Overheersching.

Loao Bvsox.
(Don Juan C.111.1820.)

0 Hellas,Hellas!Heerljk land
Van lujten leven,glansen gloed,
De
r W jshezd en derKunstverpand,
Tooneelvan oorlogsroem en m oed!
Uw zop bedekt u ,als voorheen,

M et lulster,maar - uw zon alleen!
't Homerisch lied van speer en zwaard,
't Anacreontisch,zoet en zout,
Vond weer-en nagalm over de aard,

DE GRIEKSCHE ZANGER.

Met lof en roem ,die GIJ 't onthoudt;
'
t Verst westen naar de tonen haakt,
Door eigen land en volk verzaakt.
De bergen zien op Marathon,
En Marathon op '
t bruisepd meer.

Mîj,die e!n uurdyarn?'
pmren kon,
S
Weh
ieen Grleken vrp geljk weleer.
e,voeltzich slaafen onderjukt,

W iens voet het graf des Perzers drukt?

Een koning,zeetlende op eep rots,
Zjg,voor 'tomgolfdeSalamls,
Zjn hondrq'd schepen,metden trots
D!g van zpn voorspoed zekeris.

Hp telde ze, als de morgen blonk W aar waren ze,a1s de dagtoorts zonk?

W yarwaren zii? - En vaar zîjtgii,
Daar khnktgeen helden-poëzj,
Mi
ln laqd? fw kust is stll eq stom ;

Daar gaatgern helden-geestmeerom ;
Daar ls de lulte,goden waard,

ln handen alsde mi
jne ontaard.
Nog iets is 't,raar ons de eer ontbreekt,
Nog iets is 'tbp der ketens prang,
Z0o 't vaderlandsche hartnog spreekt

ln 'tropd,dat doorbreektop de wang.

W at blpftden Zanger?Bj hun schand'
E

en blos voor 't volk ,een traan voor '
t land.

Hoe? Tranen,tranen,week en laf!

De vaadren hebben Bruglo gestort....

Spartanen zn uw bloedlg graf!

Stjatop en brengt onswatonsschort.

Dme del'Driehopderd,steuntmjn beê!
E
n 'k zle een nleuw Termopylae.

W at? Stilte alom ?Gijslaapt,en zrtjgt!
N

erp,neen!'tOntFakend heldenhelr
Gelpkt een vloed dle bp isend stpgt!
lk hoor hun stem :SW y komen weer!
Stelslechtseen levende qan ons hoofdl'
-

Maar alwat leeft is ultgedoold.
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DE GRIEKSCHE ZANGER.

Welaan mi
jn luite;een andreklank!

'L
7u1hoog den kelk me
tl.gs
Sarmo
s'wi
jn!
kri
oem zi
gn:

aat Turken tuk op
Hoor,hoe dedronken feestgalp ri
g.st,

%0ns eerloof ls de wp.ngaardrank !''.....

En 'tbachanaalzlin zangerpryst!

Den dansvan Pyrrhusdanstgj veel;

M aar Pyrrhus'phalanx komt niet wéer.

W aarom vrl'geten 't beste deel
En 'tm anlpkstvan dg dubble leer?

Van Cadmushoudtgh 'tlettrrschrift:
Een slavenvolk onteertztjn glft.
Vu1hoog den kelk metSamos'wjn,

%En spaar ops preek en zedeleq!
P'tDesd Tezoszangrrzangerzpn
.,
Hi
l
. dlende''....W len? Polycrates.

Een dwlngland''....M aar ln e1k despoot
Stak toen voor 'tm inst een landgenoot.

De Chel-joqesischetiran
W as vrphelds eerste ep eelste Vrind
0sh!baarde on!-thyldig uureen m an,
Mlltzades,alsgj gezlnd!
W aal-zulk een vorsten heer gebiedt,

Verblndtde band en knelthiiniet.
Vulhogg den kelk metSamos'wjnl''
Mgetnog een overblllfselzi
jn,
Ztn Dorlschr afkomstzich bewust;
Da
ar mooglkk wordteen zaad geteeld,
W aar Heraclidisch bloed in speelt.
op Soulz'sbergen,Phrga'skust,

W acht van den Frank geen heul of scherm !
Een Franken-koning vellt en koopt.
Des landzaats zwaard,des landzaats arm

Is 't,waar eën volk zijn heilvan hoopt!
Mjarschutnoch sehild,hoe machtig,baat
BilTurksch geweld,Latiinsch verraad.

XVulhoog den kelk metSamos'wi
jn!''
Haaroogen schlttren,maar het mùn
In 'tlomm er dapet een maagdenrei:

LAAT DW AZEN DXAR.
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Blinkt van de tranen die ik schrei.
M oet,zucht îk,moet een slaafsch gebroed

Aan zulkeboezemsziin gevoed!

Plaatsmi
j op Suniumssteilerots!
llaa1-zalde zee mtjn klachtverstaan,

Alsik,haarklagend golfgeklots;
Daar sterve ik zlngende,a1sdq zwaan!

Geen slavenllnd kan 'tmijnezpnAan gruis,gj kelk metSamos'wtjn!

TOELICHTING.Y

Op &
s'
0ulïY bergeyt,Pavga'
s kusl. De dapperheid der Soeliotep,kracutzsv
volkqtam (Epirus), die zi
jn akker bebouwdemethetzwaard In de hazld,
gn zl
gn oogstgnderdeaardeverborg,had uitgeblonkenb$jde overwinnizlg
l
n 1790 op Al1Pacha behaald,enin den wanhopigen,maarsomtijds zege.
vierenden tegenstard,in 1792 en 1800 tegen hem volgehouden.
De bewoners van Parga (Rumenië)in 1814doorAliPacha belegerdrhadden
de hulp der Engelschen ingeroepen,met den wensch hun grqndgebied
m et het gem eenebest der lönisehe eilanden vereenigd te zlen, m aar

qrrden door hen aan AliPacha overgeleverd.Verorttwaardigd,verlietezt

zp hunne stad,lieverdan onderTurkscheheerschappl
jte leven.1819.

LAAT DW AZEN DAAR.
Laissuns les fols,as sages nus tenuns.
La Chanson de Rox,Axo.

LaHatdwazen daar,enhoud u aan dewtizep.
un grootgetal,hun waan ontzette u nlrt;
Een dwaasvindtalti
jd dwazer die hem prpzen;
L Maar'tlooptverkeerd watnaarzjn rjadgeschiedt.
aat dwazen daar,en houd u aan dewkzen.
LeHen wjzen 'toor,en luisternaargeen dwazen.
Versemaa
t hodogs
tewoord zjhun gedwee gegund.
hun 1of,hoe loipk uitgeblazen;
L Verachthun smaad,en mijd hen waar gtjkunt.
een wjzen 'toor,en lmsternaargeen dwazen.

HEBT RIJ OOREN. - GEVELDE BOOM.

Laatdwazen daar,en hot!du aandewjzen;
Mjjr hoed u voor dewdzen van den dyg.
Detpdgeestdoethun moed en aanzien rhzen,
En zweertb'
j 'taan hemzelfontleend gezag.
Laatdwazen daar,en houd u aan de whzen.
Mistrouw die zich laatvoorstyan op zi
jn jaren,
Zich gelden laat om w>thp weeten doet.
Bescheiden spreektdie rjp isen ervaren;
Wi
jsoverFxcsT steuntnzetop overxolo.
Leen ware wi
lzen 'toor,laatwhzedwazen varen.

HEBT G1J OOREN.

Hebtgj oo
ren,hebtgj O01*0n ,
Toegericht
0m de raelodle te hooren

Van ren deugdljk maatgedicht;
W at bj vol-en rederklang,

Hebt gp harten om te smaken,

In rensechten Dzchterszang,
'tlnnlgstvan 'tgemoed kan raken,
Vroolpk of weemoedig maken ,
Van een eedlen toorn doen blaken ,

Liqfdeen geestdliftop doen waken,
S
'melten doen zn lof en dank:
W end u tot uw Hoofts en Vondels,

Meestersvan 'trechtschapen lied,

ToMa
tdae
Bllderdjkschebondels,
r tot hun Verachters niet.

GE7ELDE BOOM.
De kruin stierfin,hetloofliet l0s

De takken,qen voor een,verdorden,
En 'thoogste slerayd van pns bosch,

W as voorden bvlslag r)'p geworden.

BIJ CLARA's ORA:a.

Trenrt,treurt,gijdiezo: langen tjd
Zyn breede schaduw hebt genqten,
U in de krachten prachtverblùd

Van dezen grootsten onder grooten !

Maarweestnietbittel-tegen 'tlot,

Betichtgeen btj:,d1e gegn verstand heeft!
Diehierden bj1bestelde zsGod;
Mag htnletvellen,diegeplantheeft?
EnEdie hieryelde,pljntweerbj.
n moogli
lk ,eer g(
J 't durftyermoeden ,

Zal,in de wreed geschonden ri
J,

Een jonge d'ouden boom vergoeden.

BIJ CLARA'S GRAF.

Ontslapen tot de rust van 't graf!....
Nu etaan we u af,
Aan 't grafniet,maar aan God hierboven!
Aan God,die u doorlouterd heeft.

En wie
Bnemi
gjn,ne
on
derallesbleeft
n en gelooven.
Rustzacht,daor gade en kroostbatreurd ;

Van 't ha
0o
k mj gescheurd
rt,zoo teêr aan 't uw'verbonden !
lk heb u,Alseen Eigen kind,

MetVaderljke trouw bemind;
I Nn hebtgtj,doorden basten Vrind,
n 'tGbdljk Vaderhuis,uw plaatsbereid gevonden.
Maar 'thaït van goud,de heilge gloed,

Di
De lhdensmoed,
e christen Hsl-osx-moed m ocht heeten,
Devgnkling van uw rjken geeqt,
W 't ylulefschepselq''datgy onszljt geweest,
ordt door geen onzer oolt vergeten.
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AAN MIJN VROUW. - GODSDIIINST.

AAN MIJN 7ROUW .
20 Oct.188j.

Driemaaltien jaren hield ons G0d

Tezaap verbonden,
En doet gns,zuichende in onslot,
Zpn 1of verkonden.

Wj heb
Eben voor onshart en huis
en schat van zegen
He
erk
kr
ec
ge
n.naar kruis
En,bi
jVban
epro
evmingv,
ra
ht
A1 daalt de .weg ,alkort de dag,

Het wordt niet dpister;

Hetlicht,daton!besshjnen mag,
G
Behoudtzhn luzster.
odsliefde bljft dezelfde altjd,
E
Uw hart,als'tmjne,
n kind en kleinkind tooptom strgd
Detrouw van'tzùne.
Zoo mogen wj onsafgaand pad
Getroost betreden,

A1gaat
Sne
heltna
mo
oglijk ietofwat
ar beneden.
Zoo bljIve
n wp desHeeren naam
n alles loven;
Heto0g
E - zoo lang 'tmag zjn,TE ZAAM I.

-

p'
t hart naar boven.

GODSDIENST.

De GodsdienstHSSFT eçn leer;maMrIsgeen leer.Een zxlx,

Een oosx,dat'swathilis.W atmmderis,isschjn.

%ATHEISTISCHE NUANCE VAN HET CHRISTENDOM.- LIEFDE.ENZ. 13

ATHEISTISCHE NUANCE VAN HET CHRISTENDOM.
)Een Gods-dienst,Joxosa God Is 't meenens of zs 't spot?''
Mocht iemand van gezonde hersens vragen ....

0 wi
jsheid,zoxosa wi
jsheid,onzerdagen!

LIEFDE.

Het christendom is liefde,als ook de on-christnen weten,
Sshoon zy meest olT vergeten:
Zjn AEersten Grootgebod''
ls lipfde Jsoxxs Gon.

D
Zj schljnen 'tzöö te lezen,
at liefdejegensssx heteen en 'talmoetwezen.

EEN SLECIIT ZOON.
Een slecht zoox voor den besten vwosrR?

Maar v
oor zjn vrienden een voortre:jk vrlend,
ls dat een m ensch die lofverdient?
Zoo niet,hoe dan de Godversmader,
Schopn Jan en Alleman hem mint

Als eerljk man en menschen-vrind?

DIE BETER W ILLEN DOEN DAN GOED. ENZ.

D1E BETER W ILLEN DOEN DAN GOED.
Die beterwillen doen dan goed ,

Het goede oDo
ersxsove
ms
jsacnhtkewa
.lm gemoed;
ose
onTe
srg
oo
rel
enad
ka
0ok 't soxss'
r dwepen schaadt.

V00R EEN DIE OP GEEN MIDDLEN ZIET.

Vooreen dis gp geen middlen riet,

Is'tslazeniulstzoo moeiljk nlet;

Maar wbl'tnzet al te m ooite maken ,
Zoodat,door van de been te raken,
Hem 't HAAST bereikte nbg ontschiet.

RAAD.
'k Heb zelden raad gert.
aaqd,m aar on-gevraagden raad,

W aat'ik dien dacktte rinden
Bj
vjanden ofvrinden,
W el stilter hart genomen.vroeg,en laat.

NIET AANNEMELIJK.

Pri
jsnieta1gmooimîjn rede bflied,
ofz?g mj wAT ge ermooisin ziet;
Lof-zn-'t-gemeen vertrouw ik niet.

NAARSCHAKESPEARE.- AAN J.J.L.TENKATE.- AANJ.P.HASEBROEK.3,
5

NAAR SHAKESPEARE.
Geef weinigen uw stem, maar leen aan velen 't oor;
Neem elks berisping aan; behoud u 'toordeel voor.

AAN J. J. L. TEN KATE ,
op zjn 70sten verjaardag,
23 Dec.1889.

Moog liefdeen eerbewjseen zachten glimlach vergen
Van uw betrokken mond;

Geen schptyan lauwren kan 'tcypressenloofverbergen,
-zit en zucbt,in '
t innigst hart gewond.
W aarb1
.) gp
Maar 'tKbrst-feestvolgtuw feest.De Sterreblinktin 'toosten;

o iler Englrn lofzang ri
jst,
m alle treurlgen te troosten
MetHem,wien ook cw Liefde oneindigeEer bewjst.
j-op zden Kerstdag.

AAN J.P.HASEBROEK.
Op hetfeestonzerzesenvi
jftikarigevriendschap.

GjE.ZJJT nog watgebleven,''1)

n lk ben öok nog daar,
Nog rustig,lustig,even

A1svoor zoo mpnig jaar.

Geen slnvloed''ult den ooste,

Gern Noorderwindgeblaas,

A1 vzelen beste en booste,
Brac'
ht ons van onze plaats. 2
)

1)soch,blijfnog watl''April1881.Zie Nbg ee#t.
sNajaat
-sbl.147.

b 2) Geen Iniuenza,uitRusland overde geheele wereld verbreid,nog de
uitengewoon strenge winter.
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AAN J.P.HASEBROEK.

Daar is een luit gesprongen,
Daqriseen harp ontsnaard,
Een lled voor '
tljatst gezongen,
Heel Neerland llef en waard;
Daar is een hart gebroken ,
In eenzaamheid en rouw ,

Een zon trrkim gedoken,

Dienooltweêrri
jzen zou.1)

M aar bnze citerklanken
Qaan nog van ziel tot ziel,
Met loven en metdanken,

OmdathetGod ggviel

WVe
atrz
esenvjftiggaren
bonden was geweest
Nog weer een jaarte sparen,

Voor '
tvieren van ons feest.

Zal 't zich nOg vaak herhalen?
Zal van de '
TrxxTlos'
rz eeuw
Nog 'tm orgenllcht bestralen

Hetbloeppjen,in de sneeuw

Der late wlnterdagen,
Die (
?r)s de Hemel schikt,

Spjtkllleen diehte vlagen,
Bevroren noch verstikt?

W iimogen '
tnietverwachten;
Maar vreezen doenwj 'tnlet,
ZoZoicma
aq de gerstzi
jn krachten
h nlet ontzlnken ziet;
ZoEn
o ma
ax betbrrin bljft werken
van ons hezlig vuur
Zich n?g watgloedslaatmerken,
AlsIn datfeestljk uur.
1890.
1)Ten Kate.

W1J BREFGEN ONZE JAREN DOOR AL8 EEN GEDACHTE.
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W IJ BRENGEN ONZE JAREN D00R ALS EEN GEDACHTE.

WAl
jsbr
engen onzejaren,
een gedaehte door - ''
0ch qf'teen goede wareen
Wi
J in hetrychte spoor!

Hoe makljk vzeldan 'tscheiden
Van dit ons kort bestaan!
S00 Z0l1 Z0 0nS Vool*bel*eiden
Om 't eeuwige in te gaan!

Maar goed uit kwaad te maken.
Te beetren,nimmer moe,
W a'
t we in onszelven wraken Daar hoeft wat levens toe!
0ok dan,als God almachtig
Eep nieuw beginsel gaf.
Mpn ziel!wees deszndachtig!ls nog de taak niet af.

De
se
tn
emmi
ng
mijn gevoelen,
Mi
jn d
ken,
m'
jnsgemoeds,
Mî
j
n
we
ns
c
he
n
e
n
bedoelen
Moet daaglpks op den toets.
Den wortelna te delven
Van wat er spruit ep bot.
Trouw omgaan met mpzelven
En een alwetend 0od:

Daarvoor ziin mi
j gegeven,
Vgrlengd totop dit uur,
DeJaren van mjn levenl
M et al hun zoet en zuur.
Hoe heb ik miigekweten?
Hoe deesmtjn taak volbracht?
0WGo
aamkov
rgzrpjnenbedacht.
ad!
t st
te
eev
ds
ee
st
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DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH .

RARA AVIS.
In u is gloed,in u is leven;
Uw oog verraadt
W aar,door een eedlen geest gedreven,
Uw hartvoor slaat.

Gj kuntbUr1wo
ndren,gj vereeren
t vo1 gemoqd,
Gj,Wme
tuw gapsche zielwaardeeren
at groot ls,schoon en goed.
Gj voeltMaa
nogrwa
thetzegt .te voelen,''
vat nietrecht
W at onverschilligen en koelen
Aan 't leven hecht.

Gj zoudtVeen schoonry dood verkiezen

oor dezg ppn:
Uw heilge geestdmftteverligzen,

En - Lxvsxo dood tezùn.

H0; 'T HOOFD OMHOOG.
Hou 't hoofd omhoog, wat valle of sta,
W at dreigen moge of trefen!
Ka1 van geen %noodlots ongenâ,''
Noch koester wanbeseFçn

Van ,géen,tenzj een wre
'eden God'',
Maar toon u grooter dan uw lot,
Groot dool een Godsbetrouwen,
Dat mannen maakt uit vrouwen.

Gedoken boofd maakt de enkele slap
En doet de knieën knikken;
EeEn
n zo
rgliik pad eiscbtyasten stap
reeht-vooruit te blzkken.

't Gaat wbl,bj krachtuitdezcu'
rz bron!
Die heelztjn poed verliezen kon,
Had eerst zpn God verloren.
Of nooit gekend te voren.

AAN DEN HEILAND.

AAN DEN HEILAN D.
Die zich in zonden baadde,
Maar EJ heeft aangeraakt,

Diep zuivrrtuw genade,
D1e noolthaarwoord verzaakt.

Maar dle-ook voelt de krachten,
Die Yjn u uitgegaan,
Naar zpntvernieuwing trachten,

Naarzjn volmaking staan.
Htiheeftvan U verkregen

Gezondheid,kracht en m oed,
Een weldaad,en een zegen

Die doorwerktin zjn bloed,
DiIenial
n zwa
i
jntzi
elen zinnen.
in hem leeft,
Een arbeid doet beginnen,
Die nimmer einde heeft.

Geen eind;schoon m eniqmalen
Verslapping van de vlpt,
Ontzag jook
'hinderpalen,

Verzulm van taak en ti
jd,

Een knikken van de knieën
Een weigren van den voet,
Slechts vaakrig weerstand bieën
Aan wat de traagheid voedt.

U h!b ik aangegrepen,

EiGh hebtpjn hand gevat!
o, bltjfmtlpedesleepen
p thachlyk levepspad,

W aar wankelen en hlnken
Steeds xzscws krachten yraagt,

En pachtloosneerm oetzlnken,

Dlen gtjniet schraagt en draagt.
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40 MET YLAG EN WIMPEL.- NOS POMA NATAMUS.- ALTIJD WEER.

M ET VLIG EN W IMPEL.
Met Vlag en W impel.''Maar watvlag ?
TKcfYlag en melkewimpel?
Vlag,d1e haar kleuren toonen mag ,
En wimpel zonder gmet of rimpel?
In Zee dNn!Tart de baren;

Lajtu geen storm vervaren!
Bezelltgi
J ljpd:u toeftoptzag;
VqtgaatglJ:ook in 'tzlnken,
Blgft vlag en wimpel blinken.

N0S POMA NATAMUS.

W j applen hebbep zwlpvermogen'',

Sprak,vöör den wznd zpn tak ontvlogen,

En voortgerold tot in den vloed,

Een goudrslnrtmetbljden moed,

Ep lietmetznnlg zrlfbehagen
Zxch met de stroomzng verder dragen.
Gevallen van een hoogen boqm ,

HeeftIxpsa welzjn grootheldsdroom.

Fraai!''mep de kleinste der forellen,

Die over zicù hem yoortzag snellen,

Maar zwem,a1s 1k,eensTEOEN stroom !''

ALTIJD W EER.
A thing ofbeauty is ajoy forever
K=ATs.

Iets schoons doet,steeds opnieuw,ons hartweldadig aan;

'tBekoorbreervan neemtt0een weetvangeen veroauwen;
W ant watbewondring wasbil'teerste gadeslaan,
W ordtstil,maardiep genotbj iederweeraanschouwen.

EENS VOOR AL.- DUISTERHEID.- ZEDEN ZIJN DE BESTE KRONEN. 41

EENS 700R AL.

'tOpzightige isnietschoon,'t Onmatige iqnietgroot.

Die mù verbazen gaat,slaatmjn bewondrlng dood.

DUISTERHEID.

Hoeluidksels ogk geprezen

DiAl
szinrljk,plttig!fjn:
e niet verstaan w1lWezen,
Mortnietgelrzen zi
jn.
lk mpd hem ,dle door phrasen,
Verwrongen,vreemd en stroef,

Zi
jEn
nlesz
erwi1verbazen
tellen op de proef.
'
k Wilslechtqvan schrjversweten,
Die,kracbtzg,klaar en kort,
Bi
j 'tgeen gelezen wordt

Zichzelven doen vergeten.
HoorT,volgens zi
jn Brieven,pkende erdie de duisterheid voorde duitsheid verkoren,om tebetergeesten te schi
jnen.

OZEDEN ZIJN DE BESTE KRONEN.''

Zedep z(n de beste kronen,
Zulvrr zeden,zachtedeugd.
s7aarzj wonen,
waarzijtronen,

Lacht de zielsruyt,lonkt de vreugd;
W ya1'zein 'tzedlg gog zich toonen,

Bllnk
twaj schoonstlsln de Schoonen,
Heerlpkst, in den glans der Jeugd.
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GROOT EN KLEIN.- MEIZOENTJE.

GROOT EN KLEIN.
Quo quisque estmaior,magisestplacabilisirae.
OvlolUs.

Hoe grooter geest,hoe ruimer hart,

Hoe rerderreê
Tot lzefde en vreê,
Toegevrn qn yergeven.

De kleinste zlel xs lzchtst geraakt,
En wat haar eens heeft boos gemaakt,

Zo? haastnietuitgewreven.

W atgeHe
zntee
n s'
rRoox werpt,voerthijmeê;
gaat naar zee,
Metduizend soortsgeliiken.

W at ge in zoo'
n stilstaand eosr
x'
rfz gooit,
Verlaat zyn enge omperking noozt,

En dook betonder,'tkomtweerkjken.

MEIZOENTJE.1)

Al
Oom wyarMeibetgrasleld kust,
Vn
tsprmteen bloempje fjn en reln,
oor 't oog een vreugd,voor 't hart een lust,
Alis het nog :oo klein.

Hetknopje bloost?egr '
t zich ontvouwt;

't Ontslotep kransle zs hygelwit;
En 'thartge,dat daal bmnen zit,

Dathartjen zsvan goud.

Nu,lieve kindren!Kjaten stogit
ln 't grasdatmetzpn bloqmwes prjkt;
Pluktwat,vooru,er groeztrp bloeit,

En - daargj op gelpkt.

1)Een dervele volksnamen van hetMadeliefje.

DE ROOS. - W ATERLELIE.

DE ROOS.
0 Nooit onttroonbre Koningin,

Gezalfd metdp eelste balsemgeuren,

Yorstinnébt dy qratie God:!
Uw haerschappj lszondertrots,

En nöoit zult gp uw recht verbeuren.
Uw lof weerklinkt de wereld rond
Uit éénen mond,
Uit alle harten Vslt'
rssoasxo Schoon,
Ziedaar een kroon,
Die aller kronen glans kan tarten.

W ATERLELIE.
Nymphaea alba.

Een adderkop

Gelikt dg knop.

Laat des tàm et vel'storen;
Verbeld den t'
vd,

E Dathj zich spljt,

n zie de bloem geboren,
Die rozenvormig,leliewit,

A1s op een troon van water zit,

Tot zedlg heerschen,rein bekoren.
Yerlang niets meer!
llaar schoon en eer
aats gebonden.
Zi
jnD1
a>enhaa
dierpl
den vloed
Verlaten doet,

Heeftpajesteit-geschonden.
Hijzieteen mlsthaarglansbeslaan,
Haar kracht vergaan,

Haar stille prjchtdoorsnelbederfverslonden.
D1eniltontriet

GeniWetat
hj genlet,
voor korte stocden.
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ZOMERMTDDAGSTILTE. - TWEE MASTEN.

ZOMERMIDDAGSTILTE.

Hetwindje hondt zjp adem in,

En dyrftnletqulzep;
Hetbeekze.oprustlq bp 'tbegin,
Vergeet zpn brulsen.

Daargaatgeen iuistrrn doorhetriet,

Doortop noch twjgen;
0ok 'tespenblaadjeritseltniet;
De vooglen zwjgen.

Geen tortel kirt.geen koekoek geeft
neuwr
naam
hotoernen;
GeenZj
le
ik,te
die
hemelstreeft,
Vergast uw ooren.

De dt
lifjes,gliqstrende op hetdak,
Zxen sllaprlg neder;
De zwaan llgt stilop 'tvjvervlak
En roert geen veder.

De bloemksns,schuw van 'tschellelichts
Door nzets bewogen,
Staap met gedoken aangezicht
En sluiten de oogen.

Een enkle vlinder,wit,ofbont,

HetZdo
we
eftop hetzachte,
nzep vlerkge,onhoorbaar rond ,
A1s mpn gedachte.

TW EE MASTEN.

Twee masten op een schip:'tkan goed gaan:paartweeroeren,
A1s de oudheid kende? 't Ging.Maar twee Gebleders? Neen.

En >lsde Loods a!n boord verscheen,
Dle u de haven zn moet voeren :
Aan hem 't gezag,aan hem alleen!

VEELWETERIJ.- JUFFEEMACHT,ENZ.
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VEELW ETERIJ.

Gj kri
jgtdaardoor den boom nietmeê,
A1zameltqe alztin blaren;
Gj peiltdr dlepte nietder zee,
Alteltgljalhaarbaren.

JUFFERMACHT.
Juser-blikken stichten brand.

W onden heelteen jufer-hand.
W atern jufer-tong misdoet,

JuFer-llppen maken 't goed.

M aar nlets heeft zoo groot vermogen

A1s een traan in jufer-oogen;
M annen-kracht en mannen-moed
Brengthi
j aan een jufer-voet.

BEELTENIS VAN PRINSES W ILHEIJM INA.

Een frissche Oranjetelg,te goederureontsproten,

Haars Vaders troost,haar M oederstrots,'sVolks liefde en lust,

Vergoeding,doorGodygunst,voor de afgescheurde loten,

Toontu ditvrlendlhk beeld en steltuw hartgerust.
Aug.1890.
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TIENDE VERJAARDAG VAN DE PRINSEK
TIKNDE VERJAARDAG VAN DE PRINSES.

Nu juyblen allesteden,

Nuâuichthet ganscheland;

Nu stpgen hartsgebeden
Tot God,van elken kant;
Nu klinken stem en snaren ,

Derhoggstevrekgdten bli
jk Verbljdtzich arm en ri
jk.

Prinses!ln uw vergaren

De Driekleur scbudt haar banen,

Dr Oranjqwimpelzweeft;

Noolt za1 zpn goudkleur t>nen,
EnNo
oit,nooit,zoolang gy'leeft!
nooztde gloed zerkoelen
In harten U gewyd,
Die zich gelukkzg voylen

A1sGijgelukklg zpt.

er bloem en!
Gd !itbet,Blforeismscdhe
os,
Gp zjthethofmag roRo
emen,
svaarop ons
Zoo schoon en sm etteloos!
0,
Di
Bl
jfhet,naarde droomen
e elke moeder droomt -

Uw scbqonstejaren komen;

Verbeld hen onbeschroomd!

*tlw schild en uw betrouwen
Zi
J.maar uw God en Heer!
%Zoo wie op Hem wilbouwen,
%Verlaat hi
J.nimmermeer.,,

Bid,datgj mvroom moogt bljven,
%Hem dienen t'allsp 8tond,''

Zoo zal 't geluk beklpven,
Dat thans uw'oog verkondt.

Verkondthet,vriendljke oogen!
Verkond het,lieve lach!
Heft onze zielten hoogen,
op dees geboortedag,
Dankzeggende d'Alm achten
Voor wat ons hart beleelt.

En wathetP ag verwachten,

WaarHj zjn zegen geeft.

GIJ DICHTERS DIE GEEN ZANGERS ZIJT.

W ILUELMINA vAx Nwssocws,

AAnvallig Koningskind!

U blpft het volk getrouwe,
Het volk ,dat U bemint;

Zjn bidden pn bedenken,
Zi
jn hartlsU verpand;
Die U een haar zou krenken ,
Geen zoon van Nederland.

31 Aug.1800.

0IJ DICHTERS DlilGEEN ZANGERS ZIJT.

Gi
j
dichtersdiegeen Zangerszi
jt,
Spaart uw geleerde kelen!
Aan 't lied,dat van geen legen trilt,

Ztn
' kunsten krachtvergeefj.verspild;

Het streele 't ooR,zooveel gy wilt,
Het kan geen HARTSX streelen.

W atniet dan mooiis,lajtonskoud;
'tBSHAAy,m a>r kan m et'
rlts>agsx;

't M oest frlsch zyn ,en uit de echte bron ,
't Moesttintlen van het licht der zon ,
W at ooit een zlsL verkwikken kon
Rn aan zichzelf onthefen.

Zoo de sclli,
s Zang-uit-hartedrang
Gehoond wordt en gelasterd,
Aan u de schuld,op u de doem ,
Die glans voor gloed geeft,blad voor bloem ,

En,jagend naar een valschen roem ,
Kunstvaardig poëtastert.
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GEDULD.- DE LIEFDE BLIJFT.- IN SEPTEMBER 1800.

GEDULD!

U btgj begahfdheid,yoelt geu kracht;
He
w eeW
rzuchtzj geduldzg;wacht!L atu deTjd za1waardig keuren,
aathj zich uitdehand nietscheuren
'
t Komt niet,of 't wordt u thuisgebracht.
Verhaasten isverbeuren.

DE LIEFDE BLIJFT.

L

De Liefde bljft,alwîiktdeRoem
Bj 'tklimmen van de jaren

aat dorren op uw hoofd een kransvan groeneBLARSX
GIJhebt genoeg aan deze BLozM.

IN SEPTEMBER 1800.
Aan elken band ontzwollen stroom en,

Vernietigdqoogsten,stedebrand,

Hier,schuddlng onder de aard vernom en,

Daar,noodkreetvan '
t geteisterd land,

Verwoestlng door verwoede orkanen,
Verplettring onder stortend steen,
Z
i
j
n teeknen,die tot ernst vermanen
Voor volken,die zich veilig wanen,

P aar 't alvan wedstri
W
jd droomt,en Dport,sn feestli
l.kheên....
oksmet,metchölera in wedstrîid,stapeltlyken,
I
n Spayj
e,op ljken!....nspanjeï.
:veerr'
Het Ri
lndal ligt verdronken in een meer!....
$1Gindnz#n de Bxsolx!Rier,deoIJKsx:''
Dank God,dze u bewaart,en raak niet aan Ztn eer.

GEEN OORLOG.- GENOEG 18MEER. - XHET KWAM ALTEMAAL.'' 49

OEEN OORLOG.

M ar zAL geen oorlog ztjn,ip spjtderdonkre wolken
Da
ethezlloosvuur gelaly,dze geaan hetStaatswerk ziet,
H
DaarzAL geenporlogzilnvan volken jegen volken;
et zwaard bltftin d! scheê.Maarnletalzoo de dolken
Der on-tevredenheid bp wat men vrede hiet!
'tBevel der voltsl'lx aan hun honderdduizendtallen,
Gewapend,en gezind.den nabuur aan te vallen,

Op bloed ey wraak belust,

Mljftovhun ruxl>lysx(zn hup HARTXNniet):oplaatsrustl''
B
aarwze bezweertdep krîlg yan allen tegen allen?

'tInwendig smeulend vuur,wle waakt er die het bluscht?

GENOEG IS MEER.
Ljfspreuk van AXNA RoExERs.
Gsxoso Is MXXR I)an wat? Dan Veel.
Erken 't;waardeer
'tBsscssloxx deel.
W aar Veel verlokt,
Begeerte tokt,

Jaloersshheid mokt:

Z
eg altjdweer,
Zeg bonderd keer:
Gxxolo Is Mlxlt.

%HET KW AM ALTEM IAL.''
Jozua XXI:45:.

GoWd zt
jgeloofd,,'tIs :,
1gekomen,''
atzlch mjn joykheid had beloofd!
Zjn zegen,op mgn buigend hoofd,
Wod
G
aszgplnooge
ter
dan mjn stoutste droopen!
loofd! '.t Is :1 gekom en.''
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GROOTHEID.- SCEOONSTE KUNS'
r.

Eenheilig werk mi
@
iopgelegd;
Een schqone loopbaan voormjn schreden;
En zuzyre min; een heilige echt;
EeEe
nt
alqjk kroost,vv Hem gebeden;
n hefde-schat,mp hier bereid,
En opgelegd voor deeeuwigheid;

Een oogstvan bloemen op mhn paden,
En ook .. .. een handvol groene bladen!
n'tKwap altemaAl.'''tBleeflang te zaam.

W at za1 lk Hem ,d1e 'tzond,vergelden?

W atKAx ik,dan rîjn grooten naam

Met schaamte en lulden dank vermelden!. ...
4 Oct.1890.
V%ftigsteverjaardag der aanvaarding van mi
jn ambtteHeemstede

GROOTHEID.
Hic est magnus animus,qui se deo tradidit.
SExacw Ep.1W .

Die ziel is groot,die zich aan God kon overgeven''

Werd eenmalldoordestifteenssxxolxsneergeschreven.

Verstaatgh 't,g ltxsrsxxxxscn,en zjtge erreedsaan toe?

Of Btaart ge u altyd nog op MlxDRl grootheid moê?

SCHOONSTE KUNST.
Life is the fnest of the Fine Arts.
Davxxoxm

W j kweeken '
D
tdaagljksche,enverzuimen 'tongewoonste:
e Kunst van Leven is der Schoone Kunsten schoonste.

AAN ElN KIND.-- AAN DE XMOEILIJKM VERTROOSTERS.O

AlN EEN KIND.
Kind,wandelvoor Gods aangezicht,

En wqssoprecht!

Treed aan zyn hand,zie bi
jzi
jn licht,
Hoorwathp zçgt!
ln zîinegaven zls'
z gp Hem ;
'
tGeweten iszi
jn s'
rsM ....
Indien uw lieve Moeder sterft 0 Bitter lot! lndien ge uw braven vader derft:

God dNo
g bljftu God;
ie,vergoedende elk gemis,
Der weezen Vader is.

Maarz
oogj God ïerlaten hebt,
Rampzalig kznd!

U buiten Hem een wereld schept,

Hem eert noch miyt:

Schoon ge alhet goed dler wereld hadt,
Arm kind !wat baatte u dat?

AAN DE PMOEILIJKE VERTROOSTERS.''
(Zie Job.XVl.)
Uw schrale Deernis brengt der smart

verscherping vqor verzachting;

Van Liefdezj ze sen verre Nlcht:

ze ls Zuster van Verachting.
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os BEsTz susox.-- 1 oxcsxsxa 1890.

DE BESTE HULDE.

Hj strooiteen bloem op 'sBravengraf,
D
ie doet,waarvan hIi'
t voorbeeld gaf.

1 DECEM BER 1800,
op Het Loo.

DeOzon bescheen met vri
endljk lieht,
p d'eersten der Decemberdagen,

HetLoo,alsvoormjn aangrzicht
D Zjn Vorsten Herr wlrd uztgedragen.
e kroon praalde,zn dlen zachten glans
XnOp
'tdekselvan zjn laatstewoning,
rOZ0n- Qn Cipl*e88enkl*an:
Sprak van de liefde voor den Koning.

Zoo stilen plechtig kwam de stoet

Mjn vensterraam voorbj getogen
Nog
Verbl
bl
eektenmotnd
en vochtzgeoogen.
eef zk op '
verlaten plein
lk zag bem na metvolgemogd,

Met ingehouden adem staren,
A1s reeds de laatsten van den trein

Aan mi
jn gezichtonttrokken waren.

'tG
W asdoodsch en ledig om mj heen;

een stem ofvoetstap ferd vernomen;

'k Stond in 't verlaten Huzs alleen,
W aar nooit de Meesterweerzqp komen.
Niet!hoorde ik dan de treurpuzpk,
W zer tonen stbrvend tot mp kwam en,
En 't siddren vàn de vensterram en

Op 'teerbewi
jsaan 't Vorstlijk ljk.
Ik ben de rouwzaalingetreên,
W aar tot den m orgen 'twaslichtgloorde

En ,1desombre plachtbescheen.

D1etoteenskonlngsljkpraalhoorde.

nyiceMssa 1890.
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't W as uitgebluscht;de bloemenschat

De onkransteljkbaar nagedragen;

Verstroold lag palm-qn lauwerblad,
En de optreê zelf ulteengeslagen.

Ach prachten praal11!d afgedaan,
Fluweel en Eoers en zllvertooisel;

Twre zwarteschragen grtjnsden me aan ,

Nzet meer verheeld door 't zwaar omplooisel.....

Toep is - ik berfa1qik 'therhaal-

D1tdenkbeeld zn mjn zielgerezen:

Zou nietde aldue onttooide zaal
Beeld van 't ontluisterd Neerland wezen?

ontluisterd - niet door eigen schuld,
A1shonderd jaarnietdoen vergeten,
Maar door den Dood,met ongeduld
Op ons te grootgeluk gebeten.

'k Zag Drie Oranjes bp den troon,
En Zeven,vaq z'
jn glansbesehenen;
Nu
Ensla
apthet Tlentalbj de doôn.
'k leef om ze allen te beweenen.
-

Daar trad weer'
tKind mi
j'
voorden geest,
Dat gistren a.
v
o
nd
,
bi
4
j
mi
.
i
n
s
pr
eken,
Zoo stil aandachtig wasgeweest,
-

H Zoo ernstxg mj had aangekeken;
etenglen-kopjen in den glans
N Vau Jtlelend goud derblondelokken.
een,rlep lk,Hoop d!s Vaderlands!
0ns noodlot is nog nlet voltrokken.

Groen lljeje,uitafgehouwen tronk
Zoo heilvqorspellende opgestegen,
De Hemel,dleu 'thanzjn schonk,
Besproeie u met zpn dauw en regen,
BeE
strale u metzjn zaehten gloed,

n doe noch licht noch kracht ontbreken
Aan de Onwaardeerbre,die u kweeken,
Bewaken,en verzorgen moet!
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EEN VADERLANDSCH LIED.

EEN VADERLANDSCH LIED,
na 'sKonings dood.

Nu Riddertrouw gezworen

DerjongeKoningin!

Haar moet ons hart behooren;
Haar Vader leeft er in ,
Met al de voorgeslachten
7an vroege en later eeuw,
Getrouwe en sterke wachten
Om Neerlands Tuin en Leeuw.
Nu dicht aaneengesloten

In d'ouden Eypdrachtsband,
V'qp 'tdéne Vaderland!
Partpen,leuzen,verten,

Gj kleinen en gy grooten

Baat.eerzucht,elgen zin,

BjVo
d'o
er
ene
n kreetvergeten:
volk en Koninginl''
Nu trouwe samenwerking
Tot welvaart,orde:tucht;

Genezing en veqsterklng

Van al wat zlekt en zucht;
Opbeuring en verk< kking

wat
ktwi
int
jdt;
AfVa
wen
ring
gnno
vg
ers
ifki
ngen li
Van twlstvuur,ni
jd en stri
jd!

Gi
jllKo
ninklijke Vrouwe,
ie voor uw Kind regeert!
W j weten van uw trouwe,
En deugden hooggeëerd;
Gj zulthaar lchreden leiden,
Haar Vorstljk voorbeeld ztn
',
Haar voor baar taak bereiden,
Totdat haar dag verschjn!
U bljven Fj gelooven,

Alpachtlg God en Heer!

Zie ult uw Hof der hoven ,
Ontferm en; op ons neêr.

DAT BLIJFT ZOO.

Leeronsonskwaad verwinpen,

0nsgoed te doe!lPet vlùt,
Gj die haarKonlng zpt.

En jterk onz'Konlpglnnsn,

DlT BLIJFT Z00.

Datbltiftzoo,datbliiftzoo,
Datkan niet anderszjn!
Olanjeen Nederland zîin een,
Zvn Fchot-en lot-en Gqd-gemeen;
Datbljftzoo,datbltftzq?,
Dat kan niet anders zpn.

Datbljftzoe,datbljftzog,
Dat kan niet anders zlln!
Oranjeheeftaan 'tVaderland,
W1
Jaan Oranje,'tbartyerpand;
Datbltjftzoo.dat bllftzqo,
Dat kan niet anders zpn.

DatDa
bli
iftzoo.datblîiftzqo,
t kan niet anders zvn!
Oranje bltjftons hou en trouw;
E
en oudr liefderoestnirt gauw;
DatD
bljftzoo.dat blpftz?o,
atkan nietandersztn.
Datbljftzoo,datbljftz?o,
E Datkan nietanderszjn!
n isOranje nu een Kind,
Dat Kind wordtdeste peerbemind;
Datbljftzoo,datblilftzqo,
Datkan nietanderszjn.
Datbljft zoo,datbli
jftzq?,
Dat mag niet anders zyn!
'tIseens gezegd en bljftgezegd:
O

RANJE 1: 3T HART,EN NjjMAND8 KNECIIT!
Dat blyftzoo,datblpft !?0,
Ilat zwL niet anders zpn!
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BIJ EEN DOODBED,EXz.

BIJ EEN DOODBED.

RustA1
uit
l)rustuitvan 'tlangeli
jden!
y'dtonshartom ul gemis,
Nieteen ralp derustbenpdgn,
Dit emdlpk u beschoren zs:
De rustvan 'tafgglegde stof;
De rust der ziel,zn 'them elhof.

Diegeestkracht.bj zoo felleqmarten,
Datsttll,gda
ednuld
in 'tplnljkstlot,
W at was '
't groot geloofsuws harten,
De Fnkrenkbre vredemetpw God;

Da
n,bù den scherpen sdoorn ln 'tvleesck'',
XDe zwakheid'',die xGods kracht''Bewees?
.

Gj he
Dibt
uw kruisHep nagedragen,
e 'top den kruzsberg droeg voor u,
U zelfverlogchend,zonder klagen;

Het kruls was zwaar,de weg waB ruw;

Gj
hebtpvouw
lharpa
dlemt
n,akvoeonr Go
dstroon,
Draagt guw kroon.
Februari 1891.

IK ZAL DEN HEERE ZINGEN IN MIJN LEVEN ;IK Z1L
M IJNEN G0D PSALMZINGEN TERW IJL IK N0G BEN.
Psalm 104:83.

Ik ben nog,en verhef uw lof,
0 Heer van dood en leven!
De borst nog warm ,het oog niet dof,

De stem nqg zonder beven.

Nog kloptmjp hartmetvaeten slag,
En dankt datlk u loven mag.

W aar vang ik aan,waar eindig ik
Met uwen lofte zingen?

Van oogeyblik tot oogenblik

Blesfmj pw gunstpmringen;
Mjn zgnkhezd,manhezd,ouderdom
G

ing ln uw schuts en voorzorg om .

DE ZWALUW.

97

W at za1ik luidst,pat za1 ik meest

ln uweliefde qrilren?

Datze Overvloedlg zsgqFeest
M et duizend gunstbewyzen?
Dat,op den dpnklen weg dersmert,

Haar Steun my nlet onthouden werd?

Mi'n hart,keer totuzelven in,
En qnderyraag mi
jn levrn!

W at zletgp? Zelfzucht,elgenzin,

Verzuim an tegenstreven-

Mild en W eldadzg waart ge,o Heer!
M aar uw Lankmoedigheid zegt meer.

Doch loqftmjn hartdatgrootGeduld,
Datmj verdroeg en spaarde:
Te lwaarder weegt de groote Schuld,
Dl!'k op mjn hoofd vergaarde.
Tenzj ontheven aan dien druk,
Spjtaluw weldaân,geen geluk!
Gi
j naamt haar weg?barmhartig God!-

7e'
rzoening !an m i
ln zgnden,
Verlossing,yrpspraak,zzelsgenot
Heb ik bi
J u gelonden:

Mj
S
tjn
oAx
ogst
exenKsu
dle
ste
oontroon.
gthv
os
zp
sss
nozutb
oe
tlt
uw

DE ZW ALUW .

Maartroertzjn staart;'''tbljftkoud;bevroren yachten;
Desdaageeen oostenwind,diq in de wangen snhdt:
Toch za1de zwaluw ,d1ewijwachten,
W W eerkomen op haartjd.
atde Almachtin haarhgeftgelegd,
YolgtzIJgehoorzaam op - wlz dlkwijlsslecht.
Maart 1891.
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IN MEI.-- KEN U ZELVEN.-- SGEOMFEND DURFT.99
IN MEI.

EnGj
deârargea
inpaa
vol
enomlenutetdeosa,anschouwen,
z'
kwe
pod
ger
we
rl
d
Vernieuwde pracht van 't wreed ontbladerd bosch,
Herboren lief van beemden en landouwen!
Voor 't laatst misschien? Nlitoch m p
'gcbien voor 't laatst!

Nog eqnmaaldan metvolleboretgenoten,

DW1tuztGodsbron zoomildkomttqegevloten!
e Tgd gaatvliegensom ,de Dood maaktmoogliik haast.
1891.

KEN U ZELVEN.

Mënpaard v/ï!nietzooal' Q ulil:
'fSlaatdoor,ofdfel
kërf,ofdfcfzfDtil;
m#kfu'
itfo*reehteoflinkerz#de;
*Slechts enklf malen gaat )lel.
qoed -''

Eén yraag,mi
gn waarde!Kuntgi
j ri
jden?
Sti
lg anders af en ga te voet.

GEOEFEND DURFT.''
Geoefend durft.Maar ongeoefend vreest

Of - waagt.Devrpesvellamt,demoed bedriegtook aterken.
Men draagt geen stleren om door worgtelperken,

Tenzj begonnen met beknopterbeest.

HOFFELIJKHEID. - GEZELSCHAPSREGEL, ENZ.
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HOFLIJKHEID.

W atisuw hoQjkbeid? Een vriendeljk gevqelen
W atgj aan andren zjtverscbuldigd,dat zqch kwjt?
Ofzorg Fm zonder foutte toonenlda
tgj zI
'
lt
Die elk m u verwacht? Gemaskerc
zelf-bedoelen?

QEZELSCHAPSREGEL.

DieE
nietste zrggen heeft,mag zwi
jgen,
n
wi
l
h
i
J
'
t
n
i
e
t
1
.
h
j
i
z
i
j
t
e
v
r
e
ê
ng.gen,
Geen weerwoord op zyn woord te kri
Z Geen aandachtvoorzi
jn beuzelreên.
op dit hem wreyelbaart ofspjt,
H'
1Jschelde onsz'
jn gezelschap kwjt.

TER PLECHTIGE BEGROETING VAN H.M .DE KONINGIN.
REGENTES MET H.M.KONINGIN W ILHELM INA
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,27 M ei 1891.
Zooals de coupletten hier gegeven worden,waren
@@
Zp voordezeheugljke gelegenheid,in voldoeningaan
de vereerende opdracht van den Heer Burgem eester
der hoofdstad en de door hem ingestelde Feestcommissie, geschreven. Men vond echter beter de

laatstq twee te vervangen doorcouplet1,2 en 5 van
het Lzed: ,Nu Riddertrouw gezForen'
' enz.vroeger
door mi
j geschreven (zie hiervöor blz.b4),nu voor

h
een afzonderli
jk nummer op het programma aan de
and gedaan en waarop deverdiensteli
jke Componist
BERwARD ZwEEss zi
jne zinnen,en metuitstekend gevolg,naar ik gelool,ookreeds zi
jnenoten gezethad.
Hoe klopt het hart,daar de oogen U ontmoeten,
Vorstinnen,ons zoo waard!
Aan schuldig'eerbied paart

Zich liefde en dank bt)
''tfeestelpk begroeten.
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zxa PLXCHTIGE BEoR.oE'rlxg vAx H.M.Dl KONIXGIN-RXGENTES,Exz.
Lief Koningskind!te goeder uur geboren,

Om a>n bswolkten trans,

Met llefeliken glans,
Geljk een Stervan troost en hoop.tegloren!

Gj Koninkljke Vrouwe en Eer dervrouwenu

ltegeerster vroom en vroed,
W ie met gerust gemoed
Een dankbaar volk den etaf kan toebetrouwen!

GiiDochterD1
tjgeeme
n 0t
jMoeder,Koninginne,
t den krans der Jeugd,
Deesmet dep glans der Deugd

Gekroond,en die wj belde om 'tzeerstbeminnen,
Aanvaardtden groet.hetW elkom dAtwe u zingen,
Daar Ge onder ons y-erschpnt.
En elke wolk verdwpnt
Voor 'tvriendliik licht,waarmeê ge onskomtomringen.

Oranje leelt in 'tKoningskind,
Dat Neerland zalregeeren ;
't Volk?datden Vjder heeft bemind,
Hxx ln zjn Llevlzng eeren.
W ien Neerlandsch blqrd door de aadren vloeii,
Zalvoor Haar welzpn bidden,
Wienshartvoor '
t Vorstrlijk Stamhuisgloeit,
Haar zeegnen in ons mldden.

De Moeder die dit Kind bewaakt
ln hare: leven: m orgen,
En Nederland.gelukkig maakt
Door haar getrouwe zorgen,

Zj door,en in,en pet ditKind,

Zoolang Haar 't llcht za1 dagen,
Vereerd,gezegend,en bemind,
En op ons hart gedragen!

DOMN EN WILLEN.- UITSTEL?ENZ.
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DOEN EN W ILLEN.
Velle parum est:cupias,ut re potiaris, oportet
Et faciat som nos haec tibicura breves.
Ovxolrs.

TeHe
wi
llen zegtnietveel;maar ernstigliik verlangen
t oogm erk te bereiken. daar ge op staart,
Dat is pw zorg en korte nachtrust waard,
En doet u loon naar werk ontvangen.

UITSTEL.

Stelniettot morgen uitom wjste zjn.
W ie zegtu datde Zon van morgen u beschiin?
Coxoszvx.

GELEDEN SMART.VERVLOGEN VREUGD.

Gsruxosx SMAST wordtReteen roetgevoelherdacht;

V Bedenk dit,gj d1e jchrelt!
zRvyuo
EGzx vRxcoo,metppn;voorzie dit,gj dielacht,
n houd u voorbereid!

HARTZEER.
Harts-TocHTlx maken diepe rimpels,m aar hart-zzlR
Nog dieper en nog m eer.
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LADDER JACOBS.- GIJ ZIJT TE STERK.
LADDER JACOBS.
De ladder Jacobs rustop de aard;

Haar tpp reikttqtin 'sHemelszalen,

Wa
EarmtgedienstlgeEnglendalen
n stjgen op-en nederwaart.
ZjEkomen afmetzegeningen

E n hulpbewjrsn van hun Heer,

n keeren tot zyn zetelweer
Met bede en dank van stervelingen.

Gezegrndwiedie ladderziet!
A1Jaagt hem een verbolgen broeder,
Daar h'
j zjnsvaders huis ontvliedt,
AlVa
in '!hartgescheurd dertsgrste moeder
szin voorlapdeen woestyll,
ln eenzaamheld en doodsgevql'en;

AlEmoeteen steen zljnpeluw zpn,
n wichtvan schuld z'
jn zielbezwaren.
*Daar is een God,die zich ontlermt,''

Zeg hem zijn hartvan ZzlxsxT-wsoz;

Ha
i'- voelt zich veillg en beschermd,
En treedt de donkre toekomst tegen.

ZjD
n weg loope overberg en da1,

oor diepten,engten,Jabboksbeken:
Hem za1 geen m oed of kracht ontbreken;
De ladder oods staat overal.

G1J ZIJT TE STERK.
Jer.XX :7.

Gi
jHe
zi
jn
tt
dqsterk;gj overmjogt''
ze U weerstjnd bzeden,
'tqntkomen nletgedoogt
Gi
j1Vdi
e
an wze u poogt te ontvli
eden,
Die de U vergetenden gedlnkt,

GeenTrustlaat,natreedt,znhaall,wenkt,
otstaan brengt,doorkAsthden,
Tot schaamte,door verblpden.

WEERKEERIG.

Geen ontroqw doet uw trouw te niet;''
Geen welgren stremt uw nooden ;
Uw heil,szog lang hetheden hiet,''

Bljftaltt
g
kd aangeboden.
Gtirekteen orten levensduur,
Om ,zîihrtook ter elfderuur,
Verblm destervelingey

Tot hun geluk te dwlngen.
Slechts die,ten einde toe verhard,

D Totjan zi
jn jqngstesnikken
en arbeld uwer hefde tart,
Hyyrkooqden mi
jdtals strikken ,
0m vrp te blpven,vrj vjn God!
Krjgtzju begeerte totzgn lot.
Mag vqort,zlchzelfbehooren,
ZAL vrljzùaen- verloren.

W EERKEERIG.
Een meerdan tachtikarigen MAx toegedacht.

De Tj
lee
Kad
rakt
ef
rts,
gd
ahrnrzaebtmetMannen van Bedrjve,
ze hj eertrn a'
cht;
HjM tastzeniet hardhandlg aan den ljve,
Hj wia
rs
rtoh
we
jng
nen
utnopkr
la
he
npa
'taho
fu
dnno
glz
la
reh
ch
z>
le
eh
nt.
dragen ,
Laatlang hun wangen frisch en rood;

Hj heeftzn hen te diep een welbehagen,
om ze uit te leevren aan den Dood.
Hj houdtzejong,terwjlhj z! oud lhatworden,
l En geeft aan '
thoofd,datht vergrvst,
n 'tzzlvren haaq,een schoon van hoogerorden,
Dan datmen zn dejonkheid prjst.En traeht hun dank het W aarom na te sporen
D 7an 'tveeldathjhunlaatengeeft,
anGi
Nyisterthj huy zacht in de ooren:
l,hebt ge oolt slecht met MIa geleefd ?''
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NACHT-OOREN. - NAAR HANNAH MOORE.

NACHT-OOGEN.

DeVogelëan Minerfzietecherp!mits'tdonkgrzi
j:

Bj
D
daghchtzietesn huismuschmeerdanht.
zt'smet haarPrzesters dok we1vaAk 'tgeval:

M aar't U qtikdonker schjnt,daar zzen zIJ 'tAl.
W
Huanarowa
t gj,metuw dag-oog,duidljk ziet,
og,op nacht berekend,snapt hetniet.

NAAR HANNâH MOORE.

DatGa
we rgj wilt,gj vindtalom dezelfde fout,
e1k zgn kleinen kring voor heelde wereld houdt.

DE RUITERS GRAF.ENZ.
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DE RUITERS GRAF

DOOR DEN KEIZER VAN DUITSCHLAND GKZERD.
8 Juli1891.

Draaiin delt
jnW an ;#wiej;
Maar heb een heldenziel;
Dien met uw bart en hanâ
God en uw Vaderland,

En ofeqwelgemoed

Den Phcht uw hartebloed:
Laateeuw na eeuw vergaan;
Nog treedt eeu Keizer aan :

En legtz*
ijn kransvan eer
Op uwen grafsteen neer.

O#àr uldqetttt
àel enz.Den Zeestrjd,waarin De Ruiter den 29sten April
37ö sneuvelen moest,bad hj der Admiraliteit,op grond van hette klein
'
etalschepen,afgeraden,doch hj gehoorzaamde,schoon zekervan zi
jnlot.
De woorllen te dier gelegenheid door hem gesproken,behoevpn geenen
lederlanderte worden herinnerd:oAlwierd mi
jbevolen 'sLands vlag op
en enkel schip te voeren,ik zou daarm ee t'zee gaan,exï daar de Heeren
,i
taten hunne vlag betrouwen,zalik mi
jn leven wagen''.GERARD BRANDT,
e ze boekle, dacht er aanytoenhi
jin een zjner Grafscldriften op den
zooitvolprezen Held'' van hem getuigde dathi
j mmet zichzelfte mild'
'
J
as geweest.Zie zjn LEVEN EN BEoltzzy'vAx oEx HEER MICHEL DE RUITER
L 912 en IU63.
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LOUISE.- HET MUZIKALE KIND.

LOUISE.

Uitgestorven schjntmj 'tpad,
W aal lk daagliik? 'tkind ontmoette
Datmp,dayr'tmjteqentrad,
Metzoo lzefeen laghle groette;

Ach ,hoe noode mis lk dat!

Eldez'e ishstheengegaan,

'tVriendljk kind van dertien jaren,

Elders lacht haar 'tleven aan ,
Dat haar alde vreugd m oog baren.
Die een schuldloos hart doet slaan.

ReSitnb
eid,eenvoud,goedbeid bljv'
ralen uit die zachtblauqe oogen
W aarvooreerstgeen traan ln drjv'.
Dan van wrelde,ofmededqogen,
En 'tgeluk ztn naam in schrjv'.
Juli 1891.

HET ATUZIKALE KIND.
't W ondqrkind heeft alFeder en wedel
'

Vo
de
gaz8ltnkt
en en
leqld
elnend
gesne
pedeeld
Ma
aror
ope
ens
hev
tFdu
ze
r;
,
En weet niet,als men 't vraagt,wat hem scheelt.
Nu neemt hem Mama in haar hoede,

En Papy,sehoon gesebrikt,zethaar neer;

))'t Kind ls moâ,heve vrouw !Nlte moede;
Gauw naar bed!En vooreerst maar niet weerl''

MINISTERKEUZE.

Ja,naar bed!M aar geen slaap.Ach hoe blonken
Die oogen.zoo groot en zoo schril!

Datgezichtje,zoo klein!Zpo gçronken
Datpolsje!....En h0e lzgthy z0o stil?
En eer 't scheemz-en het venster deed gloren,
W aar men wakende zat en bedrukt,
Deed een knalin den donker zich hooren,
A1s van iets dat uiteen werd gerukt.

AXch,eep snaardervioolwasgesprongen,
Tegelpk dat een levensdraad brak!

Lieve Heeq-,voor een doodmoeden jongen
Een kleln plaatsjel''wa8'tlaatstdatllijsprak.
Naar Hxxay lx'
rox Dossox.

M INISTERKEUZE.

Gj hoefthgtin geen boek te lezen,1)
De ervarmg preekt het even goed:
Die 't wezen uwx en niet wIL wezen,
Dat is de man die 't wezen Mozr.

r)Pz-ATo's Politeia,1.18,19.

BIJ DE QTEM BUS. - VRIJE VERKIEZINGEN.

BIJ I)E STEMBUS.
PawusvwxT xxTxaxA coLoRx''
Is een goed en waar woord,naar men zegt.
<: leave ,
'falone witlt ïf8 glory;
Hier kunnen we er niet mee te recht.

'tWVwjx-tsrl
xxsxmoog goed zi
jn ofslpcht:
ekken het uit voor memorie;
'tIsuw Ilrusua,waardestembus>an hscht.

Karaktermaaktden Man'',- ilrtzh:
De Kleur maaktde Partj.

VRIJE VERKIEZINGEN.

KiL
el
en diep gi
j zoudtBloxzitsy!
leve vrlend,waar denkt gp aan?
Datheeftniepand pqitgedaan.

Wi
j vsaltlxzxx met,w'
v wsRzx.

OPVOEDING.

OPVOEDING.

Ee
n va
bes
st
te
,n
aa
rmj
Men
ti
lo
on
ssgenpa
ta
er
ud
gcr
lj
:dit
nme
een
ha
nd
, n verstand,
Legg'somsde kuzten >an,maarschaars de sporen,

En ki
jke rechtsnoch lznks,maar tusschen de ooren.

II.

Die kindren groot brengt doet veelkwaad
Met Nxx'
rs te geven,dan wat baat,

En vqsrute onthouden, dat niet schaadt.
In belden hangt het aan de maat.
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ZORG.- T GEZONDE OOG.- DIENEN.

ZORG.

Zorg maaktden Man,en doetbezorgdheid-zwjgen.
H'
j die geen zorgen heeft,moetzorgen zetekrjgen.

'T GEZONDE OOG.

I
s 'toog gezond:hetzietzjn plicht.
't Goed ingeziene ishaast verrlcht.

DIENEN.

Hetschoonste lisfdewerk i,'tslecht!van God gezisne,
Aanepraakloogdzenen vaA 'tmoog vjand rjn ofvmend
Hetschoonrte Dlenen,djtmen dzene
W 1e niem and dlent.

LE DQFAUT DE LA QUALITi. - DIE VRIENDLIJK LIEGT,ENZ.

LE DZFAUT DE Là.QUALITZ.

Meerhebben van hun deugd de lbuterbti,
Dan andren,van hun fout de goedezù.

D1E VRIENDLIJK LIEGT.

D

Die xriendljk liegt,kweektvrienden ayn;

ie liefdrpk waarheid zegt,heeft eerlang atgedaan.

NAAR SHAKESPEARE.
't 7a1t lich/r twintig m an getrouw de 1es te lezen,
Dan,voor een twintigst deel,daar zelfaan trouw te wezen.

72 KENNI: IS MACHT. - WREEDE BARMHARTIGHEID. -

ECHTE HULDK

KENNIS IS M ACHT.''

*Kennisismacht.''Hetzi
j!Maar kenniskan

We
èln,lzzoonde
nderrwi
wj
shueeiidd.we
zceht!
n,k.u.nd.i.gDa
ma
n!
l.
s
ma
ar
beefik van

-

Xenniszi
jmacht;

De liefde is kracht.

W REEDE BIRMHARTIGHEID.

M
Uw broeder viel.Gj*hielpthem op;
aarwaarom deedtgj 'tmet een schop?

ECHTK HULDE.

Hj
D strooiteen bloem op 'sbraven graf.
ie doet,waarvan hi
j 'tvoorbeeld gaf.

EENSCIIRISTENS ROEPING.

7&

EENS CHRISTENS ROEPING.
Herboren uit den Geest,het Nieuwe leven

In u gewgkt,erkend.gevoeld -

Is daarmee nlet dan uw Behoud bedoeld?
Slechts zlsvvolmaking u tottaak gegeven?
Gelukkige! geloof het niet;

Zie vopr,zie om u,eq behartig watgj ziet!
KzD
nd van een Konznkrjk geworden,
ytQod in de AAaoscus wereld sticht,

Llgt DAAR uw l'oeping,OAAR deplicht,

En 'twerk,waartoegj u de lendenen te gorde',

De lamp te dragen hebt die u ,voor Axl
aRsx,licht.

VoorwxoRsx - A1sood: zpp,die over booz'en goeden

Zich ni
Ha
arvriendljk schtnselkome
n laat.
et bezoedeld vindt door '
t öok beschenen kwaad,
Vertrouwen wekt en liefde floet vermoeden ,
0ok door wiens bart onrustig slaat.

De kracht m oet yitgaan,'tzout moet werken ,
Uw woord verkwlkken en uw handdruk sterken,
Uw geest zich mededeelen,faar gp gaat.

Onttrek,verberg u niet;waan nzet voor God te leven,

W anneer ge U-zelv'en Hem ,en niet voor Andren leeft.

ln liefde zzch vooralwatleeften ljdtte geven,
Zie daar w>t uwen Heer te volgen in zich heeft.
Hj gafzlch aan de W ereld,SeIJT haar zonden.
En ov haar zonden ,met geduld,
Had balsemen voor As haar wonden ,

Verwon haarKwjad doorGged,beweendeenoaosohaarscbuld-

O W lxs a1sHj,gy diede Zùne weetteweezen!
OV
Uos
alsHj;stlek öok de hand uittotgenezen,
erlossen,reinzgen en redden van den dood!

Dien;breng verloornen weer;ontsluit met zacht ontferm en
Voor kleinen en verworpenen uw armen,
Vertreed geen diep gezonknen,en verstoot
Geen tot u komende,a!s te groot,

'l'
eDvnileen zondaardat ge u zgnerzopdterbarmen;
rpfbooze geesten uit;veroordeelnlet;vsrscboon,
Verdraag,vergeel'
,doe weldie U bestrîlden,
En doetde soozs menech,deqlzzs Qod u ljden,
Trek allen tot u met uw kruzs en doornenkroon!
Voele e1k wat snaren in dat Christenbarte trillen,
Dat ge in eens Broeders boezep draagt,

ZööE
Me
nsch metmenschen,datzijChrlstnep worden willen,
n 't W erelddom ,om u,naar 't Qodsrpk vraagt.
HetGodsrijk kwam ,komt,wast:gj,help het zegepralen!

VOORUIT BEANTW OORDE VRAGEN.
'

De Hemel,die uw hart vervult,
M oet,in dit aardsch bestaan,iets hemelsch uit doen stralen
DBj alleswatgtjdoeten duldt;
e Hemel moet op Aarde dalen,

'
îvaa,
r ge,aehteruwen Heqr,dq voeten zetten zult.

I'
I:T Glxos-zlzx trekt:h:t z'
p!
' Gp doet het werk diens Heeren
0p Aarde en dient Zgn Raad, waar elke W ensch voor wvkt,
En zonder voor uzelf't !vsR Bss1's''te begeeren,
Zoolang ge er,naar dlen ltaad,voor andren rxoooxo,,b)y
J
.kt.

1.
% dit de #'o%fx#,o -ï/AIGod,4Je'k andren preek:
*ntferm 14mbner,#/'
etezeer e3.aan ontbt-eekJ

VOORUIT BEANTW OORDE VRâGEN.

Be
Gn ik mjn Broedershoeder?''JA.
p weet,gj moetbetweten.
G$jvraagtnaar d'u bekenden plicht,
En voelt in 't harthet godsgericht,
Zoo vaak gj 'twiltvergeten.

mWieIsmi
jn broeder?''Voeltgi
j'tniet,
M sxscu,aan l
èw qsxscsrully harte?
Gi
Injhe
vomel,tdi
he
t,tgni
p,
d1e'tnooltverschoont
e'
et gevoelt en toont
Bi
juws vreugdeofsmarte.

FRI1s
'DA. - VIJFTIEN JAAR.

FRIEDA.

Delokken donker,de oogjesblauw ,
Hetneusje recht,het mondje nauw ,
Hetstrmmetjeliefkoozend,
De handgesfjn,de voetjesnet,
Zoo ylug van tred,
Zoo bpgzaam ljfen leden:
Zoo klnderljk totheden!

Het voorhopfd blank ,de wangen blozend,

Haar moederstrots,haar vaders lust,

1ls,innig opgytogen,

Hun blik op 'tlleve meisje rust,
Haan'm ond die zachte wangen kust,
Z#n oog haar staartin deoogen!
En grootvalr,die haar gadeslaat,
W enscht,zonder iets te zeggen,

Haar,daarzi
jn bartnaarboven gaat,
De hand op 't hogfd te leggen ....
0
bloem van dertlen jaren,
M oog zonne en wlnd u sparen!

VIJFTIEN JAAR.
Als levend goud,als zonneglansen,stroomen
Uw lokken langs uw hals en schoudren af;
0 ,Haast u niet haar golving in te toomen!

Geen kunstverfraaitwatu dg hemelgaf,

En 'tschoon isbj eenvoudigheld volkomen.
A1
Blj
f vindt ge u groot:roeld>tgijjong zjn meugt!
onsnog lang 'taantrlklyk beeld bewaren,
G Dsr vroeggte,dernog kznderljkejeugd;
enzet,waardrer,verleng de kortejaren,
Wier zoethezd langsten onbenevefdstheugt!
He
tJufer-zjn metopgestoken haren
Komt vroeg genoeg en rooft u m enig vreugd.
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BswoxosR xlsT.-- sAs'
r.- Tz vsss Gszs'
r? - S/IJT.

BEW ONDER NIET.

%Bewonderniet,mayr gisp!''is 'twachtwoord dezer dagen;
Spreek of gy 't zelf veel beter kunt,
En aan geen stervling 't voorrecht gunt

Ztjn lezergmeer dan gj u-zelven tebehagen.

BART.

Bartisnietgrifmete1k zjn eer te geven;
Hj 'sboven 'tloven,echoon nietboven 1of,verheven.

TE VEEL GEEST ?

NTeveelgeest:ziedjajzjnfout.''
een;hjdFaalt,dle tdaarvoorhoudt.
'
tlsteYefnf
# geeetbezittsn

Geest te toonen door te vltten.

SPIJT.
X xsxauxTx dichters heeklen wxsGxsruwwoos.

De lauwer moetvertrapt,dien men vergeefsbejaagde.

MET TW EE MATEN. - PRAAT DAAR GIJ VERSTAND VAN HEB'r.

MET TW EE M ATEN.

%Godslasterlg
--k!''Nu .)'a,maak',-cf hier clle: zegt,

'tIsPoâzlx,m#nwrinées.
/

En dit?'' Ook Pokzls;MAAR men betreurtfo'dc/ll
Er gpdd*'
:adf in te rinden.

PRKAT DAIR GlJ VERSTAND VAN HEBT.
PRAAT OAAR g.
ijvsltsTAxo van hebt,
opgeworpen geestverlichter,
Kunstbediller,lettrenrichter,
Die van boven afgeschept,
M eêgeproefd hebt,m eêgelept,

M aar dekostniethebtgegeten,

ii
Dietdoorvoedzijtvan despy,,
Die e
bedachtzaam maakten w(s,
hetweten maakt tot weten ;
Di
e,welzeker!öok w>tweet,
Niet nochtans wat weten heet,
Ook watkunt,m aar niet vergunnen
1)aLuw beetren beter kunnen,
W ien gi
j driest hetvonnis velt,
Naar ern wetdooru gesteld,

En
W eenwjshsidgeeftjehooren,

Ean
arge
ee
n gl
lmlach bt geboren
htrwordt aan 'trecept:
%Praa
tdac
daa
M
gijverstand :an hebt!-'
a
Ear gj stoptuw harige ooren,

n volhardt op eigen trant,
Pratendenaar cw verstand.

78 BESCHBIJVEND GEDICHT.- DICHTSTUKKEN ,GESCHIKT VOOR,ENZ.

BESCHRIJVEND GEDICIIT.

BxscHaxlvxxos gldichten''- ln den naam
Een pen tot scslLoltlx onbekwaam ,

Ligtreedshet vonnzs,zoo zj dien naar waarheid dragen.
Moet zlch aan geen taafreelen wagen.

DICHTSTUKKEN .GESCHIKT V00R MONDELINGE
VOORDRACHT.''

Dicht,oy-geschiktvoor voordracht,kan nietgoed zjn;
Dicht,daârvoor slechtsgeschikt,isandersdan hetmoet zhn.
.

VERTAALD GEDICHT.

Gj
stelt uw Dichterhqog,maarstaaftpw eerbied niet!
Apol,door uw vertolkzng,wordt Therslet.

UITERSTEN. - AAN EEN UIT VELEN. - KUNST EN KUNSJES.

UITERSTEN.

l
k prtisgeen Kunst,waarbj 'tGeduld
Een al te groote rol vervult.
lk eergeen Kynst,hoe hoog vereerd,

W aaraan bewtsvan zorg mankeert.

AAN EEN UlT VELEN.

Gj kladt,klets,smeert,en 'theefjesect.
Zoo ditden schildermaakt,zjtgil'tvolstrekt-

KUNST EN KUNSTJES.

Die v>n deKunstmoetleven,volgtalvaak,

Z
jn elgen niet,maard'algemeenen smaak,
i
W ordtkunstenmaker,dwazen tot vermaak,

En stelt zich,voor wie wps is,aan de kaak..

W eetdit,die 'tKunstje,nietder Knnstuw krRhten wi
jdt:
.
D0 Ktlnetis eeuwig,maar hetKunstze heeftzi
jp
..Vjd. '
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NEC ULTRà.- EEN NIEUWSTE.
NEC ULTRA.

Zettrouw op 'tgeen qj scx'
r dekrachtdie gj bezit.
Bekwaam gebruzk versterkt een hand.

Slecbts onverltand

W il 'tonbereikbre en - rezkt een arm uit lid.

EEN NIEUW STE.
Het is noch duitsch,noch dicht,noch zin,

W atgj onsbrengtte voren,

Maar wanklank,ontaal,niets daarfn

Voor hal-tofvoor verstand,zoo min
A1s lets daarcc';voor de ooren.

DVondels Maecenen plachten op zjn verzoek

scherp te letten op het Duitsch,op hetDicbt,op
den Zin.''
BRAXDT,Leven ecAlVoxDEL.

Natuuren W aarheid wiltge in prozy en poezi
j:
En - komtte voorschi
jn meteen nleuwe Kunstlari
j.

TE

Bi
j scbri
jvers,leeraars,redenaars.

DE EERSTE TEREGELSDIALPHABETISCH.
EP.
'tMoeteen geleerdezl
jn,geleerdeman!
Die,waargj leert,van u ietsleeren kan.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH.
Goed - maar te lang.Het sticht niet,mayrvermoeit

Te lang wilzeggen:uitzi
jn krachtgegroeld.

DE EERSTETEREGELSVEEL.
ALPHABETISCH.
Tejveel,tevol,te rjkljk,en te breed.
W
wisten 'twel,dat gi
j zoo heelveelweet.

DE EERSTE TEREGELSKOUD.
ALPHABETISCH.
't Zi-duidljk en zoo klaaralskoel:
'k Versta maar half,waar'k nietsbj voel.
5.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH.
Geen muizenmaalyjd lacht onsaan.
W at inHo
e deugdlt
'k toegereed.
de keel stoof,laat m en staan ,
En waagtgeen tweeden beet.
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TE.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH.
Met bloemen ben ik niet gediend?

lk
i
ln baelden ztjn maar beelden,vmend!
vraag u yoedsel,merg en pit;
0f'ga voorb:,ofgeefmj dzt.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH.
S
terk isuw woot'
d,maartreftzjn doelnietlicht;
Zwaar uw geschut,maar veelte hoog gericht;
De laag barst los en dondert naar behooren ....
Geen steen geraakt,en ktmt en kracht verloren!

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH.
Uw vuurrerk qehittert?baldert,kraakt,
'tSchietpplen u1t en bllkjemvuren;
lk word verrast,verschrlkt,verm aakt;
Ik sta,zoolapg hetblinkten blaakt,

Mj
deoogen u1thethoofd te turen;
Ik s1a het als betooverd ga....

Op eens is 't uit,en - laat niets na.

DE EERSTE
REGELS ALPHABETISCH.
TE M AK.
W ellengteln breldte,maar geen diepte ofhoogte;
Geen golfgeofrzmpeling;een etadigwajerpae;
Gesneden brood,datgeen geblek heeftdan zpn droogte,
En ook wel voeden zou,lndlen het eetbaar was.

KUNSTELOOS - VOLKSGELOOF EN VOLK8YERHAAL.

KUNSTELOOS.

Laatesn kunstelooze kunst,

Die verbpstren noch vervoeren,
Die geen eer bedoelt of gunst,

Stilen zachtmijn hartontrqeren,
Totde diepste snaarertrlll',
0fzj wilofniett)n wzl!
M aar hethartelooze hart
Met gevoel en waarheid epelend,

Van een nagymaakte smart
ofgîdroopdelzefdqkweelend,

Krpgtmjn oor nletvogrzjn lied,
Of het kunstig zp of nzet.

VOLKSGELOOF EN VOLKSVERHAAL.

(FoLKLoRs.
)
ronnen:E.HANDTMAXX,I'
IZ'
J:auf Gt
i
rktàc/terHeidespriest.L.A.W.SLOET.
DeDier6n en hetGeryyllztdc/
à: Vblksgeloot'
,en DePlanten en hetGermaanecA: Imlksgelûof.HlxR
v
J
.
BA
R
K
E
S,
Very originalEnglish as'
Yritten
by p'
Mr little nne: atgcAppl.

DE DOORNAPPEL. DOLAPPEL.

Datura Stramonium.

De Kennieboom ,waarom de Slang haar bochten

Geslmgerd had,toen zj den Mensch bedroog,

Moest op God: wenk verschromplen en verspochten,

Zoo laag gedaald,a1seenmajlschoon en hoog.

Een gifstruik thans,met stekellge bladen
En
buc
loe
me
be
nne
dnopoe
ngrlaaade
n,
Me
t vr
ht
enn,,d4
li
ce
ht
mdwe
et l
dme
oor
ve
n,
Als drakentanden scherp ,en zonder vleesch daaraan ,

Een klokhuisslschts,geluld metzwarte zaden,
Dol-korrels,dze naar nleuwe rampen staan.
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VOLKSGELOOF EN'
VOLKSVERHAAL.

WE
ee,die zeproeft!Zj doodrn olverdoovex;

n de appel,die sverstaydlg m aken''moest,
Versuft,verstompt,vrrbystert,ep verwoest
DeDi
denkkracht,w&arzj 'tleven nzetkan rooven.
e midden in dep hofv!n Eden stond,

De vuilnisboek,zledaar z(n erfen grond

ll.
DE LEVENSBOOM.

Thuya.

Onwelkbaargroen,heeftmj eensEngelshand,

Naar Gods bevelcop Adams graf geplant,
Van Eeuwge liefde en leven ondevpand.

MAAGDELIEFJE.

ln Duitschland,Marienblûmchen/Erdstern.
Bellis perennis.

W aar de Engel tot M aïia had gesproken,

En zj ontroerd en pelnzend nederzat,

't Ootm oedig heofd op hare borst gedoken,
Het hart zoo vo1,het oog van tranen nat,
Zag ze aan haar voet, een lieve bloem ontloken,

Alommewaar een traantje had gespat;

Eene kleine ster van goud,m et zilvren stralen,
Omschemerd van een zachten rozeugloed.

EnZia
1:zj,overbergen en door dalen.
oh,volvan hoop ,naar hare Nichte spoedt,
Zietze overaldie zelfde bloempjes stralen.

VOLKSGELOOF EN VOLK8VERHAAL.

85

%Ster Jacobs,''denkt ze - sdie de W ereld lichtea moet''.
En ginds!laar isin allewereldstreken
Een plekgen ofeep ti
jd zoo bar en hard,
Dat sM yagdelief''nlet uit haar knop zou breken ,

En 't xAardsche Sterretje''nirt spreken

Van Gods genade en een eenvoudlg hart?

Alnus glutinosa.

Geen snellel',feller,hellqrgloed
Dan 't Elzenhout ontgloelen doet,
En geen vay korter duur.
W ee,dle bp Elzevuur
Verkleumde leden warmen moet,
Daar beukenblok en eeken
Den armen hals ontbreken!

Geen vruchtbrergrond yoor ongedirrt
Dan 'tbroekland,waarln de Elzetlert,
En in het brakke slpk:

Derdraken klauw geltk,
Z(n kromme slomme krauwelsBterkt,

W aar padde en sljng haar broed zn kweekt,
En duizend vulle worm en
Hun vieze klitten Vormen.

Geen nargrbosch dan 'tElzebosch.

Daar,blpkt wel,is de duivel los.
W ee,die er in verdwaalt,
Gedachtloos toeft en draalt!
Voor de oogen danst hem Qikkergloed;
Een tintlen vaart hem door het bloed
Van boven tot beneden
,

Metjeukte aan alzi
jn l,
eden.
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VOLKFGELOOF EN VOLKSVERHAAL.
Vanwaar dan de Elze komen mag?
Geen Schepselvan den Derden Dag!
Geen dierbaar Godsgeschenk!

Maar,op desBoozen wenk,
Uitborstel,van hetZwpnenbeer,
Qesmoord zn 'tGalilesche meer,
Aan de oevers opgekomen,
Om hem a1shout tevrom en.

DE W ILG.

W itte wilg,Schietwilg,KnotwilgjBindhout.
Salix alba.

De W ilg,nog laag,was in den hof,
W aar '8Heilands bloedzweet vloeide in 'tstof,
W aargeen discipelwaakte,
tgebed ten hemelrees?
E
Zi
jn angs
verhoord werd uit de vrees''n h
Ei
jn %a1
s de bende naakte,
M et kracht verlangende om te zien,

(Ep nietterug tebljvsn
Btl'
tvoorrqchtderolyven)

W at hier geschzedde en zou geschien,

Schootqp om 'twblte aanschouwen.

Daar ziet h: ;us
Den Judaskus,

Bj 'tweemlqn derQambouwen,

Daar,hoe de heidensche soldaat
De ongure hand aan Jezus slaat
En - m oet hem dit gebeuren? -

Hbm takkey uitkomtscheyren,

W ierjwiigen hIitotbandeq wzndt,

Dathy dieheilge handen blnd',

Dze te dien zelfden stonde
Nog heelden M alchus wonde.

VOLKSGELOOF EN VOLKBVERHAAL.

Onwillig deelende in die schuld,

Van echaamte,gramschap,smartvervuld,
Laat,droevlgste der boomen,

H'
j dikke traneu stroomen,
Terstond vergrùstzjn bladerpronk,

Totknobbelsstpllende op zf
'n tronk.
A1s 't haar,te berg gerezen

0p een verwrongen wezen;

Zyn wonden,stecht genezen,
Vervprm en zich tot knoest en bonk Fap waar uw oog nadezen,

Aan d'oevervan een vaart ofvlipt,

Een wreed geknotten schietwilg zlet,
Gehavend en geschonden

Doorsteedsvernieurdewonden,
En,schoon geen wind zlch merken deê

Doorzijn verschr*ikteblaren

Ope
Di
eens
n be
eeugt
n sidGe
drt
lhs
ngéma
var
en
në
... @

V1.
HET ROODBORSTJE.

Och,lajk
tmj
Vernko
neelstj
en ongeschonden!
den dorst

Van die versmachten om hun zonden;

EenbloeKl
ddropuituwsHeilandswonden
eurt mj de borst.
Ik beet de punten van de doornen

om 'thrilig hqofd
V1n Qodsgekrulsigd'Eengeboornen,

W len,met de schaar der uitverkoornen,
A1 'tschepsel looft.

Met onbegravenen bewogen ,
W 1e hen Nerdoem !

Kom ik trouwhartlg toegevlogen,
En dek hnn de ongesloten oogen
M et blad en bloem.
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VOLKSGELOOF EN VOLKSVERHAAL.

ZoudtgjDi
miikwaad doen,miiverjagen,
e niemand deer?
l
k
z
a
l
mj
weren noch beklagen;
Maar ach!voor u in aluw dagen
Geen voorspoed meer.

V1I.
DRIEVULDIGHEIDSBLOEMPJE.

Viola tricolor.

*Om mjtelaamlen wordteen akkerplatgetreden,
Een sprpltend, oogstvernield,en 4tbrood der armen duur:
Drzevuldzge!verandgr mjn nAtuur,
Ontneem mj een van mùn bekoorljkhedenl''

Door'tRuikendeViooltje1)isditgebeden;
Z
jn bidden werdverhoord en,sindsdatuur,
Is,waar het stond ,'t Driekleurige opgetreden.

VIII.
VEBGEET M IJ NIET.

Myosotis palustris.

Een Bruid en Bruigom traden

langsgroenen oeverzoqm ;

Een struik vo1 blauwe bloempges
1ag wieglende op den stroom.
1)Viola Odorata.

VOLKSGELOOF EN VOLKS7ERHAAL

DeBruigom leest de wensghen
ln de oogen van zpy Bruid,

Knielt neder, bukt en rekt zlch

naar'tdobbrend struikjen uit.

Het struikje gntli
jktzi
jn pogen
!n wllmetzi
jn gevatj

Toch grppt hi
J.,t,maal.vey-y.
eTkt zich
en stortin 'tstroomend nat.

Reedszipkthj voor hare oogen
zn de alte diepen vllet,
Maar houdtdebloempzesbovîn,

en roept:overgeet my niet!''

De bloempjeBkomen zachtjes
gedrrven naar den kant;
Het Bruidje knzyltter neder,

en grppt ze met de hand.

Zi
j brengteraan haar lippen,
zj drukt er aanhaarhart,
Zi
jvlecht
er doorhaarlokken
met onvertroostbre sm art.
Nooitza1ztihem vergeten,
W ien nog dat hart behoort,
Nooitanders'tblormpje heeten
dan naarzjn laatste woord.
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VOLKSGELOOF MN VOLKBVERHAAL.
CHICHOEEI.

Cichorium Intybus.

Er werd een arme Ridder

Maar wreede Konid
oorVonteljk Bloed bemind;
ngovoxas
weerstreefden 'tKoningsxxxo.

De twee Gelieven vloden,

majr vondeu hulp noch heul

Eer zj de grengbe
rezkten,
bereikte ben de Beul.
Metéënen zwaardslyg maaide

hil'thoofd desMinnaarsaf,

En dolf met d'eigen zwaarde
bem dan en daar eer graf.
*Nu breng ik'',sprak de wreedaard,

U t?tden Koning weer.,,
0 Neen!''sprak de Prznsessez
%dat doet gp.nimanaerraeer.,,
En valiende op de knieën,
voor hem niet,maar voor God,

*Heb deernis,''smeektzr,poHemel,

metmjn rampzalig lot!,,

öLaat,laatmg
*-eeu
wig blJi
j
en,
.r
waAr hi
zn de aarde rust,
*Diealmi
jn eeren
rv
-kdom ras,
,,
en heel milns levens lust!
*

Daarvoeltzj aan den bodem

haar knieën vastgekleefd;
Daar is ze een plant geworden ,
wier bloem ten hemelstreeft;

VOLKSGELOOF EN YOLKSVERHAAL.

91

Die in haar bittren wortel

haarsmartin de jard versteekt,
Maar van de Tsogr van 't Koxzxosklnd

ln 't BTuwuws kroontjespreekt.

DE GOTTLOB-BERG.

in Thuringen.

XGodlof!''sprak de Ridder,en kuste zi
jn Bruid,
Totden top in ziin armen gedrkgen ;
Maarzi
jn krachtwasverterrd,en zpn adem ging uit,
En voor 'tlaatsthad zjn harte geslagen.
.

Ach,te duurwasde prjsaan de wreedheid betaald!''
Gilt de Jonkvrouw ,met doodsbleeke wangen,
.En debr
uidskransvoor mtjdool'uw liefdebebaald,
x

Zalverdord op uw wapenschzld hangen.''

Die Sage erzâhlt: Einsthabe Ludwig der Bârtige auf der Schauenburg

ein grosses Fest veranstaltet. Zu demselben seiauch ein jungerRitter

von riesiger Körperkraft und ein Edelfrâulein,dessen Geliebte,und deren
Vater geladen gewesen. Letzterer, des bisher dem Ritter die Hand der
Tochter versagt, habe zich durch Zurathen des Burgherrn endlich bereit

grklârt, den Ritter âlskTochtermann anzuerkennen,wenn erseine Braut
m rinem Laufeaufseinen Armen biszurSpitze des geqenttberliegenden
stellen Berges (Gottlob)trage.Diesem Begehr habe gener auch iaolge
grleistet.Mit der lebenden Btirde am Ziele angelangt,habe derjunge

Rxtter freudenvollausgerufen:rGottlob !''Dann aber seier plötzlich todt
zu Boden gesunken. Der Berg seiaber fortan ,,Gottlnb''genannt worden.
weil dies das letzte W ort des sterbenden Ritters gewesen.
RICHASD RoT1I, Fviedvichroda '/xkl# seine Umgebung,Gotha 1888.s.52.
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DE WARTBURG.
DE W ARTBURG.

De W artburg qp zjn qteilerots,

Tot groote dmgen uztverkoren ,

Zietneerop 'teeuweqheugend bosch,

Dat W infried van zpn licht deed gloren,

AlDe
shnj,van eedlen toorn bezield,

reurig'eik had omgehouren,
Dien '
thezdendom voot'heilig hleld

En eerde met een b11nd vertrouwen ,

En metJjn onafkrerbre hand

Het Chrlstenlfruis ln plaats geplant.
Die Levensboom had,mild en sterk,

Ziin qortlen diep in de aard geslagen,
A1Drieeeuwen reedszjn vrucht gedragen,
In Thumngen der Christenkerk

s riddermoed en vorstenmacht
9en bergkop koos,de hnizing bouwde,
W aar vorst op vorst van ée
'n geslaeht

Dgn ljndgraafszeteldrukken zoude,
Kn In zpn laatst'en kosnsten zoon
Braveeren m et een Kom ngskroon.

ontwaaktwasde adem dgsgezangs

En over Duitschlands kzndren vaardig;
De bosschen door,de bergen langs,
W eergalmden liedren hunner waardig.
W at dag ,a1s voor 't verzameld h0f,

GeEen
van zijn praalen prachtomgeven,
n wedstrpd slechts om eer en lof,

Maar heete kamp op dood en leven
Der Oudste Duitsche Dichtren faam
Voor goed verbond aan 'sW artburgs naam !

Déâà'heeftdr heilge Klizabeth,

Uzt Hongarjen opgrkomen,

Haar leven na,
ar de llefdewet

Geleefd,ten voorbeeld alleq vromen.

llâât
-,kwam ziJ
'de armoede zn haarstulp
Met troost en weldoen overladen,
Dââr,Godes liefde haar te hulp

M etwonderkrachten wonderdaden,

Alszj 'tuitschroop ontvelnsde brood
Tot rozen omschiep ln haar schoot.
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DE W ARTBURG.

De Christenwereld stond in Vlllll*;

De fslle vlam washoog grrezen....

W at dlenstheeft toeu uw stllle muur,

Mi
jnburcht!derzake Godsbewezen,
En 'sKeizersban blju verborgen,
Zjn zielzette op der Boekrn Boek,
Van buiten vrees,van blnpen zorgen;
Ee
n strtjd,in de eenzaamheld dercel,
Als de uwe,Aartsengel Michael!
A1s JonkerJörg,voot-'sPausen vloek

Een vaste burcht is'onze God,''

Vergankljk alwatmenschen bouwen;
DeZotjd
ontqieteen ridderslot
o weinlg als uw boersche schouwen.
Majrschoon ziiq vroeger glansverdween,
Slnds'tafsciràd van zijn hooge Heeren,
Zi
jn torensenzpn vaetigkeên
Zich sloopen voelden en verneeren:
De ontzagbre hoofdbouw bleef gespaard,

En wachtte op Meestersztjnerwaard.

RoDe
emr,nl
Mr
ijzebureht!dewjze gunst
euwe M eesters u beschoren,
Met koningen van elke kunst
Tot uw herschepping saamgezworen!

W atgoud,watvorsteljk gezag,

W at glestdriftvoorhetSchoon vermogen,

Met eerbzed voor den vroeger dag,
Straalt uit hun werk voor hart en oogen ;

W
n al
wat
on
oit
Fkssi
ertaad
Rii
ee
p e't
see
feu
nl
ui
ziinwas,

asch.

Hoe trekken sinds,btjzomerdag

Om uw herboren glynste aanschouwen,
De scharen uityan Elsenach.
En zien uf Rlddren,Vorsten,Vrouwen,
Uw lieve Hezlige,in haar deugd

En ljden!door'tpenseelherleven,
DeEroude tkden smarten vreugd,
p ernsten jok aan 'tlichthergeven;
En zn 't onschendbaar zRidderhllis,
''
ln alhaar eenvoud,Luthers kluls!
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DE WARTBURG.
Met welk een hart en barteklop,

Gaat,God zj 1of,nog ongebogen,
Mjn cijsheid mee tel'beevaartop,

En zlet wat allen zlen Pet de oogen,
Maarin den geqst,metdzep gevqel,
Ter eerplaats zn de Hooge W omng,

Op haargroothertqgljken gtoel,

De Zueterzan mpn laatsten Koning,

W ier vorstelyk hart,als ieder weet,

Zjn Volk zoo min aleHem vergeet.
Augustus 1891.
ln het Thuringerwoud.

TOELICHTING.

1.Re
Wi
nfried.Bonifacius!deApostelv:n Duitschland genaamd.680-755.
uzige eik.De rheillge eik van Gezsmar.''
2. Vovstp, vorst'pl?ze'
e'
h geslacht.

De W artbnrg werd waarschi
jnli
jk tusschen 1070-80 doorGraafLode.
qjk dey Spnngergebouwd,en bleeftotden dood van den laatstenvan
zjn Hu- de verblijfplaat! derLandgraven van Thï
iringen.Dezelaatste
was Hendrik Raspe,die zlch doorPausInnocentiMsIVtotbetaannemen
van de Room sche koningskroon,tegenover Frederzk II,verleiden liet.

3.Heetekamp & dood ::1leïe%t.
De z. g.Wartburgkrtg,1206of1207;hoogsternstige wedstri
jd onder
La
ndgraaf Herman? door de voornaamste dichtgrs van dien bloelti
jd
der m iddel-hoogdultsche poëzie aangegaan,en ln een omstreeks 18*
ontstaan m iddel-hoogduitsch gedichtfKriecrcs Wartburg)bezongen.
4.De heilige .
E'
I?
'
ac??eI#.
'dochter van den Hongyarschen Koning Andreas,
gemalin van Landgraaf Lodewjk den Hezlige, zoon van Landgraaf
Herm an.
Haar voorbeeldeloos en boven vermggen weldadig leven deed velen
het hoofd schudden en kon ook de berlsping haars gemaals nietalti
jd
o
nt
gaan.Het wordt verhaald datzj eenmaalmeteen korfvollevensm iddelen, voor hare armen bestemd, en onder haar kleed verborgen,
den W artburg afdalende, door den Landgraaf ontmoet werd,die haar

met blp
-kbaar misnoegen vroeg,w:tzj daarwederwegbracht.oRozen,
mjn lieve broederln antwoorddezp,en als de Landgraafnu meteigen
hand de korfopende,waren de spjzen metterdaad in rozen veranderd.

U1T EICE
IENDORF:a'S rWANDKRNDEN DICHTER.
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5.Jortker Rrg.Luthers verbljfop den Wartburg onderdezen schuilnaam
duurde van 4 Mei152ttot3Maart1522.Deze tien maanden waren hem
genoeg om,bi
jveelanderen arbeld,zjn grootsch werkvoorhetduitsche
vqlk op te zetten, en het daarmede tot de vertaling van geheelhet
NzeuweTestamenten de Vi
jfBoeken van Mozes tebrengen.Onderhoeveellichaamsli
jden en zielestrjd,weetmen.
6.Afncheid tlcl zf
in ?lpt@8Heeren.
In 1440hield deW artburg opdezetelzi
jaerbezitters te zjn,enwerd
hi
j,door dezen verwaarloosd,nietdan dooreen kastelein ofslotvoogd
bewoond.De Orens werden tot een toe gesloopt,en de steenen wallen
door houten overdekte verdedigingsgangen vervangen.

7.Nieuwe Meestevs.
Het was de kunstlievende KarelAlexander,Groothertog van Saksen
W eimar, door wien de grootsche uit.en inwendige restauratie van den
vervallen W artburg sinds 1885 overlegd,in 1817 aangevangen en krachtig
doorgezet werd.
8.Ridderhuis.

Devan den eigenljken Hofburg onderscheiden Voorburg,bestemdter

huisvesting van een gedeelte der Dienaarschap,en ter herberging van
vreemde Ridders.

9.De Zt
ufer rcn mt
j'
a lqatsten .
l
fbnïng.Wilhelmina Maria SOPHIA Louise,
Pripses der Nederlanden,gemalin van den Groothertog van Saksen
W elm ar Eisenach; wier werkdadige belangstelling in haar Vaderland
bi
jalle gelegenheid krachtig blijkt.

Voor uitvoeqiger toelichting op alle punten,zijhetmi
jvergund te verwi
jzen naar mpn proza-opstelDEWARTBURG;Verscheidenheden,meest op
Letterk.Geb.IIe deel 2e dr.b1.151- 188.

UIT EICHENDORFF'S .W ANDERNDEN DICHTKR.''

lk weetnirt,watdatzeggen wil!
Ik treed mlin huisdeurult,heeletil;

Te
E
rrtondvliegjdaareenleeuwrik op
n gublleertu1t vollen krop;
Hetgras?de bloemen ailegaar

Staan m et Juweelen en paarlen ln 'thaar;
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DUITSCHE KELEN.--e AFMCHEID NXMEN.

De hoogepypel,'
tgopden graan

Vangt buiglngen en dzenaars aan;

Alsbode lneltme een beekjevoor;
Engluurgk tugschen 'tlomRfrdoor,
'tVeld kùkt zy stilte naarn!puit,
Alsware'tmùne,lieve,bruzd.

DUITSCHE KELEN.

Hytmuzikaalste volk derwereldheeltietsraars:

ZIJ zzxoxx lo:dk,maarhun sesxxsx isbarbaargch.
Hun Epreeketem raspt,kraakt.knarsten dostuw oqen pin;
Hun zamgetem rtjet;gj voelt in 'tland deelledstezyn.
Op reis,na hetbi
jwonen eenergodsdienstoefening.

AFSCHEID NEMEN.

EeH
n afscheidvooraltjdmoetqchieljk ztjn enkort;

et mag geen eeuwigheep ult oogenblikken weven,
Ncch in een uurglas,dat zy
-n laatste zand verstort,
Die laatete korlen door getraan aaneen doen kleven.

BvRox.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH .

DEBATING.

Spiegelgevechten zîin welaardig.maarpasop,
tW ordtkatiesspel,en kostFe1een bebloeden kop,
Elkander,uittle grap,totoefnlng,aan te randen.

Djtdrlften hartstochtnietvan lleverledeontbranden!

TEETOTALISM.

M aatregelvan GEH>:jLX oyTuouozxo is niet kwaad.
W aar zelfbeheerschzng faalt to4 houden van de maat,

Voorde eehtewaar een prj
'slijk surrogaat.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH.
LOOPERS.

*Zelfsgeen Tlsx BswwoRxx Atx xsx BooM volkomen
%Elkaar gslyk!''herhyaltgy.honderd keer.
M aar,mag lk vragen:zs deproefgenomen,
En steltzljwetvoorallesevenzeer?
0ok voor '
rwss oauplaLlx wwTxas,waarde heer?

'

98

OPSCHRIFTEN.- POPULAIR GESCIIRIJF,ENZ.
OPSCHRIFTEN.

E nPsoxvsnoemtgt
Ee
j't;en geeftalleswatgijhebt!
en S'
ruoxx;maarzj scbjntvan boven afgeschept;
E!n FwwvAzxs;maar met Verbeelding,Vriend!
Zpn we,als'top Oordeglaynkomt,elechtgediend;

Een Cwuexsxz!Onschuldlg tpdverdrjf;
W atspelen van den geest,en niette veelom 'tljf.

POPULAIR GESCHRIJF.

Ja,kenniswordt vsqseRxxp,maal'ook szvoRoxRo? Ach ,
VeelHALVS kennisvlndthaarm An van dag t?tdag.

Dedriftvan de aanvraag eischtm)n grgndigheld dan jvers;
Van lezersde overvloed verlaagthetpezlderschrjvers.

VERANDERING ZONDER VERBETERING.

Trn onrechtheette'tRUI
4OPIORAAT;

t M oet wezen wxitvxsxoruoM!....
De rechte nayp brengt weinig baat;

Die krom zt
'n bljven krom.

TIJD IS GELD.- TWEMjEEN. - Z00 ZIJN ER.
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TIJD IS GELD.

lndientjd geldis,alsik daagliikshoorherhalen,''

s

Zegtdeinsolveqte man,
XW atklaagtPyn huisheer dan,

Zoo 'k hem betaalm et Uztstel van betalen?''

TW EE ,EEN.

DieTwee zjn Een/'.'k Geloofhetgraag;

Maar wat voor Een? Ziedaar de vraag.

Z00 ZIJN ER.
ln de ongerechtigheid verheugt ge u.Zwarte vlekken

ln die men eerten prjstte ontdekken
Bedroeftu niet;gj aastop kwaad.
'tIsvoor denieuweklok,die gj gaatgieten,
Gewenschte spjs.Hoe zaluw hart genieten,
A1szj door stad en land haar wanklank hooren laat!....
ls 't W AARHEIDSLIEFDX.of GaooTsslosHAAT?
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zsx xou'
rAcsTxx''u1T HlT Lwxo oxR HuFsLwxos,Exz.

EEN .GUTACHTEN''UIT HET LAND DER HUFELANDS.
De beste dokters ver in 't rond,

Die nooitbqtraptzl
i'n op een Qater,

Zjn
,in colleglaalverbond,
Diëet,Beweging, Lucbt,en W ater.

V00R W lE GEDIJEN W IL.

Nietwat gj slikt,maarwatgj kauwt,
NietSwa
tgj eet,maar ook verdouwt,
terkt,voedt en werkt.
De rest benauwt.

H1J LEEFT NIET,D1E NIET LEEFT MET GOD.

Hi
j leeftniet.dienietleeftmet Qod;
Hj d Hj draagtzjn lot;
H
oetzjn werk;hj spilt zjn krachten;
alfsmaakthj 'them gegund genot,
En dubbel't leed,
H
Daar hj niet weet,
oe hj 'tmoetduiden ofverzachten.
Hj ziet#athem onmisbaarstscheen,
W at lzefst en dierst was boven allen,

EnWr
bl
rygfd
taa
vr
ad
niglieavaen
rlz
et
die
na
zi
l
jd
eeno.n.t
.v.allen,
Vp wsssox!Heet ditlgven?Neen.

Gp leeftniet,maar gt sterftdaarheen.

AAN EEN TACHTIGJARIG VRIEND,ENZ.

101

AAN KEN TACHTIGJARIG VRIEND,M ET N0G ALTIJD
ONGEW APENDE OOQEN.

lletschoglkind,tot Bewaring van 't gezicht,

Dejongllngschap,:bj zraren Studiepllcht,

En de ouden,om Verduzstring van het lieht
Der oogen,dragen brillen,sterker,zwakker;

M aar Gp,omringd van eey Gebrild Euroop,
Vervolgt,steeds zonder bml,uw levensloop;

Uw blik bljftvasten wakker;
En vriendlyk ook,gelijk datvriendljk hart,

Dat deelneemt in ons aller vreugd en smart,
En u den Dood,door vrees noch zorg benard,
Doet onder deO0geD zien a1s een vertrouwden m akker.
10 Oct.1891.

VERNOEMING.
'
t Heet W erk-kracht nu;'t was vroeger W erkzaamheid.
Een Deugd wordt tot Naiuur teruggeleid.
Uw Luiheid is geen Ondeugd,lieve man!
W erk-zwakheid is ze,a1s niemand helpen kan.

TW EEZRLEIOORZAAK.
ontzaq voormeerdqep maaktverlegen en bedeesd;

0ok Elgenlzefde,dle 'tgeringstestootje vreest.
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LEEREN EN LEEREX.-- BEGELEIDINR. - WETEN!

LEEREN EN LEEREN.

LeerDo
zeelf'tuiztob
oeken veel;majq waargj andren leert,
nder boek,z0o gg succesbegeert.

BEGELEIDING.
Noem geen zang het zarg-versm oren

Onder muzikasl geraag

Van getzk,gestrjk,geblaas

'k Wi1de stem degmqnEchen hoorqn,

Daar een menschlyk hart in klznkt,
Dat verstaan doetwat bet zirgt.

Overecbaûwd door strpik en heestery
Komtdeblorm nzettothaar recht;

Aller wjeheld''weeten zegt:

Die een maat neemt,neem t een m ee:ter.''

On-geholpen,on-vqqdrukt,

Ryze 'tlled dat m g
- verrukt!

,
1Alden
l.
ev vgequal
lf/àeï4.l'
.
'
..Herd
t.is
ee
,t.
naldser
Lor.
d
.
Ru
l..al
g.el.we
,
e01de
sjr
Woor
ncee
heel
mthe
Wl
..qEdo
. msse
Oê
,the
.est
aW1
r
ae,rd
.%,i
,.0ne
y
.eek-

W ETEN.

Veelkuntgj weten,.
stelvelingen!

M lar é4n ding moetgi
J m etvergeten:
G$1kunt van Gzsx ding ALLXSweten,
Eer ge ALLIS weet van ALI,
Z dingen.

VERPàAAGZAAMHEID.- VALOUR IS VALUE.- AAN ARAMINTA. 1C3

VERDRAAGZAAMHEID.

Verdraagzaam zjn isniet genoeg.

'tRycH'
rniet te erkenpen

Van hen d1e anders denken,ls het schennen.

VALOUR IS VALUE.
CARLYLE.

XV DPXPOO: ismjnnonWzlrdo.
Die zi
ln vree?nletovsrwint,
W ordt een wjf,ofblvfteen kind.

AAN ARAMINTA.

Zet lieve meid,dieeerzucht neer;
Hoor maar den raad,dien q$
iu geven:
Ha
Gak naar geen wetenschappljke eer;

B een valqche lauwerzj uw streven;
ezoedelnletu, blank gem oed

Met geldbedrpf,of koopmans-treken,
Geen ambtszorg koste u vleeech en bloed,
O1'mag u met haar doornen steken.
Geen ,ruimer werkkringl''trekke u aan ;
Uw enkle roeping is bekoren.

Laatvri
j deu man,wien 'tmietzalscha:n,
U Zjn stem irz'tokenbaardoen booren.
w lnvloed komt plet met gedruisch,
Uwlnwe
mi
ddten liefi)k en in wegen;
rk,uw eer ligt in uw huis,
Nieta1s wat grootsch,m aar als een zegen.
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GEEN AFGUNST.
Versm aad eenwedstri
jdmetderamaa:'
'slevens Hooos'
DeUw
z
a
ak
z
jn
goederen:
vroomheid in haar zachtsten glans;
De liefde,en 't stemmen der gemoederen0ns HART te winnen,te verstaan,
ln alwaarvoor hetklopt te deelen.
Ziedaar den weg dien ge op m oet gaan
Niet,zelf een m annenrol te spelen.
Dan,naar den aard V2n uw geslacht,

I Regeertgj.waar gi
jMooG'
rregeeren.

11uwe zachtheid is uw kracht,
Uw eer,in 't niemands1of begeeren.
't Eenvoudig werk der Llls'os za1
M eer goeds bestaan dan 't ongewoonste;

Gij
maakt gelukkigen,van al
W at menschen kunnen.'tbeste en schoonste

-

Bederfhrtm et geen mannenllrk!
'tOntszert,pismaakt,ontwvdtde vrouwen,

GeA1
ljk
een'pmester van Godskerk,
s handelshoofd kantoor te houen.
In hoofdzaak naar hetEngelsch
van een Ongenoemde.

GEEN AFGUNST.

Geen afgunst meer,geen afgunst meer,

Datzou dehemelwpzen!
Tr voeden ofte vreezen!

Geen afgunst meer van lemands eer
Geen Jalouzie van grooter goed,
Van hooger rang,van witter voet,
ln iem ands hart te lezen !

Geen oog datboo,ij,waarGod mild,
God GooslzK ls zn 't geven,
En on-verdiende gqnsten spilt

Aan die zjn wzlwerrstreven!
Geen njd eens Azafs,wzen 'tverdriet
Dathj derdwazen voorspoed ziet,
op weeldestop verheven!

DANK EN ONDANK.
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Geen wrevel.als aan de Oudsten Zoon
Den moed gaf van te toornen

om 'sVaderslirfde en vreugdbetoon,

Bi
j 'tweeà-zlen deq Verloornen:
Geen wrok,d1e moeiljk toekan staan
Datljytsten boven de eersten gaan,
Bp 'sHemels uitverkoornen!

Geen afgunst meer! .
- Barmhartigheid,
Ontferming wordt gevonden,
M et tranen.waar de ellende schreit,
En balsem voor haar wonden:
l
s
e
v
rn harteljk steedsde vreugd,
Die zlch in andrer heil verheugt,

Uw deurvoorbi
j gezonden?
Mi
jn ziel,bestrijd watgijverfoeit
N?g sterkrr d>n vool'dezen!

Een glftig kruld dlent ultgeroeid
Met wortelep en vezen.
Geen afgtlnstoozt!Gern zweem ervan!
Slechts bp volkomen llefde kan
In 't hart de hemel wezen.

DANK EN ONDANK.

Ve
rlang geen dank;geefganscthha
omni
ethetgeen gj geeft.
Dank Hem ,die tot de gift u '
rt gegeven heeft.

Schoon göed-koop,'t is geen schenken.m aar verkoopen,

Een diensttI
ndien gj dank verwjcht.
e doen en op een foozte hopen,

ls '
t werk eens knechts,maar dat een heer veracht.
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KINDERMIN.- ROZENGEUR EN ROZENGLOED.
111.

A1sge ondank oogst voordank,mjn vqiend!

Denk: sdlt is 't beetre en 't geen my dzent.''

KINDERMIN.

Vroeg en veel,en alti
jd pog
Zou hetooitvsrmlndren? Minde ik jonge klndren;
Zieltjesruivervan bedrog;
Oogzes.dienietjokken;
't Voorhoofdjeonbetrokken;
-

'tHartjezonder arg oflist,
Konder zorg of vreezen;

't Lief en lachend wezep ;

't Mondje,tpteen kusgespltst,
Vr
E
iendltk
' aangeboden;
n geen kunet van nooden.
Die reedsdrie geslAchten heeft
Om zich heen zzen spelen,
Z:lhetnietvervelen,
Alshp 'tvierde nog beleeft

Treedt hj,eer hetqpkomt,af;
L
aat bet spelen op zyn graf.

ROZENGEUR EN ROZENGLOED.
Rozengeur en rozengloed
Qeurten gloeit u tegen;
Rozen bloeien voor uw voet,
Rozen allerwegen.
Pluk,geniet,waardeer ze recht!

Eerhahr blosjesbleeken,

M oogt gI) ze in uw blonde vlecht,
Aan uw boezem steken.

SPREUKEN XIV:10.- DISPLICET AMBOBUS,ENZ.

Maar te midden van 't genot,
En zoolang ze bloeien,
Hef uw oogen op tot God,
Die ze heeft doen groeien;
En beloof hem trouw en goed
Dat ge in winterdagen,

A1sgeuw rgzen missen moet,
Niet te luld zult klagen.

SPREUKEN X17 :10.
Hethartkentzi
jn eigen bittere droefheid;en een vreemde zal
zich metdeszelfsbli
jdschap nietvermengen.
0ok die het best u kent en 't innigst lieft,weet nooit,

Npoitmeerd!n half,waarom
D!e zucht u u1t den boezem klom ,
Dze traandrup in uw oogen glop ,
Uw mond dien glimlach ploolt.

Ontleend.

DISPLICET AM BOBUS,

QUI VULT PLACERE DUOBUS.

Die wilbehagen twee partjen,
Verkerfthet doorgaansaan weerszjen.
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ONTZETTING GEEN LAFHARTIRHEID,ENZ.

ONTZETTING GEKN LAFHARTIGHEID.

Zeg niet djt Helden piets vervaren,
Hun noolteen schlyk om 'thartmag slaan!
W atgsen bekommerlng kan baren,
Verelschtgeen mged om te bestaan.
Slechts over-moed zzet geen bezwaren,

En neemt Geluk voorKrjgseeraan.

AAN M ARIA VICTORIA,PRINSESSE V0N TECK ,

bj den dood van haar Verloofde,den Hertog vAN CLARENCE EN AFONDALE,
Erfprins van de Kroon van Engeland.14 Januari 1892.

'tVooruitzichtvan een huweljkskrans,
Een koningskroon - vervlogen !
Nietsdan hetl'
jk diensjongen mane
Vooruw verb'
jsterde oogen!
Rondom geween en iammerklacht
Van bloedendeouàerharten,
En,metzjn KONIXKLIJK GlsyuAcu'
r,
Een Vor,x gestortin smarte!

W ie kan u troosten? W at vergoedt

Hetgeen uw hartmoetdprven?

WNz
atev
eerkrachtheeftuw Jeugd verhoed,
t met haar Lief te sterven?
s7atschjngenoegen kan voortaan
U 't Jeven doen verdragen,
Nu 't zwaard is door uw ziel gegaan,
Uw schoonste hoop verslagen?

AAN MARIA VICTORIA,PRINSESSE V0N TECK #ENZ.

109

QeGenmenschljk deelenin uw leed,

een engeluit den hoogen,
Slechts HIJ,die ze u vergieten deed,
Kan stilke tranen drogen.
Hef 'thoofd omhoog,geef 't hart aan God;
Buig voor den Heer der Heeren;

DrGayjgzuwa
ardigljk metHem uw lot:
lt geen kroon ontberen !
17 Januari.
In het nom mer voor Maart van The Bapiist.lctTlz
n:r,en in dat voor April
van I'he .lfï'
ng': Own. a J.ftlozdhdp Magazine, verscheen van bovenstaande
strophen de volgende vertaling:

TO MARY VICTORIA,PRINCESS OF TECK.
Gone is the vision of a Crown
Upon a bridal wreath !
Thy tear-dimm ed eyes now gaze upon
The cruel work of death!
W eeping and m ourning round thee sound,
From m any a noble heart;
And with their RoyalFam ily,
A Nation bears the smart.
W ho can thee any comfort bring?
W hat m ay thy pain remove?
W hat power has kept thee from the fate
Of dying with thy love?
W hat human pleasures can henceforth
Thy weary life sustqin?
Now that tlle sword has pierced thy soul,
Thy fondest hopes are slain.
No human feeling with thy woe;
No angel from on high The God,who caused thy tears to flow,
Alone thy tears can dry.
Lift,then,thine head;give GOd thine heart;
Before Heav'n's King bend down;
From His own hands accept thy lot:
Thoû shalt notlack a Crown!
Edinburgh.
MARGARET DENHOLM Youxg.
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APRIL.--- TWEESTRIJD.
APRIL.

WV
el
kom,welkora,welkom aan de twjgen,
roege knoppen van het eerste groen!
Moge op haar een zachte regln ljgen.
't Vocht der aard in n zoo mlldljk stjgen,
Dat ge u van uw wlndslen gaat ontdoen!

'tZuiderwindjekome u feestljk groeten,
WMetdevochtekusjesvanzjnmond,
aardeblaadren zoo van groeisp mûeten,
Da
Etnzi
jschaduw spreiden yoormpn voeten,
een geur van leven zn hetrond!
W eldrazoeken xogeledonkre plekjqs,
Waareen vsillg nestje dient gesttcht;
Viert men brulloft onder loofverdekges;
oopnen kleinejoygskes groote bekjes,
En de moederllefde doethaar plicht.

TW EESTRIJD.
Naar ClementMarot(1
-1615).

DitkrankeLijfzietnjargeneziqguit.

Maarneen,deGeejtverbzedthet,dzete hopgn,
W enscht dat d1e vunze kerker zich ontslult:
De een hechtyan de aard,en dejndl'
e Fi1ze ontloopen.

Hu
An stri
jdlg wenschen doetmi
Jpi
gnli
lk aan:
ch,''krpthet Li
jf,omoqt ik hierdan vandaan?''
Ach,''zucht de Geest,pm oet Ik hier dan versmachten?''
Neen,''lpreekthetLjf,smaarmën wensch beter ychten!''
Zwig'
',zegtde Geelt,swi)beiden hebben 'tmzs:
Rods wil geschie!Zzedaar wat beter is.''

FEESTGEZANG, ENZ.

FEESTGEZANG B1J HET LEOGEN VAN EEN EERSTEN STEKN
D00R H.M .KONINGIN W ILHELMINA
IN TEGENW OORDIQHEID VAN H.M.DE KONINGIN REGENTES
aan het Nieuw Universiteits-Gebouw te Utrecht,
op den loden Juni1892.

Juich,Utrecht,juich!- De Koningin
W endt ook tot u haar schreden!
Haar M oeder leidt haar t0t u in :
Geen schooner dag dan heden.
Roep blpde en luid
llet W elkom uit,
En leg,om Haar te groeten,
Uw stadskroon aan Haar voeten !

Stort.Hoogeschooluw lof en dank;

W ilGod en menschen prjzen!
U toegedacht,gaatrljzen;
Gaatrjzen opDen ham erklop
V
hnlKo
ninkl
jk verlangen,
Dze c
,arbeit
l aan zal vangen.
De Nieuwe W oning,sindq zoo lang

Gord,Koningin,het schootsvelaan,
Laat u den troselgeven !

Gijhe
btdatwerk almeer gedaan,
In uw ons dierbaar leven,
't Groeit wat dehand
7an kindren plant'',
W at laat zich nietvoorzeggen ,
W aar zj een hoeksteen leggen?

0 Zonnr derGerechtigheid!1)
Schletuituw klaarste ltralen;
fuaatop dres iongeMjgestelt
Uw mlldstekoestrmg dalen!
1)Sol J'
?.4,:fïfk'(I6 illuslva '
'
p,()y.Zinspreuk,als m en weet,van de Utrechtsche
Hoogeschool.
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FEESTGEZANG,ENZ.

Leev'W ilhelmina!
Emma leev'!

DatGqdHaarVredeen Vreugde geev'!
W ze is ons hart verknochter,
Der Moeder of der Dochter?

Rjsspoedig,ri
jsvgorspoedig op,

Geleerdheids nzeuwe tempel;
Yoer ras den m eiboom in uw top,
En noodlg t?tuw drempel!
Trek aan,1ok ult,
Doe op,ontsluit

Uw pgorten,en dezalen

W aarln haar licht za1 stralen!
Blaast de bazuin
In Neerlands Tuin!
Laat Land en Luiden weten
W at deze dag
Gebeuren zag,
En nimmer word'vergeten!
Verheft de stem ,
Geeft eer aan Hem ,
W ien Vorst en Volk moet loven,
En klinke in 't rond,
Uit aller mond,

Hetoud soranje Bovenl''
Muziek van Rzcluao HoL.

AAN DE GROOT-HERTOGIN VAN SAKSEN.
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AAN DE GROOT.HERTOGIN VAN SAKSEN.
Op het eerste blad van het Album,ten geleide van het Nationaal

Nederlandsch Huldebli
jk derGrootHertogin aangeboden op H.D.Gouden
Bruiloftsdag.8 October 1892.

Verknochtve
aa
thHu
xo
so
,r
rknno'c
td
wjaruitGj zjtgesproten,
Aan U
llefde en dankbaarheid,
Op d'eernaam fer van Uwz landgenooten,

En deelende in de vreugdrUw hartbereid,
Waarvjp Ge U '
thartdoorweldaân hebtverpand,

KomtU hetVolk eerbiedlgldkbegroeten,

En legt zpn feest- en eerkrans aan Uw voeten ,
GaooT-ssR'
roolx,Paxxsxs vAx NlosaraAxo!

Driedubble kroon vereiertU in zjn oogen,
En,
Deme
Vo
rstljke,en de Gouden-Bruzlofts-kroon,
t een gloor van 's Hem els gunst omtogen,
Een parelkrans van Deugden,rein en schoon.

Go
Ddamo
ge 't hoofd,hetdierbaarhqofd bewhren,
t,dus gekrooyd,rlch tot aanbzdden bulgt
En danken voor dIe Vpftig Huweltjksjaren,
W ierls
cho
onheid yan Ztn goedheid heeftgetuigd!
Gsoor-lqa'
rool;!blpflang den troon versieren ,
Van dlqy Gn eert en liefhebta1sGrmaal,

En aan Zpn zIJnog menig Feestdag vleren,
W aarin de vreugd van heden zich herhaal;
En steeds, Palxsss! steeds even zeker,weten

E Datplaatsnoqh tjd den band der liefdekrenkt,
n hebt Gj noozt hetVaderlynd vergeten,
DatVaderland U trouw blhften gedenkt!
Zie 'tU nog vaak op Sorg-lliettotzich komen,
M W aar 'tHaagsche hartzhn lievezeelueht aâm ,
e
tgeuren van de eerwaarde Oranjeboomen,
0ns dierbaar om hun herkomst en - hun Naam !
H%n herkomst;Uitde oranjerievan denStichtervanSorg-Tliet,JACOBCATs.)
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FELICITA.

FELICITA.

Gelykkig zllx voldoetu niet:
Gp wiltgelqkkig MAxax,

HeHe
tl
eedvermzndren datgj ziet,
t lief geheel doen sm aken.
Gj wilthet,dooruw zachte hand.
En dooruw vriendljkeoogen;
op wegep van gezond verstand;
Door lzefdes al-vermogen.

Giiwilt het,in de schaamle kluis,.

'
En onder 'tdak vap rjkeq;
Gi
j wilthet,in uw ezgen huzs,
tlw mindren en geli
lken.

Gj wilthet,daarge uzelfvergeet.
0ok onder eigen smarte;
GjNaa
wil
thet,zonderdatgj 'tw/ts
r de inspraak van uw harte.

GjGri
lde'tgistren,wilthetnu;
p wilt het allè dagen Z0o wzs het God,z0o oos'
rhii'tu.
En toont zjn welbehagen.

CAPTATIO.- FODTE/.
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CAPTATIO.

Poëten worden oud,de goede pet de kwade;
De middelmatige met mv;

Dithebben zj gqpeen,veeltothup eigen sohade:
Zoo lang zy leven, dichten zv
-.
Verge
e
t
hg
t,
d
i
e
he
n
l
e
e
s
t
e
n
i
n
h
un
bestejaretn als :i*
Hen llefhadt!'t ls een zwak,en ik erken '
.J
;
Maarzwakhe
Eên zjn er veelbj grjze en schaargche haren,
n deze hoorter bh.
A0Aet.Lxxlx.

FOUTEN.

H''die verlaygtboek zonderfouttg lezen,
U

W ilwat noozt was,niet is,en noolt za1 wezen.
Poex.

D EN N EN A A LD E N .

Dennenaalden,die een grond bestrooien,
Die zich m et geen bloem en m eer kan tooien,
Die geen zon'of zorg hergfoenen doet,
D ennenaalden, van een boona gekonnen,
Die den stap des Sterken heeft vernonaen,

Die de bklkonat leggen aan zi
jn voet.

DEXNENAALDEN.
B1J EEN ONVOLTOOID TAPIJTW ERK.

Hierisde naald in 'tnaaldwerk bljven steken,
WaaEreananwe
hj
alhand haarlaajstekrachtengaf;
mlg nog - ook d1e bezwekeu;
De le'vensdraad brak af!

Voormj gewrocht,in bynge liidensstonden,
Mj toegedacht,met stlllevreugde in 'tbart,
Mj Ee
van
haardoodsbed toegezonden,
n erfenis van smart!
Men zeide:slhateen lieve hand volmaken

W >t, tqtztn doelgebruikt,een dpbble waarde heeft,''
OfnletmjW
naa
eirge
n hand ontzag aan 'tgaaste raken,
aan haar doodzweet kleeft!
Neen,dierbaar werk!Schqon onvoltooid gebleven,
Des is uw waarde nlet verkleind;
Beeld van een vroeg velbroken leven,
Pand van een llefde tot het eind!

M Ach,wiehad van de kindren l'
ntjgeboren
''teedreq aangekleefd,w!, vumger bemlnd,
y
W1e trouwerbiimyn woord gezworen
Dan 't ovrinéliik en gezellig''kind?

Ha
Inardv
roegstejeugd odeed mjn Kedachten zweven
agen van een toekomst,die''- dank God!
lk hbb beleefd1),maarom ze te over-leven,
Met duurzaam leed, z)a kort genot.

1)pLiederkransje voor dejarige Moeder';1V.Dichtw.111.1O.(1854).
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BIJ EEN ONVOLTOOID TAPIJTWERK.

DiDiebljde Bruid!DiebloeiendsEchtgenoote!

e Moeder,:erop kroostyan elgen borstgevoed!

Dezelfde altoos,schoon zlch de zorg vergrootte,

ln levenelust en moederljken moed!

HetH
rj
kstgeluk aan 't dankbaarsthuisbeschoren,
et reinet genot aan 't liefst gezin !....
Op eens de vreugd verstoord, het leed geboren?
En de eb en vloed van hoop en vrees treedt ln!
De droge kuch,'t onrustig,koortsig woelen,

Deklapme hand,ietsroods'),yergeef, verbloemd,
Vermaagrmg,lustloosheid,xvan yzets''zlch moetevoelen,
Verraden wat de mond nzet noemt.

Vergeefsde luchtvan zychte Zuiderstreken

Beproefd naar hefdes drang en raad!
W at duizendwerf onmaehtig is gebleken,
Bracht ook voor u verzachting,m aar geen baat.

Gj k
Ewaamtterug,naar uitgerektverlangen,

en schaduw van u zelvr,schoone Vrouw !

Nog eens zou u een vaderhuzs ontvangen,
En moederliefde u koestren ,teer en trouw,

Van djg totdag,vooq weinige oogenblikken.

Bi
J gunstig weer,zn d'ouden hof,misschien!

AanEVaderszj,.hetzonnetje u verkwikken,
n,doorzùn arm gesteund,een schrede oftien!....
Toen wachtten 'tHuis,'tHuisvo1herinneringen,
W ajraan Jzch alwatdierbyar wasverbond,

In 'tvrzendeljk ool-d,verheerlùkt door mùn zingen,
A1sdaarmh'n zeugd uw lieve Moeder vond.
't W as 't uwe thans;uws Eega'
s;daizendwerven
Door u met hem betrokken in uw droom !
G'
y'kwâamter- maar,om in z'
Ijn arm te sterven,
-.

En rjp voor '
t graf,dermoede wellekoom!

1)ln de 'm fc.

xwMwAss Rus'
r.

Ach,welk een jaar,nu o?k twee Dochtersdeden1)
W at reeds Godsraad vler Zoqnshad toegestaan:

Hun Vader naar het graf voorult te treden
En vöor den nacht ter rust te gaan!

Ja,vöor den nacht;in de eerste morgenurey;
Bi
J
-'topgaan van dezon!- Ten vollen mzddag,gg!
'-

M#n dag waslang,lang bli
jftmpn alond duren....
Reedsveertien jaren wachtgi
Jmj!
Maar zondo.smArt!Mjn hartlwond bljfschrjnen,
En bloedeqpnleuw,FjarztJwordt aangeraakt:
Uw laatste pyn was stllllng aller pjnen,
En nietsverbittertwatg*'smaakt!

November 1892.

N AM A A LS RUST.
't Verlangen van de Jeugd

ls vrepgd
Moede Ouderdom schept lust
In rpst;

En woelig tlld verdri
jven;

De mi
jnem werkzaam bljven.

Zoolang d! Hoogste macht

Mj krasht
l Naarljfen zlelbljftgunnen,
s'tmjMniet enkelgoed,
aar zoet
Te doen wat Zj doetkunnen.
Ditzj,mj
n leven lang,
De dank
En,
Aazneed
ie 'tm'
j gafe
p rekte,
gnend:t'allert'
pd
Devljt
Aanvuurde,diehi
jwekte.
1892.

1
)Zie ,De Vi
jftiende''Dichtw.111.534.
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WIE ZAL 0NS 8CHRIDEN? -- OVERBLOEIDE BLOEM.

W 1E ZAL 0NS SCHEIDEN ?
Rom.57111:17 en volgende.

Zjt gj een Kind van God,
Gt
G
zultuw deelniet derven;
od zalu niet onterven;
Verzekerd is uw zalig lot.

Zou die zkn Zoon u gaf,

MetHqm niet alles geven
Vqgr dzt en 't eeuwig leven?

Zjn wllzetrouw laatnimmeraf.
W at nood ter wereld za1

U yan een liefdr scbeiden,

W ler hand u wz1 geleiden
Door ieder traan-en schaduwdal?

Geen mensshgljke macht,

Geen drezgzng van godloozen,
Geen listen van den Boozen,
Geen smaad of leed u toegebracht.

Niets dat'vel-volgt of drukt,

Niets eindlgs,niets geschapens,
Geen Hel met al haar wapens,
Die u aan dezen arm ontrukt.
1892.

OVERBLOEIDE BLOEM .

Nog nietverwelkt,m jar overbloeid

En totverwelken njgend,

Van schittren en van 1ofygrm oeid,

Verbeidt ge uwe ure zwygend.
W at baatte u verder zon of dauw ?
Uw kleur verschoot,uw hart is iauw ;

t)y stellnaarde aard gebogen,

Zzet gp uw graf voor oogen.

MONTE CARLO.

123

W at nood,indien in d'eigen grond
Gevallen,niet verloren,

De rjpe Jaadkorn ingang vond,
W aarultgj wordtherboren;
Herborep weeren wederom ,

Me
Etd'ezgen glqeddiejn uglom ,
n jaal'-naJaargetiden
Zich in uw geur verbljden?
1892.

MONTE CARLO.
De speelbank te Monte Carlo heeftin
de laatste dagen het aantal zelfmoor-

denqgerdoen sljg
de
tn.
li
jk
Ergaatgeendag

voorbn ofmen vzn
rn,hetz
njaanges
dp
oeld aan de kust,hetzl
jmeteenkogel
oor het hoofd.
Alg.fJ@Al4e!,
:è!c4,22 Oct.1892.

Ga voort en leefvan bloed en tranen,
Van misdaad,wanhoop ,ondergang!

De Satan heeft gsen qnderdanen

GeZo
o werkzaam m zhn qnood belang.
en dreun zoo welkom in de Hel
A1suw nMqnheeren,maaktlp
z)8pel/''

DeEKri-g verslindtzjn duizend-talley;
lk hunner sneeft naar eed en pllcht:
DiH
eGi
jden dood in d'arm doetvallen,
oe treden z% voor'iGodsgericht?....
E
W atl'aaktu bi
j uw xstri
jk-en-zet''
en selfmoord meer? .Lejeu estfait.''

1892.
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MICHEL ANGELO.-- TONGSCHRAPEN.
M lC H E L A N G E L 0.

(AuGusTa BARsIsR).
Hoesomber stjartuw oog uitditvermagerd wezen,
Verheyen Mychael,die steenep leven dqedt!
Daar zsnoozt traan gezien,dze langsd!g wangen gleed;
Datge ooitgelachen hebtdoetge,a1sbp Dante,W eezen.
De Muzen lhafden mettrsterk een melk uq dorst;
Dealleen-bemmde Kunqtezschte aluw zeltig zaren

Voor de onverpoosde dlenst en eer van drle altaren,
En gunde 't moede hoofd geen rust aan zaehter borst.

Ar
Deme
Angelo,slechtsrjk zoolang 'tu moojtgelukken
grootheid van uw geest aan 't marmer m te drukken ,
En,beeld der almachtGods,te ontzetten a1:Z'
6 kan!

Algoo, toen de oude dag uw kracht en licht deed tanen,
Stierft ge,een vermoeide leeuw met zilverwitte manen,
Een langen dood,vo1roems,maar een gebroken man.
1892.

TONGSCHRIPEN.
(Interviewing).

W aa! kwam onbescbeidenheid
Oozt zoo glofte voren,
Dan waar z'
p haar lagen leit
Om u uit te hooren?

Alet een potlood in den zak

Komtmen,doo; op zjn gemak,
In ur huis gedrongen,
W ordtu dooreen slimm en guit
W at gp in uw hart besluit,
U1t de keel gewrongen.

TONGSCHRAPEN.
Llat
itatgedoog ik niet,
Zeg
tg,i
jno
:oxd
van m p
--n levenl''
W aar een koningin gebiedt,

Baatgqgn tegenstrqven.

W
ie gj zptqf'ratgp waart,
Met de pKonm gln der Aard''
Valt geen gek te scheren;

Allen heeft zj in haarmacht;
Llie haal'hand te ontkomen tracht
Kan zljmoresleeren,
Raken met haar spitsen priem ,

Methaar ssherpe roede,

Met haar taalen geeselriem ,
ln ontstoken woede,

Scheuren,a1stot tjdverdrjf.
Rok en hemd en ve1van 'tljf,
Eer ziihem laatvaren;
Stellen,met een wreed vermaak,
Voor 't gepeupel.aan de kaak,
Spotkroon op de haren.

Biechtdan,biechtmharzuiverop,
Staatgman mgtuw grpzen kop!
Kri
lgsman zn uw stevels!

Vo
lksman!Beursman!sNi
jveraar''!
Spreker!Dichter!Kunstenaar
Met of zonder knevels!

Overwinnaar in den stri
jd,
W aarmen rosofrad berkdt,

Speeltmetkruitqfballen!
Hsiljlleen den Klelnep Man,
D1e zlch damkbaar vlezen kan
Nietin 't oog te vallen!

1892.
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GEWETEN.-- PLASDANK ONTZEGD. - LANGE BEPROEYING.

GEW ETEN.

Gj
zegt:s'k Heb een Geweten''.Nq
en,
't Heeft U ,of anderg hebt ge er ge
-en.
NSwMAX SMVTH.

PLASDANK ONTZEGD.

'k Bewondermeestde gyven die Jk ontbeer,

En hoorze graag ln andrsn prjzrn;
Hj,diy mj dienstdopr haar verklezqing fz1bewjzey,
Schrgftmj ietskleznstoe en vergrjptzzch aan mpn eer.

LANGE BEPROEVING.

D
Gj
hooptvanstond totstonde
eheefzng uwerwonde,
'
t Geluk,van dag totdag

Van kloâ-totklokkeslag.
Zoo vlieden dag en uren,

En plaag en wonde duren;
Myar ook de hope blyft,

Dze zmmervoorwaartsdrjft.

RiicxzR'
r.

QUMRULIANUM.--- ONPARTIJDIG.--- SPELBREKERIJ.- DILMMMA.127

QU E R U L 1A N U M.
Steeds drirlterde eerderMoedertaalvelkort!

Men borgt bIJvreemden en verwaarloost ezgen schatten.
Het werpen van een bal wordt bowlen,'t wegslaan,batten -

En 't echtoud Neerlandsch jsvermaak heet 8port/

0 N P A R T IJD lG.

Vöorzin rnTegenzin misleiden wi
jzeliên.

Slechts dze zichzelfvergeet kan waarheid zien.

SPE LBREK ERIJ.

Ont
lede
nde Critiek,gj doet geljk de kinderyn,
Die '
t speelgoed breken om tp zien hoe 'tls gemaaktUitishun pret;door'
lIvoor'tlaatstgesmahkt

't Genot van 't Schoone,om 'tandren te verhznderen.

DILEMMA.

Bewonderd worden is'tMamaatjenog pietmoe.

Dlear
Hh
Dochtezjjewordtgrootenneqmtlnschoonheid toe.
schoonheld zalwelhaast haar elgene overstralen,
âls ze aan haar zjde treedtin dans-en schouwburgzaleu.
W
Oatkiestzj?Mrjqich zelve,ofmethaarkfndtepralen?
X ch,''legt ze wpsljk na watpeinzeqs,s't1:nietgoed
sDatp'
zn de wereld zoo heelvroeg zpn intreê doet;
.'
k
W1
1
aan de kostschoolgraag een jaartje meerbetalep,
Daar wat het zwaarst is toch'het zwaarste wegen moet.''
o

1893.
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HERLEEFD.-- JONGE 8CHOONE TE PAARD.

HERLEEFD.
Aan Vrouwe L.geboren Baronesse v.H.

God heef
Wtverhoprd;uw krankheên zjn bezworen;
eerltigtdeslevepsvloed;

En wat wp zn uw oog zlen gloren
Ig leveng-lust en -moed.

GezondeKl
krop
actht
derrtt,we
yw
we
zenge
,est;
lndo
uo
wraha
vee
rr
fms
cht
uw
Uw voorboofd geeft geluk te lezen,
Dat geen bewolking vreest.

Wpe
efdan opniepw,Herleefde!Leefvoorallen,
zerhartoptslultzoo vaak u 't oog aanschouwt!
Het kznd u om den hals gevallen
Dankt God voor uw behoud.

1893.

JONGE SCHOONE TE PAARD.
Het sterker,onderdanig aan het zwakker,
Fier op den last.dien 't welgevallig voert.

Hetzwakker doorgeen zwyëm van yreesontroerd,
Hetvoorhoofd glad,de blzk z?o vr: en lakker.

Volschoon Geheel,en datmjn oog bemznt:

ln zachte hand de breidel en '
t bewind;
En 't beeld van m oed en kracht gehoorzaam als een kind.
1893.

VOLMAAKTHEID.- GELOOF.- ONGELIJKHEID.
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VOLMAAKTHEID.

A1is er 'tzkn van zonde vl
j.

0ok in dep hemel zullen wp

Ongzelven nietvolmaaktgevollen.

Hetldeajl,o God!bljftGy,
En 'taltyd na qn nhderbîi

Te komen '
t eeuwlg zlelsbedoelen.

QELOOF.
La foiest l'action de réfexe de l'am our.
REcorrlN.

't Geloofisuitgehoor,majrnietvAn enkelde Foren:

't Gehoorde ontvonkt het hart tot Llefde,en 't Is geboren.

ONGELIJKHEID.

Hefde oqgen nyar de jtarggwelven.

W aar starbi star m heerljkhezd verschilt,
En zeg metwjsheid t?tpzelvçp:
Ge onteert het schoonst Geheel,lndlen gy 't anders wilt.
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oxxvspz xIET,MAAR oxTsouw.-- oeolvAxoxx voxxxw.
ONKUN DE NIET,M XAR ONTROUW .

Onkunde zalbj Gqd u nietverdoemen,
D
MaAr '
tnletbetrachten watgj weet.
e dingen bp hun schoonsten nyam te noemen,
Zi
Terwjluw hyrthun elsch vergeet,

e daar eqn schuld nletschuldloqste verbloemen;
Belvd haar,of uw vonnis zs gereed.

1892.

OPGEVANGEN VONKEN.

Een oude my:,die wjs#i1heeten,
Moet dat hy Jong was nlet vergeten.
En dathj oud zswillen weten.

Aghtik u jonqerdaq gi
j zi
jt,
QpmoetbéelJong zyn,als'tu spi
jt3.

W erd eerzuchtMlgemeen gestuit,

De Maatschapph kwam nzetvooruit.
4.

Vrirnd!weetgj watmt'treft?
Gi
j zitverbaasd verstandiq;

M aar o0k verbaasd onhandlg;
Een scberp mes zonder heft.
1893.

AAN X.- STAP VOORUIT,ENZ.
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AAN X.

Verkruimeltoch uzelve: niet

ln honderd duizend dlngen,
Maar weet op een u waard gebied
Uw krachten saam te dringen.

%Q%ifr& embt.an8,malJfrdïxf'';
7ermenigvuldigzng verkleint.

STAP VOORUIT.

In mën tjd was 'teen stap vooruit,watnu
E
en stap naarycbtren wezen zou vooru.
Zetzelfeen stap vooruitin 'tHedln,

Maar smaal nu met op 't streven van 't Voorleden.

Zoo groot en op zoo goed een wps,

Dat U de verste Toekomstprjs!

AEN RUW E DIAMANT,OFSCHOON VAN 'T ZUIVERST
W ATER.''

Goed;maarmisduid devraag mi
jniet:
Hoeweetgi
j't,diehem ruw enon-geslepenziet?

13;

NAPRATEN.- ONDANK,ENZ.
NAPRATEN.

'
tZjn ovgevangep tonen,al

W atgv onstpltin de ooren;
Ik weetalw1tzk hooren zal,

Eergj 'tmj géeftte hooren:
En dikwjlsalsik metu spreek,
Hoeonbeecbhamd het schi'ne,
Daa
rneentgt 'tmetsen slinkechen streek
Eenvoudzg uit het mvne.

ONDINK.

Dgorlen,dirvöör u vel'kte en daoht,
ZttE
gp een elnd voorpltgebracht,
n treedtnu Justlg aAp;

Alfaarspreeknunzetvantyd tot!jd
O
ge
oveq'thoofd gesprongen zit
Van d1e u leerde gaan.

AAN
JONKVROUW E ANNA GRIVINNE VAN BYLANDT-RHEYDT
Directrice van het Diaconegsenhuis te Utrecht.

De W ereld kiest,naar hâar verstand,
De beste paden voor haar voeten

Go
Ed neemt de Zvnen bj de hand,

n brengt ze daar ze wezen moeten.

1893.

JAN MALCONTANT.-- WETEN.- WILLEN EN WILLMN.
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JAN M ALCONTENT.
A1s ik iets zeg,'t wordt eeuwig misverstaan!''

KlaaMj
gtod
ntevreden Jan.Hoekomthet?
unktten naysten hiervandaan:
Hj zegtniet wat hj zegt,maarbromt het.

W ETEN.

W atzjtge,eqy Wsetniet,ofeen Weet-Nldievergeet
H
oe wjsde Wyze zjn kan die - znietweet.''

W ILLEN EN W ILLEN.

M kun!nietwatgjwilt,Michiel!
Gj
H aarm ltgj 'tmetuF gansche ziel?
Ketgeen ht wâarl#kwzllen kan,
an,maarslechtsdit,een Manljk man.
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ooxxvAws.-- MoMzxmo Mosz. -

sxsKAxosRs Lxoxxu.

OOIEVAAR.

Kleinzonen heb ik negen plus een,

Kleindochterkenstreemaaltwee,
't Kon toe,zndzen zk '
t daarmee deê;
Maarza1'tzoq wezen?Neen.

Of spoedt zich mt de hooge lucht
Niet weder een vogel breed van vlucht
N aar zeker eiland heen ?

ZooEzi
j't!Eenqpen vensterraam ,

Z în open wzeglg wenkt;
oo hJ!ereen >ardzg kleinood brengt,
S Hp staaftzjn naam en faam.
chatbrenger,1eg uw sehatmaar neer,

Verrjk een rpk moedertje nog almeer;

En ons met haar te zaam !
1893.
Odebaar z.v.a.Schataanbrenger.Zie mjn N.Versch.2e.St.bl.27en61.

MEMENTO M ORI.

Vergret d2n dood niet!Hj,die 'tdoet,
Begrùptmethoe hj leren moet.

SELKANDERS

LEDEN''.

Leefvooruzelven niet,qfslechtavoor geestyerwantsp;

'
t Isïn.'tis van,'
t zj voorde Menschheld d>tgp leeft.
Geefhaar hetgeen gj hebt;z#'geeftu watzh heeft.

Leef niet naar een of geen ,maar leef naar allekanten!

INVLOED.- TOT DEN ALWETENDE.

INVLOED.

W eesachtenswaardig en beminli
jk,
lndien gj invloed wenscht;
AlleMaa
nadrredema
chtisoverwinli
jk,
ze is on-begrensd.

T0T DEN ALW ETENDE.

Verbeurd,yerbev d,steeds weer verbeurd

Eet deel zoo mlld my toegemeten!

W atmenschenhartmj 'twaardig keurt:
Verbeurd!verbeurd!
Zegtmjn geweten.
Beschhapd,brschaamd,geheelbesehaamd

VoorDU,dlrzn msln hartkuntlezen!
oorwl
en ook goed ofwjsgenaamd,
Voor U besebaamd,
ln 't innigst wezen.

Bewaar,bewaar,bewaar me,o Heer!

Den ootmoed totmljnjongste stonde.

Geen droom van gaven.deugd of eer!
Voor U ,o Heer!
Ben 'k niet dan zonde.

Oudejaarsdag 1893.

135

136

zsx KaaxolzAxg,sNz.-- ExN LkXDJE vAN MAoxLIzvzNEEN KERKGEZANG
voorNieuwjaarsdag.
God vernieuwe ons aller hart

Totoprerht qelooven,

Ljdzaam zjn bj zorg en smart,
Met het oog naar boven,

Liefde,meegt gn eerstvoorHem,

Trouw iy 't lulstren naar zp'n stem ,

Vroolilk dankbaarleven,
En hem eer te geven!

God vernieuwe in onsgemoed

't Minnqn van den naasten,
llver op zn tegenspoed
Totzpn hulp tehaasten,
Liefde,nletmetwoord,mAar daad.
Deernis,waj!''them kFalgk gaat,

Vreugd,bp zijn yerbljden,
Afschuw vau benjden!

DiT
e onswathj noodig acbt
D oteen cbristljk leven,
ooçzjn goddeljke kracht
Rjkljk heeftgegeven,
Hj
vernieuweons vrqeg en spa,
D'invloed van zyn hezlgena,
En,'tverderfontvlodenl
Trouw aan zjn geboden.
189<

EEN LIEDJE VAN M XDELIEVEN.

()j blpeit.in alle seizoenen,
Althd
' even lief,even mooi,
Bj 'teerstelentegroepen,
Bj vollen zomertooz,
A1shetnajaar deboomen ontbladert
En het aardrjk naarruste verlsngt.
En als de winter nédert,
En a1s de winter préngt.

NIET VERANDERD.

Van u wilik klansen breien

Voorhaar,dze bloeitzoo alsgi
j;
Vqn blqr,d1e treedt aan mi
jn zj;
Die ln mpn zömerjaren
Mi
gn hart hegftgetroost en verbli
jd;
Aan wienog zlch mi
jn oogen vlrklaren
In hethartvalpm'
jn wlntertvd.
Metu de wegqn bespreien

1894.

NiET VERAN DERD.

DeDniDichtstjl,waarin Vopdelschreef,
Di en almjn meestershzelden,
en zj.naardatde geest hen dreef,
Met glopd en kracht bezieldey,
DeM elgdze van 'tHollandsth lled,

WW
aalbt het oor a1s'thartgenlet,
11 ik m et zang en snaren
Totaan miin dood bewaren.

De Taal,die 'k liefheb met ontzag,

En errin alhaar gangen,

WV
ierrjke schatmi
j openlag

Dieoo
r
pro
r!lvge
ge
.
ni
mm
ez
ramp
erzla
en
ge
nnl
iet,

Veï.zaak ,mismaak,verkracht ik niet,

Maa
çn i
trs
ot
uw
To
trinme
mjn
jkong
e sctheril
bl
#l
-ven
. i
ven.

LaZai
tchomniemj
heen een nieuw geslacht
uwe vorm en sm eden,
W aarin m en de oude kunst belacht
Kn voorhoudt af te treden:

A1kniktdgknie,altriltde band,
Ik houd bù 'toudevaandelstand;
%De Gaqdeweette sneven,
Maar m etvan overgeven.''

1894.
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AAx J.u.GuxxlxG.- TsR sRulLoFT vAx xEx zoox.
AAN J.H.GUNNING,
op den 22sten Januari1894.

De vromeGunning,volvan Heilgen Geesten Kracht,
Di
e veertz
D
g jaren lang aan kranke mqnschenharten

ehezlzamçartsenj van 'tEvangelzebracht,
Met tranen b'
j hnn leed,en balsem :?01.hun smarten;
Trouwhartig vrlend,grootmoedig vpand,zlelvo1moed
S
In '
t strjdpqlk voorGodseer,en Retzjn woord gewapend;
teedemanl'
pk in 'tgeweer,en pooltin 'tharnasslapend,
Aanvaarde op ditz'
Iin feestmhn broederljken groet.

TER BRUILOFT VAN EEN ZOON.
Leiden,9 Febr.1894.

Hoe zoet i:mi
j 't roetLeiden''thans
Van eigen jongllngsdagen,

Daarik d'oranjebloesemkrans
Door 'tminli
jk boofd zie dragen
Van baar,die nu door hart en hand
Aan een ggliefden zoon Kerpand,
Hem ,ln ditzelfde Lçlden,
Een Eden gaat berelden.

Geen Pison-rn geen Gihgn-stroom
Zal om d1t Eden brulsen,

Maar de OudeRjn za1lapgs zjn ZOOD:
M et stille waatren rulschen.

'tGoud van '
t Havily-land isgoed,

De steen Sardonyx ryk in gloed,
Maar m eer dallgoud en steenen
Zalzich voor hen vereenen.
Y7ie is het,welkeà'waArde gaat

Ver boven pulkrobpnen?
De Vrouw,die ln drn echten qtaat

Haardeugden mtdoetschjnen.

W ie is de Man,de recbte Man,
Die haar gelukkig maken kan,
Dan die naar 't W oord des Heeren
Haar za1ontzien en eeren?
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EEN ZEGEKREET.

W aaDrbloeit,schoon ver van 'tParadjs
oorzonde en scbuld verlgren,
De schoqnste roosnog hedentùds,
ln gzndschen Hql'geboren,
Dan waar men 4én zsdgorden band
Gevlocbten door Gods elgen hand,
Vgo1-die van dag tot dagen

Ztn zegen zullen vragen?

Geliefden sier die hand uw hof
M et bloemen rn m etvruchten,
DieEn
opgge
aae
nnto
tzhn geren lof,
verdorrlng duchten!

I
Bnljwat
ft.oefrhdeoo
trstde
ormt
of'tkoeltjesuist,
blaadren ruzscht
Dg Godsstem onderscheiden,
Dle hooger op wil leiden!

EEN ZKGEKREET.
Mon Dieu,gloire à Toipour a m ort
Pour l'abandop au noir passage!

Sansl'onde am'
ere pointde pprt.

Point de Sauveur,sans un dernzer naufrage.
Madme ox CAsPARIx.
ElSonador,1898.

i 1894.

LoD
f,eeren heerltikheid zj Gode voorden dood,

en zwarten doorgang tot den nacht der graven !
W ant zonder dezen storm geen haven,
Geen Redder,dan na ook nog dezen schipbreuknood!
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ox Kuxs'
r oM ox xuxsT-''- sTsMxxxo-oxcsT-''- STIJL.
DE KUNST 0M DE KUNST.''
Neen,om eer,noch om lof.noch om goud,noch om gunst,

Maar pok niet som de kunst'',
W atheP trel'
t,hem yervult,in hem opwajktsn leeft
W ordt hetlled van den Dichter gezongen !

DruktDo
hporuzbe
t,ho
deeefl
thy mee,metde gaafdze hj heeft,
te des harten gedrongen.

STEMMING-DICHT.''

Sedeyt eenigen ti
jd zjh er bi
J
'ons eenige

stemm lng-dichters opgestaan, die m eer op
den klank dan op den zin der woorden aeht

slaan:Dezulkenmogen eehterwe!bedenken,
d
atz!
jgevaarloopen demenscheljketMltot

een dlerentaalte vernederen.
Dr.DoonEyBos.

Uw etemming-poëzie verzaakthetMenschljk wezen,
D:treedl#k yoelten denkten spreekt.
'tGe
hr,'tgehml,'t geblaat,datgj onsdwingtte lezen,
Hool-t bp de Dieren thuis.aan wie het lroord ontbreekt.

STIJL.
Prophe comm unia dicere.

't Qewone op eigep toon te zeggen,
Geen kunst-en vhegwerk aan te leggen,

Geey yalsche bloemen:vylsch verni,,

Noolt zets dat overtolllg ze,

Geen vreemde draai,geen heiliq duister,
E!n draad,een band,ma:r boelnoch kluister,
Nzetalterustqloos een vpl:

Ziedaar 'tgehezm van Goeden Sttjl.

AAN MISANDRIA.

AAN MISANDRIA.

W jstgj deVri
jersAf,
Bi
Jzesten en dqzjnep,
Zi-gloeien olzj kwynen,
Voor allen rven straf?

Begeerlpke en begeerde,
Heeft niem and zooveelweerde.

Dathj verwerven moog
E
en opslag van uw oog,
DatJzch uw mondjen open
Tot lqts datkon doen hopen,
SchudtgiJ
'maar altjd Neen,
En toont een hal't van steen ?

M aar,lieye,watzal'twezen,

W anHe
nee
r gi
j In de krant
t droevig 1ot zult lezen
Van dezen suppliant,
Die moe van vruchteloos hopen;
Zich troostloos op ging knoopen;
Van genen pretendent,
Die zich,door u verstooten,
Heeft voor den kop geschoten;
En van 't droevig end

Van gindschen braven jpngen,

Die,dol en desveraat,
In 't Fater ls gegprongen

En naar zlch dreggen laat?

E Of- myargj lacbteenseven
n voegtmy kalppjestoe:
Deknypen zjn hun leven
Zoo schielyk nog niet m oe;
Dat hartzeer za1 we1 luwen,
*En ,is het ergst geleên,
Ik zie hen,een voor een,

*Metandrsjufershuwen,

En ben,a1s zy.,tevreên-''
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PALMAM QU1MERUIT FERAT. - MOED.

PALMAM QUIMKRUIT FERAT.
Aan hem dçpalm ,die hem verdient!

GeGe
eneo
nwilu1tbenjding,
n koelbeid van een halven vriend
Span samen metbestrjding;
Geen ongeroppen zielzorg van
Een overtolllg wjzen man,
Die,m et een trotsch ontfermen,
W i1tegen trots beschermen!

Eer waarden te eeren is!en zaak,
Aan hsn dqroeping,hun de taak,
Er nesdrzg bp te blpven!
Daar hart en plicht toe drpven;

Indzen 't hun strjd kost - 'tzj hup strjd!
W attot den schöonsten eerpalm w'
jdt,

Is'teigen hartdoordelven,

Is 't worstlen met zlchzelven.

MOED.

Moed isGeloof;bljmoedig Godsbetrouwen;
Vertrouwe
nop deZaak,waarvoormenstrjdtenwaagtp
Qeen roekloos er op in te houwen;
Geen praalziek krachtbetoon dat om bewondring vraagt-

Treedtonbekommerd op,het oog omhoog geslagen,

W e1zeker van uw plicht,uw roepzng, en het recht;
Om 'teven of ge een loof-ofdistelkrans zult dragen,
En wat die 't aanziet denkt of zegt!

IN DE LUCHT.- DE STROOM.- VERZUCHTING.
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IN DE LUCHT.

'tZitin de lucht.''Gj geefthetuitdehanden,
Gj die verstand en beterinzichthebt;

Om 't rvqn waarde staatshulk za1belanden,

r't Z1t m de lucht.'' '
t W ordt uit de lucht geschept..

DE STROOM .

Gj ovolgtden stroom ,''en zegt wel,halfverbolgen:
Tothem,dieyndersraadtlsdien moetmen volgen.'
HetziJzoo;maar zk eer den Man,

Die tegen etroom ,waar 't past,ten Vöorman strekken kan-

VERZUCHTING.
Vrp
**1:wiltgi
jwezen,nvt.%ePaunen''
En - buigt p voor uw club-tlrannen,
En voegtu naar pensdrt
ivers stok;

Vr
7
j,wi
teg
i
Jke
heteetnen
ri
p
inl
en
,,

Vri
j9onder 'tjok.
(Alti
jd de meesten),
Ziedaar Verkiesbrrn tigeli
jk....
Serviele geesten

Ach,Betgezlqden!

Laatu nlet vznden,

En geeftonBvan watveerkrachtbli
jkMaart 1894.ln den verkiezingsstl-kd.
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TACHTIGSTE VERJAARDAG.

TACHTIGSTE VERJAARDAG.
13 September 1891.

Mtjn Goo,hierbid,hierschreiik om,
Laatmi
jln hrrfsten zomer derven,
La
atme zn mjns levens lente sterven,
Maar HEER !geen W intersche ouderdom r
1836.Najqarnm#'
mogng.
'k Ben in de vaag van 't leven niet
Bezweken;

Mijn herfstenOnt
zome
rbleven niet
breken.
'
Ts yNvatInjnG
zoeme
r heeftbeloofd''
komen?
1eaan mjn tVe
akke
n obruikbaar ooft''
rnomen?:...
'tMoestmeer geweeetzùn,zuchtmjn ziel,
W aar zoo veel dauw en regen viel.

Mi
j iseen zöme
G rsche ouderdom
eschonken ,
En moed noch kracht,hoe hoog hj klom ,
Ontronken;
Veel,heelveel ilefde strooide een schat

Va: bloemen

Op wat ik nu m pn Nfgaand pad
Moet noemen,
Haa
stmj
niet
oetha
vo
datverzeld
Maar
dat
,vdan
aerlesnteun

hetiekt.

Ik zal. al is het eind niet ver,
Niet vreezen;

DaarisvoorG
mj een lieve ster
erezen ;

Een ster die in geep duisternis
Verdwpnen,
M aar helderst waar het donkerst is

T

Z>1schjnen,

otdathaarlzshtversmelten mag

ln dien noolt ondergaanden dag!

HMILIG ZWIJGEN.--- EEN WOORD 5rAN ALEXANDRE VINET,ENZ. 145
Lof,eer,en dank zi
jU
Gegeven,

mi
jnGoo,,
Voor aluw goedheên,heelmjn lot

En leven :
Voor 't hoogste en heiligete uit uw scbat
Verkregen!...:
Aan al wat m e ooit heeft lzefgehad

Mi

Mi
jn zegen!

l
-n zegen,dierbrevrguw en kroojt,

En,a1s 'top schelden gaat,Zpn troost!

HEILIG ZW IJGEN.

'tGevoelvoor't Heilige in uw hartzj diep eq fjn:
Spreek niet van dingen,dIe hetzwjgen waardlg zp
-n.

EEN W OORD VAN ALEXANDRE VINKT.
W at ooit in man ofvrouw geziep worde en geprezen,

' Lof-en roemwaardig scht'n':
t Bekoorljke dervrouw bestaatin Vrouw tewezen,
De W aardigheid desmansin Man tezjn.

MURUS AHENEUS,NIL CONSCIRE SIBI.

Hoe,
Di
opva
op
rechtvaardiglngtoontrwakheid;weesdeman
n zichzelf gewls,erkennlng missen kan.

Y.
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vAsTs pcAxTlx.-- wAx........-- zoxxxvszxxzx.
VASTE PLANTEN.
(Perenniae).

Kunstvriendln,'tdere ! niet,hoort ge a1s zveroudyrd''doemen,

W aar,wh1'tonster:pk is,elk nieuw geslach'
tbh leeft!
Da
a
r
z
j
n
o
p
'
t
l
e
t
t
e
r
v
e
l
d
v
e
r
g
a
n
g
b
r
e
z
o
me
r
b
l
o
e
me
n,
Maar gteeds herbloeit het,wat gezonde wortelsheeft.

VV V *****@**

Verkleinen achtgeuw taak,en van zjn voetstuk balen,
Den schoonsten nimbuswatdoe: miesen van ztjn stralen;
Bewondren kan een Kind,clqtiek verraad den M an.''
Tsa,wateen kerelzjtgj dan!
1894.

ZONNEVLEKKEN.

Die schoonezon,aan wiewj licht
En warmte en watnietziin verplicht,
Laat,we1 bekeken ,vlekken
In haar gelaat ontdekken.

Hiizegge 't! die het zeggen mag!
Ik,dig ze nletkay zien,nigt zag,
Nzet hoel te zzen te kri
lgen ,

Kan daarmet eer van zwùgen!

GELEGENHEIDSGEDICRTEN.- SONDER-ONSJES ,ENZ.
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GELEGENHEIDSQEDICRTEN.

Gelegenheidsgediqhten scbrjftgjniet,
We1neen!Gj jpreekt het vinnig tegen;
Metgrond:uw dlchtrerk,a1sgp ziet,
Komtalttd on.gelegen!

%ONDER-ONSJES''.

Onder-bnsjes'',maar doorNllen

Mee-gevoeld en na-gesmaakt Sm ale er op naar welgevallen,
Die zich breed maakt met te brallen
op een kunst die - niemand raakt.

OMNE MAGNUM ALIQUID DEMENTIAE HABET.

Gi
jzi
jteengrootgenie.W ietwjfelt,tpontgreenvuist,
Mayr'k 1asletsixt'
tlatpn;vergun mi
j'
t mrete deelen:
B'
j alwatgrootlsloopter doorgaanseentge spelen.''

lk twv
--telnilt,Ergast,r!lheb u nooitpvergmsd'
'.
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PIET.- YERGEEFSCHE MOEITE. - KLEUREN.
PIET.
Beredeneerd oprecbt
ls zenuwlooze Piet;

Hj me'entalwatbj zegt,
Maar hiigevöelthetniet.

VERGEEFSCH E MOEITK.

Schoon metsitaten riik bel>den,
UF opstellsnietnaarmjn smaak:
Bp'
t lezen denk ik alte vaak
Aan droog brood met sukaden.

KLEUREN.

Eerzich haar Kransjen open,
Intusschen ziin deKnoppen groen -

W ie kan de kleur der bloem vermoên?
Groen is de kleur van 't Hoesx.
BLAUW .

'tZwerk wisseltafmetwolkep zwart,griis,grauw;
De Hemel.böven 'tZwerk,blvftaltjd blauw De kleur des Hem els is de kleur der TRouw.

GA WAAR MEN LIJDT.-- OPSCHRIFT VOOR E2N OFFERBLOK,MNZ.149
GA W AAR MEN LIJDT.

Ga waar men ljdt;weeswaar pen tranen droûgt;
He
lp waargp kunt,metwatgh hebt en mûogt;
Hét hart gekweten,dank noch 1ofbeoogd!

OPSCHRIFT V00R EEN OFFERBLOK.

(AI4MBus.)

D een geefteen halmoes;cle andergaatvoorbj;
De
ederde spaartzpn nooddruftniet;en gj?

SN IKHEET.

'
k Neem rjtuig;'tis te heet;tewandlen gaatnietaan!
Sprak lklief;maar het Paard,dat voorkwam met den wagen:
Te heqtveoru,pm leêg en langzaam voortte gaan;

s

M aar m et voor mIJ,die u m zg trekken,en moet draven?''
1894.Juli.
W agen- draven. Men zal het een paartl vergeven dat het zich met een
ime lddontlzlf: behelpt.

'
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RECHT EX PLIUHT.-- EEN WOORD VAN LODENSTEYN.
RECHT EN PLICfIT.
Recht is recht en Plicht is plicbt.

Tqgv
Bl
te
enpaarverbonden,
en ze ongeschonden.
Recht isrecht en Plicht is plicht.

Die hun rrchtbeweren,

Hebben pllchten te eeren!

Rechtisrechtgn Plichtisplicht.
Die hun pllcht betrachten,
Hebben recht te wachten.

EEN W OORD VAN LODENSTEYN.
'k Moet lief om liever haten''.
't Is wb1 gevoeld,gedacht,gezegd,

'
7
Getrouweknecht
an hem ,dze t'ulerbaten
Zjn leven gaf,zgn bloed vergoot,
Uw Redderdoor zjn dood!
%'k Moetliefom lisverhaten''.

Mjn zie
El,hebtgI1datwoord verataan,
P neemtgi
j 'taan
Totleusby doen en latey,
WXaar 'tliefu van nabj omringt,
n lieQi
jk lokten dringt?
n'k Mqgtliefom lieverhaten''.

O Gv,die meer dan alles zi
l.t,

W ilme in den stri
jd
Mj
zelv'nietoverlaten;
Verdring,verd.ri
jf,verwin,beslis,
Maak haatli
lk wat te haten is!

WEL STERVEN.-- KO EXPOSANT.-- NIET UIT EEN AAP.
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W EL STERVEN.
Notre modèle dans la vie,Jésus reste
notre modèle dans la m ort.
AUGUSTE SABATIER.

Die allen alles heeftVergeven

tGeliik hem zelfvergrven werd)
Bevelheeftaan ztjn hulsgegelen
En van die dlerstzjn aan zhn hart,
In 'tallerbangstder donkl'
e stonden,
TotGodgèroepen alsZjn God,
En rust aan 't Vaderhart gevonden,
Datinstaat voor zi
jn eeuwig lot;

Die jtervend voelten Pag getuigen:
Mi
ln taak wasjf,Plln Merk gedjan,

Kan 't hoofd geli
lk zpn Helland buzgen;

Eà sterft alsHi
j,totwien hi
jwenschtte gaan.

K0 EXPOSANT.

Ko,zegt y'
tj,denktheelqeedrig van hetwerk
Dathljops hierte kyk geeft;
Alwip 'tbezlet,nlarik bemerk,
Zlet öok dathp geliik heeft.

NIET PIT EEN AAP.

W aqde eerste mensch uitapen voortgekomen,
Nooltwaser van een tweeden iet:veqnomen;

Twee handen slechts!'t Vierhandlge geslacht
Had subito -t wanschepselomgebracht,
Alsniet geechikt voor 't leven op de boomen.
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wlxaox Axozzvzz. - AAx GERARDUS LooEwllx BINK,xxz.
W ILDE ANDIJFIE.
Lcinerariap@?u:frN,:.)

De
WildeAndjvie eghijntmeeen wondervan 'tmoeras;
Haar wortelzwelgt zn 't nat,haar zaad verstuift a18 asch.

AAN GERARDUS LODEW IJK BINK,
vjfen twintigjaar Zendeling op Rhoon (Nieuw Guinea).Sedertoverleden.

Den trouwen Biyk,na vijfen twintig jaren
Den arbeid ln Godswjngaard nog nletmoê,
Brengt,wyl-m vanhart,schoon m et besneeuwde haren ,
Een tAchtigjamg vriend z'
jn huldr en feestgroettoe,
Hg
we
r
ke
r
ps
t
i
g
vo
o
r
ten blhf'tgeloofbewaren
Aan d'Eenen,dze nzet vraagt naar d'Uitslag maar naar 't Hoe.
November 1894.

ONTAARD NIET,VOLK VAN NEDERLAND.

Ontaard niet,Volk vau Nederland,
Noch laat het u beduiden!
Ontaardtniqt,wakkre Burgerstand!
Ontaard nzet, Kleina luiden !

ontaardtniet,gijdie,l1'guw gezind,
Uw brood bj handenarbezd vindt!
Bljftdie gj waartvoordezen,
E
n die gj nog kuntwezen.

MET GOD IN T HART.

LaHe
attngo
iet
s,alzjndetjden slecht,
ede in tibesmetten;
Verzaakt geqn plicht,betwistgeen recht,
Toont eerbled voor de wetten!

Ve
rbeetring rpptbj Orde en Rust,
Als Vrede en Deugd elkander kust;
Nooit kqamen goede dingen

Door drezgen of door dwingen.
Dat I
@Svan ouderherkomstwi
#jd,

Aan jongen en aan ouden,
Doorde allertre:jksten altjd
Dat
Bezyso,ogdo
doe
nvgorgehouden;
r belde schade en baat,
Alom bevestigd vrqeg en laat,

En zouden zii,d1e 'tweten,
't In Nedel'
lazkd vergeten?

$895.

MET G0D IN 'T HART.

Met God in 't hak't,zlllt ge alle ding vermogen;
God in 't rerstand,ls God niet,m aar een naam ;
God in den mond een valschheid en een logen,
Die 't hart zich schaam !

Me
tGodin 'thjrt,zultgjhetW areerkennen,
Het Schoone zlen, het Goede doen met macht,
Het Kwaad weerstaan,ontvlieden, en ontwennen,

ln Zj
'nekracht.
Met God in 't hart,valt ieder kruis te dragen;

Met God in 'thart,geqn enkle lastte zwaar;
MetGod in 'thart,bezwpken noch versagen;
Dze sterkts is daar.

MetG?d in 'thart,Jultgj den mensch beminnen;

De llefde isgroot ln die m et God begint;
Die geeftzich heel,d!e kan zichlelfverwinnen,

DieblhktGodsklnd.
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AAN DEN VADER DER rGEHEELONTHOUDING$1,ENZ.

MetG0din'thart,kuntgjden mensch ontberen,
Zi
jn gynst,zi
jn 1of,zjn deernismetuw lot;
Miskennzng ,:
,

majd en lastering trotseeren;
Gp hebt uw God.

MetGod in 'thart,kuntgj uw etem verhefen

ln hartetaal, daar e1k Gods Geest in proeft,
M et G0d in 't hart,bet hart des menschen trefen,
Die 0od beboeft.
Met God in 't hal't.loslaten wat in 't leven

(JdierbAarstwas en bron van reinstgenot,

En 't scheldensuur afwachten zonder beven;
Het voert t0t God.

AAN DEN VADER DER .GEHEELONTHOUDING''
S. ADAM A VAN SCHELTEM A ,
op den 25sten Januari1895.

DL
Dnewa
he
Scch
hed
lt'e
namo
taêc.ht
igal
enjverbrandt
n sk
tr
i
ldnno
ama
rbe,
id
wa
re
lv
oe
on
rsj
ze'
gn
Verbeeld heP metde rolderEvangellebllrln,

Zjn wjeheld enzjn kracht,in deeene,lbdeandrehand

Den beker,omgekeerd,der zielemoordenaren,
En zette een dankbaar Nederland

Een kroon van levend groen op 'tzilver van zin haren.

INCONSEQUENT. - KLIIINE MIDDELEN. - GEEN FAC-SIMILEXS.
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tNCONSEQUENT.

Inâien gijwi
jsriltzi
jn,enwtjsbi
jeqcellentie,
Verwp
t
g
e
e
n
wp
z
e
r
me
n
s
c
h
z
h
'
n
wj
zelnconsequentie.
W at 's leven? Leeren.En wie heeft genoeg geleerd,
Die niet ver-leerd heeftwathem valsch bleek ofverkeerd?
W aar SRMI>XR IoIM niets wi1 zeggen dan Noox'
r W IJzxR,

Daar wordteen grtize kop maar- koppigeren grpz
--er.

KLEINE MIDDELEN.

Men wengchte een grofstuk tisverdyeld in kleiner kluiten;
Heeleen gereedschapsdooswprdtJlvrig omgeh:ald.

Op 't hard en glibbrig brok blykt alle: af te stmten;
Maar die de kunst verstaat volbrengt ze met - een naald.

GEEN FAC-SIMILE'S.

W atge op u ziet,nauwkeurig wser te geven,
Verbljdt,vertroost,verheftnlet,laatonskoel.
Indien de kunstnletsjghoonersheeftdan 'tleven,
M 1st zp haar doel.

156 sKN oswsTsxsvRAAo. -- For. -- OAAT ox aooe vxRBLzsKsx.

EEN GEWETENSVRAAG.
PStandbeelden? Foei;'tism enechvergoding;'k gruw ervan.''

M aar had uw Grootpapa er een..verdlead,wat dan?

FOP.

Gansch van rieh zelfverligfd is Fop.
Geen medemznnaar doet zzch op.

GAAT DE R00S VERBLEEKEN.

GaDajderoosverbleeken,
1egjhebtgeplukt,
Blîiftd,doren steken -

Zie nlet z0o bedrukt!
Aan dezelfde struiken

Za1 nog m enig kpop

Voor uw oog ontlulken;
Stel uw hoop daarop.
Laa
Zu
tcht
u niet vertoornen,

nigt alte veel,

Dat o0k hzer weer doornen
Zitten aan den steel!

Bijeen grootvrrbljden
Hoorteen kleln veqdriet;
Kuntgii'teen nletlp-den,
Grk'p naar'tander niet.

ORCHIDEEZN.
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ORCHIDEEZN.
Keur van vormen ,schat van kleuren,

Eedle gepren,
Toonten spreidt gp,zblder trots,

Liqfde en trotsvan onle rtken,
Schitterbl'
yken
Van den grooterrjkdom Gods!

W aar gj bloeidetin 'tverborgen,

Metveelzorgen,
VeelgevAars,vqol-'tllchtgebaald;

Die u totdlen prjsverkregen

Allerwegen
M et veeleers en gouds betaald!

Sieraln aller wez-elddeelen!
Met u-velen,
Met pw sohittring,dir haar tart,

Zultgi n?g de krooa nlet rooven
Aan die llevlihg qnzer hoven,
Diewj dragen zn oùshart.
18 Mei1895 (Tentoonstelling).

AANTEEKENING.
2e Couplet. yreel gevaavs; te weten, in dichte bosschen?op m oerassige
gronden.som s ook van den kant van inboorlingen,voorwledeverkregene
soort heilig is.
3e Couplet.Allev wevelddeelen.#Qlen.Schittving.Yan de fam ilie der Orchi-

deeën zjn niet minder dan 6600 soorten over alle deelen derOudeen
Nieuwe wereld verspreid,en rrisnauweli
jkseen bloeiwi
jze?vorm,kleur
oftintdenkbaar of zi
jkomtbp dezegroote menigte voor.
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AAN DE VIJFTIENJARIGE KONIXGIN.
AAN DE VIJFTIENJARIGE KONINQIN.

Liifhoofdjs,datde kroon za1dragen
Van 'tvrjevolk dooru bemind,
Metlzefde qn eerbied gageslagey

Door e1k ln hoog of laag bewznd ,
Door alle standen.alle rangen,
W aér 't Neerlandsch hart
Aan zi
jnlnOrvr
aneu
jeb
uisbli
jfthangen
gde en smart!

Liefhartje,dat begint te ontwaken

Voor 't etilbesef van 't groot gewicht
Dieq toekomst die gp voelt genaken,

Dze onverholen voor u ligt;
Laat nu nog niets 't geluk verstoren
Dat,vo1en zoet,
U door de frischheid isbeschoren

Van 'tjeugdig bloed!

Laa
tvrank en vrj uw opgen weiden
Langg veld en akker,bosch en beemd,
W aar bloem en u haar geuren spreiden

Aan aanziep van personen vreemd!
DNtmoogtgi
J zonder jchroom beminnen,
W at,even bli
l,
Tot boerentelg en koningiypen

Zegt:sHierzi
jn wp!''
Liefkoos uw Swell die,trouw en goedig,

Uw oogwenk vaugt,uw voetstaq kust;

Bestuuruw kreegle paardies moedzg
Metvaste hand,naar z1n en lust;

Denk aan geep trouwloo8heid van menschen,
Eer gp ze ervaart,

Aan geen weerstreven van uw wenschen ,
U nog gespaard.

UwZod
uifjesfaddren om u henen,
o gaarne door een hand gevoed,
Die vroeg geleerd heefthulp te leenen

Sma
W aaa
rnood ofFnheilljden doet.
k ,smaak dze zoetheid,boven allen
Een rein genot,
Met aller menschen welgevallen
En gunst van God!

FEESTVIERING DER LEIDSCHE HOOGESCHOOL.

De duinwind streele uw gouden lokken ,
De geur der heiverkwikke uw bloed,

OfW.naarjethoog gebergt'getrokken,
jtruzmsten zulverst:men doet;

0ns ls niets liever dan het blozen
Van uw gelaat Het is uw lente met haar rozen,
Uw dageraad!

O De
VOlhe
1!vdeag
,vertraag te ri
jzen!
vroegure i: zo0 schoon;
Geen middag boven haarteprîjzen,

Alm >g hy schittren op eezzkroon....

Neen,1.
lls! maar wordtwat zulk een morgen
0ns hart belooft,
En breng geen wolken,hoed voor zorgen
Zoo dier een hoofd!
Mei 1895.

FEESTVIERING DER LEIDSCHE HOOGESCHOOL.
G gte Lustrum.1895.

DeLeidsche P>llasbljftmj lief,
Aldiende Ik ook de Stichtsche;
Zîiheeftvoormiiden oudsten brief,
En ligtaay 'thartmj 'tdichtste.
A1suurvan gletren heugtmj 'tuur,
Dat '
k eersthaarburchtgenaakte;1)
Geen zestig jaar verdoofde 't vuur
Dattoen Pljn boezem blaakte'
.',
Een Heilge blpft haar Jaar-dag m y
Die duizendmaylpoog keeren,

En juublend treed lk zxlderj
Van dIe hem feestllik eeren.
1)18 Sept.1838.
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IN DE LINDELAAN. - LETTERKUNDIR TIJDYERDRIJF.
IN DE LINDEL&AN.
De neevlen scheuren;
De lucht is luw ;

Uw linden geuren,

Maar nzet voor U.

Gj zjtgetogen

Naar beter sfeer Zien daar u oogen
Op ons nog neer?

Zietge op derangen

Den traan uer smart,

Bj '
theetverlangen
Van 't kloppend hart.
Nog eens
' ,nog even
' ,
Dat trouw gezicht,
Zoo a1s in 't levep
Naar ons gericht,
Zoo vol vertrouwen

En vriendlijkheên,
Geli
jk voorheen?....

Geheel te aanschouwen
Onzinnig droomen!

W yntwaartoe nu

Tot my te komen
Op weg naar U ?

Juli 1895.

LETTERKUN DIG TIJDVERDRIJF.

Nasporiqgen van nulen geener waarde;

Toelzchting van wat e1k verstaat of raadt;
Opschom'len van gevolgd of plagiaat;
Invloeden ondersteld en - goedgepraat;
Naar onkruid snulfen in een rozengaarde;

E!
n strjd beginnen om een spinragdraad Hzermee heel druk ;tot beter niet m staat?

ONZE TIJD.- VOOR DI1 MINORUM GENTIUM.- MET OPZET. 161

ONZE TIJD.

H
Vselweten,veelvermogen iszjn zaak;
j dweept metKunst,maarheefteen vreemden smaak.

vO0R D11 MINORUM GENTIUM.
W lesnâbeeld,die geen vöörbeeld westste zln.
M Blpfaan uF meestertrouw en houd zjn 1i
l-n;
aaE
rtresd nletzj
'waartsaf,noch poog doormalle minetl
n7awz
ldesprongen naym en sehiè
n iets oorspronklpkste verdlenen.
E
Oorspronkli
jk wordtmen niet,maar ïahetvan 'tbegin.
n d1e 'tzieh maken wil,boetwatbj zl
'
jn kon in.

MET OPZET.
Naar den regel:nRien n'est beau que le laid''.

Acb,leeliik isleeljk,in prozeen in dicht.
ln 'twerk van een stumperd vergqeftmen 'tallicht;
Ma
V arleeljk metopzet,uitmoedwzl,metvljt,
erschoontgeen groot voorbeeld,geen mode,geen tsjd.

ALLIAGE. - HET STOKJE VAN MIJN ZOON.

ALLIAGE.

NiWj zjnnietwatwj ljken;
etsin on!iszoo mooials't schi
jnt;
lndien wi
J 'tgoed beki
jken,
Dewaarde daalt,de glansverdwi
jnt
'
Vi
tnd
Hatrtni
,edtastzg
e
t
r
o
a
w
z
j
p
i
n
h
o
u
d
t
éetst,
oo echt al: 't wezen m oestGelukkig die zichlelf doorschouwt,
Kn eigen klaarzlende oogen
Meeà'dan den goeden dunk vertrouwt.
Dlen andren koestren m ogen ,
En ,wetende wat niemand weet,
Vanzelf met ootmoed blpft bekleed!

HKT STOKJE VAN MIJN ZOON.

KoP uituw hoekje voorden dag.
Liefstokje,datmpn zoon behoorde,
Datnu zjn vader steunen mag.

W aann ik nooituF rust verstoorde,

'k Heb veertig iayr u daar zien staan.
Hem hebtgp nauwljkszooveelweken

En vaak mejvocùtzK oog bekeken;
Op wandelingen dlenstgedaan.

Hoemi
j dielâatstewandling heugt,

Die hsm paaralt,
ezeervermoeide,
Daarzn zllq aadren 'tkwyad resdsbroeide.

TemachtJg voor zi
jn fmsschegeugd!1)

1)Detyphus,waaraan hj kortdaarop bez&veek;zestien jaar oud.

NOG DIT EENE.

Thansgaatheto0k metmi
jnaar'tgraf;

De we: is spoedig afgqtreden;
Kom hzer,en gteun.mgn jongste schreden!

Zpn vroege zi
jmpn laatsteetaf.

1895.Oct.

N 0 G D lT E E N i1.
(Oct.1895.A.aet.82/.)

Isthansllijn laatsteHerfstgekomen,
En lees1k,Albesturend Q?d!

In 'tlqoverdorrrnde aap miln boomen
'tMp van nabj bedrelgend lot?
Of zalik eenm aalnog de vlagen
Yan 't gure W interweer verdragen
En,na wel menig langen nacht.
Nog eens de korte dagen groeien,
De lieve lente zzen herbloeien,

Den Zomernaadren metzjn pracht?
T Totdathetkom waylnaar h'
j smacht,
otdathiimetzpn grpze haren,
k'an
Dide overzj
' derOosterbaren,
en Jqzefa!n ziin hartontvang,
Zal Jacobs God dees Jacob spyren

Diln hp gemzstheeftalte lang?
0 Gp,die zulk een stà-oom van zegen

He
Ebntzui
tgegoten op zhn wegen,
ooveeltroost gehuwd aan smart,
Zi
0
jklGod,altjd op 'thoogstgeprezen,
ok waar de beê werd afkewezen,

0m 't beetre dat beschoren werd;

G0d van genade en alvermqgen,

Ontfermer met die svriendlpke oogen''

En met datgodljk Vader-bart!

Vergun een Vader,oud van dagen ,
Een Vader,met eens kinds ontzag,

Van ur vri
jmachtig welbehagen
Nqg dlt:dit éenenog,te vragen:
Blpf.bllifzi
jn late kl-achten schragen,
En zeg hem dathilbopen mag!

1C4

BEVINDING. - 18 DAAR IMTS KWAADS GEMCHIED.

BEVINDING.

Gqd
k!HWi
en uw heilgen mj vqrkondden,
eb eenm aal voor mpn heil ortwaakt A1uw beloften wjarbevonden,

A1 uw vertroostzngen gesmaakt.

Die Vredr drong mjn bgezem binnen,
Die'trjkstveretandlnwaardetart,
Die waghthoudtover melep zinnen,
En nzmmerwjktvan 'tblddend hart.
Ik mocht de kracht dier Liefde ervarenr
0oDz
evreesen zorgenyuiten sluit,
k waar de neevlen mch vergAren
En van naby de doodsklok luzdt.

MGi
J'n
j God!ik yoelu aan pi
jn zi
jde,
druktmyn hand,gj spreekt me in 'toor;
UwUw0oRu
g ad
isodr
pimj
t'al1în ti
j
de,
ngt in mgn bxnnenst dool'

Laatalwatin mj isu loven,
U,God xan verniet,maarnabj!
Uw goedheld gajth!talteboven,
En watzj is.z:zi
J voormt'.

IS DAAR IETS KW AADS GESCHIED.

Isdllariet:kwâadrgeschied:

Gh moogtvergevlng hopen,
G
odsarmen staan u opqn;

Alleen ,vergeef 't uzelven nzet!

Bestqndtge een göedy daad:
Wz1'!vooruzelfmetweten;
Hetnlmmerte vergeten

Verkeert voor u bet goede m kwaad.

NlI
'
:
UWST BRANDIJZER.- DE MOERBEITOPPEN RUISCHTRN.

NIEUW ST BRAN DIJZER.

'tIsatavinme,'tisdr pwetïn mnne!e#:?1,''
Hetblinde lot,hetzg
-n de om8tandigheden,
Diedoormv
--doen,hetgeen zk doe!

Metditbraqdlizer schroeltmen heden
Een lastlge conscientle toe.

DE MOERBEITOPPEN RUISCRTEN.
XDe moerbeitoppen ruischteni''

G?d ging lqorbj.;
Nq
en,metvqorbg,hi toefde;
Hp wist wat zk behoefde,
En sprak totmi
j;

Sprak De
tot
mj in den stillen,
n stillen pacht;
Gedachten,d!e mj kwelden,
Vervolgden en oytstelden,
Verdrepfhj zlcht.
Hi
j lietzjn vrede dalen
op hzelpn zin;
'k Voelde ln zjn vaderarmen
Mi
j koestren en besqhermen,
En sluimerde 1n.

Den morgen,die mj rekte
Begroette ik blh.
Ik bad zoq zacbt geslapen,
En Gj,mjn Schild ey Wapen,
W aart n0g naby.
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DM LIEFDE GODS 18 UITGE8TORT,ENZ.

DE LIEFDE GODS IS UITGESTORT.
(Rom.V :5).

De liefde Godsisuitge8tort

HetIn 'tpart,datzlch aap Hem mochtgeven,
godljx en hetmepschljk wordt
Een wederkeerig lzefde-leven.
.

Dathgefthj door ien Zoon gewrocht,

Dze onsdoor 'tkruiqraetHem verzoende,
En hela een volk van vrzenden kocht
Uzt snood afkeerlge en mlsdoende.

0 Gij,verzoenden doorzjn dood,
VeelPeer behoudnen door zùn level),
Maakt God en uwen Heiland groot,
En toont wat Geest u is gegeven!

%GEKN BRAVK HENbRIKEN''.

DeBrave-Hendriksvreesdraagtrjpevrucht;

Dejonkheid onzerdagen kbntgeen tucht.

VERZACHT STRAFRECHT.

Humyniteitisschoon;m aar Bestialiteit
Maaktmlsbruik van dytychoone en die zachtaardigheid.

Zoo gj humaan wlltzjn,ook voorde goeden.
Laathen voor'tleed,datgijden kwaden spaart,nietbloeden.

RONDOM VEILIG. -- PRINCIPIIS OBSTA. - LEERW IJZEN.

RONDOM VEILIG.

'k Ben oproerkryaier;vindtmjn stem gekoor,
Zoo kraailk rustig door.
OnIt
s
taater bj 'tgemeep hardhandigr oppositie,
k reken op beschermlng door polltle.''

PRINCIPIIS OBSTA.

Sta de beginselqn tegen''wasweleer
yl
uaatgaan,laltwprden,maak geen martelaars;houd vrede;

Een spreuk ,die zngang vond,maar nu niet meer.

Wiltgj heelwpszpnydoeteen beetge mede''.

LEERW IJZEN.

Vjp jlleswat,nietsvan 'tgeheel''

Heb 'k in myn Jo
ngen tjd a1:onverstand zien duchten.
Van alle. veel
En nog wat meer,
ls than: de leer,
Die menig knaap doet zuchten.
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IS 'T MEENENS? -- GODGELATEN;GODGESVIJD.

IS 'T MKENENS?

I
s'tmeenensa1sgqietsin mjRqjgt?
1s 't meenens a1s gp m e eer bewyst?
ls 't m eenens met uw troost en baat?

1s'tmeenensmetur hnlp en raad?
Is'tmeanens,alsgp m; beklaagt,

Geluk wenqcht,naar'min toeetand vraagt?
Zooja,mpnsharten dank er voor,
Zoo neen,elspaar mjn harfen oor.

GODGELATEN ;GODGEW IJD.

Gq
Z
idgelaten,Godgewjj

luw leven t'allerthd;
Zonder aphef,zonderpraten:
Godgewpd en Godgelaten.

Godgslaten.W atHj doe,
EeZo
rz
fn'
wegen,kuszy
--n roe,
nder mpyren ,zonder klagen,
Zondertw'
jiend reden vragen.

Godgeqjd,van Godvervuld;
W
étgp zjtofworden zult,

W éar geplaatst en höe omgeven,
Hem uw hart,uw kracht,uw leven!

AAN DE JARIGE.- WILLEM GERARD BRILL.
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A A N D E JA R IG E
op Driekoningendag.

Gj wa
E art,toen iku eerstmaalzag,
en kind van zeven jaren,
Met frisschen bloq en gullen lach
En donkerbrulne haren.

Gi
j wa
Voa
rt,toen ik u krq
eg terTrouw
or zes en dertig '
Jaren,
Hettoonbeeld vap pen knappevrouw ,
Zoo a1s er weinig waren.

0ok nog draagt gj yw jaren goed,
Uw acht e: zestzg jaren;
Uw h
artbleefJong,uw oogzjn g.
zoed,
Uw wang haar kleur bewaren.
W at zegt e1k,die u gadeslaat
o

Opdijuw pl'
ljdyerjaren?
luanLganbglhGod
fdedl
tytdld
1tliefgelaat,
even sparen!''

1896.

W ILLEM GERàRD BRILL
overleden 26 JanuariI8% .
AAN J. P. HASEBROEK.

W ie'teerstqnszalontvaren,
Wiensuurtle '
tlaatstgslaat,
Dat hangt niet aan dezaren,
Maaraau Godsvri
jen raad.
ZJ Juni 1894.
Ten dage van het61:te herinneringsfeest
der vrienden W .G.B., J. P.H.en N.B.

HeOtpgo
dljk antwoord is
de eerste vraag gekomen,

Aan onze vriendentrits
De dierbare Oudste 't eerst ontnomen;

VeVelhad hj nog te ljden,
V eelmanljk door te staan,
e
Eplbangen strjdste strgden,

er hp ons voor mocht gaan!
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ABBA VADER.

Hoe rustig ziçn onze oogen

Than: op zjn rpstbed neer!
3Hiek..ben ik;bi
j myn Heer-''
Hoe blî
û
lftonsvan datleven

Een stem komtuztdep hoogen:

Aan ode, hand geleid,

Een vriendlpk beeld omzweven

Van r'
flpen ernsten minzaamheid!
De krachten en talenten

V!
Z
i
n rjn verheven geest
gn rllk en geelgeweest,

En rpk en veel de renten.
Laat?bg begaafderpralen
Met schltterender krans:

Bj Geen schittering kan Xalen
zjner deugden zachten gaans.
Haarlichtspoorbljftverlichten,
Bj 'tdalen yan den nacht,
De schreden die wj mchten
Totdaarhj onsverwacht....
Tot weerziens,ons zoo waarde,
Zoo nutte tochtgenoot!
W at ons verbond op aarde
Reikt over graf en dood.

ABBA VADER.

HetsAbba Vaderl''ligtPe in 'thart;
H?e zou hetaan myn llppen
Nlet als vanzelf èntglippen,

Zoo vaak hetmj gegeven werd
M etware hartsgebeden
Hem onder 't oog te treden?

HetsAbba Vadlrl''weertbijniet,
Alzjn zjnsklndsgebreken
A1Terhelfteniejgeweken;
speuïthj,d1e z'
jn bartdoorziet,
In spitv:n beter trachten,
Veel zond,
lge gedachten.

mIK WEET HET OOK W EL;ZWIJGT GIJ STILLE,''ENZ

0 Gi
j,die mj uw kind gèmyakt,
Gel
paakt hebt en doetblpven .
Bestry toch qatgr in mt'wraakt,
UEn help 11::'tuàttedri
jven!
w tuçht.baartmp geen dl
-oefenis
Dan d'
aardoor,datzj noodlg is.

IK W EET HET O0K W EL;ZW IJQT GIJ STILLE.''
(2 Kon.11:3).

lkVweethetook wel;zwjgtgj stil

an watik reeten wjchte:
Van 'tgeen m qp Pond nzetpzten wil,
En 'k döorstryd ln gedachte.

Hetooggnblik,waarvoorik schrik,
Moetzk,metmord.doorleven;
Indien ik sprak,mvn barte brak;

De krachtzou mj begeven.

AFGEW ENTELD.
(Mark.XV1:3.4.)

De steen,de steen,te zwaar een steen

Datvrouwen diqn verwrikken kondell,

Ve
rwjderd washp reedsdoor een,
Ten hoogen hemel uitgezonden,
En watdrrliefde ondoenljk scheen,
Onnoodlg en gedaan bevonden.

AAN DE STICHT8CHE ALMA M ATER.

W at zucht gj,nrergebogen geest!
En weetnietmtqfdöorte komen?
Datzwaarqte,datgj 'savondgvreest,
Vindtg'
p de!m orgensweggenomen GodsEnglenzjnu voorgeweest.

AAN DE STICHTSCHE ALM A MATER,
bi
j'tintreden van haarLllleteLustrum.

Di
gzelfzjn Zestien Lustr, telt,
W zen: levenspad naar 't elnde.helt,
Voeltnog hoehep de boezem zlelt,
Nu 't,eer de Tqzntigste Eeuw zlch meldt,

Uw Twee-e
Ep-vjftzgstLustrum geldt
n roeptu tegey:

0 veler Voedster,-#n Vmendi:,

Ga volvan mped en b1j v>n !zn,
Uw Drie-envyftigste feestljk zn!
Vervolg uw wegen
Metd'opden rorp en nieuwe kracht;
Houd bg uw hellzg vuur de wacht;

En bljf,van na-t0tnageslacht,

OpMk
'tnve
ldderwetenschap eenmacht,
vaderland t0t eer en zegen.
26 Maart 1806.

JOHANNES PETRUS HASEBROEK.

JOHANNES PETRUS HASEBROEK
overl.29 Maart 18% .

Gl
j Maa
blee
no
g wy
tt
'' nog jazyn lang,')
rftko
ndt
nze
Nltùd bljven;
Geen vriendenwensch,gesn dlchterzang
Uw kwaa
Kan t
egen 't1otbekljven.
l nam toe.uw kracht nam af
Een reeks van bange dagen
Gesleten m et den voet in 't graf,
En - de ure was geslagen.

Eén snik --ey,ratgeen tjd vermocht,
Geen zestzg Jyren konden,
sFat ons zoo innzg had verknocht
sVas door den doo: ontbonden.
Nu is er icheiding in ons lot,
Ln
' staat,en zielservaren:

AanAua,
nde
mj
he
,eurli
j
na
kht
eeidstbi
j God.
aren.
Godlof!DitkAy ik,zonderpjn,
En voelp p kraehtverleenen.
HartVstochtelhk mag de smartnietzjn
>n grjsaardsdiebeweeyen;
Hun
t
jd iskort,hun troostlsgroot:
Eén forsche greep,éen zachte stoot,
Een ktis van d'Engel van den dood,

Mjn Jonathan,kanonshereenen.
1)poch,bli
jfnog watl'had ik hem in 18V toegezongen.
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xoM.- or MIJN LEGERsTs#l.

KOM.

Mjn uitJava overkomenden Zoon te gemoetgezongen.
Kom , Vader,tot uw Zoon,kom :Zoon,totuwen Vader;

En,vaartpig dathem voertd1e van verlangen brandt.

Klief d9
,lndlsch'oceaan,dring de Engte door,en nader
Van dag tot dag 'tEuropisch etrand!

Kom totden hoog bejaarde:eer 'tuitzj meteen leven,

DatdeAlmachtoqhoudtzn de boret,die naar u smacht!
En vindthetin z'
jn Jonglingskracht.

Kom tot dat eenig Klnd ,voor u een kind gebleven,

Kom,zie de Vrienden weer van eigen jonglingsjaren,
Almannen nu van rang en aapziep,krasbt en deugd!
Een drietaltrof d, dood,maardie zjn schlchtbleefsparen,
Zlen naar u uit m et dubble vreugd.

Kym totuw Vaderland!Gj mistein 'tgcbittrend Oosten

tAandoenljkschoon van'tHollandschlandschapsteedsmetleed;
En warhtu ln zjn zomerkleed.

'tVerlangtu,voor'tontbeerd,door 'tvolstgenotte troosten,
25 April 1806.

OP MIJN LEGERSTEZ.
Kom 9zachte SlaAp,mjn oogen eluiten
En stuiten mpn gedachtenstroom ,
Houd zorgen en bezwaren buiten,
Verander ze in een zoeten droom ;

Verkwik mjn binnenst,strgelmi
jn lsden,

fernieuw ds kracht.d1e God mi
J gaf,
En breek uw stllle laligheden

Nietspoedig,nlet te dikwjlsaf!

AAN HARE KONINKLIJKE HOOGHEID MARIA, ENZ.
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Mjn Ggd,den schat vap zegeningen,
Mù dgoruw goedhezd toegebracht,
Die mj bj 'tlichtdesdaagsomringen,
Vel-zegeltge i: den donkren nacht!
'k Ge
Gnzetbij'tzwpmen derbesefl'
rn,
edachtloos,spraaklooswatgj schenkt,
Maar za1 ontwaakt uw lof verhefen,
Die door en in den slaap mj zegenten gedenkt.
1896.

A AN HARE KONINKLIJKK HOOGHEID AIARIA,PRINSES DER
NEDERLANDEN ,GKM ALIN VAN ZIJNE DOORLUCHTIGE
HOOGHEID DEN VORST VAN W IED,
op den 18de.n Juli 1896.

De Dochter van den Prinszoo hartlljk hooggesehat
Ontvange op 'tdZi
lvren Feestmij
q heilgroetop dttblad
De
B Zegen God
, sr uslang eerbirdlgljk genoten.

ekljve op tEehtverbond,ln Zilne gunet gesloten,

Vervull'Haar hart en huis met meer dan wéreldvreugd,

Omvatte,pet den stam , de loten,
En toone zn 't kroost uit Haar gesproten
0ns erfgenanlen van Haar deugd!

VERVKLINQ.
Verveling!'k Heb u nooit gekend;
Moet ik u kennen leerene
t

T(d kwam ik levenslang te kort;
Nu 't Lqvenslang nog langer wordt,
Kan 'k we1wattjdsontberen.

l76

EDELMAN BIJ DE GKATIE GODS.

Ach,hem ,die voor lectuur en schrift
Van andren af moet hangen,

Qrjptqpmsdatgeeywend monsteraan,
Daar
hj,om aan zjn klauw teontgaan,
Niet weet wat aan te vangen.
Gebreken zjn !an d'ouden dag
(Kn velerlez)verbonden,

Maar wat ik messt betreuren moet
lsgeen GEBRXK,ls ovERvLoEo Van Ongebrulkte stonden.

Juli1896.Bj toenemendegezichtsverduistering.

EDELMAN BIJ DE GRATIE GODS.
Geen adelbrief

Toontuw archief,

Uw borst geen ndderteeken,

Myardeadelvan die schoqne ziel,

BlPl
euvan God tebeurtevzel,
pkt voor zicbzelf te spreken.
Gj laatnietkoud

W ie u aanschouwt,
Maar boeit bem hart en oogen.

Ontzag,geen vrerze,boqzemtge in,

Vertrouwen, eerbzed, vriendschap,min,
En - niemand wordt bedrogen.
1896.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH .

GODS HAND.

Ni
jn God!ikVan
zieul hand in alle dingen

lzefrp lged,
*ok waarde.tranen mp u!t de oogen springen

om 'tgren zljdeed;
lk voeluw hand
G in lyden ën verbljden,
enot en sm art;
Ik kus uw haZ
nd,
in mi
i
j isoonkiet
jn bangste ti
jden....
hard.
n doorwond Eoestworden,heelen,
Xi
j wilhetgeeA1
kost het ppn;
Doetzeer,maa
r
goed,en kentgeen schaadltjk streelen
.
ln goedheidsschtjn.
Zj wjst de ziel,omringd van duisternissen,
Het lichtgunt aan.

Den besten weg aan dze hem dreigt te missen,
En helpt dien gaan.

Zj geeftzoo veel;zj kan zoo rtk vergoeden,
W aarziiberooft,
Aanbidljk teeVa
rnin't'tbui
spa
ren en behoeden
gend hoofd;

Ze onthoudt een gunst,om beetre gunst te toonen,
En wisselt straf,
Verdiende straf, met onverdiend beloonen
Beseham end af.

Mjn Qod!ikGe
bez
bieuw
hand in almjn wegen
n, gevoeïd;
Heb dank,metwat zeook bracht,wasaltjd zegen,
W as heil bedoeld.
0,Alsze eerl
ang hetlichtjen uitkomtblusschen,
Dat leven heet,
Zîivinde om hjyr eerbiedigljk te kussen

Mpn mond gereed.
3 September 1896.

TIJDBEREKENING. - HEB GEESTDRIFT. - EEN PE8SIM ISRN

TIJDBEREKKNING.

Hetwachten ljktonslang en kwaad,
't Genieten, zoet en kort;
HetTe
schi
jntst
awa
lmetnvwa
tet
e.rstwördt,
àaa
te
ent,
ergaa

HEB GEESTDRIFT.

M
Heb gee,
:f-dliftvoorietsgoeds!Zj prikkelttotde daad;
Haarboud deteugels!Faarzein dlreep-bzkîboverslaat,
oltzijhaar doelvoorbù en maakthaar goed totkwaad.

EEN PESSIMIST.

'k Zir God en meyschen metonvriendljke oogen aan;

Xfk Mlstrouw ze belde,en heb een afkeer van 't bestaan!'*

Diteenige isnog iets:voor heelwi
js doorte gaan.

BETER LAAT DAN NOOIT, ENZ.

BETER LAAT DAN N0()1T.
Afen placht voor poëzie te venten
Het prozawerk van een Homeer,
Een Aeschy us en zulken meer -

0ch arme!mrn bedroog zich zeer;

Voor twintig .laal-,ofweinig eer,
Bedachten haar de ndecadenten''.

1896.

CONDITIO SINE Qu: NON.
U-zelf vergeten en p-zrlven geven
In alleswat gildlchten schrjft,
Ziedaar wat u in 't hart xhn die u leest,doet leven,

En lofverwerven,die bp 'tnageslachtbeklijft.

EEN KRACHT GAAT UlT VAN 'sHEILANDS KRUIS.
Aan Mevrouw M.K.d.W .

Een kracht gaat uit van '
sHeilands kruis,

om 'tkryis hem na te dragen,

Te deelen in ztn s/aad en hoon,
Zt'n spotkleed en zpn doornekroon,
Zi
jn kaak-en geeselslagen.
Een kracht gaat uit van 'sHeilands kruis,

Om naar zjn beeld teljden,

Gehoorzaam ,onderworpen,stil,
Zich sterkend aan des faders wil,

Den bangsten strijd te strjden.
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AAx Mxlx zoox uxT Ixozk MET vsaLoF.VIRJAAROROET.
Een kracht gaat uit vau 'sHeilands kruis,
Die 't kruis maakt tot een zegen,

Die reinigt,heiligt,voqrbergidt

En opleidttotde beerljkheld
Dte 'tmeerdAn op kan wegen.1)
Heildiey,die in desghoolvan 'tleed,
Dle krachtin zlch laatweqken,
Die, 't oog gevestigd op dat kruls,
W at zee van ramq hem tegen bruiq',

Door haar mch 't hart voelt sterken.

AAN MIJN Z00N UIT lNDl2 MET VERLOF.VERJAARGROET.

Gi
j kwaamt;gi
j zi
jter;viertuw feest.
De Hem elis ons goed geweest,
Hi
j
voerde u over :ee en baren
Naar 't Ouderhuis,aan 't Vaderhart;
Geboet,vergoed is de afzi
jnsmart
Van zestien langejaren.
Hoeklopt van bltjdeerkentenis
Nu allerhartaay dezen disch,
WHo
aar
Vrouw en Kznd uw zj bekleeden!
e smelten drie geslachten saam
In 'tloven v!n Godsgrooten naam ,
Voor dlt gezegend Heden!

En 'tMqrgen?....wordt aan Hem betrouwd,
Die in Zjn hand qpz'adem houdt
En wederrien en afrpn regelt!
Voorr1e grlooft1,allgs goed

%'atllefderljke W jsbezd doet
En wjze Liefde houdtverzegeld.
17 Dec.1896.
:)Rom .V1l1,1&

NOOIT EN STEEDS,ENZ.
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N001T EN STEEDS.
Nooit heb ik buiten God geleefd,

Sindsde eerste kinderjaren;

En niemand onder duizend heeit
Meer goeds en zoetservaren
Van ilem ,die leeft en zorgt en schenkt,

En altjd aan dekindren denkt,
Die,tegen beter weten.
Hem toch zoo vaak vergeten!

Mjn
God,ik ben van hun getal,
U lk was en zalhetbli
jven;
w trouw zal nooit geheel en at
'kMj
V n ontrour buiten dri
jven.
ergeet,wpk uit,dwaalaf,misdoe;
GjMaa
waa
kten wenkt en toont de l'oê,
r waeht,met nieuw ontfermen,
Den boetling in uw arm en.

Uw mildljk geven''igzoo groot,

Nog grooter 't onictverwi
lten''
Het steeds weer redden uit den nood

ln spptvan tegenwrjten!
,
Gena die haarbeloften sti
jft
W aar 'tzondig vleesch nog woelen bliift,
Nooit droef genoag beleaen,
En veelte Eauw bestreden.

1806.

AAN IEMAND,
DlK 0NS M ENSCHLIJK LEFEN Z00 PKLEIN''NOEMDE.
op '
t ,kleine leven''smaalt ge,in onbedachten waan
Neen, 't leven is szöo groot'',dat velen 't niet verstaan
. ;
Het alwaar 't alin om gaat is 't
Dat van een Eeuwigheid beslist. ,
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HORA RUIT. - HET BETERE,ENZ.
HORA RUIT.

De tîif
lontgliptons op dgn duur;
W ie cjpthem om hem ouztte koopen''?
Noolt meldt de klokslag ons een uur,
of''
t is alree verloopen.

HET BETKRE.
't Als kwaad vermomde goed,
Dat we uit Gods hand ontvangen,

oaatboven '
t goed-ep-zoet,

Daarwijonshart aan hangen.

NIEUW STMODISCH PROZA.

Hqe heb ik 'tnu,mjnheeren?Gaat
Gp in uw huisjas o0k op strâat?
Ep zonder,voor ge er in loopt kuieren,
Dleeensprdentlîlk afte schuieren?
Kuntgj metmindernietbestaan
0m rok en witte das te ontgaan ?

IN 'T GEVLIJ KOMEN.

%
Geljkheid'
'wordtdeleus.Is 'tom die leuste stjyen,
Dat nette pennen thans een plompe taalgaan schrpven?

BLl.TF AAN M lJN ZIJ.

BLIJF AAN MIJN ZIJ.

Bli
jfaan mi
jn zi
j!Schier veertig zonnekringen
Bleefmj uw liefde in liefen leed getrouw,
Mi
jn he
ul,mtjn hulp.mi
jn steun in alle dingen,
Van Qod vegeven vrouw!

Bll
i
jfaan mi
jnzi
j!Dewebbevanmi
jnleven

shaastten rznd gesponngn en breekt af;

W at zou het zi
gn ,.m oest mi) uw arm begeven,

Zoo dichtbi
J'
t graf'
!

Bli
jfaan mi
jn zi
j!Mi
*
i
Jn hhrtkan u niet missen;
Het mist er veelbi
J die ik om mi
J@zie;
Oe droevigste van alle droefenissen,

Bespaarmi
j die!

Bli
jfaan miin zii!Gi
jwilthet;wi1hetvrâgen
Van Hem ,wiens wilbeschikking is en macht;
Hi
j neig'. zi
*i
'n o
ore,hi
*ir
ekke uw levensdagen,
Hi
l spare uw kracht!

Mi
jn liefde hooqt;deZijne ontzegtmi
j'
t vreezen;
tlw leeftîid kllmt,uw ouderdom bljftuit;

't Gezondste bloet
l doorstroomt nog heel uw wezen,
Door niets gestuit,

Kleurtnog uw wang,doetnog die lipprn gloren,
Wierlirfdekusme eensophiefuitmiln druk,

En aan mjn hartde stem desHemelskooren:

Sm aak uw geluk!
6 Januari 1897.
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lEN DUIZENDSCHOON.-- ALS EEN KIND.

EEN DUIZKN DSCHOON.
Een Duizendschoon in volle Qeur,
Maar zonder geur,
Die elk in de oogen steekt,
Ziedaar waar ik het beeld in zie
Dier hooggekleurde poëzie,
W aaraan 't gevoei ontbreekt.

De kunstvorm kupstigst;gloed en pracht
Van taal,najrllllekeuryerkracht,
Zelfstandlgheld ten blpk !
In nieuwe beeldepraak,forsch en stout.
In keurgebloemte,glyns van goud,

En edelsteenen rùk.

Al kostbre wqar;maar niet zoo duur

A1s '
t eene tlkjevan natuur,''

Daar Shakespear van gewaagt;
Dat harten treft,ontroert en bindt,

Geheelde wereld majkttotvrind,
En geen bewondrlng vraagt.

1897.

ALS KEN KIN l).

La
at mj slapen,vipde ik rust,
Rust die elke kwelllng eust,
Slapen zonder bange droomen Dan eerstis de rust volkomen
En de weldaad dubbel groot A1s een kind op Moeders schoot.
Laat me ontwaken,frisch en klaar.

Zonder lijfs ofzielsbezwaar,
om met onbezorgde schreden
op pjn reispad voortte treden
Naar 't dqor God beloofde land,
Als een kznd aan Vaders hand.

1897.

OUD EN JON/.- AFSCHEID,ENZ.

185

0UD EN JONG.

Laattbc
qch
diedorreblaadrenlos,
hoone eikeboom en!
Een jeugdig groen,een nieuwe dos
Za1rerljng komen.
Ja,wat nlet slert,kan nog met nut
E Zijn dagen rekken,
n 'toude moogljk toteen schut

Van 't *'ionge strekken;
Maar werd dit sterk en sterk genoeg,
't Zalniet vertoeven
Me
Ma
art weg te stooten 't geen 't veî'droeg,
nooit gevoelt heeft te behoeven.

AFSCHEID
VAN M ARIA MANCINI VAN LODEW IJK XIV.1659.
Vouspleurez,vousêteslemaître,etje pars''.

Gtjschreit,gt
jztjt de Meester,en ik ga''.
Met welk een hart za'
g haar ,de Meester' na!

W asaanWda
tjonglingshartztqn eisch en recht
gegeven,
ie weet of op dien naam van Gltoo'
r
De donkre schandvlek we1zou kleven
Van overspelig echtgenoot!

MARIA MANCINI, een der vi
jf schoone en ri
jke nichten van MAZARIN,te
Rome geboren, maar in Frankrjk bj haar oom opgevoed!had van kind
af. met den haar in leeftjd geljken,reeds op zi
jn vi
jfdegaaralskoning
erkenden Lodewi
jk X1V op gemeenzamen voetomgegaan,en dezen eene
z
o
o
i
nn
i
ge
g
e
n
e
g
e
nh
e
i
d
i
n
g
e
b
o
e
z
e
md
,
da
t
hi
j
g
e
z
e
g
d
wo
rdtereen oogen
blik aan te hebben gedacht haar te trouwen.Staatsbelang legde hem,na
d
en in 1659 metSpanje gesloten vrede,een huweli
jk metde InfanteMaria
Theresia op.
Bj de scheiding telde MARIA twintig,LooEwlzx een en twintig jaar.Zi
j
v
ertrok qp last ;an haar oom naarBrouage,en ging laterin ltalië een
aanzienlilk huwelpk aan m et den prins CoLoxNA,maar datongelukkig was
en ontbonden werd.Hethuweli
jksleven van Lodewi
jk XlV is bekend.Zie FOUSNJER,L'Esprit dans l'Histoire p.242 etc.
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AAN BEDIENAREN VAN HET EVANGELIE GODS.

AAN BEDIENAREN VAN HET EVANQELIE GODS.
ln den verkiezingsti
jd voor de Staten-Generaal.
In hoc signo

Verlaat1verlaat het Vaandelniet,

0m Gj
Eqhngelieboden,
wat gp voor en om u siet,
W at dringen moog ofnooden!
Het Vaandel dat het teeken draagt,

WaaEn
rinegige
j'
theilderwereld zaagt
n heil op bouwde,
En dat u God betrouwde.
Geen eerambt kan met moed zoo hoog
Den dunk der wereld tarten,

Dan dat gr aanvaard hebt voor Gods oog,
mJA gp,van ganscher harten''.ï)

W atwlltgj? fooruw Vaderland
EenUw
staaVo
tgma
n zjn,naarnieuwen trant,
lk een volksman worden
Van lager dan uulorden?

0i
j di
Do
ent
uw Vblk van dag totdag
or in Gods naam te spreken,
Door eerbied voorZijn hoogstgezag,
Metordeen rust,te kweeken,

Den vrede door het bloed van 't Kruis

Voorvolk en staat,voo!rharten huis
Te brengen en te stpven,

En op uw posttebljven.
DaarzalHj u den moed,dekracht,

De vreugd,de vt
'pcht vermeeren,

U geven meer dan g!J verwacht

Ofbiddejd durftbegeeren;

Da
ar slaatgIJmetvrjmoedlgheid
Het oog op Hem ,wiens hand u leidt,
W iens raad u za1verzellen
En tot een Zegen stellen.

DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH.
DE

EERSTE

REGELS

ALPHABETISCH .

HET EUROPEESCH CONCERT -- VERLOSSING.

HET EUROPEESCH CONCERT.
1897.

Gj speeltVoorzienigheid,Qrootmachten van Euroop!
Forceert den Vredet en geeft al 't andere in den koop :
Re
chten Gerechtigbeld en menseheljke ontferming
Voor snood vertrapten,die u smeeken om bescherming 1).

God spreekt door hongersnood,pest,aardschok,vloed enbrand:
Geen nood!um Vrede duurt,u1
r Babelbouw houdt stand.
Juni 1897.

VKRLOSSING.
De W oorden van usv W oord, de wondren van Hx'
r W onder''.

Die ziin hetdaar dezielbîjleeft.
Die dod in JezusChristusheeft,

Dien rees de Zon en gaat niet onder.

Eerst moest de sombre nacht aanvaard en doorgestaan,
W aarin het hart zichzelf doorgrondde,
En 't arme m enschenkind,met schuld voor God belaân,
W ou droomen,m aar niet slapen konde.

EeMi
rsj
t:mlk ellendigmensch!Wiezalmi
jnredderwezen,
redden van mi
j zelfen uitmi
jn zlelenood?''
Daarna:oGodsliefde zi
j geprezen!
ln Cbristusismi
jn heil,mi
jn leven uitden dood.''

1)De Armenische Christenen.

188

HOE '1
r5GAAT.- VROUWEN.tloosx.- xxoEl
ts.
H0E 'T GAAT.

'tPoëtischein sen ding of daad treftzielen zin;
De vonk van heillg vuur begintin 'thartte gloren;

De ontwaakte gave spant haar kracht en mzddlen in En wat we een kunqtwerk noemen wordt geboren.

7ROUW EN-OOGEN.
W omen have m ore strength in their looks
than we have in our laws,and morepower
in their tears than we in our argum ents.

HENRY SAVILLE.(# 1622.

Een vrouw heeft in haar lonken grgoter kracht

EDan mannen in de wetten,die zh maken,
n ip haarstomme tranen zitmeermacht.

Mg
-nheeren!dan in '
t roeren van uw kaken.

ANDERS:

Daar zit meer kracht iy vrouwenoogen
Dan in watFetten gj ook stelt;
Een traan,dze iy de oogen welt,
Versllndt uw bondlgste betoogen.

INDIVIDUALITEIT.- SPREKERS.
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INDIVIDUALITEIT.

E1k menschljk wezen heeftrjn eigen merk en zegel;
E1k op ztjn beurtuitzondrlng op den regel.

SPREKERS.

Gj vraagtge
durig 'twoord.Maar die 'tu voeren hoorden,
W at al te vlotbeepraakte man!
Gedenken 't woord vap SAIXT Cyywx:
Niets grootscher dan het woord,nzetszoo gerzng als woorden 1)

sW ie luistert,daar ik

spreek?''is vaak uw wreevle vraag;

Slechtseen,mi
jn vriend!Gj zelf,maar deze dubbelgraag.
1)Si la parole est ce qu'
ily a de plus grand,lesparoles sontce qu'il

y a de moindre.
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LAPSU8 LINGUAE.- IMDER IN ZIJN STAND.

LAPSUS LINGUAE.
't W el voorbedachte woord kan struiklen in den mond,
A1s eens te Haarlem een goed reednaar ondervond,
Die grooten mvader Hooft''plechtstatig moest begroeteb.

Daarstond hj vöör bem ,maarop sidderende voeten;
He
slagwo
ordftzot!er uit..0 Vadel-.''zeidem an,5
0tVad
er Hoo
X

, lk

zeg meer dan zk voelen kan.

Ilistorinch.
:1Vader Hooft''.Mr.HExoalx HooET,Burgem eester van Amsterdam ,hoofd
en afgod der Patriotten.

IEOER IN ZIJN STAND.

Een zwaan behoeftzoo wel'
t volaantalvan zi
jn veeren,
Een pauw zjn ganschen vederdos.
Als'tneedrigstvogeltje op uw huildak en in 'tbosch.
Nietrjker,lelbezien,zjn ygrooteheeren''
Dan menlg eerzaam zklelne man''
1
Die,in z%n stand,er methetztne komen kan.
.

SOLAMEN MISERTS.- DEN HOOGGELEERDEN H.SNELLEN.
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SOLAMEN MISERIS.
Men placht te roemen op de Vaadren en hun zeden.

Giidwjylt'',betoogtnlle1k yan 'tniette zeedljk kroost:

ODe foortqd wasvooralnlrtzulvrer dan het Heden''-

't.Mag dlkke waarheid zpn,maar 't is een dunne troost.

DEN HOOGGELEERDEN H.SNELLEN.
Met.et Chir.Dr.en Prof.

De liefdrjk'Artsdie,metGodszegen,
Me eeu helder oog gaf voor een dof,
Neem,bijden roem alqm verkregen,
G De schatting van mjn dank en lof.
od spare de oogyn,spaar de handen,
D Die zoo verllammer.pjn en leed
oorzagen,lenlg4en,verbanden,
Tot ieders heul en hulp gereed!
Hijwere wolken van zi
jn wegen,
En neevlen van zi
jn hoofd en hart;
Zlzx licht,dat Nlle duister tart,
Bestrale en blink hem vriendli
jk tegen!
1807,4 Juni.

Na lichting van de grauwe staar (4Mei),mi
jn eersteschrift.
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BIJ DE BEELTENIS DER ZEYENTIEXJARIGE KONINGIN.

BIJ DE BEELTENIS DER ZEVENTIENJARIGE KONINOIN.
L1e voorwerp van Gods zegen,
Zoo 1.I
'J
'k door Hem bedeeld,

Hoejuicht uw volk u tegen,

Op d' a,nblik van uw beeld!
Het oog verraadt de ontroering

In d'ongeschreiden traqn,

Het hart, de geestvervoerlng,
Door heviger te slaan.

BeTe
koosrclhoo
jkene
i
er
n dvoo
ols
choane.
r uw deugd!
V erhoogt de koningskrone

Den luistervan uE jeugd:

Hâar siert uw vorstlpk wezen,
Dat eigen glansen spreidt,

Waarin wi'
Jreinheid lezen
En zachte majesteit.

Wi
q,alsgj zultregeeren,
D1e U den eed van trouw

Niet stilofluide zweren
En heilig bouden zou?
W ie,waar uw vlag m oog zweven,

Uw vaandelstaan geplant,

Niet klaar gtaan met zpn leven
Voor U en 't Vaderland?

Ha
Dastgrjptuw hrnddqtoomen,
e toomen van t bewlnd;
Dan is de dag gekomen,

Oranje!van uw Kind;
Dejonge mannen scharen
Zich juichende om haartroon,
DeEgrjzeontkentzpn jaren
n steltden jubeltoon.

HET ZTJ ERNST.

HET Z1J ERNST.

Gj ,Peinzens-moeden'',.vragens-moeden'',
ls 't ernst en waarheid met uw klackt,
Zoo hoort de roepstem van den Goeden,

Die u in de open aymen wacht!
Van Hem gaatrustpltvoordeharten,
Van Hem ,verzoenlng met het lot,
Het woord des raadsels onzel'sm arten,
En vrede met een heilig God.

Gi
B
jezvi
ul
thetin Zi
jn arm ervaren,
nden onder proef en kruis,
lnInall
eli
@
jfs-en zielsgevaren,
allen storm en zeegebruis;
Nog meer en beter,dporte leeren

EZachtmoedig,needrlg zi
jn alsHi
j,
n 'tzaçhtejuk niet afte weren,
DatHj u oplegt,immersH#.
M aar is uw PPeinzen''weten-willen
En hoogste wi
jsheid,in uw waan,
Uw 1
4
,vragen''.b'' een verm omd bedillen,

Een beztnli
lk op-ln tegenstaan;

Voedt ge ln uw zpelnzen''zelfbehagçn ,

EnWi
l'tpeinzend hoofd belangrtjk zj
'n,
is van uw vermetel vragen
Zoo
Vemo
rmo
eid te wezen,praalen schi
jn:
ge God u aan uzelven
Nog eerst ontdekken,'t ga hoe 't ga,
En worde uw mpeinzen''hartdoordelven ,
Uw ovragen ,''vl'agen om gena.

1897.
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VERJAARDAG.

VERJAARDAG.

Rozen voormjn voetgespreid,
Rozen zqnderdoreq,
Nietdan llefde en vrlendljkhei;
O Voormjn oog en ooren,
og,dat nu weer helder ziet,
Helder a1s te voren,
Ooren,die zoo scherp wel niet,
Maar al 't goede hooren.

Dank,miip.welbeminden!dank;

Dank ,mi
ln God hzerboven!
Kon ik maar met woord en zang

U nàar rzelslust leven!
Maar watz: een zoudlg mensch,
W at een eindzg wezen,

Bi
j
een Goedheid zondergrens,
Eeuwig onvolprezen ?
Ach ,die Goedheid overtreft
Danken1deyken,pogen!
'
t Hart,dat zlch tot haar verheft,
Trilt Van Onverm ogen ;
't Lofdicht, machtloos tot haar eer,

Kruiptin plaatsvan sti
jgen....
En versta mtjn zwtjgen.

Vtzlmpn staamlen aan,o Hëer!
1897.

HET VKRTREK DER ZWALUWEN.
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HET VERTREK DER ZW ALUW EN.

Spoed,mjn ZFaluw ,spoed u voort

Naar uw zuidlllk toevluchtsoord,
Naar uw Abessynsche meren ,
W aar gebrek noch koude u deren,
W aar een eeuwge zomer noodt
op wat hier de winter doodt!

Maarvergeetwatgj verliet,

0ns herbergzaam Neerland,niet!
A1s de lente ons doet herleven,

Kom ook gj weerherraartszweven,
W aar u jong en oud bemlnt,
En gj 'thoekje wedervindt,
Tyar,metnooitbeschaamd vertrouwen
Gj u 'tnestjekuntherbouwen,
W aar,in hooiberg,schuur of stal,
M ensch noch dier het storen zal!

Mjd maar,mjd de valsche kust,
W aaru doodstrjd wachtvoorrust,
W aar de booze netten hangen

Om uw jrgloosheid te vangen,
W aar 1::'u llefheeft a1q eep prool
Voor een wreeden modetooz.

1897.
Abessynsche meren.
Een ltaliaansch zee-oficier,in 1893 m et deexpeditie-Bottigo in Abessynië
reizende, zag aldaar, in den om trek van het Stephanie-,het Rudolfs-en
het Margbe-nt
n e.meer,zwerm en zwaluwen,die er gedurende ènzen winter.

dank zj den weelderigen plantengroei,ln overvloed van insecten,ruim'
schoots voedselvinden,maar geen nesten bouwen.Zi
jbroeden in Europa.
Valsche kusf.

Van Frankrjk,waar zj bi
j duizenden opgevangen worden en,totver-

siering van dam eshoeden,in den handel worden gebracht.
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Aqczsw xox CAPTAT MuscAs.- zsooxx.- vooszxcsTxo

AQUILA N0N CAPTAT MUSCAS.

Geen aadlaa
Ernsrtan
qsn vliegen.''zeiden deouden;
blpft hun konings-aard en eer.
W ie doen bet des te meer?

Vleel-muizen,die zich zelf,bj nacht,vooraadlaarshoudem.

ZEGGEN.

Gj
Z
i zegtuw verzen,alsgîjzegtdat'k zeggenmoet
gn 'tverzen dieietszeggen,'tismj goed.

VOORZICHTIG.
Ga met bekwam en spoed den kortsten weg,den naaeten;

Maaqvrles'tverstuikqn van uw voet.

Een,dle nzet scbroomt zlch te overhaasten ,

Komtzelden waarhj wezen moet.

EEN WOORD VAN MONTAIGNE. - VROUWEN. - ONTWAPEN U. 197

EEN W OORD VAN MONTAIGNE.
L'homm e est un être ondoyan
et divers.

%De mensch een golvend en afwisslend wezenl''
Gelooven 't dia het lezen?

0ok zulken,die,beqordeeld naar den scbi
jn,
Geprezen worden zultéen stuk''te zi
jn?

VROUW EN.

DatVrouwen in ietsminderzi
jn dau Mannen,

Ziedaar een waan.dien ge uituw hersezàsmoetvqrbannen;
Maar dat ze in alles andern zyn dan wp,

ln velen beter,denk datvr).

ONTW APEN (J.
ontwapen u voor zwakken,sterke man!

Steun metuw hand wien zj verplettren kan.
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ALS DE MOORMAN.

ALS DE MOORM AN.
(Hand.VIlI27-39).

Reist uwen weg metbli
jdschap,''gj
Gedoopten in den naam des Heeren!

Van rien Jezajj schreefisHj,

Dzen ge altlld meer zult kennen leeren
Die dood en helvoor u verwon,
In allen nood u komt te stade,

En uitzijn onuitputbrebron

Laalt met genade voor genade.

lteis
tuwenweg petbljdschap,''gj,
Die Jezus Chmetus hebt beleden!
Algaathgt dooq een woestgnij,
Methlpderplsen moeiltkheden,.
A1week zqp dzenstkpechtvan uw zil,
Naarypn bestelllng wqggenomen;
Hijzelfbli
lftu bestendzg bIJ, .
En waargi
j zijn moet,zultgi
J komen.
XReistuwen weg metbljdschap,''gj,
Die opstaatvan den disch de!Heeren!
A1wachtu weereen maatschappj,
W aar zonde en jdelheid reqeeren,
Nieuw heidendom ,oude afgodsdlenst;

0ok dqarza1Jezusu verzellen,

En mo
oglik u op 't onvoorzzenst
Vaor meer dan een ten zegen stellen.
1898.

GROENE MET. - BLAUWE-REGEN.

GROENE MEI.
Is 't nbg eens zoo,
ls 't nbg eens zoo,
En wordt het weer genoten,
Dat zachte groen,
Zoo frisch en koen
Ten bladknop uitgegchoten?

Is't weerzoo schqgn,

Aandoenlpk schoon,

Alsin mjn vroegstejaren,
Om even luid
Da Godheid u1t
Haar werken te verklaren?

En is 't opnieuw,
Nog eens opnieuw,
Aanbidden,danken,loven
ln '
t oud gemoed,
M et zulken vloed
A1s slechts de dood kan dooven?
1898.

BLXUW E-REGEN.

(GLvcIxE slxExsls.)
BruinKroen blad,rn bloementroqsen

Rpk,en voorljk bj dat lof,
Z Bloeitgj in mjn stillen hof,
endt
E uw fjnen geurmj tegen,
!tverneemttotlofen loon,
Datgq 't van miin Gouden-zegen
Sieraad der Sineesche bosschen!

W znt door een veel teedrerschoon.
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TALENT OF GENIE. -- AAN AGNOSTICUS.

Maaruw lie:jk blauw gaatbleeken,

A1s de glans van 't goud verschlet;
Regenvlagen,zonnesteken En uw luister gaat te niet!

Dan ontwaakt een forscher lgven
T0t een voller blâdertool,
Moe van sappen afte geïen

Aan een alte vluchtlg mooi.

Echter ko
dmt hetnog eenskjken
Als e herfstzon u belonkt

En,metweinigeu geljkqn,

Toteen tweeden blqslontvonkt;
Glimljch,eer de stormtpd nadert,
Dze het eerst ons 't liefste rooft,
Glim l>ch tujschen veeg gebladert,
D1e hemnnert, en belooft.

TALENT OF GENIE.

U gaathetphkljk af,wat vruchtvan moeizaam pogen
M
Bh andren is,Begaafde Mjn!
aarwaarWta
ge
egn Qroote Geest,wù zagen u vermogen
t nlemand hunner kan.

AAN AGNOSTICUS.

GtjEacht u van erkennen en ontkennen;
sMl
sschien bestyatl''....Gj laathetaan ziin plaats.
En,hever dom dan dwaas,
Bevljtigtgeu het denken aftewennen.

UITERSTEN.- QUO QUIS INDOCTIOR. '
- AAN HET NOORDEN. 201

UITERSTEN.

M Soms wilmen oud zi
jn vöor zi
jn ti
jd;
Di
aar wqrdt hettjd om oud tewézen,
efraale wi1sla>tom totvreezen,

iln kreeg men llefst nog wat respi
l.t;

Somsismen Nlte Koed genrzenz

En wilnu iong zyn,na
'zpn tjd.

QUO QUIS INDOCTIOR.

W atmaaktJaapstaalz?o stout,zjn ooldeelzoo onzacht?
onkunde van zhn Onkunde lszljn kracht.

A AN HET NOORDEN.1)
In dezen gröenen winter.

HebUw
ik Vl0O
ofr zestig jaarte luid
doen hooren,

En put
gijdaarde vrjheid uit
U uiet te storen
Aan 't geen mjn ouderdom u smeekt
Rsedszooveel keeren,
Datgd destrengheid wat verbreekt
Van uw regeeren?
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AxTox BxaoMwxp's sTwxosslLo.-- xosTzrllK vooR Goo.

Gi
jE
blaastmaardriestmi
j in 'tgezicht,
n in mjn beden,
En dreigtmetrheumatiek en jicht
Mjn oudeledenj
Geen Mei,geen Junl,raakteu kwjt,
Geen langste dag mochtu brlezen;
't W ordtJuli,zou hetnu geen tjd

Voor 't Zuiden wezen?
1898,30 Juni.

ANTON BERGMANN'S STANDBEELD,
in zjn geboorteplaatsLier;onthuld 11 September 1898.

Een zacht gevoel,een klaarziend oog,rsn vriendljke aarcl
Zjn rpkbegaafde ge'est maak hep eep standbeeld waard:
Onsaller liefde en lofwasdoorzùn ha
'rt verkregen.
Lachtonsin Tony'sFerk van iedrebl>dzlltegen.

KOSTELIJK V00R GOD.

W j weten Eie,we aansshouwen hoe
Uw binnenGy
werdten zjt:
st'hoort den Hemel toe,
U
IsGodgewjd;
w aanschj
n,vriendljk toegekeerd
Aan elk en al
WathulpEenn vko
ostbj u begeert,
znden zal.
Uw reine blik,uw zedig schoon
Verraadt
Den stillen geest,die 1of en loon
Versmaadt;

Van u gaat,schoon gj 'tnietbedoelt,
Heelzacht
Ietg uit,dat iederg hart gevoelt,
Fen m acht.
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MONICA S TROOST.

De vrede Gods,die in u woont
En waakt,
Dat Hoogrq,dat uw deugd bekroont
En m aakt,
Trekt aan,ontroert, stemt harten tot
Gods eer;

En gi,min
kostljke voor God!
W eet niet wanneer.

M ONICA'S TROOST.
.. , Qaaerenti
busyueutrum

non formidaret

tam longe a sua clvitate corpus relinquere:
11Nihil ïrtvztïl, longe est .D60,neque tim endum

est,ne illr non agnoscatin flne seculi,unde
m e resuscltet.
ArGus'
rlxus,Confess:h.IX.c.I1.

Niets is ver voor Godl''
Voere u 't ruwste lot

Naqrde vreemdste kuste,

Dale ln 't verre graf
't Moede lichaam af
Tot de lange ruste

'tGodljk alziend oog
W eethetvan omhqog
d'Engelajn te wjzen,
W iensbazpzngeschal,
A1shetkllnken zal,

't Heerlhk doetherrjzen.
1 Corinthe XV.52 m .
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0P DE DERDE BLADZIJDE VAN HET ALBUM,ENZ.

0P DE DERDE BLADZIJDE VAN HET ALBUM ,
AAN HARE MAJESTEIT EMMA
KONINGIN-W EDUW E REGENTES VAN HET KONINKRIJK,
methetHuldebljk van hetNederlandsche Volk

bi
jhetnederleggenderRegeering,aangebodenendoorH.k.qanvaard
den 2den September 1898.

DuMe
ld,
Kopinkljke Vrouw!datNederland U huldigt
t blpk van liefde en dank en eerbied diep en groot!
HetisAan U '
tbehoud yan '
t Hoog Gyslachtverschuldigd,
Dat uIt te stsrven drezgde ep opbloezde uit uw schoot.
U zegent uit z'
pp Grafde Konlng,wien Ge een zegen
Des Hem els zpt geweest op 't afgaand levenspad;
U zegent van haar Troon,aan Uwe hand bestegen,
De Dochter.die in U de vroedste moeder had;
U regent van rondom uit hooge en lage woning,

Een Vqlk,datéen van zin t;w rijksstafheeftgekyst,

Met eerbzed voor de W eêuw van zi
jn beminden Konlng,
Verzekez'd van uw hart en op uw deugd gyrust.
U zeegne van Omhoog de God,dien we u zlen eeren,
Met wat gelukkigst maakt en opheft boven 't stof!

Hi
j
Fas Uw strl'kte en lichtbj zorgen en regeeren:
Zi
ln vrede blyve Uw deel,met aller braven lof!

Nu grjpthaarhand de toomen,
De toom en van 't bewind;
Nu is de dag gekom en,

Oranje,van uw Kind;
Dejonge mannen scharen
Zich juichende om haar troon,
De grjzeontkent zi
jn jaren
Fm steltdenjubeltoon.

H .M .

W IL H E L M IN A 'S
K OM ST

TO T D EN TROO N .

31 AUGUSTUS 1898.
Laat van 't Noorden tot het Zuiden,
In het Nederlandsch gebied,

A1de klokken vrooljk lul
-den

Als een grootsch,eenstemmig lied!
Laat van alle torenspitsen

Dz-iekleur en oranjevlag

Alle harten vergewissen
W elk een feest men vieren mag!

'tKoningskind teitAchttien jaren,
'
t Koningekind bestggthaartroon!

Juicht haar toe,verheugde scharen,
Toe Pet liefde- en eerbetoon!
Schoonhezd,Jeugd, Bevalligheden,
De Eenvoud van een lief gemoed,
Ri
ike Deugden:.reine Zeden
##
Zi
l.n haar lpf- en eerestoet.

Zulk een bloed doorstroomt haar aderen
A1s zich nooit verloochnen laat

BloeV
d van RidderljkeVaderen,

orsten .Helden ,groot van daad.

ln het diepsthaars harten levep,

Haar ten zegen,ons tot helly
Les en Voorbeeld haar gegeven
Door een Moeder,zonder feil.

Dat ze u liefheeft ?eggen de oogen,

Die zi vriendlùk totu keert;

Leed verzachten. tranen drogen

Heefthaarjonkheid vroeg geleerd;
Allesvoor haar Volk te wrzen,
Beide in voorspoed en zn smart,
Staat op haar gelaat te lezen
Als de wensch vau heel haar hart.

V.
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6 SEPTAMBER.OP WEG NAAR DE NIEUWE KERMQ

Hj,die boven lucbten wolken

Troont a1e aller schepslen Heer,
Heer van Vorsten en van Volken,
Zie beschermend op haar neêr;

Rek haardagen,spayrhayrkrachten,
Geqfbaarwjsbeld,stpfhaar moed.
En omnng mettrouwerachten
Dia zoo trouw za1 zpn als goed!

6 SEPTEMBER.
0P W EG NAAR DE NIEUW E KERK.

Een blanke Duif,bj 'tafgaan van den Stoet,
Streek neder op den Hoorn van Ovqryloed
In 'tbeeldwerk van 'tPalei!,datGh verliet
Te
rkerkgang;Konlngin!Gt zaagtbaarniet;
Maar die haar zagen spelden Vrede,Vreugd,
En W elvaart van 't regeeren uwer Jeugd.
En,wat (de Konipgin) zeker niet gezien heeft,maardooranderen is
opgemerkt Ien ook xn Dagbladen vermeld)- op hetzelfde oogenblik dat

z
i
jhaarpaleisverliet,daaldeereenJong witduifjeneer.djtzichopden
hoorn des overvloeds,op de fries van het paleis,neerzette.'
roE VaEtloo '
.rRx Tor'',door Bz'rsv.b1.3.

6 sse1'
xxs>m.IxHuI,oloxxG.
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6 SEPTEMBER.INHULDIQING.

Hallelpja!Looftden Heer der Heeren,

Konzng van de Koningen der aard,
W ien al 'sW erelds volken moeten eeren,

Met een hulde Zi
jnerwaard!
Halleluja!Paartu,stem en ynaren!
Danibreharten,stemtden jubeltpon!
Die giiliefhadtvan haar vroegsteJaren

't Koninggkind komt tot haar Vaders troon!
Koningin in 'sHem els gunst geboren,
M et het oog ten Hem elopgevoed,
HeilU op den zetel U beschoren,
Door uw 7olk gezegend en begroet!

Eerbied,eerbied trilt door hart en âren,

B$iden groetdsrliefde U aaylgeboôn:
Eerbied voor uw Jeugd en jongejaren,

Eerbied voor uw vroege koningskroon;

Eerbied voor uw deugd en lyine zeden,
Eerbied voor dep koninklpken moed,

W Aan
aarGi
j 'tzorglhk pad mrê op wilttreden,
de hand van ood,d1e U behoed'!
II.

0 Hemelkoning hooggeloofd!

Aanschouw,aanschouw ditjeugdig hoofd,
Be
schjn ditvriendljk aangeqicht
Met heldre stralen van het llcht

Bestemd een aardsche kroon te dragen!

Van uw genadig lelbehagen!
Besghaam nietdle uw hulp verwacht;
Bezlelhaar,sterk haar,leid haar zacht;
Bestuur haar eerste en alhaar schreden;
Het beeld haars Vaders zweef haar voor;

En,groote liefdeGods!verhoor

Een vorstltk Moederhart,haar volgend metgebeden!
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6 8MPTEMBMR.INDRUK: -- 1 8EPTEMBER.AUBADE.

6 SEPTEMBER.INDRUK :
Haar woord ,haar eed,baar stem ,haar hhrt,in woord

En eed en stem gelel .gevoeld,gehoord,
Klonk döor,klonk nâ.Geen aandacht voor de pracht
En luister.haar terhplde salmglbracht;
D Maar vochtig oog bj zeder,dqe dlen dag,
e Oran.jebloemknop zl
ch zoo heerljk oopnen zag!

7 SEPTEMBER.AUBADE.
Slotzang.

%W ilhelm u?van Nassauwe,

Heldhaf.
tlg,goed en groot,
Het vaderland getrouwe
Gebleven tot den dood!

ZoOm
o die
kwjl
swiionsscharen
en van uw geslacht,

W ordt ook met stem en snaren
Uw lied en deugd berdaeht.''

W ilhelma van Nassauwe,

Tot Koningln gekroond!

U Dat
bljft
hrt Volk getrouwe,
u zpn liefde toont.
ln u zien wljherleven
W at bns herleven doet:
Ten top van eer verbeven

Oranje'sNaam en Bloed.
W ilhelma van Nassauwe1

Draag lang en blj de kroon!
W j steune op uw trouwe;
Zoo jteunen God uw troon;

Zoo blpven u bewaken

EnZjn
Godljk'oog en hand,
alle harten blaken
Voor U en 't Vaderland.

9 SErTSMBER.sIJ os XZRX>;LIJKS I'LECHTIGHEID,zxz.
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9 SEPTEMBER.
BIJ DE KERKELIJKE PLECHTIGHEID TE 'S.GRAVENHAGE.

Naar een Leys uit de X vdeEeuw.
(4EM ENGD KOOR.

Nu laatonsallen Godeloven,
Den Hoogsten Koping van Hlerboven!
Geen aardjche lulster kan verdooven

ZfJn glans en eer.

Nu laat ons allen Gode loven!
Looft,looft den Heer!

't ls allrs ons van God gegeven

W at wh bezltten en beleven,

W at rust en veiligheid kan geven,
Geluk en eer.
't Is alles on: van God gegeven;
Looft,looft den Heer!
Dat alle knie voor Hem zich buige;

Dat aller hartHem dank betuige;

Dat allerpond van vreugdejulche,
Zhn naam tereer!
Dat alle knie voor Hem zich buige!
Looft,looft den Heer!
De Leysuitde XvdeEeuw (len Kerstleys)op de zangwijzewyarvan,en
zamellng van Dr. J. G.R.Acquoy,(bl.46.N0.XXII1)u1t,Een devooten
profjtelyck boecxken''.Antwerpen 1598.

ip welker geest en toonditlledgeschrevenis,isopgqnlmenzndeVer-
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9 SEPTMMBER.BlJ DE KERKELIJKE PLECHTIGHEID,XNZ.
II.
Naar een Lied van ADRIANUS VALERIUS.
KOOR A CAPELLA.

0 Heer,die in den hoogen hemeltroont,
Die de aard regeert en alwat de aard bewoont,
De
En z
'tee zich dqetverhefen en Paakt qtille,

albesqhzktnaar Uw alwpzen m lle!

W j sloegen 't
Toog

Bjwat die wl
ojllU
mhna
oomg,
e oo
ns
A1s tak op tak
Verdorde en brak
Van d'ons zoo dierbren stam.
Myar Heer,Gl
i
Y'heeltdewonden die Gj slaat;
Gy troost het art dat zich op U verlaat,
Gj
wiltdoor vreugd en vrooljke gezangen
0ns treurgeluid en bang ge8chreivervangen.
Barmhartig Heer!
Lof,dank en eer,

Voor wat uw llefde on. schonk:
Een frigsche loot,
Die welig sproot
Uit d'afgehouwen tronk!

Juicht Volk en Land!juichtluide en blj te moe,

Uw Koningstelg in vollen luister,toe!
Dat om haar kroon,waarop Gods zegen dale,
De stage gl>ns van Uwe liefde strale!
Zj voere uw E
da
nk
n feestgeklank ,
Tot waar Gods zetelstaat,
En steun Haar met
Het stilgebed
Van 't hart dat voor Haar slaat.

Het lied uit YALIRZUS'pNederlandsche Gedenk-clanck'
'(1526),in welks
toon,geesten gang dezenieuwe tekstdoormi
jgeschreven is,komtvoor
onder N0.XIX in den bundelvan poud-Nederlandsche Liederen''.

ORANJE Ey NBDERLAND.
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ORANJE EN NEDERLAND.
m

Dewoorden van ##z?
.overleden F'
c#:9-maak Ik totdeNïjpd.
oranjekan nppl
'f,ja nooit,genoeg doen roor Nederland''.
Dl Koxxxolx.

De feesttoon zweeg.de hartetoqp trilt voort.
Uw W zsssr-xxA za1 haar vorstl4k
- woord

Ge
stand doen metdetrouw derNaseau'e;Gj,
Haar Volk!keer 't voor haar om , en Mxsx het,zoo als ZzJ!
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WERELDBURGERFCHAP.-- TWIJFELAAR,MNZ.
W ERELDBURGERSCHAP.

Gj noemtu W ezyldburger.'tKlinkt charmant;
Dit,Ma
arlaatmp weten wathetzegt:
dat ge u aan de heele Menschhezd hecht

Of,datgeulosmaaktvan uw Volk en Vaderiand?

TW IJFELAAB.

Gj twjfllt,zegtge,aan Alles.'
t Zj!
Mltsaan u zelfer bj.

AAN EEN DIE ZEGT TE TW IJFELEN ,MAAR TE ZOEKEN-

GjGfoekt;maarishetu tedoqn om 'tvinden?
IJt-#pl
' f;maar verla
-ngtgp zekerhqid?
'tGevondne mochtu eenstotietsyerblnden,
Het zeekre,'t leven gtoren dat gIJleidt!

Zj twij:en reed:nietmeerdiezich verblinden.

DEïSTEN.
Metkrachtvgrferktzich totDeïeteen fralie geesi.

De Menechheld ln 't gemeen is 't niet en nooit geweest-

A'
rHsïsTlx.- ONVBRTROUWBAZR,ENZ.
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ATHEfSTEN.

Mj heugthet datgeen mensch aan Atheïsten g'loofde?
0Zj waren 't,zeimen,niet;ooknietdie'twilden z'
jn;
ok roemde 'tnieman; zich met opgerishteu hoofde.
Nu wbl.Is'tnog maar alti
jd schtn?

ONVERTROUW BAAR.

Vertrouw niet op de depgd van die geen godsdienst heeft;
En op den godsdienst nzet van die niet deugdzaam leeft.

DE ONGKKENDE GE&-OELD.

Gj hebtAan
geennime
nsch naar 't oog te zien,
emand rekenschap te geven
7an 'tgegn er omgaatin pw leven;

Toch voelt ge er zets van,Jegens dlen,
Die ge,in uw binnenat,gqrd yoeltkeuren,en verdoem en.
1J mzsschien,
W ie zou hetwrzen?H'
Dien gtl xue vromen''God hoort noemen?

Q18

BILIJDEF. -- GROOTI GKE8TMN.-- PROVIDENTIEEL

BELIJDEN.

W Giihëel.niethalf,glhechtlp aan de leer
aarvooBl
rigijstajten strjdt,bg d'afvalonzer dagen,
pft,blgftmetgrnstu lelven vragen:
Beljd lk mjnbelp'dnlg,ofmjn Heer?

GROOTE GEESTEN.

Giigroote Geestep,weestvooralook groote Zielen,
Grootmoedig,niet hpoghartig;wel gezind
En open voor bevrind en onbevrind;

Gods
Vgaven eerende,waar en op wien zj vielen,
oorm em ands goeds ofwaarde blipd!
VersBl
mt
a
d
t
bewo
nd'raars,dievoor menechlhke afgoôn knielen;
llft,hoe '
ook hoog getild,eenvoudig èn - bemind.

PROVIDENTIEEL.

%De vinger Gods.'''t Zegtveelte veel;
epaalu totsprovidentzeeln;

B Gj moetdatwoord nlet wagen.

Dan glzpt er door en wordt nog we1 verdragen.

NIET B1J BROOD ALLEXN.-- BOEKWORM.-- ZELFBELEMMERING. 219

NIET BIJ BROOD ALLEEN.
De mensch za1bj brood alleen nietleven.
maar h#'allel
z)oor#,dattfopr d6n mond tpnt
fg

uitgaat.JEzus.(Matth.IV.4).

W Datdierbaarwoord:sbj brood alleen nietleven''
ordt dag aan dag,door wie niet a1,gepreekt;
WiMaarwatervolgtontbreekt;
e denkt aan Qod en Dlensvrjmachtig geven?
't Klinkt uit den m ond van velen,meer of m in ,
A1s zat er Panem et O&cen8:,
:in.

BOEKW ORM.

Gj ginTgt en gaatvap bqyken,diegj leest,
U
ot boeken,dze gp schrjft.
z
Eee
lv
e
n
jtno
stebel
d
en
web
el
qptit.
nbozejktdga
ong,
geleenzen
esefge

ZELFBELKM MERING.

Dis steedsziehzelven zoekt,kan nooitietsgrgotsbestaan;

Zjnkring isteeng om breed devleuglenu1tteslaan.
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DE DOODE VLIEG.- EERZUCHT.-- RECHT EN PLICKT.

DE DOODE VLIEG.
(Pred.X.z.)

W ie,wie vergsetzichzelfbj 't geen hj goedsverricht?
Wie zietbp plichtbetrachting Dleqhtn den plicht?
Vergpve onsGod watmenschen prjzep mogen!
't mBjliggend kwaad''bederfthetm Zjne oogen.
W elriekrnd waarde zalve en ongewraakt,

Had niet d1e pdoode vlieg''haar geur tot stank gem aakt.

EERZUCHT.

Ac
M
h,hunkernietnaarger;zeontlooptdiehaarbejaagt,
alr houdt verdlenste xn 't oog en komt welongevra:gd.

RECHT EN PLICHT.

Di
Deenkt
luis
tertqaar>atGqd en zjn Geqeten zegt,
aan zpn Ezgen pllcht en aan zyns Naagten recht.

YOOR DE VUIST.- GUNSTBEJAG,ENZ.
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V00R DE VUIST.

Verschuilu Ashtersluier,schutnoch schild;
< ::: waar gy voor gehouden worden wilt.

GUNSTBEJAQ.
Een mindren kring dan d'eigen naar den mond
Te spreken en te zien naar de oogen

Verraadt,en mist,zjn doel.Men laatzich 'tgunstziek pogen
Aanleunen.m aar veracht hetin den grond Zichzelf verlaagd, zichzelfbedrogen!

O

OPDAT MIJN HUIS V0L W ORDE.''

Voor korte vreugde een lange smart,
W aar 't bloedend hart

Zich onverwacht een lievling voeldeontscheulyn,

Een jong,een schoqn,een dierbaarklnd,
Te m eer bemznd
Door 't missen en betreuren.

En ach !hoe zeldzaam 't huisgezin,
W aar de oudermin
Geen zielsliefkroost beweent,haar alte vroeg ontnomen!
Van waar zoo algemeep een kruis?

M et klG?
d vultZj
'n huis
elnen ,voor de grooten die niet komen.
Maart1899.

222

YRAAG EN ANTWOORD.- SILO GEOPIIND.

VRAAG EN ANTW OORD.
(De laMotteFouqué-)

W at is voor 't kind van God het Leven?
Een pand tot eeuwig beilgegeven.
W at is 't Gelqk voor 't kind van God?

Een proefje van zjn eeuwig lot.
W at is voor 't kind van God de smart?
Een roepstem :Kom aan 't Vaderhart!
W at is voor 't kind van God de Dood?
In schipbreuksanget de reddingboot.
Neen 't sterven is geen bittre M oet,
Maar Englen-kus en welkom groet.

SILO GEOPEND.
Zangen bi
j deinwi
jding van een derdegebouw voor
li
jderessen aan Vallende Ziekte te Haarlem, op den 6denOctober18*.1)

DE LIJDERESSEN.

(Wi
jze Ps.65).

Uw lofstjgtuiide nieuwe W qning,
Op haar gewenschten dyg,

Tot voor uw zetel,Hemelkonlng!
Meteerbied en ontzag.
W ie hebben luider (J te danken,
W ie uit zoo vol gemoed,

Dan uw rampzaligep en kranken,

W ierlyden Gj verznet?

1)De twee vroeger gebouwde huizen droegen de nam en Bethesda e)x

Sarepta.

SILO GEOPEND.

()j opentonsuw goâljkearmen

Uw hemelsch Vaderhart;
Te denken,dat Ge u wilt erbarmen,

Verzachtqeedsonze smart.

Gj heHe
btg
elukklger bewogen
t ons vervolgend leed

Te zien met Uw ontfermende oogen,
Tot heul en hulp gereed.

Gi
j,uwq
G'
l'kindren vastvertrouwen!
p wierpt hun in den schoot
Het zilver om het huis te bouwen,
Dat ons uw liefde ontsloot:

Ontsluitonshartvoor diç genade,
Diezegen schept:lt druk!

Voorbjgjand lsed isklelne schade
BiJeeuwlg sielsgeluk.

DE PLEEGZUSTERS.

tWi
jze Ps.127).
Vergeefs op bouwen toegelegd
. 7er
geefs,om 'thuisvqltogid te zien,
OQezwoegd,gezreet,o arbezdslzên,
XZoq God lpn hulp >>n '
t werk ontzegd'':

Ge onthzeldt dze niet,(.
)llschonkt ze,o Heer!
0ns Silo stéat;Uw Naam ter eer!

Vergeefsch de ontferminq van 'tgemold,

Zj dVergeefech gnze arbeld,zorg en vljt:
Zoen Keen lùdendeeenig goed,
o oo nzetGod zelfhaarleed bestrjdt.
Gnze oogen jjn op U,o Heçr!
p helpt,GI)lenigt- U zilde eer!

é
k
'w
g#
t
'
.
p
#
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oxvsaozsxp.-- TRA, XAAR sovEx oF XAAR slxlozx.

Verheerljk in dithuisuw Naam !

Volbreng in onzezwakte uw Kracht!
Vervul,bezlelons,bind qnssaam
Door Uw genade en.llefdemacht!

Ditneedrig Silo worde,q Heer!

Ken tempeltot Uw eeuwlge eer.

ONVERDIEND.

W at boven recht en waarheid gaat

Geeftweinig roemensstof;
Veel beter onveldlende smaad
Dan onverdlende 1of!

DesGl
mh
ad.jien 'tblank geweten wraakt,
pdt bp de kleedren af,
Maar lof,door 't zelfgevoelmiszaakt,
Vervolgt u als een straf.
1899.

TRAP NkAR BOVEN 0F NAAR BENEDEN?

Gj
Ditstc
hrj
ofo
alsgoj
sp
re
eylt
,enLentie
trmq
tspreken,Dient
ot
vf
et
rhz
e
fng
fv
er
lag
ng,
te
vrze
es
nd?

GEEN CONVENVIE.-- NATUUR.- HET MQEDERHART.
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GEEN CONVENTIE.

Convgntiehlatgj,waarur oog zs aanschouwt;
De nzeuwe m et,waaraan gp blindllngs bouwt.

W eg met Conventie,die men ziet!

Die waar me aan meedoet,zzet men niet.

NATUUR.

CNatuur,yytunr,nytt
lurl''isdag aan dag hetlird;

tNatuurlpke lsmîJllef,maar uw natuurstaatnlet.

HET MOEDKRHART.

Gï:ran ss/ tt'oepje,mqedertje,vgpr#fmee8t4ppr-$fbemind?
W at ?a1zk zeggen,goede heer?
lk me hen allen even teer,
Maar somsisbroertge ofzusje ziek,en dan hetziekekind.

226 cuszsTcs'xRvxs.- AETA:PARXXTUM,Pm oRAvls,Mox....,Exz.

CHRISTUS'KRUIS.

Een Troon,een Rechterstoel,een Toevlucht iszjn Kruis;
W aarborg van toegang tot,W ggwjzer naar het Huie
Des Vaders;hoogste Lesln Spzegelvogrhetleven
Van liefde,door dat Kruls gewekt en lngegeven.

AETAS PARENTUM ,PEIOR AVIS,M0X ....-

W atpa1sten stevig:tstond gaatdeerljk overz(.

W at werd erniet lerzet,verechoven,en vql'
bogen?
De reproductle der historie hebben wp;
De reproductie dermoraalvolgtzieyderoogen;

Naar wat betaapt en voegt wordt wemig meer gevraagd;

Elk laatwathem verveelt,en doetwathsm behaagt.

O Twintigste eeuw,wat zult ge al nzet gedoogen?

M ENSCH EN SCHRIJVER.

Gj kreegtden Schrjverlief.Nu hoortgj,datzjn leven
Ietsander:zegtdan 'tbepld,dat opkomta1sgj lee:t.
Dat'swath'
liwezen q11.Bid dathem God moog geven
De mensch teworden,d1e zich opdringtaan zfln geest.

HET MENE NOODIGE. - GODS AKKERWMRK.-- G0D DIEFMN. 227

HET EENE NOODIUE.
(Luk.X.42).

Eén ding isnogdig,''en datEene,goed

Tet alles wat gp zvn en worden moet;

%HzJooxosDExL,''doornoodnoch dood teroqven.

A1s t 7ele wegvalt,gaat dat Eene m eê naar Boven.

GODS AKKERW ERK.
(1.Kor.111.6-9).

Een Paulus plant,Apollos giet,de Heer

Ge
eftwasdom ;bloem en vruchtvrrmeldt Zjn eer.
Den trouwen Dienaar loont het reln genot
Heel't werk te erkennen a1seen werk van God.

G0D DIENEN.

GeefGod uw hart,toon datgi
j 'tdoet,met biddendwaken,
Door W andel,W oord en W erk.
God ozsxsx zegt iets meer dan hem uw hof te maken.
Des '
Zondags in de kerk.
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AFVALLIG GEWORDEN'
.

AFVALLIG GEW OR DEN.
(Hebr.VI).

Diep,diep rampzalig sterveling,

Die Jezuq'arm ontylqod,
W ienshoop lsop vernletlging,
W iqnslepsis:odood zs doody''

Die 't elnd nlet vreest en 't oordeeltart Hoe bloedt om u eens Christens hart!
W at baat het,waar eens Hêilands bloed
Yergeefs werd uitgestort,

ZjnVkruis,eensmetontzag begroet,
erzaakt,vergeten wordt?

Vergeten?Kan men 't?Nçen,versmaad,

En waar '
t herdachtwilzjn,gebaat.
Eenmaal verlicht geweest,gesmaakt

De hemslgaafvan God,

EénsdoorZljn Qeestm 'thartgeraakt,
En sedert dien bespot;
De krachtder komende eeuw gevoeld,

Maarin den tjdstroom af-gespoeld!....
Ach,deakker,die den rsgen dronk,
Niet eens,maar menlgvoud,
En niet day doornen stelt te pronk,

Voor dze hem heeft gebouwd,
W at wacht dien dan de vlam van 't vuur,
lfaar de oogst der vruchtbre gaat ter schuur.
Kn wie ontrukt dit kind des doods

Aan zjn verstqrven staat?

Hier staan Gods dlenaars machteloos,

Gods kindren,zopder raad;

De moeder,die het hzef ten doop ,
W ringt hier de handen,zonder hoop.

IN G0D GERU%T,IN G0D VERBLIJD.

Nssx!Eéne ontferming kent geen grens,
Geen slagboom voor haar macht;
Het onbereikbre voor den mensch
Volbrengt haar G onderkracht E!n zhopen tegep hope''laat
Nlet toe dat ze ln haar druk vergaat.

1899.

(Mark.X.27).

IN G0D GERUST,IN G0D VERBLIJD.

In God gerust,in Godverbljd,
l Ten allen tjd',
n goede en kwade dagen,
Dat is geloof,dat is genot,

Dat is uw Heiland en uw God
Vereeren en bebagen.

ln GodScve
rblijd,in God gerust,
hoon diep bewust
Van onvergeetbre zopden;
Verloren Zoon,m et sl'
l)k bemorst,
Maar rustende aan eens Vadel's borst;
Gereinigd en gevonden.

ln God gerpst,in God verbljd,
W aar
O?
k lu dentiid
ln de krachten slinken,
W aar 'tleêg en stilwqrdtom onsheen,
En watonsmeeBtonm:sbaaïscheen

Bezwjkten dreigtte ontzlnken.
Ycfis
Dgnmisbaar,v'ïjdan Hij,
D 1e,wathetzù
Hetahar
twe
gvalt,bljftvervullen
t,dat door en voor hem leeft

En voorsmjak van dedingen heeft ,
Die eeuwlg duren zullen!

1899.

,
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voLuxlo.- ooo Ex oos.-- vxaouoxRoz wooaoxx.

YOLHEID.

De Aardq ey haarVolheid''zegtde Psalm.Hoe dicht
acillen en Mzcroben,waarqe u wendt.

s

B
Die Volheld zq,komtdaagljks meeraan 'tlicht.
W aar meest van is,wordtm znst door u gekend.

00G EN 00R.
Vertrouw niet op uw ooren,
Maar laat uw oogen gaan;
Het zien is meer dan 'thooren
En past op mis.verstaan

VEROUDRRDE W OORDEN.

Wiltge afgestorven taalvoor Neqrland zien herboren:
Breng oc en pzlx terug;daaraan 1s '
t meeet verloren.

POUR LZ BZSOIN DE LA CAUSE.-- BUITEN 'S TTJDS, ENZ.

POUR LE BESOIN DE LA CAUSE.
atha
daa
rjge
nve
Du
HeDin
dz
nele
nilvaenlg gedacht
w ezen konde.
Envroeg voor 'tMenscheljk geslacht

Hetponopqlie van de zonde.
Majrslnds hy dingep beeftgedaan,
D1e Heintje voorzzchzelf doen blozen.
Lacht hem 'tvrouderd denkbeeld aan

Van ,schaadlpk'invloed vap den boozen.''

BUITEN 'S TIJDS.

W eeden Ouden,dis nog draa!zjn!
W ee den Jongep,d1e te wùsztn!
Voorverschoonzng kan geen plaatsziin,
W aar de dingen niethunstjdszjn.

KOMT V00l1.

*Gezûnd vergtynd.''Gezond? Ja,z?oje wil;

M aar erg bpzlende,en erg afkeerlg van een brli.
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MIDDELMAAT.- VALSCHM RECHTSPRA'
AK.,ENZ.

M IDDELM AAT.

De s
3guldenmiddelmaat''ist'allentjd geprezen.
De pa
tn,
Sch
y
-ntnu haargulden tjd tewezen.
waarmeê m en bakt,is voor wat groot: te kleen.
Maar glydt van middelmatighen
en.

VALSCHE RECHTSPRAAK.

De valscbe rechter draag zjn Kaïnsteeken
Metschhamtloolbeld te koop;

MoogstaaH
tzu
chrtecmc
onntz
zen
ertvg
rgt
uwe
kootp.
ewreken.
et
hthva
Go
dh
ve
ol
zl
yq
ntul
9 Sept.1899.

TRANSVAAL D00R ENGELAND BESTOOKT.

llashtboven Recht,''deleusdegoraansvan bloed
En yrgr''dunktook trouwloogEngland goed;

Zoo zp het;maar der Boeren vroom geslaeht
Zegt met het oog op God: sM acht boven macht.''
4 Oct.1899.

NAVOLGING CHRINTI.- EEN WINTERSCHE OUDMRDOM.
NIVOLGING CHRISTI.
Naar aanleiding van SHELbox's ,,ln his steps''.

Ja volg Hem na,treed in zjn schreden!
Nietom ,in openbaren schjn,
E
D
en Jezqs-iq-het-klein tezhn

oor liefdewerk en zuivre zeden,
Maar naar den dankbren liefdegloed

Van een gekochte doorzjn bloed.
october 1899.

EKN W INTERSCHZ OUDERDOM.
AAN ....

Gj de
E nktslecht.aan 't Verleden,
n aan de Toekom st niet;

En wat,wat qeeft u 't Heden,
Dan kwelllng en verdriet?

Giioverleefdç uw Vrinden,
Ur Arbeld,uw Verpaak;
W atKj nog zoetwiltvlnden,
Mlsttoch zj
'n ouden smaak.
W aar is de tjd geblevep,

Toen e1k in kring bj kring

Zich vond tot t
z gedrevep
En aan uw lippen hlng?

Hoe voeltgj u verschoven,

Vrrdrongen en yrrsmaad!
Een nleuFe gqgstdrp
'ftboven,
En dlen g'
v niet verstaat.

Verstorven boom ,te midden

Van heestsrsgroyn en dicht,

W ie,i1de bî)1verblddep,

D1e aan uw wortelllgt?
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:34

xSN wlx'
rlasclls OUDERDOM.

En wordt gj omgehoywen, .
W at wandlaarwlen hetspùt?
Zj zK
eggen,dis 'taanschoqren,
oelbloedlg:'twerd zgn tjd.

Verla
ten enveryeten
En zonder d Eenen staf,
na
Y7aaGe
rva
naktni
gj gtswiltweten,
gi 'twachtend graf.
HetWlaa
t u daagljkskouder,
at eene u heeft verwarmd;
Naar'tlichaam altjd ouder,
En naar den geest verarmd.

Hoe anders zou het wezen

(Och ofhetanderswerd!)

A1s ge in den Hoogstgeprezen'
Een God hadt voor uF hart,

Zjn vqedr en ruet daarbinûen,
D1e zlelen zin bewaakt,

En allesdoetverqinnen

W at ongelukklg maakt.

Die God kent,kenteën lqven,

Dyt wakker bljften gong;

Hem ls het deel gegeven,
W aarvan de Godsman zong:
Zi
j die in 't Huis des Heeren,
In 't Voorhofzjn geplant,
Zien door des Hoogeten hand
Hun wasdom steeds verm eeren.''
Hoogst Goedertieren W ezen,

Diszulk rsn heilbescheert,

H0eDo
wz
ltgj zpn geprezen
or die het heeft begeerd?

Door d'potm oed en 't vertrouwen
Van ieder oogenblik,
Door aan U vast te houen

Totaan den jongsten snik.

IN ZAKE FEMiNISME.-- ONTHULLINGEN.- WEERVOORSPRLLING. 235

IN ZAKE FEMINISME.
1

ten maakt de Man,deVrouv
> De W et

de Zeden''.

M acht wozdt verzwakt door overmoedlgheden.
2

Van boyen nayrbeneden daaltGezag;

Maar Invioed stvgt van 't nedere op naar boveh.
't Reikt verder wat een zachte Vrouw vermag
Dan 't sterkste wat we in krasse mannen loven.
ls Invloed. meerdan Macht,uw lrrzuchtdienthem slecht,
Door dapper kl%chtvertoon en krpten om uw recht.
1899.

ONTHULLINGEN.

Onthulling isde naam ,Wt.aakoefening de daad,

En 't algemeen Belang een hulvoor eigen Baat.

W EERVOORSPELLING.

Jaapsweervoqrepellingen bedriegen telken keet
';

M'
jn schuld ls'tnoolt,
''zegtJaap,omaaraltjd dievan '
tweêl'.''
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NIEUWSTE SPELLING. -- EIGEN ROOK YERTEREN, ENZ.

NIEUW STE SPELLING.

Eknamen?W aarom Neen? Maarwaarom ja?

Dezissindslan
jh
ni
o
er
fg
zp
o
-o'tte
du
hsuo
is
fa1n
sd:
ers
e'
nsc
kh.rjft,
''
btte een knaap
W atgeefthet, zuc

,oals'tding hetzelfdebljftf''

EIGEN R00K VERTERFA .

Veyteer uw eigen rook.'t Is weldaad voor uw buren,
W lnst voor u zelf.Van klagende naturen

Bl
Z
klaagtmen'
!klagen meerdan deoorzaak vanhunklacht.
yn leed te zwpgen ls vermeerdering van kracht.

''
13ZW AARSTE.

Watiswe1'tzwaarstqleed? 'tGeen möeiljkstvalt te dragen

Dooru,door n!p naar kl-achten-onderscheid.
En wie,van alwat lpdt,>vn 't bitteret te beklagen?

Die lyden,zonder ltdzaamheid.

DE BOEREN.

DE BOEREN.

ZuWltat
gjGo
eeds
nbe
i
jdtrle
wereld leeren
ouwen zegt,
Giistrjdel'sip dekrachtdesHeeren
KlVoorvrjheld,erf en recht;

G
ein volk van ploegers,herders,jagers,

elasteld en veracht
Door uw hooghartige belagers,
Qerust op overmacht?

Gij,in hun oog pog halfbarbaren,
Alleen verdelglng waard,

M aqrHeldenkroostvan M artelaren,
Nletvyn hun bloed ontaard,

GiipredlktKoningen rn Volken,
DiHoe grooten machtzg:Hj,
e zetelt boven lucht en wolken,
Ismaehtiger dan gtj.

De
DGo
d dierqsalmln en kronjken,
aar onze zzelbp leeft,

Zal
nooitdorp wanklen ofbezwjken
Die Hem zpn eere geeft.
Op Fagens,paarden,en op helden

%ZîJonre vîiynd stout,
Ma
a1.wlj,wi
J zullen de eervermelden
Van Hem die ons behoudtl''

x

Behoud hen,Heer derlrgermachten,
Sta Godljk aan hun zj,
Verhoog hen,die Uw hrilverwachten,
L Verplethun weerpartt!
aatnog de steïvende eeuw eryaren,
Dat waar Ge ln glans versehpnt,
'tBoos opzetvan geweldenlren

Alsrook en damp verdwlnt.
1899.
4 November.
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ENGELAN D IN 1899.
NaarLord BYRON,vöôr80jaar.

0ch ofgiieersten volle kondetweten

W at afschuw thans uw schoone naam ons baart,
Hoe luide Euroop den dlag zou welkom heeten,
Die u de borst ontblootzag voorhetrwaard;

Hoe,die pog steedsde scbutspatroon wz1heeten

Der Vrhheid,door de vqlkren van heelde aard
Nu voor haar snoodsten vjand wordtversleten....
(Doordorstnaar Goud en Oppermachtontaardl.
Zie zjn pDon Juan'
'(begonnen 1819,voltooid 18%)C.X St.67.

EEN UITNEM ENDE TEN GRAVE GEDAALD.
Rust op uw laatste rustplaats zacht,

Gj Man van plichten eer,
W ien,wekstem gj verwacht!

Van liefde voor uw God en Heer,

Geen rpker geest,geen schooner ziel
Dan u van Hem te beurte viel.
De Kerk,de Staat,uw Volk en Land,
Uw Koningin betreurt
Een sterken steun, een vaste hand,
Hun door uw dood optscheurd:
Jeugd,manheid,en m y
-n ouderdom
Zien naar uw grafm et tranen om.

îvatzg
--n uw kinderen ...watzi
jn wi
j
Bedrukte vriendenscbalr,
W at.dan verweesdep,wi
J a1szii,
Troostzoekend b'
p llkaar!

Nssx! Doen we als gp deedt in uw smartz
Het oog omhoog! Naar boven 't hart!
7 Nov.1899.
Mr. 0.W .STAR NUXAX,Griffer

derEerste Kamer S.G.# 4Nov.1899.

GOD REGEERT.
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G0D REGEER'f.
Een Psalm ,een Lied,a1s den Engelschen legernzachten in Zuid-Afrika,

in éeneweek,driegrootenederlagen doorTransvalers en Vrijstaterswaren
toegebracht.(Magerfontein,Stormberg,en Colenso).

God regeert,hj sterkt en staat
Aan derGodgetrouren zjde;
DaMe
tzticehendeonbe
aard
ezn 'trond verblkde
wolkt gelaat!
M Dieeen eerliikzqaardontbloot,
etop Hsm glvestlgdeoogen,
Kenten zlgthj uitden hoogen,
HoorthIJ,helpt bj;God lsgroot

DBli
jf,hardnekkig Albion!
uizend legioensn zenden:

't Recht,dat g'
p volhardt te schenden.
Scbittren het a1s de zon!

Di'tZj ze weinig zjn ofvjel,

e den Heer ten kampstryd dagen,

Nedgrlagen,nederlagen

Zùn hun onverbidbaar deel.

Volken >fgedwaald van God
Tot den dlenstvan yalsche goden,
Keert tot Hem en zpn geboden.
ngen ,weegt uw lot!
Kentziin ga
Voor ziin aanzicht zalbestaan

't Volk datMandeltin zjn wegen.
HjMe
vt
erhe
doe
t d1e onrecbtplegen,
n zal hun naam vergaan.

En gj Machten op den troon,
Wtjzen in uw kabinetten,

Schuw aan gruwlep perk je zetten,
God en menqcblikbeid ten hoon,

Prjstuw wjlhezd,spaartuw kroon!
Zwjgt,zitstll,lajt gaan,alstoen
Turksche eabelsChrlstnen slachtten;1)
achten ,
Mo
Hed,gesterkjdoorHoogerkr
eeftuw bhstand nietvan doen.
1)1897.HetEuropeeseh Coneert!
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DE EEUWIGHEID IN ;T HART.
Maar a1s God de vierechaar spant,

W
at,'
bj 'tragglen van detronen,
Za1 u voor zjn oog vqrechoonen,
W ie u redden u1tzjn hand?
D
e ingehqudqn gramschap zal
Deste echrzklùkeg'ontwaken,
E

n uw eer- en plzchtverzaken
Strafen met te dieper val.
Decem ber 1890.

DE EEUW IGHEID IN 'T HART.
Ook heeftHi
jdeeeuwigheid in hun

hartgelegd.

Prediker 1H.115.

God,hebt gj de Eeuwigheid gelegd in 'qmenscken harte,
H
Hoe zpu hetrusten in den Tjd?
oe opg
Vaan zn zt'n vreugde,smyrte,
N
el'
strooiing,arbeid,jtrùd?
e
Hen,watOnelndig isontvonktztn inniqststreven;
ettrekt,boeit,draagt,verhefthem toven 'tNu;
Slechts wat niet stervep kan,doetleven,
En wat uit U 1e,voert tot U.

Nieuwjaaremorgen 1900.

6JAxl1AltI1900.AwxMTJNvuouw.--.'
ruxopol
tllsMATTIIIJSI.ooMwx.241

6 JANUARI 1900.AAN MIJN 7R0UW .

'tLaatstejaar derEeur ving aan;
Zqsmaaltwalefvan haarJaren
Zpn u orer 't hoofd gevaren
En in lief en leed vergaan.

Veertig jaar verbond onsde Echt,
Immer nauwer,vaster,teerder Slake 0od dien band niet eerder

Dan hi
j mi
*
iterruste legt!
'
'
k Ben u dertien 2
aar vooruit.
Die u voorging in bet leven ,
W enscht,het o
'ök te doen in 'tSneV0n;

'k Wqetwatditvoor'U bfduidt;
Maa
r gp zultmi
j,naar ik gls,
Toch zoo héellang niet beweenen;
Spoedig zalons God hereenen
W aar geen nieuwe scheiding is.
Nu is'
tHierzi
jn onsnog zoet;
God doet léven;God geeft krachten:

Iloven bidden en grdachtey
Deed hj;doethy;Godls goed!
W e1 dan,laat ons stilrn zacht -

W ilzjn lielde ook d1tgehengen-

Samen de eeuw ten einde brengen,
Die,God 1of!ons samenbracht.

THKODORUS M ATTHIJS LOOMIN ,
Godsdienstonderwi
jzer,Prediker,Zendingsvriend,Volksman,
Schrijver van nuttige boeken.
overleden te Amsterdam,4 Januari 190(h. AB.act.84th.

Veelvoudig is uw werk geweest,

Ernvoudig wasuw hart;

VeelMaa
zhdirgnz
t!w
begaafde geest,
et in 't veel verward;
U
w waarde hebt gi
j nooit gevoeld,
Geen dan uws Meesters eer bedoeltl,
En smaad en stri
jd getart.
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VRRDEELDHEID.
Uw levensdag was lang;de nacht
Verraste u op uw post;

Toen heeft die hjnd u afgelost,
Dirmachtig zsen zjcht;
Toen vzng pw oor den llefdetoon;
Getroype dlenstknecht,ueem uw loon;
Mpn open hemelwacht.

VERDEELDHEID.

%StafLie:i
jkheid.,StyfSamenbinders,''
Waarzùtgil,spleekt!
Den sstafdesdrjvers''zle ik bezig,
De spits- en hekelroede aanwezig,
Maargiiontbreekt.
Ik zie partjen in partjen

Gedreld,gesplitst,
En elkrqogzng tothrreenlng,

Door nletzg onderscheld van meening,
Haar doel gemist.

'k Zie rzoo vbel hoofden,zoo veelzinnen;''

In woqrd en schrift
Miskrpning,mlsyerstand,verdenking,

Verwyt,verbittmng.scherpte,krenking,
Kwaad bloed en drift.

Ach zelfsbj d'arbeid der Ontferming
Geschil,krakeel;
7ee1lie:jkheid voprhen die ljdîn,

Maar,onder hen d1e't lged bestrpden,
Van samenbindel's nlet heel veel.

1900.

BR1'fANJ:1 VERHARD.

W AT 5V1L'1'G1J VAN Ub% KINDf?

BRITANJE VERHARD.

XGj hoort de roede niet,qgch diqp die haarbestelde,''1)
Noch voelt wien gp bestrpdt!
'tIsGod,de hooge God,mgtwien ge in oorlog ztjt,
Die van uw ondergang 't onmzsbaar vonnis velde.

Een dieterkwaderuurzjn volk en manschap telde,

W erd tqt de keusgeprelt:Pest,Hongersnood ofZwaard:2)
U,datdrledubble strafdlledpbbelkwaad vergelde,
W ordt van de drze nlet een gespaard.

Hetvuurroer2)dyntbj duizendtyllen
Uw dappqen toteen krlig,die eerlooszs,geprest;
Hetprachtlg keizerland,u dierbaarboven allen,4)

ontvolkt de honger en de pest;
't Ontzag uws naam s en faam s is als een droom vervaren;

Voor afgunst,afsghuw metverbolgenheid en smaad;

Nog praalt ge en zlngt uw lied van sheerschen op de baren'',
En tart het Oodsgericht en aller volken haat.
Maart 1900.

W A'
1'W ILT G1J VkN U W KIND ?

W atwilt gtjvan uw kind?Een Mensch,geschiktvoor'tLeven?
Een goed Gereedschap voor een ferkkring,voor een ambt'
?
W at dezen noodig is,moethajstlg ingestampt;

W at genen,als een zalf,geduldlg lngewreven.
1)Micha VI.9

Q)2Sam.XXIV.13.

3)De nimmer falelïde M auser der Z.Afr.Republiekcll.

4)Engelsch lndië.

b)Thomson'
s ,Ru1e Britalllliil,rtllethe waves.'
-
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DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH .

Z0U W EL.

De heele rereld zou we1willen,

Maarzildiewxr
ut,sx doey hetwerk
ln staat,in maatschappj en kerk;

De rest houdt zich onledlg m et'bedillen.

TW EKMAAL S'
I'EItK.

Zi
jn krachtmisbruiken iszi
jn kracht verspillen;
Ilaarte overspynnen looptOp zwakheid uiten pi
jn;
't1g sterk zpn veelte kunnen;niette willrn

Alwat m en kan ,is tweemaalsterk te z.iln.

DE VLOOT.REVUE OP DE ZUIDERZEE.

de ferstdag in
HoeDe
vrroobr
li
jakvegaat
Visscherlleden,
Bedachthun jonge Koningin

Een schouwspelaan te birden!

De Zuiderzee.wel vaak bedrelgd,

Maar tot verdwjnen ongeneigd,

Moet voor Hare oogen krielen
Van hun veelhonderd kielen.

Daar klopt,in hooge of lager staat,

Btjd)e onserfbewonen,
Ep 'tvriendljkerwiltoonen.
Zj mzntdrn grond,de lucht,de zee,
DetVan
aal,'z
j deeltin 'twelen wee
t volk in alle standen
Geen hart dat Nederlandschel'slaat,

Der olieve Nederlanden''.

DE VLOOT-REVUE OP DE ZUIDERZEE.

Den Visscher heil!Zi
jn kloek bedri
jf,
Zi
jn dag-en nachtljk poçen,
Zi
jnZyn
rrrlii
k hyq-tin 'tstoere ljf
kostlpk in haar oogen.
Ztiwerthoe't omacbtig Amsterdam''
V'
an Vlsschershutten aanvang nam ,
W at schatten,groot van waarde,
Vanouds het Viscbnet gaarde.

Zi
*
j,Ve
zoorsbe
minli
jk alsbemind,
toot geen Visschers bede;

Ze aanvaardt ze,vraagt naar weer noch wind,

Maar brengt haar zonschi
jn mqde.
Zi
j komt,haar Moederaan haarzp,
Een gave Godsaan 'tLand a1s zi
jLang moog de Hemrlsparen
Die goed-en wi
jsheld paren!
(4eknal,g'
ejubel,heilgeroep
Zieh kruisen en Vorm engon
op 't naadren van de Koningsloep.

llie haar aan boqrd zalbrengen.

Zi
jsti
jgtop 'tvaartulg,dathaar wacht,
Getrouwe Buyskes!voer haar zacbt

En veilig over 't water,

Bp 't luld Hoezeegescbater!

't Hoezeegeschater/ 't W ellekom ,
't Gewuit',het halzenrekken
7an 't Visschers m an-,vrouw-,kinderdom

Op volgepropte dekkrn

Van bodems van verschelden naam
En oord,N
.oord,oost,W est, Zuid,al sttam
Volmenscben,die verlangen

Een groetjen op tevangen.

llen groetje,een knikje,een handgebaay',
Ken glimlachje uit de verte?
Neen ,brave Visschel
*symeel*V0O1*
W a21*
Heeft zi
j vooru in 'tharte!
Zi
*
/
ikomt'.die eer isU geyynd,
By. u,bi
J
. u aan boord! G!) kunt,
Metkinderen rn vrouwen,
Haar van nabp aanschouwen.
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Kom Antje en Aaltje,treedtvooruit,
Uw Juikers aaqgedragen!
KomEStùntjeen Trpntje,geeftgeluid
n antwoord op haarvragrp!
Verwintuw schroom ,epreek blp ln vrj!
Uw Sjoerd,uw Symen staan er bp,
De hoeden afgetogen,

Een heldre traan ln de oogen.

Slechts enklen valt die eer te beurt,
M aar in die enklen allen;

DeSchouw digntniet te lang gesteurd

Voor vjftlen honderdtallen!
Da
a
r
gaatlz
i
j aan van schuittotschuit,
De lange rlen in en uit;
Gindsreregroeten juichen,

Hier mlnzaam dankbetuigen.

Een schot!En nu! W at nieuw gezicht,
Als van herwakend leven!

AlleEa1k
nke
r,tageljk gelicht,
zellzn top geheven!
De vlpot breektop;de vlootzyiltuit;
De Vzsscherschap za1tot beslult,
Vorstinnen!voor uw oogen
Haar Zeemaanschap betoogen.

AANTEEKENINGEN.

4deCouplet:haar apndc/lf
jAl.Zelden wordt,bj gelegenheden als dele,het
g
gloof aan phet Oranjezonnetje'' beschaamd. Ook dztmaal
nlet De lucht was den geheelen voorm iddag bedektgebleven.

Om één uur,als de Koninginnen de Buyskes naderden,brak
de zon door de wolken.
5de Couplet:geknal.Salvo's van de aanwezige torpedo-booten en sloepen.
Getrouwe Buyskes.Hr.Ms.Buyskes,te dezer gelegenheid als
Opnepingsschip''aangewezen,dusgenaamd njarden voortrelelllken ADRIAAX ARwot,o Bvvsxxs,Schout.bll-nacht;gedurende een halve eeuw (1788- 1888)1'n opklim menderangen,
onder de elkander opvolgende regeeringen tot gewichtige

diensten geroepen,hetVaderlandgetrouw;onvergeteljkdoor
zjn zoo krachtig a1s humaan dempen van den bloedigen en
gevaarl'
#ken opstand in de Molukken,1817.
6deCouplet:b
odemsrgn nevsch04
*:. naam.Botters,Blazers,Tjotters.
6n tltlr#,'xmm ers van alle kusten en eilandenvan deZuiderzee.

ONTGAAT U T GOEDE.
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9deoouplet:Slechts :lkles.Een vi
jftal,maar uitvi
jfverschillendegroepen
g
ekozen, en vlrtegenwoordigersvan de vi
jfonderscheidene
takken der Zulderzee-vischvangst.

eevegroet.Salueeren,door het een of m eerm alen op-ennederhalen van de in top gevoerde vlag.
lode Couplet:Een :chpt Sein-kanonschotvan een vanHr.Ms.m arineschepen.

ONTGAAT U 'T GOEDII.

ontgaat u 't goede,wacht het beetre.

Uw God isriik en wjs;
Zalhj dat beetre nletopthouen;
Hetkomt,en komtmtsjds.

Aan die hun 1ot Hep toevertrouwen,

'tGehoopte goed wasdikwjls '
tkwade;
Soms doet het beetre wee;
Maar wee en wel.genot en smarte

W erkt voor ern Godgegeven harte

Eendrachtzg tot het Beste mee.

ontgaat u 't goede,waeht het beetre;

'tIsovqr u voorzien.

Verborgen zgn des Heeren wegen ;
Voor velen ligt de Hoogste zegen
ln 't wachtenzelf mieschien.

2l8

TEN BESLUITE.
TEN BESLUITE.
W at door hart en levèn ging,

ofdqor 'thoofd kram spelel
l,
Lokte allzcht een toontlen Mit

EenZdoc
er
snaren van mt'n lmt,
ht zich meê te deelen.
>In mi
jn dichten isml
jn hart,''

Heeft mi
l.n pen geschreven;
Ja,in vreugd en droefenis,
Zooals 't wAs,en werd,en is,
Heel mpn hart en leven.

ooren zsjn er steedsqeweest,
Die mi
j hooren wllden,
Trouwe harten,nim mer koel
W aar
D mi
jn snaren van 't gevoel,
at mi
j aangreep,trilden.

Dank mjn Vrienden,dank mjn Volk!
Houdtuw oorrn open

Voor wat schoon ls,goed,en waAr!
Van uw ouden harpenaar

Valt,na zesen tachtig jaar,

W elniet meer te hopen.
13 September 1900.

